
AVALIAÇÃO GEOAMBIENTAL DE BACIAS CONTÍGUAS 

SITUADAS NA ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL 

CACHOEIRA DAS ANDORINHAS E FLORESTA ESTADUAL 

DO UAIMIÍ, OURO PRETO/MG: DIAGNÓSTICO E 

PERCEPÇÃO AMBIENTAL 

 

  



ii 
 

  



  

iii 
 

 

   
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO 

 

 

Reitor 

João Luiz Martins 

Vice-Reitor 

Antenor Barbosa Júnior 

Pró-Reitor de Pesquisa e Pós-Graduação 

André Barros Cota 

 

ESCOLA DE MINAS 

Diretor 

José Geraldo Arantes de Azevedo Brito 

Vice-Diretor 

Wilson Trigueiro de Souza 

 

DEPARTAMENTO DE GEOLOGIA 

Chefe 

Issamu Endo 

 

 



 

EVOLUÇÃO CRUSTAL E  RECURSOS NATURAISEVOLUÇÃO CRUSTAL E  RECURSOS NATURAISEVOLUÇÃO CRUSTAL E  RECURSOS NATURAISEVOLUÇÃO CRUSTAL E  RECURSOS NATURAIS

iv 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EVOLUÇÃO CRUSTAL E  RECURSOS NATURAISEVOLUÇÃO CRUSTAL E  RECURSOS NATURAISEVOLUÇÃO CRUSTAL E  RECURSOS NATURAISEVOLUÇÃO CRUSTAL E  RECURSOS NATURAISEVOLUÇÃO CRUSTAL E  RECURSOS NATURAISEVOLUÇÃO CRUSTAL E  RECURSOS NATURAISEVOLUÇÃO CRUSTAL E  RECURSOS NATURAISEVOLUÇÃO CRUSTAL E  RECURSOS NATURAIS     



 

v 
 

 

CONTRIBUIÇÕES ÀS CIÊNCIAS DA TERRA – VOL.67  

 

 

DISSERTAÇÃO DE MESTRADO   

Nº 286  

 

AVALIAÇÃO GEOAMBIENTAL DE BACIAS CONTÍGUAS SITUADAS  

NA ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL CACHOEIRA DAS 

ANDORINHAS E FLORESTA ESTADUAL DO UAIMIÍ, OURO PRET O - 

MG: DIAGNÓSTICO E PERCEPÇÃO AMBIENTAL 

 

Gislandro Hudson Torres Gonçalves  

 
Orientadora 

Mariângela Garcia Praça Leite 

 
Co-orientadora 

Ana Augusta Passos Rezende 

 

Dissertação apresentada ao Programa de Pós-Graduação em Evolução Crustal e Recursos 

Naturais do Departamento de Geologia da Escola de Minas da Universidade Federal de 

Ouro Preto como requisito parcial à obtenção do Título de Mestre em Ciências Naturais, 

Área de Concentração: Geologia Ambiental e Conservação de Recursos Naturais  

 

 

 

OURO PRETO 

2010 
  



 

vi 
 

 
G635a       Gonçalves, Gislandro Hudson Torres. 
                        Avaliação geoambiental de bacias contíguas situadas na área de proteção  
                  ambiental Cachoeira das Andorinhas e Floresta Estadual do Uamií, Ouro Preto –  
                  MG [manuscrito]: diagnóstico e percepção ambiental /Gislandro Hudson Torres  
                 Gonçalves - 2010.  
                       xxx, 173 f. : il. color.;  grafs.; tabs.; mapas. (Contribuições às ciências da terra, 
                 v. 67, n. 286) 
                     ISSN: 85-230-0108-6 
 
                     Orientadora: Profª. Dra. Mariangela Garcia Praça Leite. 
                Co-orientadora: Profa. Dra. Ana Augusta Passos Rezende. 
                      
                     Dissertação (Mestrado) - Universidade Federal de Ouro Preto. Escola de 
                Minas. Departamento de Geologia. Programa de Pós-graduação em Evolução 
                Crustal e Recursos Naturais. 
                 

1. Percepção ambiental - Teses. 2. Bacia hidrográfica - Teses. 3. Água - Qualidade - 
                 Teses. 4. Solo - Uso - Teses. I. Universidade Federal de Ouro Preto. II. Título. 

    

                             CDU: 502.175(815.1)

Universidade Federal de Ouro Preto – http://www.ufop.br 
Escola de Minas - http://www.em.ufop.br 
Departamento de Geologia - http://www.degeo.ufop.br/ 
Programa de Pós-Graduação em Evolução Crustal e Recursos Naturais 
Campus Morro do Cruzeiro s/n - Bauxita 
35.400-000 Ouro Preto, Minas Gerais 
Tel. (31) 3559-1600, Fax: (31) 3559-1606 e-mail: pgrad@degeo.ufop.br 
 
 
 
 
 
Os direitos de tradução e reprodução reservados. 
Nenhuma parte desta publicação poderá ser gravada, armazenada em sistemas eletrônicos, 
fotocopiada ou reproduzida por meios mecânicos ou eletrônicos ou utilizada sem a 
observância das normas de direito autoral. 
 
 
 
 

ISSN 85-230-0108-6 

Depósito Legal na Biblioteca Nacional 

Edição 1ª 

 
 

Catalogação elaborada pela Biblioteca Prof. Luciano Jacques de Moraes do  
 Sistema de Bibliotecas e Informação - SISBIN - Universidade Federal de Ouro Preto 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

vii 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

"Na paisagem do rio, 
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onde começa o rio; 
onde a lama 

começa do rio; 
onde a terra 

começa da lama; 
onde o homem, 

onde a pele 
começa da lama; 

onde começa o homem; 
naquele homem" 

 
Estrofe do poema: O Cão sem Plumas  
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Resumo  

A Resolução CONAMA 01/86, que estabelece os critérios básicos e as diretrizes 

gerais para uso e implementação da Avaliação de Impacto Ambiental, define Diagnóstico 

Ambiental como o projeto que descreve a análise dos recursos ambientais e suas 

interações, de modo a caracterizar a situação ambiental de uma determinada área. Ou seja, 

estudos que tem como mecanismo da caracterização da qualidade ambiental o diagnóstico 

ambiental são fundamentais para prevenir, mitigar e controlar problemas ambientais, 

especialmente em áreas protegidas. Neste contexto, o objetivo deste trabalho foi avaliar a 

contribuição dos parâmetros de qualidade ambiental de bacias contíguas em áreas 

protegidas, realizando a caracterização ambiental e a avaliação das especificidades de tais 

locais. As bacias hidrográficas dos córregos do Andaime e D’Ajuda, objetos deste estudo, 

são afluentes da margem direita do alto rio das Velhas, inseridas totalmente na APA 

Cachoeira das Andorinhas, sendo que a última situa-se, em grande parte, dentro dos limites 

da Floresta Estadual do Uaimií. Essas duas Unidades de Conservação estão localizadas no 

município de Ouro Preto/MG, na zona de transição dos biomas Mata Atlântica e Cerrado, 

incluindo os ecossistemas de campos rupestres. Geologicamente, as bacias estão situadas 

na região mais meridional do Complexo do Espinhaço, nos Planaltos e Serras do 

Quadrilátero Ferrífero, sendo formadas, em termos litológicos, por rochas do Supergrupo 

Rio das Velhas.  

Para se alcançar os objetivos propostos, foram realizadas amostragens de água e 

sedimento em quatro campanhas de campo, em dez pontos nas bacias e em dois pontos no 

rio das Velhas. Avaliaram-se os parâmetros microbiológicos, hidrossedimentológicos e 

hidroquímicos, como: pH, Eh, temperatura, condutividade elétrica, OD, sólidos totais 

dissolvidos, sedimentos em suspensão, turbidez, alcalinidade, sulfato, cloreto e a 

quantificação dos elementos maiores e traço (via ICP/OES). Além desses dados físicos 

primários, o trabalho analisou também a Percepção Ambiental das comunidades inseridas 

na área.  

A análise detalhada dos dados obtidos demonstrou que ambas as bacias se 

comportam como agentes diluidores dos elementos químicos do rio das Velhas, contribuindo 

geralmente com baixas concentrações desses elementos. Exceção apenas para os teores 

de Fe, que foram superiores aos limites preconizados pela resolução em vigência e têm 

provável relação com as formações ferríferas aflorantes nas cabeceiras da bacia D’Ajuda. 

Destacam-se os resultados dos parâmetros microbiológicos e de concentração de 

sedimento em suspensão da bacia do Andaime, que apresentou pontos problemáticos. Essa 
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bacia apresentou valores de coliformes termotolerantes superiores ao rio das Velhas, que 

mesmo nesse trecho é considerado poluído, resultado da falta de saneamento básico. Além 

disso, teve sua concentração de sedimentos em suspensão por área significativamente 

superior à bacia D’Ajuda, função da presença de áreas desmatadas e mau uso do solo. 

Apesar da maioria dos entrevistados não saber efetivamente o significado de viverem em 

Unidades de Conservação, o respeito pelo meio ambiente através de ações minimamente 

impactantes, demonstrou fazer parte do dia-a-dia dessas comunidades. Apesar de 

confirmarem que as atividades desenvolvidas causarem pequenos danos, os residentes 

gostariam de ter informações de órgãos técnicos que os conduzissem na busca de outras 

atividades sustentáveis que poderiam ser implementadas na área. 

Os resultados encontrados evidenciam que a simples criação de Unidades de 

Conservação não é garantia suficiente da manutenção da qualidade e da preservação dos 

recursos naturais. São necessárias também ações conjuntas de saneamento básico, que 

promovam a saúde pública, e de educação ambiental, para a formação de uma visão mais 

ampla do uso sustentável dos recursos naturais. Ações que permeiam por essa ótica são 

fundamentais e devem ser avaliadas por gestores ambientais, para que de fato a agricultura 

familiar e demais atividades existentes sejam minimamente impactantes nestas áreas de 

singular importância regional e nacional. 
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Abstract  

 

The CONAMA Resolution 01/86, which establishes the basic criteria and general 

guidelines for use and implementation of Environmental Impact Assessment, defines 

Environmental Assessment as the project that describes the analysis of environmental 

resources and their interactions, in order to characterize the environmental situation of a 

given area. That is, studies whose mechanism of the characterization of environmental 

quality environmental assessment are key to prevent, mitigate and control environmental 

problems, especially in protected areas. In this context, the objective was to assess the 

contribution of environmental quality parameters of river adjacent to protected areas, 

performing environmental characterization and assessment of the specificities of such sites. 

Watersheds of streams Andaime and D'Ajuda, evaluated in this study are right bank 

tributaries of the upper Rio das Velhas, fully inserted in the EPA Cachoeira das Andorinhas, 

the latter of which lies largely within the limits the State Forest Uaimií. These two protected 

areas are located in Ouro Preto / MG, in the transition zone of the Atlantic Forest and 

Cerrado biomes, including the ecosystems of lands. Geologically, the basins are located in 

the southernmost region of the Ridge Complex, plateaus and hills in the Iron Quadrangle and 

is formed in accordance with lithological by rocks of the Rio das Velhas Supergroup. 

To achieve the objectives, samples were taken from water and sediment in four field 

campaigns in ten points in the basins and two points on the Rio das Velhas. We assessed 

the microbiological, hydrochemical and hydrosedimentological such as pH, Eh, temperature, 

conductivity, dissolved oxygen, total dissolved solids, suspended sediment, turbidity, 

alkalinity, sulfate, chloride and quantification of major and trace elements (ICP/ OES). 

Besides these primary physical data, Environmental awareness of the communities was also 

examined. 

The detailed analysis of the data showed that both basins behave as “dilutive 

environmental” to the chemicals elements of Velhas River, having a low contribution to these   

elements concentration. Only iron (Fe) concentration was higher than resolution limit. This 

high concentration can be a consequence of the iron outcrop of D'Ajuda headwaters.  

The analyses of microbiological parameters and suspended sediment concentration 

in the Andaime basin demonstrate some problems. This basin had higher values of fecal 

coliform than Velhas River, as a consequence of poor sanitation and higher values of 

suspended sediments due to the presence of cleared areas and land mistreatment. 
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Although most habitants did not know the meaning of living in protected areas, 

respect for the environment through minimally actions was part of the day to day in these 

communities. The residents know that the activities cause a minor impact, although they 

would like to have more information from technical agencies, about other sustainable 

activities that could be implemented in the area. The results demonstrate that the creation of 

conservation areas is not sufficient to guarantee the quality and preservation of natural 

resources. It’s necessary sanitary actions to improve public health, and environmental 

education to increase the knowledge of sustainable use of natural resources. 

These actions that support this point of view are essential and should be evaluated 

by environmental managers, so that in fact, the family farming and other existing activities 

represent a minimum impact in natural resources.  

 



 

 

CAPÍTULO 1 

INTRODUÇÃO 

1.1 -  INTRODUÇÃO 

O processo de ocupação do Brasil caracterizou-se pela falta de planejamento e 

conseqüente destruição dos recursos naturais, particularmente das florestas e cerrados. Ao 

longo da história do País, a cobertura florestal nativa, representada pelos diferentes biomas, 

foi sendo fragmentada e cedendo espaço para culturas agrícolas, pastagens e cidades 

(Martins, 2001). 

Apesar de na maioria das situações a degradação ambiental afetar de forma direta 

a qualidade de vida do homem, o descaso por parte dos poderes públicos, bem como pela 

sociedade em relação ao meio ambiente, é visível nos campos, como nas cidades. Diante 

desse contexto, o entendimento dos agentes causadores da degradação ambiental de uma 

determinada área, bem como dos condicionantes agravadores ou redutores dos efeitos 

provocados no meio ambiente tornam-se imprescindíveis em um estudo de diagnóstico 

ambiental. A Lei 6.938, de 31 de Agosto de 1981, que dispõe sobre a Política Nacional do 

Meio Ambiente, define o diagnóstico ambiental como uma descrição e a análise dos 

recursos ambientais e suas relações, de modo a caracterizar a situação ambiental da área, 

considerando o meio físico e o meio socioeconômico, destacando as relações de 

dependência entre a sociedade local, os recursos ambientais e a utilização futura desses 

recursos. Segundo Oliveira (2003), um dos objetivos do diagnóstico ambiental é interpretar a 

realidade das condições ambientais, identificando a dinâmica dos processos que interferem 

na sua qualidade. Além disso, a etapa de diagnóstico ambiental permite avaliar os principais 

problemas e as perspectivas de soluções, que subsidiam os planos de trabalhos e propostas 

de intervenções posteriores. Como salienta o autor, trata-se de um trabalho complexo, pois 

depende de uma capacidade de percepção, observação, interpretação e sistematização dos 

vários processos sociais e naturais presentes e que muitas vezes têm causas, efeitos e 

abrangência maiores que a área estudada. 

A elaboração do diagnóstico tem uma grande importância em estudos de 

planejamento ambiental por descrever a situação atual de uma área visando o 

desenvolvimento sustentável, como mecanismo de prevenção, mitigação e/ou correção do 

uso de recursos naturais sob o ponto de vista ambiental, social e econômico. Autor como 

Rocha (1997) corrobora com essa ótica, salientando a importância dos diagnósticos físico-
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conservacionista, socioeconômico e ambiental. A abordagem proposta, segundo o autor, 

permite o levantamento do grau de deterioração ambiental in loco e as conseqüentes 

implicações das variáveis analisadas. 

Nelson & Seratin (1997) frisaram a importância da criação de unidades de 

conservação ao demonstrar como o desenvolvimento sustentável e a conservação da 

natureza podem contribuir para a segurança ambiental, protegendo plantas, animais, bacias 

hidrográficas, qualidade da água e outros processos ou recursos que contribuem ao bem-

estar humano. Os trabalhos apresentados nesse livro demonstram que essas unidades se 

tornaram importantes áreas de proteção em quase todos os países da OTAN (Organização 

do Tratado do Atlântico Norte) e em países do leste europeu, reconhecendo que os valores 

naturais de áreas protegidas podem dar uma importante contribuição para a construção de 

uma nação. Gastón et al. (2006), destacam a relevância nacional de áreas protegidas por 

permitir a manutenção da sua biodiversidade para as gerações futuras, conservando 

habitats e espécies raras que estão sob ameaça. A importância das unidades de 

conservação como elementos indispensáveis para a conservação da biodiversidade também 

foi ressaltada por Pinto (2008), referenciando o evento realizado em Bali – Indonésia, 

durante o III Congresso Mundial de Parques. Segundo o autor, o evento destacou a 

importância dos espaços protegidos como elemento promovedor da conservação e 

manutenção da biodiversidade, além de permitir oportunidades para a pesquisa científica, 

educação ambiental, turismo e demais formas de geração sustentáveis de renda. 

A simples criação de Unidades de Conservação não é garantia suficiente para a 

manutenção da biodiversidade e a preservação dos recursos naturais. Esse fato é abordado 

por Arruda et al. (2005), ao salientarem que a transformação de uma área em APA não 

controla efetivamente o processo de ocupação desordenada; os processos de degradação 

ambiental e não evitam os impactos ambientais adversos. Diante disso, o SNUC (Sistema 

Nacional de Unidades de Conservação) implementou dois principais instrumentos de 

planejamento e gestão das UCs, que são os Planos de Manejo1 e os Conselhos Consultivos. 

A importância do diagnóstico ambiental como documento base para a implementação de um 

plano de manejo é salientado por Netto (2000), ao descrever que o conhecimento dos 

recursos naturais (solo, vegetação, fauna, flora, relevo, geomorfologia) por meio do 

diagnóstico ambiental, possibilita que essas informações após serem analisadas e 

combinadas dêem origem ao zoneamento ambiental e definam as ações do plano de 

manejo da UC. Segundo informações do Cadastro Nacional de Unidades de Conservação 
                                                           
1 Segundo o SNUC, o Plano de Manejo é um documento técnico que apresenta o diagnóstico 
ambiental e estabelece o seu zoneamento e as normas que devem presidir o uso da área e o manejo 
dos recursos naturais, inclusive a implantação das estruturas físicas necessárias à gestão da 
unidade. 
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(MMA, 2009), existem no Brasil 709 Unidades de Conservação, sendo que apenas 20% das 

UCs realizaram recententemente e possuem plano de manejo finalizados, 22% estão em 

fase de elaboração, 31% não possuem e 27% não informaram se possuem ou não o estudo.  

O Município de Ouro Preto possui um importante Patrimônio Natural composto de 

florestas preservadas, belas paisagens, antigas fazendas e monumentos históricos, o que 

propiciou a criação de vários tipos de importantes Unidades de Conservação – UC's (figura 

1.1), que são: Estação Ecológica do Tripuí, Parque Estadual do Itacolomi, APA Cachoeira 

das Andorinhas, Floresta Estadual do Uaimií (nome indígena cujo significado é “rio das 

Velhas”) e Parque Natural Municipal das Andorinhas. A área abrangida por estas UC’s é 

composta por importantes tributários da bacia do rio Doce e também da bacia do rio das 

Velhas. Esta última abriga, em suas cabeceiras, a Área de Proteção Ambiental Cachoeira 

das Andorinhas (APA/CA), que inclui a Floresta Estadual do Uaimií (FEU).  

 

Figura 1.1 – Localização das Unidades de Conservação inseridas nos municípios de Ouro Preto 
e Mariana.  

 

A APA Cachoeira das Andorinhas e Floresta Estadual do Uaimií, segundo o 

Cadastro Nacional de Unidades de Conservação (MMA, 2009), não apresentaram o plano 

de manejo finalizado. O MMA tem como meta prevista, o término da elaboração, revisão e 
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implementação dos planos de manejo, segundo o Plano Nacional de Áreas Protegidas, para 

o ano de 2010 (MMA – PNAP, 2006). As bacias que fazem parte deste estudo, como 

unidades geográficas do diagnóstico geoambiental, compõem a APA/CA, sendo que uma 

delas encontra-se totalmente inserida na Floresta Estadual do Uaimií. Espera-se que os 

resultados encontrados durante esta pesquisa possam vir a ajudar na elaboração de seus 

planos de manejo. 

 
 
1.2 -  OBJETIVOS 
 
 

1.2.1 - Objetivos Gerais 
 
 

Na perspectiva da gestão de bacias, as ações de planejamento, ordenação ou 

monitoramento do espaço devem incluir a análise de diferentes componentes do ambiente, 

que permitam o entendimento do meio físico, do meio biótico, da ocupação humana e do 

seu inter-relacionamento. 

O principal objetivo deste projeto de pesquisa foi realizar um diagnóstico 

geoambiental de duas bacias hidrográficas contíguas, situadas na APA Cachoeira das 

Andorinhas. A primeira, ainda preservada, inserida integralmente em uma UC (Unidade de 

Conservação) – a Floresta Estadual do Uaimií; e a segunda, em elevado grau de 

degradação. Os dados permitiram realizar uma análise comparativa entre: uma área 

preservada, utilizada com base no desenvolvimento sustentável e uma área que sofreu um 

processo de degradação de origem antrópica. Como objetivo secundário teve-se a avaliação 

da contribuição destas bacias para a qualidade de águas e sedimentos do rio das Velhas. 

 

1.2.2 - Objetivos Específicos 
 

- Elaboração e/ou adaptação de mapas temáticos (1:25.000), topográfico, 

geológico, hipsométrico, declividade, vegetação, uso e ocupação humana, 

hidrológico, geomorfológico das bacias estudadas.  

- Definição de áreas homogêneas tendo em conta aspectos geológicos e 

geomorfológicos dentro das bacias de estudo; 

- Coleta e análise dos dados pluviométricos (históricos);  

- Análise e comparação de dados fluviométricos históricos de bacias maiores e das 

bacias monitoradas;  
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- Monitoramento hidrossedimentológico e geoquímico de águas e sedimentos, 

durante um ano hidrológico, das bacias definidas; 

- Estabelecimento da influência da geologia, geomorfologia e do uso e ocupação 

da área; 

- Estabelecimento da influência da geologia, geomorfologia e do uso e ocupação 

no potencial hídrico e de geração de sedimentos; 

- Análise dos dados sócio-econômicos da região e pesquisa de percepção 

ambiental com os moradores das bacias monitoradas. 

 

1.3 -  LOCALIZAÇÃO DA ÁREA DE ESTUDO E ACESSOS 
 
 

As bacias dos córregos Andaime e D’Ajuda - objetos deste estudo - são afluentes 

do alto rio das Velhas, inseridas totalmente na Área de Preservação Ambiental Cachoeira 

das Andorinhas – APA/CA, sendo que a última situa-se, em grande parte, dentro dos limites 

da Floresta Estadual do Uaimií - FEU. Essas duas Unidades de Conservação estão 

localizadas no município de Ouro Preto, Minas Gerais (figura 1.2). 

 

Figura 1.2 – Mapa de localização das áreas de estudo, destacando a posição das bacias em 
relação ao rio das Velhas. 
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As áreas possuem dois principais acessos, sendo ambos pela rodovia BR-356. 

Tomando como partida Cachoeira do Campo, segue-se caminho até Glaura em vias 

pavimentadas. De Glaura até as bacias, as estradas são de terra e em boas condições de 

uso. O segundo acesso ao local é pelo trevo Ouro Preto, onde há um entrocamento que dá 

acesso em via de terra até o distrito de São Bartolomeu. Segue-se sentido Glaura, até 

encontrar o acesso à comunidade de Maciel. 

 

1.3.1 -  APA Cachoeira das Andorinhas 

 

A Área de Proteção Ambiental Estadual Cachoeira das Andorinhas (APA/CA), 

inserida no município de Ouro Preto, foi criada em 16 de outubro de 1989 e abrange 18.700 

hectares. Segundo a classificação da União Internacional para a Conservação da Natureza 

(IUCN, 1994), a APA Cachoeira das Andorinhas foi enquadrada como categoria II (Parque 

Nacional). A criação da APA visou à preservação do seu alto valor biológico, turístico, 

histórico e de nascentes formadoras de importantes rios da região, como o rio das Velhas, 

principal fonte de abastecimento da região metropolitana de Belo Horizonte e o rio Doce. Por 

abrigar a nascente do rio das Velhas, importante bacia hidrográfica que abrange 51 

municípios e 3,8 milhões de pessoas, não é de hoje que a região da APA/CA freqüenta o 

universo de preocupação das lideranças sociais de Ouro Preto e do Estado de Minas Gerais 

(UFV/IEF, 2005a). 

Situada na região mais meridional do Complexo do Espinhaço, a APA/CA está 

inserida na unidade de relevo dos Planaltos e Serras do Quadrilátero Ferrífero (Alvarenga et 

al., 1997), situado ao sul de Belo Horizonte, famoso pelos seus depósitos de minério de 

ferro. Para o Ministério do Meio Ambiente (2000), a APA/CA faz parte de uma área prioritária 

para a conservação da biodiversidade brasileira, sendo considerada como de “importância 

biológica extrema” (área 232) para o bioma da Mata Atlântica e para a conservação da 

biodiversidade em Minas Gerais - área C10 (Costa et al., 1998). Essas singularidades 

evidenciam sua importância ambiental tanto no contexto regional quanto nacional. 

 

Floresta Estadual do Uaimií  

 

A Floresta Estadual do Uaimií, localizada na região centro – leste da APA/CA, é 

uma Unidade de Uso Sustentável que possui uma área de 4.398,16 ha (3,52% do município 

de Ouro Preto), foi legalmente legitimada pelo IEF em outubro de 2003. Segundo a 
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classificação da União Internacional para a Conservação da Natureza (IUCN, 1994), a APA 

Cachoeira das Andorinhas foi enquadrada como categoria VI (Área Protegida de Manejo de 

Recursos). Nas UCs incluídas nessa categoria, podem ser desenvolvidas atividades de 

pesquisa científica, resgate de artesanatos, turismo, recreação e educação ambiental 

envolvendo a comunidade local (UFV/IEF, 2005a), sem, contudo, se eximirem da 

obrigatoriedade de proteger os mananciais de abastecimento público, a biodiversidade e os 

sítios históricos.  

 

Fazenda Engenho D’Água 

 

A Fazenda Engenho D’Água está localizada na bacia do córrego D’Ajuda, junto à 

Floresta Estadual Uaimii, em área de mata atlântica protegida e preservada, constituindo 

parte da zona de amortecimento desta Unidade de Conservação. A fazenda tem como 

princípio fundamental a concretização de ações voltadas para a educação ambiental, a 

preservação do meio ambiente e a promoção do desenvolvimento sustentável na região em 

que está inserida. Para tal, possui projetos técnicos e credenciamentos aprovado pelo 

IBAMA, como uma ASAS – Área de Soltura de Animais Silvestres, por se tratar de uma 

espécie de corredor ecológico junto à Floresta Estadual Uaimií. Possui ainda um Centro de 

Conservação e Estudos de Cervídeos Brasileiros (CONCERVO) para criar, manter e 

reproduzir, em modalidade conservacionista, qualquer espécie de cervídeo brasileiro. E na 

modalidade de criatório comercial de animais silvestres da fauna brasileira, a fazenda possui 

licenças regulamentadas pelo IBAMA, de criatórios comerciais de pacas, caititus, queixadas 

e capivaras. Além disso, o local possui termos de cooperação mútua com o IEF/MG, ONG 

ABCDE Ambiente Brasil e Fundação Zoo-Botânica de Belo Horizonte, objetivando a 

realização de ações pela proteção, conservação e preservação da flora e da fauna, com 

base na educação ambiental, visando o desenvolvimento sustentável. 

O trabalho de mestrado contou com a parceria de tal fazenda na obtenção de 

dados hidrológicos através da implementação da Estação Meteorológica da Fazenda 

Engenho D’Água (EMFED) e em outras ações conjuntas.  
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CAPÍTULO 2  

CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

 

2.1 - BREVE HISTÓRICO E CONTEXTO BRASILEIRO DAS ÁREAS PRO TEGIDAS 

 

O objetivo geral da criação de áreas naturais protegidas2 é preservar espaços com 

atributos ecológicos importantes (Diegues, 1998) e vinculado ao interesse pela preservação 

de áreas terrestres ou aquáticas detentoras de características naturais excepcionais, como: 

beleza, grandiosidade, raridade. Esse procedimento se firmou, tanto no Brasil quanto no 

mundo, como a principal e mais amplamente disseminada estratégia de proteção da 

natureza, a partir do fim da segunda metade do século XIX.  

Segundo Drummond et al. (2006), o marco fundador mais reconhecido da moderna 

política de áreas protegidas foi a criação, nos EUA, do Parque Nacional de Yellowstone, em 

1872. Dos fins do século XIX até hoje, os parques nacionais multiplicaram-se por todo o 

planeta e são hoje o tipo mais conhecido e tradicional de espaço natural protegido. No 

entanto, ao longo do tempo, foram surgindo outras categorias de áreas naturais protegidas 

(reservas biológicas, refúgios de vida silvestre, unidades de conservação3 florestas 

nacionais etc.), com os mais variados objetivos de preservação e conservação e de controle 

da exploração dos recursos, ampliando e complementando os parques nacionais. O mesmo 

autor salienta que nos últimos 70 anos, a criação de UCs tem caminhado na contramão da 

tendência de desenvolvimento expansionista e imediatista. Essa tem sido uma estratégia 

importante para conter os impactos deste padrão de ocupação desenfreada do território e de 

uso imprevidente dos recursos naturais, permitindo a sobrevivência de espaços nos quais os 

processos de reprodução da biodiversidade e da evolução biológica transcorram sem abalos 

radicais de origem antrópica. Além disso, também houve uma preocupação com a 

manutenção dos mananciais e com o controle da qualidade da água servida às modernas 

populações urbanas. A preocupação com a quantidade e com a qualidade da água a ser 

suprida às cidades exigia o trato prudente ou mesmo a recuperação de extensas áreas de 

bacias hidrográficas, áreas essas que os habitantes das cidades passaram também a 

usufruir como opções de lazer e como laboratório de pesquisas. 
                                                           
2  A definição da IUCN (International Union for Conservation of Nature) é semelhante ao adotado pela 
CDB (Convention on Biological Diversity), embora a definição da CBD concentra-se mais restritiva 
sobre o papel das áreas protegidas na conservação da biodiversidade. Assim sendo, Área Protegida 
é conceituada como uma área geograficamente definida que tenha sido designada ou regulamentada 
e gerida para alcançar objectivos específicos de conservação (Dudley & Phillips, 2006). 
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Dudley & Phillips (2006), salientam a importância e a complexidade do 

planejamento ambiental das áreas protegidas. Segundo os autores, tais áreas são uma 

pedra angular em praticamente todas as políticas de conservação nacionais e 

internacionais. As áreas protegidas fazem parte de 11,5% da superfície terrestre e estão 

presente em 10% das florestas do mundo, contribuindo fundamentalmente nos objetivos da 

conservação da biodiversidade, na manutenção de recursos genéticos, além de proteger as 

funções vitais do ecossistema. 

As primeiras iniciativas para a criação de unidades de conservação do Brasil 

remontam ao ano de 1876, e partiram do Engenheiro André Rebouças que propôs a criação 

de um Parque Nacional na Ilha do Bananal e outro em Sete Quedas. Sendo que, o Parque 

Nacional de Itatiaia, criado 1937, foi a primeira área do país a ser constituída em Unidade de 

Conservação, localizada entre os Estados de Rio de Janeiro e Minas Gerais (Pádua, 1997). 

O número de unidades de conservação (UCs) brasileiras e a extensão das áreas protegidas 

a título ambiental no país vêm crescendo aceleradamente nas últimas décadas, nos três 

níveis de governo. Este crescimento é fundamental e urgente para garantir a conservação 

da biodiversidade, sobretudo em um país em desenvolvimento como o Brasil, embora ainda 

seja considerado um número insuficiente para assegurar uma eficiente conservação dos 

diversos tipos de biomas brasileiros, dada à extensão territorial do Brasil que ocupa 8,5 

milhões de quilômetros quadrados de superfície e com mais de 180 milhões de habitantes. 

Ainda existem inúmeros espaços territoriais brasileiros que abrigam importantes áreas 

naturais de importância nacional, propícias à criação de Unidades de Conservação, com 

ecossistemas ricos em flora e fauna e que, em pouco tempo, podem vir a tornarem-se 

cenários de destruição de habitats com perda da biodiversidade e extinção de espécies 

(Brito et al., 1999). A Tabela 2.1 apresenta a área e o número de unidades de conservação 

Federais, Estaduais e Municipais regulamentadas até Março de 2010. 
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Tabela 2.1 – Número e área total das diferentes categorias de unidades de conservação 
Federais, Estaduais e Municipais no Brasil (SEMAD, 2010).  
Unidades de Conservação  

Federais Nº Área  
(ha) 

Unidades de Conservação 
Estaduais Nº Área  

(ha) 
Proteção Integral     Proteção Integral     

Estação Ecológica Federal 1 1.090,00 Estação Ecológica Estadual 9 8.783,25 
Parque Federal 7 338.425,73 Monumento Natural Estadual 3 3.357,39 
Reserva Biológica Federal 1 50.892,13 Reserva Biológica Estadual 2 13.495,00 

Subtotais  9 390.407,86 Parque Estadual 32 440.324,74 
      Refúgio da Vida Silvestre 3 12.542,36 

Uso Sustentável     Subtotais  49 478.502,74 
Floresta Nacional 3 624,50       
APAa Federal 4 580.385,00 Uso Sustentável     
RPPNb Federal 77 29.607,07 Floresta Estadual 2 4.539,16 

Subtotais  84 610.616,57 APA Estadual 14 1.172.810,24 
      REDESc 1 60.975,31 

Outras Áreas     RPPN Estadual 139 81.394,37 
Áreas Indígenas 4 59.359,00 Subtotais  156 1.319.719,08 

Subtotais            
TOTAL 97 1.060.383,43 Outras Áreas     

      APEd Estadual 19 196.388,54 
      Subtotais      
      TOTAL 224 1.994.610,36 

Unidades de Conservação 
Municipais Nº Área (ha) SIGLAS 

Proteção Integral     a Área de Proteção Ambiental 
Reservas Biológicas Municipal 6 2.740,87 b Reserva Particular do Patrimônio Natural 
Parque Municipal 29 2.972,41 c Reserva Estadual de Desenvolvimento 

Sustentável Estação Ecológica Municipal 1 125,00 
Subtotais  36 5.838,28 d Área de Proteção Especial 

      
Uso Sustentável     

APA Municipal 119 1.684.107,27 
Subtotais  119 1.684.107,27 

TOTAL 155 1.689.945,55 

 

Arruda et al. (2005) e Farias (1997) destacam que apenas a criação das Unidades 

de Conservação4 não basta para assegurar os patrimônios natural e cultural. Segundo este 

último autor, é necessário uma diversidade de categorias de manejo que viabilizem múltiplas 

oportunidades de aproveitamento sustentável e permitam a real conservação dos recursos 

existentes. Acima da quantidade de unidades de conservação, deve prevalecer a qualidade 

do que se conserva e como isto é feito.  

 

 

                                                           
4 Segundo a Lei 9.985/00, entende-se como Unidades de Conservação: “o espaço territorial e seus 
recursos ambientais, incluindo as águas jurisdicionais, com características naturais relevantes, 
legalmente instituído pelo poder público, com objetivos de conservação e limites definidos, sob 
regime especial de administração, ao qual aplicam-se garantias adequadas de proteção” (Brasil,2000 
p.04). 
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2.2 - SISTEMA NACIONAL DE UNIDADES DE CONSERVAÇÃO 

 

No intuito de definir, uniformizar e consolidar critérios para o estabelecimento e a 

gestão de unidades de conservação no país, a Lei nº 9.985/00, regulamentando o Inciso III 

do art. 225 da Constituição Federal de 1988, institui o Sistema Nacional de Unidades de 

Conservação da Natureza - SNUC. O quadro que se apresentava até então era o da criação 

e gestão de espaços protegidos sem obedecer a critérios técnicos ou científicos uniformes, 

gerando categorias numerosas de Unidades de Conservação, com as mais diversas 

denominações e com objetivos por vezes superpostos e nem sempre claros, causando 

dificuldades para o conhecimento das mesmas e para a sua sistematização em âmbito 

nacional (MMA, 2006).  

Teixeira (2005) relata que a implementação da referida lei é o resultado de uma 

década de debates e enfrentamento de interesses que envolveram ambientalistas, 

cientistas, organizações não-governamentais (ONGs), representantes de populações 

tradicionais, organizações ambientalistas internacionais, organizações privadas, entre 

outros. Durante esse período, a ocupação humana em unidades de conservação foi 

bastante discutida. A saída encontrada seguiu diretrizes internacionais sobre unidades de 

conservação, adotando a proposição de uso sustentável dos recursos naturais. Partindo da 

idéia de uso sustentável, o SNUC estabelece com um de seus objetivos “promover o 

desenvolvimento sustentável a partir dos recursos naturais” (Lei 9.985/2000, Art. 4º. IV). 

Assim, incorpora a noção de desenvolvimento sustentável da II Conferência das Nações 

Unidas sobre o Meio Ambiente e Desenvolvimento (UNCED), conhecida como Rio 92. 

Os objetivos e as diretrizes definidos pela Lei do SNUC mostram que as principais 

preocupações contempladas foram: (1) a conservação da biodiversidade em seus três níveis 

fundamentais (diversidade genética, de espécies e de ecossistemas), (2) o uso sustentável 

dos recursos naturais, (3) a participação da sociedade e (4) a distribuição eqüitativa dos 

benefícios auferidos por intermédio da criação, implementação e gestão das UCs. Estes 

pontos estão em sintonia com os objetivos da Convenção sobre Diversidade Biológica - 

CDB. Assim, além de ordenar as categorias originalmente criadas em diferentes épocas, por 

diferentes organismos governamentais e com diferentes objetivos, a Lei do SNUC reafirma e 

dá maior solidez à posição brasileira de adesão à CDB. 

As unidades de conservação integrantes do SNUC foram divididas em dois grupos, 

com características específicas: São elas: 

Grupo I – Unidades de Conservação de Proteção Integral: Tem como objetivo 

principal a preservação da Natureza. Nesses locais, é admitido apenas o uso indireto dos 
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seus recursos naturais. Essa categoria é composta por: Estação Ecológica, Reserva 

Biológica, Parque Nacional, Monumento Natural e Refúgio da Vida Silvestre. Os três 

primeiros devem ser de posse e domínio públicos e os dois últimos — Monumento Natural e 

Refúgio da Vida Silvestre — podem ser constituídos por áreas particulares, desde que seja 

possível compatibilizar o tipo de utilização da terra e dos recursos naturais com os objetivos 

da unidade. A interferência humana permitida é possível apenas quando visa a recuperação 

de ecossistemas alterados e ações de manejo de espécies para preservação da diversidade 

biológica. No caso das Estações Ecológicas e Reservas Biológicas, a visitação é permitida 

somente com objetivos educacionais, sendo que nas demais categorias é permitida de 

maneira mais ampla. A categoria com maior restrição com relação à pesquisa científica é a 

Estação Ecológica, onde a legislação define exatamente o tipo de coleta de componentes do 

ecossistema permitido e o impacto possível. 

Grupo II – Unidades de Conservação de Uso Sustentável: Tem com principal 

objetivo compatibilizar a conservação da natureza com o uso sustentável da parcela dos 

seus recursos naturais. As categorias que o compõe são: Área de Proteção Ambiental - 

APA, Área de Relevante Interesse Ecológico - ARIE, Floresta Nacional, Estadual ou 

Municipal, Reserva Extrativista (RESEX), Reserva de Fauna, Reserva de Desenvolvimento 

Sustentável e Reserva Particular do Patrimônio Natural - RPPN. Destas, apenas as 

Florestas – federais, estaduais ou municipais - e as Reservas Extrativistas devem, 

necessariamente, ser de posse e domínio públicos. A visitação pública e a pesquisa 

científica são permitidas, sendo que nas APAs cabe aos proprietários definir as condições 

para a pesquisa e a visitação, observadas as exigências e restrições legais. As 

possibilidades de uso e ocupação do solo das unidades que se enquadram nestas 

categorias são bem diversificadas. Observam-se desde áreas com cobertura florestal, com 

espécies predominantemente nativas, até aquelas com certo grau de ocupação humana, 

onde tão importantes quanto os atributos ecológicos são os elementos estéticos e culturais 

necessários à qualidade de vida e ao bem estar das populações humanas (Oliveira, 2004).  

Os Anexos I apresentam resumidamente os Grupos e Categorias de UCs 

estabelecidos pela SNUC e suas principais características.  
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2.3 - BACIA HIDROGRÁFICA COMO UNIDADE DE PLANEJAMEN TO 

 

Até a década de 1970, os resultados da ação humana sobre o meio ambiente eram 

vistos sob a ótima estrita da escala local, como em trechos de rios e áreas agrícolas. 

Atualmente, os problemas ambientais começam a ser considerados na escala de bacia 

hidrográfica5 e até em nível regional e global (Ruhoff, 2004). 

Segundo Napoleão (2003), a adoção da bacia hidrográfica como unidade de 

planejamento e gestão é aceita internacionalmente, especialmente porque se trata de um 

recorte espacial que constitui uma unidade física bem caracterizada, tanto do ponto de vista 

da integração como da funcionalidade de seus elementos. Aspinall & Pearson (2000) 

admitem que a funcionalidade da bacia hidrográfica esteja fazendo com que esta seja cada 

vez mais usada como unidade geográfica para a gestão integrada dos recursos e de tomada 

de decisão em áreas que integram uma variedade de processos ambientais e impactos 

humanos sobre paisagens e, em especial, para áreas de proteção. Em seu trabalho, no 

Parque Nacional de Yellowstone, os autores usaram a bacia hidrográfica do Alto Rio 

Yellowstone, ao norte das Montanhas Rochosas de Wyoming e Montana, nos Estados 

Unidos, como unidade de planejamento, o que foi determinante para o sucesso do trabalho 

realizado. Nesse trabalho, foram desenvolvidos modelos ambientais, numa plataforma SIG 

(Sistema de Informações Geográficas), admitindo como variáveis as atividades sócio-

econômicas, a captação de água, a mudança de padrões e os tipos de uso da terra 

(silvicultura, agricultura irrigada e mineração), além da recreação sazonal de verão e inverno 

no Parque. A avaliação final realizada pelos autores fez com que as condições atuais das 

sub-bacias hidrográficas estudadas servissem de base para uma avaliação ambiental 

integrada do Parque, permitindo a tomada de decisão para as restrições e implicações do 

uso da terra. 

Também no Brasil a adoção da bacia hidrográfica como limites geográficos da 

unidade de gestão e planejamento ambiental vem ganhando adesão, principalmente a partir 

da Lei 9.433, de 08 de janeiro de 1997. Esta lei instituiu a Política Nacional de Recursos 

Hídricos, estipulando uma atuação descentralizada e participativa nos processos de gestão. 

Lanna (1995), porém, destaca as vantagens e desvantagens da adoção da unidade 

territorial “bacia hidrográfica” como umas das alternativas para o planejamento e 

gerenciamento ambiental. Dentre as desvantagens, argumenta que nem sempre os limites 

municipais e estaduais respeitam os divisores de águas e os aqüíferos a que estão 

                                                           
5 A bacia hidrográfica é formada por um conjunto de canais de escoamento inter-relacionados 
definida por uma área, drenado por um determinado rio ou por um sistema fluvial (Chistofoletti, 1980). 
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vinculadas apresentarem tamanhos e contornos distintos dos das bacias. Dentre as 

vantagens, o autor argumenta que a rede de drenagem de uma bacia hidrográfica pode ser 

capaz de indicar relações de causa e efeito, particularmente àquelas que envolvem o meio 

hídrico. Botelho (1999) destaca como vantagem, ainda, a precisão da delimitação da bacia 

hidrográfica usando critérios geomorfológicos (delimitação utilizando base cartográfica com 

cotas altimétricas). Delgado-Mendez (2008) utilizou com êxito os limites geográficos de 

bacias/microbacias hidrográficas inseridas nas unidades de conservação do Parque 

Estadual de Itaúnas – Espírito Santo e Reserva Biológica do Lago Piratuba – Amapá como 

unidades básicas de planejamento e de ordenamento territorial. A adesão de tais unidades 

físicas permitiu uma melhor avaliação dos dados de percepção comunitária e as análises 

sociais, ambientais e de infra-estrutura das unidades de conservação estudadas.  

Segundo Tucci (2000), o processo de ocupação do homem na bacia foi realizado 

no passado com pouco planejamento, tendo como objetivos o mínimo custo e o máximo 

benefício de seus usuários, sem maior preocupação com a preservação do meio ambiente. 

Com o crescimento demográfico e da exploração da água, os recursos naturais têm-se 

deteriorado. Na população, criou-se uma preocupação maior com a quantificação do 

impacto que a exploração humana provoca na bacia, para que sejam estabelecidas medidas 

preventivas que minimizem os danos à natureza. A tendência atual envolve 

desenvolvimento sustentado da bacia hidrográfica, que implica o aproveitamento racional 

dos recursos com o mínimo dano ao ambiente. Em bacias hidrográficas, o planejamento 

ambiental exige, em função da escala de trabalho, um levantamento intenso de dados sobre 

a distribuição e comportamento das variáveis de análise selecionadas. A delimitação de 

unidades ambientais resultantes da integração de diferentes fatores ou elementos do meio 

físico revela-se extremamente útil ao processo e garante um nível de planejamento. Isso 

permite expressar a complexidade existente na paisagem e garante um nível de 

detalhamento equilibrado entre as variáveis físicas adotadas (Guerra, et al., 1999). Macleod 

et al., (2007) enfatizaram que a utilização de bacias hidrográficas, considerando plenamente 

o ambiente biofísico, social, político e econômico, integrados em ambiente SIG, forneceram 

uma análise sólida do estado do ambiente, permitindo o estabelecimento de diretrizes no 

manejo sustentável. 

 

2.4 - DIAGNÓSTICO AMBIENTAL 

 

A Resolução CONAMA 01/86, que estabelece os critérios básicos e as diretrizes 

gerais para uso e implementação da Avaliação de Impacto Ambiental, define Diagnóstico 
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Ambiental como o projeto que descreve a análise dos recursos ambientais e suas 

interações, tal como existem, de modo a caracterizar a situação ambiental da área, 

considerando o meio físico, biótico e sócio-econômico. Especificamente com relação ao 

diagnóstico do meio físico, Rohde (2008) descreve que os estudos devem levar em 

consideração o conhecimento sob o ponto de vista das Geociências, conforme mostrado 

pela figura 2.1. Uma vez que o homem é um dos principais agentes modificadores do meio, 

a sua inserção nesse tipo de estudo se faz necessária e é justificada, uma vez que os 

problemas ambientais da atualidade têm dimensões inseparáveis da relação 

homem/natureza. Portanto, a elaboração de um diagnóstico ambiental requer a 

interpretação da situação ambiental de uma área, levando em consideração a dinâmica e a 

interação dos fatores físicos, biológicos e sócio-culturais de uma sociedade. O estudo de 

diagnóstico, como mecanismo da caracterização da qualidade ambiental, também pode ser 

utilizado por um gestor ambiental objetivando a condução de linhas de ação, para prevenir, 

mitigar e controlar problemas ambientais em áreas protegidas. 

 

 
Figura 2.1 - Os estudos ambientais das geociências no diagnóstico do meio físico (Rohde, 
2008). 

 

Um exemplo interessante da utilização do diagnóstico ambiental foi realizado por 

Antunes e Schlindwein (2008) ao mapear as características espaciais do meio físico 

associada às questões sociais. A integração da vertente social foi realizada através de 

entrevista que levantou questões relativas à percepção ambiental, que possibilitou a 

identificação das características familiares, agrícolas e econômicas, favorecendo a 

ordenação da paisagem. O estudo foi fundamental para determinar a base para selecionar 

práticas mais sustentáveis adaptadas ao reservatório do rio Atibainha, no município de 

Nazaré Paulista (SP), além de ter permitido identificar as causas de problemas ambientais 

resultantes de práticas insustentáveis. O diagnóstico ambiental também pode ser utilizado 

com a finalidade da utilização racional dos recursos naturais objetivando o desenvolvimento 
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econômico sustentável. Pessoa et al. (2000) realizaram o diagnóstico do meio físico 

associado à critérios socioeconômicos e ambientais, com o objetivo de sanar os conflitos 

existentes pelos usos múltiplos da água de alta qualidade e conseqüente desenvolvimento 

agroindustrial de uma região. O projeto Ecoágua subsidiou o Projeto de Produção Integrada 

de Manga e Uva com as informações obtidas no diagnóstico ambiental das principais bacias 

hidrográficas do rio São Francisco. Como conseqüência desse estudo, foi gerado um 

inventário da qualidade dos diferentes corpos de águas (rios, lagos, açudes, poços, canais 

de irrigação e de drenagem) em seus parâmetros físicos químicos e biológicos, além do 

índice de vegetação por área, indicador de degradação ambiental. Exemplo da utilização do 

diagnóstico ambiental específico em Unidades de Conservação foi realizado por Brambilla 

(2007), como mecanismo de caracterização ambiental das bacias hidrográficas presentes no 

Parque Nacional da Serra da Bodoquena (MS). A realização do diagnóstico ambiental 

caracterizando os aspectos físicos da área de estudo, avaliando os fatores bióticos, 

abióticos e aspectos sócio-econômicos foi fundamental para uma avaliação ambiental 

integrada, destacando a percepção ambiental dos produtores rurais residentes no interior e 

na zona de amortecimento do referido parque. Nesse trabalho também foram aplicados 

questionários de percepção ambiental avaliando a importância em residir em uma UC, 

verificando a contribuição coletiva em prol da conservação ambiental e desenvolvimento 

local-regional da área. A caracterização ambiental abordando as três vertentes (ambiental, 

social e econômica) foi indispensável para o êxito da análise ambiental do Parque Nacional 

da Serra do Bodoquena, pela ausência do plano de manejo, que até então, estava em fase 

final de elaboração do relatório.  

 

2.4.1 - O Projeto Águas de Minas 
 

Os cursos d’água do Estado de Minas Gerais começaram a ser monitorados em 

1997 pela Fundação Estadual do Meio Ambiente (FEAM) e assumido em 2001 pelo Instituto 

Mineiro de Gestão das Águas (IGAM). O programa ÁGUAS DE MINAS consiste numa rede 

de monitoramento da qualidade das águas, que monitora a qualidade das águas de rios 

estaduais e federais. Nesse programa são realizadas análises físico-químicas, 

bacteriológicas e ecotoxicológicas nas amostras de água coletadas em campanhas de 

amostragem efetuadas nas diversas estações climáticas (PNMA II, 2006). A integração 

dessa rede de dados gerados demonstra ser uma ferramenta que permite aos gestores 

ambientais identificarem e implementarem estratégias de aperfeiçoamento de seus 

instrumentos gerenciais, para cada região dentro do estado. 
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O presente trabalho utilizou o monitoramento dos parâmetros de qualidade das 

águas e sedimentos analisados pelo IGAM como fonte de dados pretérita das 

concentrações dos elementos químicos. A correlação de tais dados com os dados gerados 

nesse estudo permitiu avaliar a influência das bacias hidrográficas dos córregos D’Ajuda e 

Andaime como afluentes do rio das Velhas. Diversos autores também utilizaram o Projeto 

Águas de Minas como fonte de dados comparativos em trabalhos com finalidades 

específicas. Bastos (2007), por exemplo, utilizou os parâmetros de monitoramento de 

qualidade das águas como registro histórico do Índice de Qualidade Ambiental (IQA6) de um 

trecho do Ribeirão do Capim – afluente do rio Doce. A correlação dos dados encontrados no 

estudo com o trabalho realizado pelo Órgão Ambiental permitiu verificar se houve ou não 

uma melhoria da qualidade das águas sob influência do descarte de efluentes da indústria 

têxtil. Haddad (2007) também utilizou os parâmetros necessários para a determinação do 

IQA e, além disso, avaliou- a concentração de metais presentes na bacia hidrográfica do rio 

São Miguel, no alto curso do rio São Francisco, visando evidenciar as relações entre as 

atividades humanas desenvolvidas na área e suas influências na qualidade das águas 

superficiais. Já Saraiva (2007) utilizou os parâmetros de qualidade dos sedimentos do IGAM 

com a finalidade de levantar dados de Valores-Guia de Qualidade de Sedimentos – VGQS 

para alguns metais, como o Cd, Cu, Pb, Ni e Zn, haja vista que no Brasil não existe uma 

legislação específica de comando – controle que determine os valores regulamentadores de 

cada metal presente nos sedimentos. 

 

2.5 - A PERCEPÇÃO AMBIENTAL E AS RELAÇÕES DO HOMEM COM A 
NATUREZA 

 

A Geografia, através dos estudos de percepção, vem procurando assegurar uma 

melhor adequação ao planejamento ambiental, natural e construído, do conhecimento das 

percepções que diferentes grupos sociais têm dos lugares e das paisagens onde passam 

suas vidas (Machado, 1999). Segundo o mesmo autor, a percepção é um fator sempre 

presente em toda a atividade do homem, isto significa dizer que ela tem um efeito marcante 

na conduta dos indivíduos frente ao meio ambiente. Por conseqüência, procura-se introduzir 

as percepções dos indivíduos nos processos de tomada de decisão, de tal forma que o 

planejamento e o gerenciamento do meio ambiente correspondam às preferências e 

necessidades de seus usuários  

                                                           
6 Para a determinação do Índice de Qualidade Ambiental (IQA) são avaliados os seguintes 
parâmetros: Oxigênio dissolvido, coliformes fecais, pH, Demanda Bioquímica de Oxigênio (DBO), 
nitratos, fosfatos, temperatura, turbidez e sólidos totais. 
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Nesse sentido, a questão da interação entre o homem e meio ambiente é ampliada, 

revelando então uma visão que transcende as fronteiras disciplinares e conceituais, 

culminando na idéia de que, para estudar essa interação, é necessário que a percepção - 

que vem sempre acompanhada da atribuição de valores e tomada de posições - seja 

analisada tanto do ponto de vista cognitivo como do afetivo. Ou seja, por resultarem de uma 

atividade perceptiva das pessoas em relação às condições ambientais criadas por e para 

elas, os problemas humanos mais importantes emergem de fenômenos que não podem 

mais ser estudados por um enfoque científico tradicional. Com isso, exige-se dos 

pesquisadores uma posição que possa fundir a objetividade do cientista e a preocupação do 

humanista, utilizando outros procedimentos de estudo e de análise (Machado, 1999). 

Os conceitos de percepção ambiental entre diversos autores demonstram a forma 

que acontece a relação homem-ambiente. Para Ianni (2000), o conceito de percepção 

ambiental tem como significando, em primeiro lugar, a representação que uma população 

tem sobre o seu meio ambiente. A esse sentido se agregam termos como valores, 

identidades, interpretações sobre as relações e conhecimentos acumulados dos processos 

vitais. Já para Rodaway (1995 apud Hoeffel, 2008), a percepção pode ser caracterizada 

como um processo que envolve organismo e ambiente, e que é influenciada pelos órgãos 

dos sentidos – percepção como sensação - e por concepções mentais – percepção como 

cognição. Dessa forma, idéias sobre o ambiente envolvem tanto respostas e reações a 

impressões, estímulos e sentimentos, mediados pelos sentidos, quanto pelos processos 

mentais relacionados com experiências individuais, associações conceituais e 

condicionamentos culturais.  

Del Rio e Oliveira (1996), num trabalho base sobre o tema percepção ambiental 

distinguem duas correntes filosóficas distintas: Estruturalismo e Fenomenologia. O 

Estruturalismo entende a realidade como um conjunto de sistemas cujas estruturas são 

reconhecíveis e onde qualquer alteração sofrida por uma parte tenderá a se refletir no todo, 

admitindo-se relações causa-efeito. A Fenomenologia, diferentemente do estruturalismo, 

entende a realidade como complexo conjunto de fenômenos que, embora também admita 

correlações, é incomensurável e, portanto, impossível de ser verificar pelas relações diretas 

causa-efeito e de ser compreendida em sua plenitude. A corrente que pode ser classificada 

como a mais estruturalista da percepção ambiental se verifica entre os países anglo-saxões, 

principalmente Estados Unidos e Inglaterra. As obras de Kevin Lynch e Rordon Cullem 

foram as pioneiras em encorajar o desenvolvimento de metodologias projetuais baseadas na 

percepção ambiental. Ambos admitiam que elementos do meio ambiente natural ou 

construído atuam sobre processo perceptivo, influenciando as atitudes pessoais e 

possibilitando a identificação de características ou qualidade ambientais socialmente 
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compartilhadas. Essas duas principais vertentes de orientação epistemológica vêm 

ajudando a Geografia na complexa tarefa de entender de que forma ocorre a relação 

homem-natureza, levando-se em consideração as diversidades culturais, econômicas e 

ambientais. Essa relação, segundo Hoeffel et al. (2008), através dos usos e as atividades 

produtivas que ocorrem em determinado local, bem como suas dinâmicas, refletem as 

diferentes percepções ambientais dos atores sociais envolvidos. Esses atores podem ser 

citados como responsáveis diretos pela tomada de iniciativas condizentes ou não com a 

realidade existente em um espaço possuidor de peculiaridades e diversidades biológicas e 

culturais. O reconhecimento de distintas abordagens sobre o mundo natural, estruturadas a 

partir de diferentes referenciais, torna-se extremamente relevante na resolução de conflitos, 

na elaboração de diagnósticos, planejamentos, políticas e programas de educação 

ambiental que estimulem a participação eqüitativa de todos os agentes sociais. 

 

2.5.1 - Participação Popular e Prerrogativas Legais  da Relação 
Comunidade – Unidade de Conservação 

 

Uma das diretrizes que devem orientar a administração de áreas naturais 

protegidas no Brasil é a garantia de que, no momento de se tomar decisões importantes 

sobre as unidades de conservação, as comunidades envolvidas sejam ouvidas. A lei 9.985, 

de 18/07/2000, que rege o Sistema Nacional de Unidades de Conservação (SNUC), no 

artigo 5º, que versa sobre suas diretrizes, estabelece em pelo menos três incisos: II, III e V, 

a necessidade do envolvimento das comunidades locais. No último, pode-se ler que o SNUC 

se rege por diretrizes que “incentivem as populações locais e as organizações privadas a 

estabelecerem e administrarem unidades de conservação dentro do sistema nacional” 

(Pacheco & Silva, 2006). 

O processo prático de gestão de UCs de uso sustentável é muitas vezes 

problemático, principalmente em países em vias de desenvolvimento. Thelen (1990) cita que 

poucos países latino-americanos têm políticas integradas em respeito à participação da 

comunidade no planejamento e no manejo de áreas protegidas. Não obstante, a maioria das 

autoridades reconhece que este é um dos aspectos mais importantes que as instituições 

encarregadas das áreas protegidas devem encarar. Lai (2003) afirma que, para alcançar 

efetivamente os objetivos de conservação e as finalidades do estabelecimento de reservas, 

é preciso estabelecer uma relação adequada com as comunidades que vivem no interior ou 

no entorno das reservas naturais e levar em conta suas necessidades de produtos florestais 

para o seu sustento. IBAMA (2001) define participação social como atividade organizada, 

racional e consciente, por parte de um determinado grupo social, com o objetivo de 
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expressar iniciativas, necessidades ou demandas, de defender interesses e valores comuns, 

de alcançar fins econômicos, sociais ou políticos e de influir, direta ou indiretamente, na 

tomada de decisão para melhorar a qualidade de vida da comunidade (FUNATURA, 1989). 

Com relação às categorias de Unidades de Conservação que permitem a 

exploração dos recursos florestais, MMA (2007) referencia a Lei nº 11.284, de março de 

2006, que “dispõe sobre a gestão de florestas públicas para a produção sustentável”. 

Segundo a referida lei, as categorias de unidades de conservação são passíveis de serem 

exploradas, mediante concessão feita pelos órgãos públicos competentes, as florestas 

públicas destinadas às comunidades locais, por meio de projetos de assentamento de 

reforma agrária, e as demais florestas públicas existentes. Todavia, segundo a lei em 

questão, estão excluídas das áreas destinadas à outorga florestal as unidades de 

conservação de proteção integral e as demais unidades de uso sustentável. A 

sustentabilidade da exploração dos recursos florestais pelas comunidades inseridas em UCs 

é apontada por Cifor (1999), demonstrou que “as pessoas que têm segurança de acesso 

aos recursos florestais locais tendem a cuidar mais dessas florestas tanto para si, quanto 

para seus descendentes”. No contexto brasileiro, são as áreas protegidas, que por lei 

englobam as reservas indígenas, áreas de Reserva Legal (RL), Áreas de Proteção 

Permanente (APPs) e Unidades de Conservação (UCs), a base da política ambiental 

executa no país. Por sua vez, as UCs são definidas como: “porções do território nacional, 

incluindo as águas territoriais, com características naturais de relevante valor, de domínio 

público ou propriedade privada, legalmente instituída pelo Poder Público, com objetivos e 

limites definidos, sob regimes especiais de administração e às quais se aplicam garantias de 

proteção” (FUNATURA, 1989). 

A participação da sociedade, no entanto, é fundamental quando se trata de colocar 

em funcionamento, diretrizes básicas para a implantação de uma APA, levando-se em 

consideração vários critérios técnicos de planejamento, zoneamento ambiental e utilização 

racional dos recursos oferecidos na área. Os vários órgãos fiscalizadores que atuam em 

APAs (Polícia Florestal, IBAMA, SEMA, Curadorias de Meio Ambiente, etc.) são vistos com 

desconfiança pela maioria das pessoas que vivem na área, que por falta de informações 

consideram-nos como entraves ao desenvolvimento da região. A participação destas 

pessoas e de entidades representativas proporcionaria uma melhor compreensão sobre a 

real importância da existência de uma APA e a necessidade da utilização racional dos seus 

recursos. Neste ponto, programas de Educação Ambiental coordenados pelas Prefeituras 

Municipais e CODEMAS (Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente), com o apoio 

das Universidades, seriam de fundamental importância para a formação da visão mais 

ampla em relação ao tema. Estes programas de Educação Ambiental poderiam estar 
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relacionados a programas de Pesquisa e Monitoramento coordenados pelo órgão ambiental 

responsável pela APA [...], contando também com o apoio das Universidades (Tornielo et 

al., 1995).  

Um exemplo da importante participação da comunidade local no processo 

deliberativo da gestão das Unidades de Conservação é relatada por Tornielo et al., (1995). A 

APA da Serrinha, inserida numa extensão de 4500ha no Município de Resende – RJ, sofria 

com a ocupação desordenada do solo, especulação imobiliária, turismo predatório e a 

presença de inúmeras espécies da fauna e flora ameaçadas de extinção. Essas atividades 

traziam consigo a perda da qualidade das águas, da biodiversidade e a qualidade ambiental 

como um todo do local. Diante desse panorama, ações conjuntas da comunidade local, 

através de GTs (Grupos de Trabalho) foram fundamentais na elaboração de um plano 

diretor viável e legítimo da Serrinha, com o apoio do governo municipal, representantes das 

instituições federais, estaduais e municipais, ONGs, técnicos e moradores. Como 

conseqüência dessa articulação foi instituída a lei que criou a APA e vinculou o Conselho 

formado pela associação de moradores, Departamento de Proteção Ambiental da Prefeitura 

e a Administração Regional da Serrinha. A intensa participação da comunidade local, 

através da associação dos moradores, foi responsável pela aglutinação de poderes políticos 

na gestão territorial, implementando medidas urgentes, como a instalação de Guarda 

Florestal e o requerimento de instalação do Plano Diretor de Uso da água, haja vista que a 

utilização da bacia para fins turísticos causa degradação dos recursos hídricos.  

Apesar das vantagens trazidas pelo SNUC, principalmente com relação à 

participação dos atores diretamente vinculados às UCs, continua a ser pequeno ou 

insignificante o envolvimento da comunidade nos seus processos de criação, implantação e 

gestão. Contudo, o envolvimento das populações locais procura romper com a lógica 

"vertical" que norteou por muitos anos os processos de criação de unidades de 

conservação, em que a decisão política de criá-las e implantá-las sempre foi imposta "de 

cima para baixo", e de forma autoritária e unilateral pelo Poder Público. O SNUC procura 

reconhecer a importância dessas comunidades e as consideram possíveis aliadas no 

processo de preservação e conservação da natureza (Macedo, 2008). 

  



 

CAPÍTULO 3 

CARACTERIZAÇÃO DO MEIO FÍSICO 

3.1. HIDROGRAFIA 

3.1.1 - Rio das Velhas 

O rio das Velhas é o maior afluente em extensão da bacia do rio São Francisco, 

tendo um comprimento de 761 km. O “Velhas” nasce no município de Ouro Preto, na Área 

de Proteção Ambiental Cachoeira das Andorinhas (APA/CA) e tem a sua confluência com o 

rio São Francisco no município de Várzea da Palma, em barra do Guaicuí (Camargos, 

2005). Sua bacia tem uma área de 29.173km2 e, segundo Andrade (2000), possui 

importância econômica e social significativa em função de sua localização, já que constitui 

um dos mais importantes mananciais para abastecimento de água da região metropolitana 

de Belo Horizonte. 

Algumas nascentes do rio das Velhas, situadas no morro São Sebastião – Ouro 

Preto padeceram com a exploração de ouro anteriormente à criação da APA/CA. As 

seqüelas do desmatamento, ação de explosivos, assoreamento e queimadas são visíveis 

até hoje, deixando um prejuízo incalculável na área (Manuelzão,1999). Com o objetivo de 

evitar uma maior degradação ambiental da área foi criado recentemente o Parque Municipal 

Cachoeira das Andorinhas.  

O rio das Velhas foi apontado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 

(IBGE) como o terceiro rio mais poluído do País, perdendo apenas para o rio Tietê (São 

Paulo-SP) e o rio Iguaçu (Curitiba-PR). O quadro de poluição das águas do “Velhas” é 

preocupante, em áreas como, por exemplo, da região metropolitana de Belo Horizonte, que 

apresentou corpos d’água de Classe 3 (mais de 2.500 coliformes termotolerantes por 100 

ml), segundo a Resolução CONAMA 357/05. Além do quadro de degradação ambiental 

oriundo do precário sistema de saneamento básico ao longo da bacia, existe ainda a 

presença de metais nos corpos d’água e nos sedimentos de leito, provenientes das 

atividades humanas e/ou da disponibilização de tais elementos químicos pela geologia da 

área. Associado ainda a esse quadro há as diversas atividades de uso do solo e ocupação 

do solo que utilizados de forma não controlada, intensificam o processo de erosão e 

transporte de sedimentos, aumentando a turbidez e conseqüentemente a concentração de 

sedimentos em suspensão do recurso hídrico.  
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Ciente da necessidade de reverter tal quadro de degradação ambiental, o Projeto 

Manuelzão (UFMG) com apoio do Governo do Estado de Minas Gerais e parceria com 

entidades e órgãos do setor de meio ambiente desenvolveu o programa META 2010 para o 

rio das Velhas. Esse programa tem como emblema “Navegar, pescar e nadar no rio das 

Velhas”, e representa o esforço conjunto de tais entidades, sociedade civil e órgãos 

públicos, visando contornar o atual quadro de degradação ambiental da bacia do rio das 

Velhas, melhorando a qualidade da água, possibilitando atividades destinadas ao 

abastecimento doméstico, lazer, irrigação de hortaliças e plantas frutíferas, além da criação 

de peixes do rio. Com o programa, pretende-se alcançar uma melhoria significativa das 

águas do rio das Velhas, atingindo a Classe 2, na qual não deve ser excedido o limite de 

1.000 coliformes termotolerantes por 100 ml. Para isso, a construção de ETEs (Estações de 

Tratamento de Esgoto) são fundamentais para iniciar o tratamento, reduzindo a grande 

quantidade de matéria orgânica presente na bacia (ABES – MG, 2008). A META 2010 

possui subprojetos, como o “Diagnóstico Velhas Sustentável” que visa elaborar um 

panorama da situação ambiental da bacia, e prevê ainda, armazenar em um único banco de 

dados todas as informações ambientais e socioeconômicas produzidas por diferentes 

instituições, permitindo a gestão e o planejamento no desenvolvimento das diferentes 

atividades da bacia. Por meio do “Velhas Sustentável”, será feito um diagnóstico ambiental 

das sub-bacias do rio das Velhas, tratando informações secundárias obtidas nas instituições 

parceiras, tais como a qualidade de água, outorgas, empreendimentos licenciados, unidades 

de conservação (UC), proposta para a criação de outras UCs, cobertura vegetal, resíduos 

sólidos, pontos de lançamento, captações da COPASA, estações de tratamento de água e 

zoneamento ecológico econômico de Minas Gerais. Dessas informações, serão identificadas 

as principais características da bacia, mostrando os pontos de vulnerabilidade ambiental e 

dos principais focos de degradação, que servirão de subsídio para as ações da META 2010, 

orientando as intervenções. O levantamento servirá também para unir esforços e recursos 

dos setores públicos e privados na resolução dos problemas identificados (SEMAD, 2010).  

 

3.1.2 - Córregos D’Ajuda e Andaime 

A bacia hidrográfica do córrego D’Ajuda (Figura 3.1), localizada totalmente na 

APA/CA e parcialmente na Floresta Estadual do Uamií (FEU), apresenta uma área de 

34,335km2 e o comprimento do canal principal de 11,85km. A bacia do córrego do Andaime, 

inserida na APA/CA apresenta uma área 3,7 vezes menor (9,207km2) que a bacia do 

córrego D’Ajuda e tem uma extensão do canal principal de 5,86km. Ambas são afluentes da 
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margem direita do alto do rio das Velhas e representam uma extensão territorial de apenas 

0,15% da bacia do rio das Velhas. Apesar da diminuta área, podem se consideradas como 

exemplos representativos das pequenas bacias de cabeceira do Alto rio das Velhas. Em um 

contexto local, as bacias demonstram características peculiares de elevada importância para 

os residentes da região, como a relação estreita com o recurso hídrico para atividades 

econômicas ou de lazer, consumo humano direto e possuir todos os seus tributários em 

unidades de conservação. 

 
Figura 3.1 – Carta temática representativa das bacias hidrográficas estudadas inseridas na APA/CA 
e Floresta Estadual do Uamií. 

3.2. GEOLOGIA 

 

A APA/CA encontra-se inserida no Quadrilátero Ferrífero, porção sul do Cráton São 

Francisco. Na área ocorrem rochas de duas de suas unidades supracrustais maiores: o 

Supergrupo Rio das Velhas (2776 +237-10 Ma e 2772 ± 6 Ma pelo método U/Pb - Machado 

et al. 1992) e o Supergrupo Minas (2420 ± 25 Ma e 2050 ± 230 Ma pelo método Pb/PB - 

Babinski et al., 1991). 
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3.2.1 - Supergrupo Rio das Velhas 

São as mais antigas formações cartografadas no Quadrilátero Ferrífero (Dorr et al., 

1957), constituídas por rochas metavulcânicas e metassedimentares, sobrepostas 

discordantemente ao embasamento cristalino (Figura 3.2). Derby (1906) posiciona estas 

rochas dentro da "Série Rio das Velhas", dividindo-a em unidade metavulcanossedimentar 

(Grupo Nova Lima) e unidade metasedimentar clástica (Grupo Maquiné). Posteriormente, o 

termo "Série" foi substituído por "Supergrupo", passando a ser interpretado como uma 

seqüência vulcano-sedimentar do tipo Greenstone Belt. Shorscher (1978) descreve 

komatitos com textura spinifex no Grupo Nova Lima, individualizando-os no denominado 

Grupo Quebra Osso (IBRAM, 2003). 

 
Figura 3.2 - Coluna estratigráfica do Quadrilátero Ferrífero (modificada de Alkimin & Marshack 
1998). 

 

A série rio das Velhas fazia parte da série Minas, segundo levantamento realizado 

por Derby (1906), sendo posteriormente desmembrada por Dorr et al. (1957). Nesse mesmo 

levantamento, Dorr et al. (1957) identificaram as rochas do Supergrupo Rio das Velhas 

como as formadoras da região das bacias dos córregos D’Ajuda e Andaime. Segundo os 

mesmos autores, as rochas metassedimentares são cortadas por intrusões graníticas, cuja 
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idade foi estabelecida em 1350 milhões de anos, mais novas que as demais rochas 

graníticas do Quadrilátero Ferrífero, com idade de 2500 milhões de anos.  

O Supergrupo Rio das Velhas foi subdividido por Dorr et al. (1957) em dois grupos, 

o mais velho conhecido como Grupo Nova Lima e o mais novo denominado Grupo Maquiné 

(Figura 3.3). Os dois grupos são separados por uma discordância levemente e angular, 

mapeamentos posteriores de outras partes do Quadrilátero Ferrífero notadamente na 

quadrícula da Capanema, que inclui a área de estudo, mostram que esta discordância pode 

ser mais importante do que se acreditava inicialmente (UFV/IEF, 2005a). 

 

 
Figura 3.3- Carta temática dos Grupos Nova Lima e Maquiné na área de estudo. 

 

Do Supergrupo Rio das Velhas, o Grupo Nova Lima é o que ocorre em maior 

percentual nas bacias D’Ajuda e Andaime, sendo composto por uma sucessão monótona de 

micaxistos e quartzo-micaxistos, com leitos, lentes e zonas de formações ferríferas 

metamorfoseadas, metagrauvacas e submetagrauvacas, quartzitos, metaconglomerados, 

rochas metavulcânicas, xistos, filitos grafitosos e outros metassedimentos (Dorr et al.,1957). 

Sobrepondo-se ao Grupo Nova Lima, com discordância angular está o Grupo Maquiné. A 

divisão inferior é formada de quartzo-sericita xistos com lentes de metagrauvacas, quartzitos 

sericíticos e metaconglomerados. A camada basal em muitas localidades é composta de 

grandes seixos de quartzo de veio e metachert em matriz filítica. A divisão superior é 
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formada predominantemente por quartzitos, intercalados com muito metaconglomerado, 

algum filito e xisto (Dorr et al.,1957).  

A geologia das bacias em estudo é constituída completamente pelo Supergrupo Rio 

das Velhas, sendo que 32% (13,723 km2) é composta pelo Grupo Nova Lima, constituído 

basicamente por xisto, filitos e rochas metavulcânicas, com quartzitos, dolomitos e 

formações ferríferas, subordinadas. Os 68% restantes (29,639 km2) correspondem a rochas 

do Grupo Maquiné, constituído basicamente por quartzitos, metaconglomerados, filitos 

quartzozos e filitos. A litologia detalhada da área é representada pela figura 3.4. 

 

 
Figura 3.4 - Carta temática da distribuição das litologias dentro da área de estudo.. 

3.3. GEOMORFOLOGIA 

A geomorfologia do Quadrilátero Ferrífero é bastante distinta das áreas adjacentes, 

sendo sua conformação atual resultante da conjunção de muitas variáveis como estrutura, 

litologia, epirogênese, variações climáticas e erosão diferencial (Harder & Chamberlin 1915; 

Barbosa, 1968, 1980; Varajão 1988).  

Com o intuito de entender a interação entre as variáveis citadas, utilizou-se o 

mapeamento geomorfológico realizado pela UFV/IEF (2005a) que baseou-se na separação 
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das unidades geomorfológicas, seguindo critérios de grupamento de tipos de modelados. 

Nesse trabalho, foram definidas 5 (cinco) unidades geomorfológicas que refletem as 

condicionantes litológicas e a evolução da paisagem correspondentes às bacias dos 

córregos D’Ajuda e Andaime. A distribuição geográfica dessas unidades pode ser 

visualizada na figura 3.5. A tabela 3.1 detalha a área percentual de cada unidade 

geomorfológica, assim como as altitudes e declividade média das bacias.  

 
Figura 3.5 – Unidades Geomorfológicas que compõe as bacias dos córregos D’Ajuda e 
Andaime. 

 

Tabela 3.1 – Área percentual e total; altitudes mínima, média e máxima; e a declividade média de 
cada unidade geomorfológica. 
 

Unidades Geomorfológicas 

Bacias dos Córregos D’Ajuda e Andaime 

Área  
(%) 

Área 
Total 
(km 2) 

Altitude 
Mínima 

(m) 

Altitude 
Máxima 

(m) 

Altitude 
Média 

(m) 
Colinas Convexas 52,08 22,68 950 1240 1101 
Patamares Estruturais 29,65 12,91 1020 1450 1240 
Serras e Escarpas Estruturais 15,40 6,71 1280 1830 1576 
Cristas Alinhadas e Ravinadas 2,73 1,19 1180 1290 1240 
Vales Fluviais 0,14 0,06 950 970 960 

TOTAL 100,00 43,55    
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3.4. PEDOLOGIA 

O processo de formação do solo tem sua origem no intemperismo das rochas 

superficiais ou localizadas a pequenas profundidades. A sua natureza está intimamente 

relacionada a uma série de fatores, como clima, biota, material parental, topografia e tempo. 

A energia dos agentes formadores do solo sobre o material primitivo dá-se com maior ou 

menor intensidade em um curto ou longo espaço de tempo (Camargos et al., 2005). 

Para descrição das classes de solos utilizou-se como base, o trabalho da UFV/IEF 

(2005a) realizado em toda a APA Cachoeira das Andorinhas. A partir desse trabalho, foram 

definidas 8 unidades de mapeamento agrupadas em 4 classes de solo (Figura 3.6). As 

áreas percentuais e em quilômetros quadrados, assim como a descrição das unidades de 

mapeamento, foram detalhadas na tabela 3.2. 

 

 
Figura 3.6 – Classes de solo encontradas na área de estudo. 
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Tabela 3.2 – Áreas das classes de solo encontradas nas bacias dos córregos do Andaime e D’Ajuda 
e sua descrição sucinta. 

Classes 
de solo 

Área 
% 

Área Total  
(km 2) 

Unidades de Mapeamento 
C

am
bi

ss
ol

o 

73,63 32,06 

CXbd1  (Cambissolo Háplico Tb Distrófico típico + Latossolo 
Vermelho-Amarelo Distrófico relevo ondulado/forte ondulado 
fase floresta subtropical com candeia) + CXbd3  (Cambissolo 
Hálplico Tb Distrófico léptico + Espodossolo Ferrocárbico 
Órtico típico fase campo cerrado subtropical, relevo suave 
ondulado). 

N
eo

ss
ol

o 

20,96 9,13 

RLd1  (Neossolo Litólico Distrófico + Neossolo Litólico Húmico 
+ Cambissolo Húmico Distrófico) + RLd2  (Neossolo Litólico 
Distrófico + Neossolo Quartzarênico Órtico + Espodossolo 
Ferrocárbico Órtico típico fase campo cerrado subtropical, 
relevo ondulado/suave ondulado) + Rubd  (Neossolo Flúvico 
Tb Distrófico fase campo de várzea degradado). 

La
to

ss
ol

o 

5,00 2,18 

LVAd1  (Latossolo Vermelho-Amarelo Distrófico + Cambissolo 
Háplico Tb Distrófico + Neossolo Litólico Distrófico relevo 
forte ondulado /montanhoso fase floresta subtropical com 
candeia) + LVAd2  (Latossolo Vermelho-Amarelo Distrófico + 
Latossolo Vermelho-Amarelo Ácrico + Cambissolo Háplico Tb 
Distrófico relevo suave ondulado/ondulado fase floresta 
subtropical com candeia) 

G
le

is
so

lo
 

0,41 0,18 
GMd (Gleissolo Melânico Distrófico típico relevo plano/suave 
ondulado) 

 

O Cambissolo, originado por rochas do Grupo Nova Lima e representado pelas 

unidades CXbd1 e CXbd3, ocupam 73,63% da área das bacias e estão associados a 

posições mais íngremes da paisagem coberta predominantemente por vegetação florestal 

nativa. O Neossolo é um solo raso, desenvolvido a partir das rochas do Grupo Maquiné e 

apresenta contato direto com a rocha ou saprolito, ocorrentes nas áreas mais elevadas. São 

representados pelas unidades RLd1, RLd2 e Rubd, ocupando uma área de 20,96% da 

bacias e estão associados à vegetação de campo rupestre e matas de candeia. O 

Latossolo, formado a partir de rochas do Grupo Nova Lima e representado pelas unidades 

LVAd1 e LVAd2, ocupa uma área de 5,00% das bacias. A vegetação associada a este solo 

é constituída por fragmentos florestais prioritariamente de vegetação secundária. E por 

último, o Gleissolo, ocorrente em áreas hidromórficas, ocupa a menor área das bacias 

(0,41%) e está associado à vegetação campestre higrófila degradada, misturada com 

pastagens onde a presença de animais é freqüente. 
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3.5. CLIMA E BIOMAS 

Na região encontram-se dois tipos de clima (Cwa e Cwb) de acordo com 

classificação climática de Köppen, ponderando variáveis como a quantidade e distribuição 

de precipitação, além da temperatura mensal e anual. Nas áreas menos elevadas das 

bacias predomina o clima Cwa, classificado como clima subtropical de altitude e com 

características de verões quentes e brandos, mesotérmico e com uma temperatura média 

anual entre 21,8ºC a 19,5º C. Prioritariamente nas áreas mais elevadas da bacia D’Ajuda 

prevalecem o clima Cwb, com chuvas de verão, com uma temperatura média anual mais 

baixa, oscilando entre 17,4º C a 19,8º C (Coelho, 1991). 

As bacias D’Ajuda e Andaime estão inseridas na zona de transição de dois grandes 

domínios morfoclimáticos neotropicais, o Cerrado (incluindo os ecossistemas de campos 

rupestres) e a Mata Atlântica (Ab’Saber 1997; 2003).  

 
  



 

CAPÍTULO 4 

MATERIAIS E MÉTODOS 

 

4.1 -  CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

 

Em razão da importância da água e das crescentes preocupações ambientais nas 

diversas atividades desenvolvidas pelo homem, está evoluindo progressivamente em todo 

mundo um novo conceito integrado de planejamento, gestão e uso dos recursos hídricos, 

onde, através de um conjunto de medidas técnicas, administrativas e legais, busca-se uma 

resposta eficaz às necessidades humanas e às exigências sociais para melhorar a utilização 

da água. Para um gerenciamento adequado dos potenciais hidráulicos disponíveis no 

mundo, é fundamental conhecer o comportamento dos rios, suas sazonalidades, assim 

como os regimes pluviométricos das diversas bacias hidrográficas, considerando as suas 

distribuições e variações de quantidade e qualidade espaciais e temporais, o que exige um 

trabalho permanente de coleta e interpretação de dados, cuja confiabilidade torna-se maior 

à medida que suas séries históricas ficam mais extensas (Ibiapina et al., 1999). Assim, 

almejando construir uma avaliação integrada de planejamento que contemplasse os 

aspectos sócio-ambientais citada, buscou-se realizar a caracterização ambiental dos 

córregos D’Ajuda e Andaime, destacando os principais parâmetros que descrevessem a 

dinâmica e especificidades das bacias estudadas. A seguir, a descrição detalhada das 

etapas realizadas.  

 

4.2 -  AQUISIÇÃO DE DADOS BÁSICOS 

 

Em primeiro lugar foi feita uma pesquisa dos produtos já existentes sobre a região 

onde estão inseridas as bacias hidrográficas do córrego D’Ajuda e Andaime. Dentre o 

material encontrado, foram utilizados no decorrer do trabalho: 

� Mapa geológico do Quadrilátero Ferrífero (Escala 1:25.000) 

� Mapa topográfico do Quadrilátero Ferrífero (Escala 1:25.000); 

� Mapa de solos da APA/CA (Escala 1:50 000 – UFV, 2005); 

� Mapa geomorfológico da APA/CA (Escala 1:50 000 – UFV, 2005); 

� Mapa de cobertura vegetacionais da APA/CA (Escala 1:50 000 – UFV, 2005-a); 
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� Documento e base cartográfica do Zoneamento Ecológico Econômico da 

APA/CA (Escala 1:25 000 – UFV/IEF, 2005a); 

� Imagem IKONOS 2003 – gentilmente cedida pela Prefeitura Municipal de Ouro 

Preto; 

� Levantamento de dados das atividades agropecuárias, realizado conjuntamente 

entre a Prefeitura Municipal de Ouro Preto e Associação dos Municípios dos 

Inconfidentes – AMINC e gentilmente cedida pela Prefeitura Municipal de Ouro 

Preto. 

 

Todo este acervo foi então integrado a partir da utilização do software da ESRI® 

ArcMap 9.2, para auxiliar na caracterização das bacias a serem estudadas. 

 

4.3 -  CARACTERIZAÇÃO DO MEIO FÍSICO 

 

4.3.1 - Morfometria das bacias 

 

Procurando avaliar a dinâmica dos rios, suas especificidades e características 

detalhadas das bacias hidrográficas do córrego D’Ajuda e Andaime foi inicialmente realizada 

a caracterização morfométrica das mesmas. A caracterização morfométrica contemplou 

parâmetros, como densidade de drenagem, fator de forma, índice de circularidade, 

coeficiente de compacidade, dentre outros, parâmetros utilizados em estudos de interações 

de processos sob o ponto de vista quantitativo (Guerra e Guerra, 2003). Alves e Castro 

(2003) afirmam que tais parâmetros podem revelar indicadores físicos específicos para 

determinado local, de forma a qualificarem as alterações ambientais.  

As variáveis área, perímetro, comprimentos dos canais principais e total, altitudes e 

declividades foram obtidas a partir da utilização do software da ESRI® ArcMap 9.2, tomando 

por base o mapa topográfico do Quadrilátero Ferrífero (1:25.000). Com base nestes 

parâmetros, foram calculados: 

• Índice de declividade (SI): definido como a razão existente entre a amplitude (H) e 

a raiz quadrada da área da bacia (A). O valor encontrado indica o grau de 

inclinação média da bacia hidrográfica, sendo calculado pela equação 4.1 

�� �
�

√�
  (Lacey & Grayson 1998 - Equação 4.1) 
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• Coeficiente de Compacidade ou Índice de Gravelius –  Kc, sendo uma relação 

entre o perímetro (p) e área (A), indica que, quanto mais irregular for a bacia, tanto 

maior será o Kc. Calculado pela equação 4.2 

 �� � 0,28


√�
 (Equação 4.2) 

 

• Fator de Forma – K f é a relação entre o comprimento axial (L) e a área (A). É um 

índice indicativo da maior ou menor tendência para a tendência de enchentes. Uma 

bacia com um fator de forma baixo é menos sujeita a enchentes que outra de 

mesmo tamanho, porém com maior fator de forma. Calculado pela equação 4.3 

 �� �
�

��
 (Equação 4.3) 

 

• Índice de Circularidade – IC é também uma relação entre área (A) e perímetro (p). 

Assim como o Kc, o IC tende para a unidade à medida que a bacia se aproxima da 

forma circular e diminui a medida que a forma da bacia torna alongada. Calculado 

pela equação 4.4 

 �� � 12,57
�

�
 (Equação 4.4) 

 

4.3.2 - Hidrografia 

 

 A fim de se caracterizar a hidrografia das bacias estudas, foi calculada: 

 

• Densidade de Drenagem – D d – é expressa pela relação dos comprimentos totais 

dos tributários pela área da bacia (equação 4.5) 

 
A

L
D

n

n

d

∑
= 1  (Equação 4.5) 

 

 Além do cálculo de densidade de drenagem, também foi definido os padrões 

das drenagens de cada bacia e sua classificação segundo a hierarquia de Strahler (1957). 
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4.3.3 - Relevo e declividade 

 

Para uma melhor visualização da morfologia do terreno, foi gerado um Modelo 

Digital de Terreno (MDT) através da malha triangular irregular (TIN) para representar as 

superfícies por pontos conectantes de elevação conhecida, segundo uma malha plana. 

Utilizou-se curvas de nível com eqüidistância de 10m, utilizando a ferramenta 3D Analyst do 

software da ESRI® ArcView 9.2. O MDT permite uma melhor percepção das características 

da superfície do terreno, distinguindo com clareza os limites de divisores de água, assim 

como possíveis dúvidas referentes à rede de drenagem. 

A declividade do terreno é demonstrada a partir da variação de altitude entre dois 

pontos do terreno, em relação à distância que os separa. O Modelo Digital de Terreno 

(MDT) foi utilizado como base para a confecção do mapa de declividade, utilizando a 

ferramenta Slope, do 3D Analyst do software da ESRI® ArcMap 9.2. As classes de 

declividade foram geradas em 06 (seis) intervalos distintos, adaptados de Ramalho Filho et 

al., (1978) e UFV/IEF (2005a): 

• Relevo Plano - Superfície de topografia esbatida ou horizontal, onde os 

desnivelamentos são muito pequenos, com declividades variáveis de 0 a 3 %. 

• Relevo suave ondulado - Superfície de topografia pouco movimentada, constituída por 

conjunto de colinas ou outeiros, apresentando declives moderados, predominantemente 

variáveis de 3 a 8 %. 

• Relevo Moderadamente ondulado – Superfície de topografia pouco movimentada, 

constituída por colinas ou outeiros, apresentando declives variando de 8 a 13%. 

• Relevo ondulado - Superfície de topografia pouco movimentada, constituída por colinas 

ou outeiros, com declives variando de 13 a 20 %. 

• Relevo forte ondulado - Superfície de topografia movimentada, formada por outeiros ou 

morros (elevações de 50 a 100m e de 100 a 200m de altitudes relativas) e raramente 

colinas, com declives fortes, predominantemente variáveis de 20 a 45%. 

• Relevo Montanhoso - Superfície de topografia vigorosa, com predomínio de formas 

acidentadas, usualmente constituída por morros, montanhas, maciços montanhosos e 

alinhamentos montanhosos, apresentando desnivelamentos relativamente grandes e 

declives fortes ou muito fortes, predominantemente variáveis acima de 45%.  
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4.3.4 - Cobertura Vegetal e Uso/Ocupação do Solo 

 

Para a identificação dos usos do solo e da cobertura vegetal da área estudada 

utilizou-se o software da ESRI® ArcMap 9.2, o cadastro da Prefeitura, os mapas temáticos 

de UFV/IEF (2005a) e a imagem de satélite Ikonos de 2003 para gerar a carta temática. A 

representação das classes vegetacionais foi realizada através da geração de polígonos no 

software da ESRI® ArcMap 9.2 que representassem as feições desejadas. Tais classes 

vegetacionais foram divididas em quatro unidades, de acordo com a heterogeneidade da 

área, sendo classificadas como: Floresta Estacional Semidecidual, Campo Rupestre com 

Arbustivas de Cerrado, Campo Rupestre e Áreas Desmatadas com sucessão de 

Gramíneas. A unidade destacada referente à atividade humana foi a mineração, haja vista 

que os pequenos cultivos agrícolas são insignificantes comparadas às áreas desmatadas 

com sucessão de gramíneas.  

 

4.4 -  MONITORAMENTO HIDROLÓGICO 

 

4.4.1 - Estações Fluviométricas (Réguas Linimétrica s) 

 

O monitoramento das vazões dos córregos D’Ajuda e Andaime foi realizado com o 

auxílio de réguas linimétricas, instaladas próximo ao exutório de cada bacia (figura 4.1). Dos 

métodos linímetros, um dos mais conhecidos e utilizados é o de réguas linimétricas, que 

consiste em uma estrutura em escala graduada, de madeira ou de metal, pintada sobre uma 

superfície vertical de concreto instalada sobre o leito do canal, em uma seção de controle 

previamente escolhida. 
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Figura 4.1  – Locais de instalação das Réguas Linimétricas utilizadas nesta pesquisa. Destaque para 
o rio das Velhas que corre de sul para noroeste na figura.  

 

A escolha do local de instalação das estações fluviométricas seguiu as 

recomendações descritas por Santos et al. (2001). Segundo o autor, deve-se procurar o 

local onde a calha do rio obedeça aos seguintes requisitos básicos:   

1. Local de fácil acesso e que permita uma boa visibilidade; 

2. Possibilidade de monitoramento diário matutino e vespertino; 

3. Leito preferencialmente regular e estável; 

4. Ausência de intervenções de controle de vazão imediatamente à jusante; 

5. Trechos retilíneos, com ambas as margens bem definidas, que apresentem 

estabilidade e permitam acesso durante as cheias; 

6. Local de águas tranqüilas, protegidas contra a ação de objetos carregados 

pelas cheias; 

7. Relação unívoca Cota x Vazão. 
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Ou seja, devem-se evitar locais onde porventura possam sofrer alterações que 

obriguem mudança de local (afogamento por barragem, dragagem do rio, edificações, 

terraplanagem, erosões, etc.). Já o leito do rio deve ser fixo, para evitar a erosão causada 

por grandes cheias, originando alterações na curva-chave. Devido a isso, deve-se priorizar a 

escolha da seção rochosa, uma vez que só poderá ter alterações na curva-chave somente 

por deposição de sedimentos e não por erosão (Santos et al., 2001).  

No caso dos pontos escolhidos para o monitoramento das bacias do Andaime e 

D’Ajuda, procurou-se escolher os locais que obedecessem aos pré-requisitos listados e que 

estivessem localizados o mais próximo possível do ponto exultório da bacia. As réguas 

linimétricas utilizadas (figuras 4.2 – A e B) foram construídas em madeira, concretadas e 

presas com vergalhão na base. Para evitar a perca das réguas em eventos de cheia, as 

mesmas foram fixadas com arame trançado na base e na porção superior. O perfil 

longitudinal do leito dos córregos em estudo foi calibrado em intervalos mensais, para a 

verificação da dinâmica dos cursos d’águas na sua capacidade de transporte de 

sedimentos. 

As grandes vantagens dessa metodologia são sem dúvida o seu baixo custo e 

facilidade de implementação (Santos et al., 2001); porém, sua utilização pode apresentar 

alguns erros de medição. Para mitigar este possível problema, foi realizado um rigoroso 

treinamento de 02 (dois) monitores residentes da comunidade Engenho D’água, 

especialmente escolhidos para realizar as leituras da altura da lâmina d’água. Além disso, 

nos primeiros meses de medição foi feito o acompanhamento destes monitores durante 

suas leituras diárias. Esse método apresenta a desvantagem de fornecer apenas duas 

observações diárias (estipulado às 07:00 e 16:00h), que podem não ser representativas da 

situação média diária. Segundo Ibiapina et al., (1999), durante esse intervalo de leitura é 

possível que ocorra um evento de máxima ou mínima vazão, típico de pequenas bacias 

hidrográficas. 
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Figuras 4.2 – Réguas linimétricas instaladas nos córrego D’Ajuda (A) e Andaime (B), 
respectivamente. 

 

4.4.2 - Determinação da Velocidade de Fluxo 

 

O método utilizado para determinação da velocidade média do fluxo foi o do 

molinete hidrométrico que é universalmente utilizado para o cálculo da vazão em cursos 

d’água naturais e artificiais (canais). Esta metodologia consiste em se determinar a área da 

seção e a velocidade média do fluxo que passa na seção, conforme podemos visualizar na 

figura 4.3. Este é um procedimento também utilizado pela U.S. Geological Survey, onde a 

medida da velocidade é calculada a partir do método da integração das verticais, onde a 

seção transversal de um canal é dividida em segmentos por um número de parcelas 

verticais. A velocidade média em cada vertical é obtida ao tomar a média da velocidade em 

0,2 e 0,8 da profundidade do canal. A soma das vazões de cada seção vertical corresponde 

à vazão média total do canal (Chow, 1959), conforme pode visualizado pelas equações 5.1 

e 5.2. 

∫=
A
vdAQ                                           (Equação 4.6) 

Sendo:  

Q = vazão em m3/s; 

A = área em m2 

A B 
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∑= avQ        (Equação 4.7)  

Sendo:  

a = área de cada parcela em m2;  

v = velocidade média do fluxo na parcela em m/s (Gupta, 1989). 

 

 

Figuras 4.3 – Representação gráfica das grandezas necessárias para o cálculo da vazão em 
canais com superfície livre (Adaptado de Melchior, 2006).  

 

Em canais com profundidade entre 0,15 e 0,6m, como o caso das bacias em 

estudo, a velocidade média pode ser obtida diretamente em 0,6 da profundidade – Tabela 

4.1 (Chow, 1959; Melchior, 2006).  
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Tabela 4.1 – Fórmulas para cálculo da velocidade média na vertical. 

Nº de 
pontos 

Posição na vertical (*) 
em relação a prof. “p” Cálculo da velocidade média na vertical Prof. (m) 

1 0,6p = v0,6 
0,15 – 0,6 

2 0,2 a 0,8p = (v0,2 + v0,8)/2 0,6 – 1,2 

3 0,2; 0,6 e 0,8p  = (v0,2 + 2v0,6+ v0,8) /4 1,2 – 2,0 

4 0,2; 0,4; 0,6 e 0,8p  = (v0,2 + 2v0,4 + 2v0,6+ v0,8) /6 2,0 – 4,0 

5 0,2; 0,4p; 0,6;0,8p e F  = [ vS + 2(v0,2 + v0,4 + v0,6+ v0,8)vF]/10 > 4,0 

Nota: (*) S – superfície; F – Fundo. Fonte: Melchior (2006). 

 

As velocidades de fluxo foram medidas utilizando-se o Micromolinete Fluviométrico 

FP101/201 (figura 4.4) que tem a vantagem de obter a velocidade de forma direta, sem 

utilizar métodos analíticos, como os descritos na literatura. O equipamento é o ideal para 

estudos de escoamento de águas pluviais, medições de encanamentos, medições de 

velocidade em rios e córregos e monitoramento de velocidade de canais. O equipamento 

utiliza a média da velocidade real, sendo operado de forma rápida e fácil. As medições são 

iniciadas ao pressionar o botão reset por 3 segundos até zerar o display. Enquanto o sensor 

estiver dentro d’água a medição irá continuar. Uma vez que a leitura do fluxo parecer 

estável, a medida real da velocidade (em km/h) será obtida. O monitoramento com o 

micromolinete foi realizado mensalmente, para posterior confecção da curva de calibração 

das réguas linimétricas. 

 
Figura 4.4 – Micromolinete fluviométrico sendo utilizado no córrego D’Ajuda. 

 

v

v

v

v

v
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4.4.3 - Estação Meteorológica 

 

Os dados obtidos numa estação meteorológica podem ser utilizados para uma 

simples previsão do tempo ou para servir como mecanismo de caracterização 

hidrometeorológicos de uma área específica. No caso, a Estação Meteorológica da Fazenda 

Engenho D’Água (EMFED - figura 4.5) foi implementada durante este projeto para suprir as 

demandas de dados hidrológicos necessários para a pesquisa e também ser utilizada pela 

Companhia de Energia Elétrica do Estado de Minas Gerais – CEMIG, no seu monitoramento 

hidrológico.  

 

Figura 4.5 – Localização da Estação Meteorológica da Fazenda Engenho D’água (EMFED). 

 

A EMFED é composta por: 

� Psicrômetro: Este aparelho é utilizado para a determinação da umidade 

relativa do ar, utilizando o princípio da diferença de temperatura entre os dois 

termômetros (figura 4.6 - A) fornecendo diretamente os valores de umidade 

em unidades de peso/volume (g/m3) (Garcez et al.,1988). O modelo utilizado 

foi o Psicrômetro de Aspiração PSM, projetado dentro do modelo da Assmann 

e utilizado dentro de abrigo de madeira (figura 4.6 – B).  
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Figuras 4.6 – Psicrômetro (A) inserido no abrigo de madeira(B). 

� Pluviômetro Ville de Paris: Utilizou-se este aparelho (figura 4.7) como 

recipiente para a contenção da precipitação. A verificação do volume 

precitado foi realizada periodicamente em intervalos de 24 horas, às 07:30 h 

da manhã. Para a medida do volume foi utilizado uma proveta calibrada 

diretamente em milímetros para medir a altura em milímetros da água coleta; 

 

Figura 4.7 – Pluviômetro Ville de Paris. 
 

� Pluviômetro PET: Utilizou-se concomitantemente ao pluviômetro Ville de 

Paris, o pluviômetro confeccionado de garrafas de refrigerante PET (figura 4.8 

– A e B), com a mesma finalidade do primeiro, mas com a vantagem de ser 

A B 
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de baixo custo e poder ser utilizado em atividades de educação ambiental. O 

seu volume foi obtido em proveta de 250ml e a partir daí, calculada a altura 

pluviométrica (em milímetros); 

  

Figura 4.8 – Pluviômetro de garrafa PET (A), juntamente com os demais equipamentos da 
Estação Meteorológica Engenho D’Água (B).  

 

� Pluviógrafo: O pluviógrafo de massa Modelo PLG-7 (figura 4.9) foi utilizado 

com a finalidade de medida da precipitação levando-se em consideração a 

variabilidade temporal dos eventos chuvosos, permitindo medir as 

intensidades das chuvas durante intervalos de tempo inferiores àqueles 

obtidos com as observações manuais feitos com os pluviômetros. Nesse 

instrumento, um aro circular metálico, com borda chanfrada e área de 

captação de 200 cm2, coleta a chuva e conduz a uma cisterna. Esta, 

calibrada para 200 cm2, se encontra instalada nos braços de uma balança 

auto-equilibrada. A água se acumula na cisterna e desloca o equilíbrio da 

balança para um novo ângulo, arrastando a pena sobre o diagrama e 

traçando o gráfico. 

A B 
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Figura 4.9 – Pluviógrafo de massa sendo calibrado. 

 

4.5 -  AMOSTRAGEM E ANÁLISES DE ÁGUA 

 

4.5.1 - Amostragem 

As coletas das amostras de água para a determinação dos parâmetros físicos, 

químicos e microbiológicos foram realizadas 4 (quatro) campanhas de campo, durante um 

ano hidrológico, sendo uma em cada estação, conforme a tabela 4.2. 

Tabela 4.2 – Distribuição das amostragens durante 1 (um) ano hidrológico. 
Coleta  Estação  Data 

1ª – Campanha Inverno 03/09/2008 
2ª – Campanha Primavera 26/11/2008 
3ª – Campanha Verão 11/03/2009 
4ª – Campanha Outono 02/06/2009 

 

As amostras foram coletadas ao longo do canal principal do rio buscando seções 

retilíneas com fluxo uniforme, evitando confluência das drenagens e zonas de turbulência ou 

remanso. A figura 4.10 mostra a distribuição da amostragem nas bacias em estudo.  
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Figura 4.10 – Distribuição espacial dos pontos de amostragem de água e sedimento nas bacias dos córregos D’Ajuda e Andaime e rio das Velhas. 
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A bacia do córrego do Andaime foi subdivida em 4 (quatro) sub-unidades, devido à 

heterogeneidade da coberta vegetal e a distribuição de propriedades rurais na bacia. 

As amostras de água para as análises geoquímicas foram pré-filtradas utilizando 

seringa e filtro com membrana de acetato de celulose (figuras 4.11 - A e B) acoplado em sua 

extremidade. As amostras foram acondicionadas em frascos de polietileno de 

aproximadamente 30 ml, acidificadas com ácido nítrico (HNO3 – pH < 2) para estabilização 

dos metais dissolvidos e posteriormente armazenadas em geladeira a 4ºC para posterior 

análise. As 12 amostras de águas para análise físico-química foram coletadas em garrafas 

plásticas estéreis com capacidade de 1L e nesses mesmos 12 pontos foram coletadas as 

amostras microbiológicas em sacos plásticos Nasco Whirl-Pak® com capacidade de 100ml. 

 

  
Figura 4.11 – Seringa (A) e filtro com membrana de acetato de celulose (B) utilizados para 
filtração das amostras de água.  

 

4.5.2 - Análises in situ  

Devido à alta susceptibilidade a alterações pós-amostragem e ao armazenamento 

da amostra, alguns parâmetros foram medidos em campo logo após as coletas de água. 

Assim, durante as campanhas, foram medidos in situ: pH, Condutividade Elétrica (µS), STD 

(sólidos totais dissolvidos, em ppm), Eh (mV), Temperatura (ºC), Oxigênio Dissolvido (mg/L) 

e Turbidez (FTU) Para tal, os seguintes equipamentos foram utilizados: Multiparâmetro 

portátil ULLTRAMETER TM, modelo 6P; Turbidímetro Hanna, modelo HI 93703 e Oxímetro 

Digimed, modelo DM 4P, todos previamente calibrados (figuras 4.12 – A, B e C): 

 

A B 
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Figuras 4.12 – Equipamentos utilizados em campo: multiparâmetro (A), turbidímetro (B) e 
oxímetro (C).  
 

4.5.3 - Análises dos demais Parâmetros Físico-Quími cos em laboratório 

 

A caracterização da composição das águas naturais através dos demais 

parâmetros físico-quimicos foi realizada no laboratório de Geoquímica Ambiental 

LGqA/DEGEO, obedecendo-se às metodologias analíticas especificadas no Standard 

Methods for Examination of Water and Wastewater (APPHA, 1998). Foram analisados os 

parâmetros:  

� Alcalinidade e cloreto: através do método titulométrico; 

� Sulfato: através do método turbidimétrico. 

Como a turbidez do material particulado influenciam na determinação dos 

parâmetros cloreto e sulfato, as amostras foram filtradas previamente em membrana 0,45 

µm, utilizando o sistema de filtração a vácuo da Nalgene®. 

 

4.5.4 - Análise Geoquímica da água 

As análises dos elementos traço e maiores nas amostras de água foram realizadas 

no Espectrofotômetro de Emissão Atômica com Fonte de Plasma Indutivamente Acoplado 

(ICP-OES), marca SPECTRO/MODELO Ciros CCD em operação no Laboratório de 

Geoquímica Ambiental (LGqA - DEGEO/UFOP). Analisou-se os teores de Al, As, Ba, Be, 

Ca, Cd, Co, Cr, Cu, Fe, K, Li, Mg, Mn, Mo, Na, Ni, P, Pb, S, Sc, Sr, Ti, V, Y e Zn. 

 

A B C 
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4.5.5 - Análises Microbiológicas 

As análises microbiológicas foram realizadas no Laboratório de Qualidade de 

Águas (LaQuA) da Escola de Farmácia – UFOP, seguindo a metodologia dos tubos 

múltiplos da American Public Health Association (APHA, 1998) para a determinação do NMP 

(Número Mais Provável) por 100mL de Coliformes Totais e Termotolerantes. O NMP de 

coliformes totais e termotolerantes é obtido através da tabela de McGrady, em que são 

dados os limites de confiança de 95% para cada valor do NMP determinado. 

O método consiste em três fases: 

1ª Fase - Teste Presuntivo: Preparou-se o meio de cultura Caldo Lactosado na 

concentração 13g/L mais uma pequena quantidade do corante púrpura de bromocresol, 

para facilitar a visualização na leitura. Para cada amostra analisada, montou-se um suporte 

de madeira com 11 tubos de ensaio, contendo 9 tubos (3 tubos preparados para receber 03 

diferentes concentrações em triplicata) referentes ao Caldo Lactosado e 2 tubos para a 

solução salina preparada na concentração 0,9%. Adicionou-se 9,0mL em cada tubo, com as 

respectivas soluções. Nos tubos contendo caldo Lactosado colocou-se um tubo de Durham 

invertido. Todos os tubos foram preparados para serem autoclavados numa temperatura de 

120-122ºC, durante 15 minutos. Após o resfriamento dos tubos, 1,0mL da amostra bruta foi 

inoculada em 3 tubos de Caldo Lactosado e em um tubo de solução salina, representando a 

primeira diluição da ordem de 10-1. Homogeneizou-se a solução salina e com esta, 

inoculou-se 1,0 mL da solução salina 10-1 em 3 tubos de Caldo Lactosado e um tubo de 

solução salina, representando a segunda diluição da ordem de 10-2. Homogeneizou-se a 

solução salina e com esta, inoculou-se 1,0mL da solução salina 10-2 em 3 tubos de Caldo 

Lactosado, obtendo-se a diluição 10-3, conforme ilustra a figura 4.13. Depois de “semear” 

todas as amostras, as mesmas foram incubadas em estufa de cultura a 36± 0,5ºC por 24 

horas. Os tubos negativos foram incubados por mais 24 horas.Transcorrido esse tempo de 

crescimento bacteriano, realizou-se a leitura (de forma positiva ou negativa) de quais tubos 

verificou-se a variação da cor, turvação do meio e a presença de gás nos tubos de Durham. 

O objetivo do tubo de Durham é conter as bolhas de gás produzidas pela presença de 

coliformes, ao fermentar a lactose. 

2ª Fase - Teste Confirmativo - NMP de Coliformes Totais: Neste teste, utilizaram-se 

os tubos que apresentaram crescimento bacteriano (positivos) no teste presuntivo. 

Preparou-se o Ágar Eosina Azul de Metileno - EMB na concentração de 37,5g/L, em um 

erlenmeyer.e  esterilizou-se em autoclave a uma temperatura de 120-122ºC, durante 15 

minutos. Utilizando o meio ainda quente, transferiu-se um volume aproximado de 20ml para 



Contribuições às Ciências da Terra, Série M, vol. 67, 173p 

51 
 

as placas de Petri previamente esterilizadas. Após a solidificação do Agar, realizaram-se as 

estrias nas mesmas utilizando alça de platina em ambiente estéril. Depois de inoculadas, as 

placas de Petri foram incubadas a 36±0,5ºC por 24 horas. Transcorrido esse tempo de 

crescimento bacteriano, realizou-se a leitura (de forma positiva ou negativa) de quais placas 

desenvolveram bactérias de coloração verde-metálicas ou pretas.  

 

Figura 4.13 – Esquema da Técnica dos Tubos Múltiplos para a quantificação de bactérias dos 
grupos Coliformes Totais e termotolerantes. 

 

 

3ª Fase - Teste Confirmatório - NMP de Coliformes Termotolerantes: Neste teste, 

utilizaram-se os tubos que apresentaram crescimento bacteriano (positivos) no teste 

presuntivo. Preparou-se como meio de cultura o Caldo E.C. (Escherichia coli) na 

concentração de 37g/L. Para cada tubo positivo, preparou-se um tubo de ensaio contendo 

9,0ml de Caldo E.C. e um tubo de Durham invertido. Os tubos contendo o meio de cultura 

foram esterilizados em autoclave a uma temperatura de 120-122ºC, durante 15 minutos. 

Após o resfriamento, realizou-se a inoculação, utilizando alça de platina em ambiente estéril. 

Depois de “semeados”, os tubos foram incubados numa estufa de cultura a 44,5±0,2ºC por 

24 horas. Transcorrido esse tempo de crescimento bacteriano, realizou-se a leitura (de 

forma positiva ou negativa) de quais tubos verificou-se a presença de gás nos tubos de 

Durham.  
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4.6 -  AMOSTRAGEM E ANÁLISES DE SEDIMENTOS  
 
 

4.6.1 - Sedimentos em Suspensão 

Para a avaliação da descarga sólida em suspensão, foi realizada uma amostragem 

diária matinal destes sedimentos. Adotou-se a técnica de amostragem por integração na 

vertical (Carvalho, 1994). Utilizou-se para tal, uma garrafa virgem, com capacidade de 500 

ml. Como o borbulhamento da entrada da amostra é indesejável, evitou-se que o mesmo 

ocorresse, realizando a coleta de forma vagarosa. 

Para a determinação da concentração de sedimentos em suspensão adotou-se o 

método da filtração, que é normalmente empregado para a medida da concentração de 

sedimentos inferiores a 200 mg/L (Carvalho et al., 2000). O sistema de filtração da 

Nalgene® foi utilizado para realizar a separação da solução água + sedimento através da 

membrana filtrante de acetato de celulose Milipore de 0,45µm de diâmetro.  Esta membrana 

foi previamente secada durante 1 hora em estufa a 100 - 110ºC, sendo então pesada e 

determinada como peso inicial seco (Pi). Após a filtração de um volume conhecido de 

amostra (aproximadamente 500 ml), as membranas forma secados em estufa a 100 - 110ºC 

por 01 (uma) hora, sendo novamente pesada (peso final seco – Pf). A concentração de 

sedimentos em suspensão contido na amostra é determinada pela equação 4.8. 

V

PiPf
Cs

)( −=      (Equação 4.8) 

Sendo:  

Cs – Concentração de sedimento em suspensão (mg/L);  

Pi e Pf – Peso inicial e final respectivamente, das membranas filtrantes (mg); 

 V – Volume da mistura água + sedimento. 

 

A turbidez representa uma propriedade ótica que mede como a água dispersa a luz. 

Esta dispersão aumenta com a quantidade de material particulado em suspensão, o que 

inclui a carga de sedimento em suspensão (USEPA, 1997). A partir deste pressuposto, a 

determinação da turbidez foi realizada concomitantemente à determinação de sedimentos 

em suspensão. As amostragens com turbidez inferior a 1,0 NTU foram desprezadas, por 

não apresentaram massa suficientemente superior à faixa de erro da balança analítica. 

Sendo assim, optou-se por só se realizar a análise de sedimentos em suspensão em 
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amostras com valores de turbidez igual ou superior a 1,0 NTU. Neste caso, foi utilizado um 

turbidímetro de bancada B250 – Micronal para medir a turbidez. 

 

4.6.2 - Sedimentos de leito (fundo de canal) 

As coletas das amostras de aproximadamente 2kg de sedimento de leito também 

foram realizadas 4 (quatro) campanhas de campo, durante um ano hidrológico, sendo uma 

em cada estação (tabela 4.2). A amostragem sedimentológica não foi realizada na totalidade 

dos pontos de coleta de água devido ao fato de 4 desses estarem alocados em tanques de 

abastecimento d’água e 1 em um poço tubular. Assim, para a análise granulométrica foram 

selecionados 5 pontos distribuídos setorialmente na bacia do córrego do Andaime, devido à 

heterogeneidade da cobertura vegetal, 1 ponto no exultório do córrego D’Ajuda e 2 pontos 

no rio das Velhas anterior e posterior aos tributários, que são os pontos 1, 2, 3, 4, 8, 9, 10 e 

11, conforme pode ser observado na figura 4.10. As coletas foram realizadas uma vez em 

cada estação, totalizando 4 amostragens em um ano hidrológico.  

Seguindo o mesmo critério utilizado para as amostras de água, as amostras de 

sedimento de leito também foram coletadas ao longo do canal principal do rio buscando 

seções retilíneas com fluxo uniforme, evitando confluência das drenagens. Coletou-se cerca 

de 2kg de amostras de sedimento de leito, utilizando-se como amostrador um coletor de 

polietileno manufaturado em laboratório, o material obtido foi então acondicionado em sacos 

plásticos virgens (figuras 4.14 – A e B), segundo recomendações da EPA (USEPA, 2001) e 

USGS (Shelton & Capel, 1994). Realizada a coleta, os sacos plásticos foram devidamente 

identificados e lacrados. Logo em seguida, as amostras foram encaminhadas para o 

laboratório, onde foi realizado o processo de secagem. Esse processo consiste em expor o 

sedimento, a uma lâmpada infravermelha para secagem, mantendo a temperatura em torno 

de 40 ºC. As etapas restantes estão descritas no fluxograma da figura 4.15. 



Gonçalves, G. H. T., 2010 Avaliação Geoambiental de bacias contíguas situadas na Área de Proteção Ambiental... 
 

54 
 

  

Figura 4.14 – Amostrador utilizado em campo (A) e sacos plásticos (B) contendo as amostras 
de sedimento de leito.  

 

. 

Figura 4.15  – Fluxograma das etapas e das análises laboratoriais do sedimento de leito. 
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4.6.3 - Análise Granulométrica 

As amostras de aproximadamente 2kg dos pontos 1, 2, 3, 4, 8, 9, 10 e 11 foram 

submetidas à análise granulométrica realizada por fracionamento e posterior peneiramento, 

utilizando um conjunto de peneiras de diferentes malhas, conforme a tabela 4.3.  

Tabela 4.3 – Peneiras utilizadas no fracionamento granulométrico. 
Peneiras  

ABNT/Mesh Φ (diâmetro partículas) – mm Classificação  
(Wentworth, 1922) 

10 2,000 Grânulo 
18 1,000 Areia Muito Grossa (AMG) 
35 0,500 Areia Grossa (AG) 
60 0,250 Areia Média (AM) 
120 0,125 Areia Fina (AF) 
230 0,625 Areia Muito Fina (AMF) 

Fundo < 0,625 Silte/Argila (S/A) 

 

As amostras foram montadas num conjunto de peneiras, acoplados a um agitador 

de peneiras tipo Ro-tap (SOLOTEST®), durante 20 minutos. As frações granulométricas 

obtidas foram pesadas e armazenadas em sacos plásticos rotulados. Ao trocar de amostras, 

as peneiras foram devidamente lavadas e secas. Caso ainda restassem resquícios das 

amostras anteriores, as peneiras foram limpas com ar comprimido. 

 

4.6.4 - Digestão Total de Sedimento de Leito 

A determinação da concentração de metais nas amostras de sedimento de leito foi 

realizada na fração silte/argila, já que esta fração contém a maior parcela dos metais 

acumulados por veiculação hídrica. O processo empregado para a solubilização dos metais 

nos sedimentos foi a digestão total, segundo metodologia de Moutte (2003 in POP-LGqA 

2003). Esta metodologia consiste em realizar o ataque ácido na amostra, utilizando a 

combinação de ácidos (HCl, HNO3 e HF) em etapas aberta e fechada, para a posterior 

determinação de elementos maiores e menores por espectrofotometria (ICP-OES). Na 

digestão total, pesou-se uma amostra de 250mg de sedimento de leito no interior do frasco 

Savillex pré-pesado. Adicionou-se 1mL de HNO3 10mol/L seguido de 3 ml de HCl 10mol/L, 

levando-os à chapa aquecedora (a 100ºC) até a evaporação completa. Adicionou-se 2mL de 

HF concentrado, deixando os frascos abertos até secura, sobre a chapa aquecedora a cerca 

de 140ºC. Adicionou-se novamente 2 mL de HF concentrado, fecharam-se os frascos e 



Gonçalves, G. H. T., 2010 Avaliação Geoambiental de bacias contíguas situadas na Área de Proteção Ambiental... 
 

56 
 

deixou-se cerca de 30 horas na chapa aquecedora a cerca de 140ºC. Após esse tempo, 

com os frascos resfriados, estes foram abertos e colocados na chapa aquecedora a 110 ºC 

até a evaporação do HF. Logo em seguida, adicionou-se 2 mL de HNO3 10mol/L com os 

frascos abertos, levados à chapa aquecedora a 110 ºC até a completa evaporação. 

Adicionou-se novamente 2 mL de HNO3 10mol/L com os frascos abertos, levados à chapa 

aquecedora a 110ºC até a completa evaporação. Adicionou-se 2mL de HCl 10mol/L com os 

frascos abertos em chapa aquecedora a 110ºC até a evaporação. Retiraram-se os frascos 

da placa aquecedora, que foram colocados no porta-frascos. Adicionou-se 25 mL de HCl 

2mol/L, fechou-se os frascos, agitou-se e deixou-se por 2 horas sobre a chapa aquecedora 

a cerca de 100ºC. Anotou-se a massa total (frasco + tampa + solução), pesando em balança 

analítica. 

 

4.6.5 - Análises Geoquímicas dos sedimentos 

As análises dos elementos traço e maiores nas amostras de sedimento de leito 

foram realizadas no Espectrofotômetro de Emissão Atômica com Fonte de Plasma 

Indutivamente Acoplado (ICP-OES), marca SPECTRO/MODELO Ciros CCD em operação 

no Laboratório de Geoquímica Ambiental (LGqA - DEGEO/UFOP). Analisou-se os teores de 

Al, As, Ba, Be, Ca, Cd, Co, Cr, Cu, Fe, K, Li, Mg, Mn, Mo, Na, Ni, P, Pb, S, Sc, Sr, Ti, V, Y e 

Zn. 

 

4.7 -  INVESTIGAÇÃO SOCIOECONÔMICA E AMBIENTAL 

 

4.7.1 - Identificação das propriedades 

Este trabalho se serviu para a identificação e escolha das propriedades a serem 

visitadas da base de dados do questionário de percepção ambiental da AMINC - Associação 

dos Municípios dos Inconfidentes. No ano de 2004 foi aplicado um levantamento de dados 

secundários sobre as principais atividades agropecuárias das propriedades rurais de todo o 

município de Ouro Preto, pela Associação dos Municípios dos Inconfidentes. Este 

levantamento visou identificar de forma sistematizada, os fatores críticos, ameaças e riscos, 

vantagens e oportunidades, que envolvam a dinâmica e a sustentabilidade das atividades 

agropecuárias mais relevantes (efetivas e, ou potenciais) dos municípios da região dos 
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Inconfidentes (Municípios de Acaiaca, Barão de Cocais, Barra Longa, Catas Altas, Diogo de 

Vasconcelos, Itabirito, Mariana, Ouro Preto e Santa Bárbara). O mesmo foi realizado através 

de um Questionário Censo, intitulado de Projeto Colher, em parceria com a Secretaria de 

Agropecuária da Prefeitura Municipal de Ouro Preto.  

Nas entrevistas realizadas, cada propriedade foi demarcada (georreferenciada) e os 

produtores agropecuários foram questionados sobre o potencial de produção, demanda de 

melhoria e perfis socioeconômico, ambiental e tecnológico dos produtos, entre várias outras 

perguntas. De posse de todas as 36 propriedades contempladas pelo censo da AMINC, 

optou-se por ampliar o número de propriedades no questionário de percepção ambiental nas 

bacias de estudo e no seu entorno. Para tal foram visitadas 64 propriedades, sendo que em 

apenas 45 foi possível se aplicar o questionário de percepção ambiental. Dessas 45, apenas 

15 residências correspondiam às mesmas propriedades avaliadas pela AMINC. O universo 

amostral de 36 questionários da AMINC não foi recenseado, devido ao fato das mesmas 

estarem fechadas por ser tratar de residências de final de semana/férias ou pelos seus 

proprietários trabalharem em outras localidades. Nove propriedades no entorno da Floresta 

Estadual do Uaimií foram avaliadas devido à existência de apenas 2 propriedades nessa 

UC. 

 

4.7.2 - Questionário de Percepção Ambiental 

Ciente da necessidade do envolvimento das comunidades locais no 

estabelecimento de diretrizes orientadoras na administração de áreas naturais protegidas, 

estabelecida pela Lei 9.985/2000 (Incisos: II, III e V), elaborou-se o um questionário de 

percepção ambiental a ser aplicado nas bacias estudadas. Essa fonte de dados primários 

que utilizou a metodologia de pesquisa qualitativa teve como objetivo dar voz à população 

inserida nas unidades de conservação APA/CA e Floresta Estadual do Uaimií acerca de 

assuntos correlatos ao meio ambiente, visando o equacionamento das questões ambientais 

e sociais das comunidades. Neste levantamento foram abordadas questões como:  

� Identidade, responsabilidade e afetividade em residir em UCs; 

� Preservação e consciência ambiental; 

� Qualidade das águas; 

� Percepção da temporalidade ambiental, sobre chuvas, vazão dos córregos, 

cobertura vegetal e; 



Gonçalves, G. H. T., 2010 Avaliação Geoambiental de bacias contíguas situadas na Área de Proteção Ambiental... 
 

58 
 

� Perspectivas de geração de renda e residência em UCs. 

 

4.8 -  ANÁLISE DOS RESULTADOS 

 

4.8.1 - Banco de dados 

A grande quantidade de dados obtidos durante este projeto obrigou a criação de um 

banco de dados simples e prático, que permitisse um rápido acesso aos dados, Assim, as 

informações coletadas foram armazenadas em planilhas utilizando-se o software Microsoft 

Office Excell 2007, sendo que cada banco de dados recebeu um nome conforme o conteúdo 

armazenado.  

 

4.8.2 - Análise estatística 

Os resultados das análises in situ e geoquímica das águas foram apresentadas em 

gráficos boxplot, que consistem na representação dos valores centrais dos dados e 

numéricos e informações a respeito da amplitude das amostragens, como menor e maior 

observação; menor, mediana e superior quartil da amostragem. Utilizou-se o software 

Minitab 15® para confeccionar tais gráficos. Para visualizar a distribuição temporal das 

concentrações de cada elemento químico, construiu-se gráficos de dispersão dos elementos 

químicos, utilizando o software Microsoft Office Excell 2007. 

 

4.8.3 - Determinação do Background  nas amostras de água e sedimento 

de leito 

 

Há uma divergência na literatura sobre o conceito específico de background. 

Reimann & Garrett (2005) fizeram um levantamento geral das caracterizações do termo, 

disponível na literatura. Segundo os autores, o conceito foi introduzido para diferenciar entre 

as concentrações de elemento normal e anomalias presente na área. E, mais 

especificamente, o termo “background natural” foi empregado para inferir sob os valores de 

níveis de base que representassem os processos naturais sem a influência das atividades 



Contribuições às Ciências da Terra, Série M, vol. 67, 173p 

59 
 

humanas. Os critérios de determinação do background da área estabelecidos por 

Matschullat et al. (2000) foram utilizados neste trabalho por avaliarem de forma rápida e 

precisa os limites entre as concentrações geogênicas e as concentrações sob influência 

antropogênica. Segundo Matschullat et al. (2000), uma única distribuição indica nenhuma ou 

pouca contaminação natural (geogênica). Quando o gráfico apresenta duas distribuições, a 

primeira está associada ao valor da linha de base sob ambas as influências (geogênica e 

antropogênica). A segunda distribuição pode ser utilizada para distinguir amostragens com 

influência geogênica e amostragens sob influência antropogênica (altas concentrações e 

grande dispersão). Quando há três distribuições, a última representa um forte indicativo de 

contaminação antropogênica. 

Adotou-se nesta pesquisa o método estatístico proposto por Lepeltier (1969) que 

utiliza gráficos de freqüência acumulada versus concentração do elemento químico com 

distribuições normal ou lognormal (Matschullat et al., 2000). A confecção de tais gráficos foi 

realizada com o auxílio do software MINITAB® 15. A determinação do background nas 

amostras de água e sedimento de leito foi realizada para os elementos químicos que 

extrapolaram os limites preconizados pela Resolução CONAMA 357/05 (amostras de água) 

e os valores de referência da CETESB (2005), para as amostras de sedimentos de leito. 

Vale destacar que o simples enquadramento dos teores dos elementos químicos 

utilizando pelo CETESB (2005) não determina de fato, no contexto do Quadrilátero Ferrífero, 

que existe ou não contaminação no ambiente. Devido a isso, o background foi utilizado, 

como um mecanismo a mais, que permitisse demonstrar possíveis interferências 

antropogências existentes na área de estudo. A análise do background ou a determinação 

das linhas de base foram avaliadas com cautela, devido à baixa densidade de amostragem 

dentro da área de estudo. Em estudos específicos para a determinação do valor ou escala 

de valores do background são usadas amostragens superiores à realizada neste trabalho. 

Para verificar a coerência do background encontrado, foi feita ainda uma correlação com o 

trabalho de Costa (2007) realizado em bacias situadas nos municípios de Ouro Preto e 

Mariana. Os valores de referência de cada elemento químico foram também correlacionados 

com as concentrações dos elementos químicos do ponto AV010 do Projeto Águas de Minas, 

situado no rio das Velhas à montante das bacias estudadas. Com essa relação foi possível 

inferir sobre a contribuição concentradora ou diluidora dos elementos químicos, 

diferenciando ainda, a origem geogênicas ou antropogênicas de ambas as bacias. 
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CAPÍTULO 5 

RESULTADOS 

 

Neste capítulo serão abordados os resultados obtidos durante todo o trabalho. Os 

resultados apresentados referem-se aos índices físicos das bacias, os dados hidrológicos, 

sedimentológicos e de percepção ambiental dos córregos D’Ajuda e Andaime.  

 

5.1 -  ÍNDICES FÍSICOS DAS BACIAS EM ESTUDO 

Segundo Villela e Matos (1975), as características físicas de uma bacia são 

elementos de grande importância em seu comportamento hidrológico, por haver uma 

estreita correspondência entre o regime hidrológico e estes elementos. Ao se estabelecerem 

relações e comparações entre eles e dados hidrológicos conhecidos, podem-se determinar 

indiretamente os valores hidrológicos em seções ou locais de interesse que não possuam 

dados. Christofoletti (1981) ainda destacou que a análise de aspectos relacionados à 

drenagem, relevo e geologia pode levar à elucidação e compreensão de diversas questões 

associadas à dinâmica ambiental local. 

As principais características físicas das bacias hidrográficas dos córregos D’Ajuda e 

Andaime estão apresentadas na Tabela 5.1 – e calculadas segundo Villela e Mattos (1975). 

Tabela 5.1 – Características físicas das bacias hidrográficas estudadas. 
Características Morfométricas  Córrego  D’Ajuda  Córrego  Andaime  

Área de Drenagem (Km2) 34,34 9,21 
Perímetro (Km) 26,97 15,22 
Coeficiente de compacidade (Kc) 1,30 1,42 
Fator de Forma (F) 0,25 0,27 
Índice de Circularidade (IC) 0,59 0,50 
Orientação Oeste (O) Oeste (O) 
Comprimento canal principal (L ), em km 11,85 5,86 
Comprimento total dos canais, em km 84,15 25,77 
Densidade de drenagem (km/km2) 2,45 2,80 
Ordem de ramificação dos cursos d’água 5ª 4ª 
Altitude mínima (m) 930 950 
Altitude média (m) 1230 1097 
Altitude máxima (m) 1830 1280 
Declividade mínima (%) 2,63 2,40 
Declividade média (%) 16,10 14,90 
Declividade máxima (%) 51,10 33,76 
Índice de Declividade (m/m) 153,58 108,74 

Os resultados obtidos para os coeficientes de compacidade, fatores de forma e 

índice de circularidade mostram que as bacias não são sujeitas a maiores enchentes, 



Gonçalves, G. H. T., 2010 Avaliação Geoambiental de bacias contíguas situadas na Área de Proteção Ambiental... 
 

62 
 

privilegiando o escoamento superficial e a saída de fluxo em seu exultório, haja vista que as 

mesmas não apresentam coeficientes mínimos correspondentes a uma bacia circular. 

Realizando uma análise comparativa entre as bacias, verifica-se que a bacia do córrego 

D’Ajuda apresenta maior susceptibilidade à enchentes, por apresentar o valor do coeficiente 

de compacidade mais próximo da unidade (1). Isso se deve ao fato de bacias circulares 

apresentarem valores próximos de 1 (Villela e Matos, 1975). Em bacias circulares, há uma 

tendência do escoamento superficial, ao passar pelo exultório, se concentrar em um breve 

espaço de tempo. Assim, quanto mais a forma da bacia aproximar-se do formato circular, 

tanto mais rápida será a concentração do escoamento superficial e, conseqüentemente, 

maior a vazão máxima. 

A Ordem dos Rios demonstra o grau de ramificação ou bifurcação dentro de uma 

bacia (Villela e Mattos, 1975). Segundo a hierarquia de Strahler (1957), o córrego D’Ajuda 

apresentou grau de ramificação de quinta ordem e o córrego do Andaime é de quarta ordem 

(figura 5.1), em um mapa topográfico de 1:25.000. A drenagem de ambas as bacias são 

caracterizadas em grande parte pelo padrão dendrítico, que lembra ramificações de uma 

árvore, segundo critérios geométricos. No norte-nordeste da bacia D’Ajuda o padrão de 

drenagem se diferencia, sendo classificado como paralelo, devido à alta declividade do 

terreno e a presença de campos rupestres.  

De acordo com Villela e Mattos (1975), densidade de drenagens com índices em 

torno de 0,5 km/km2 indicaria uma drenagem pobre, índices maiores que 3,5 km/km2 

indicariam bacias excepcionalmente bem drenadas. Portanto, as bacias podem ser 

consideradas como medianamente drenadas, à exceção da área situada na margem direita 

do córrego D’Ajuda, que apresenta uma baixa densidade de drenages, reflexo 

provavelmente da geologia e do relevo.   
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Figura 5.1 –  Carta temática representativa da ordem dos cursos d'água, segunda classificação de Strahler (1957), utilizando base cartográfica em escala 
1:25.000. 
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5.2 -  RELEVO E DECLIVIDADE 

O relevo de uma bacia hidrográfica tem grande influência sobre os fatores 

meteorológicos e hidrológicos, pois a velocidade do escoamento superficial pode ser em 

parte determinada pela declividade do terreno, enquanto que a temperatura, a precipitação, 

a evaporação, etc. são funções da altitude da bacia. É de grande importância, portanto, a 

determinação de curvas características do relevo de uma bacia hidrográfica (Villela e 

Mattos, 1975). A distribuição das altitudes e a rede de drenagem das bacias podem ser visto 

na figura 5.2.  

A bacia do córrego D’Ajuda é um afluente direito do rio das Velhas, que apresenta 

altitudes variando de 930m nas margens do rio das Velhas chegando a 1830m nas cristas 

mais elevadas, com altitude média de 1230m. A declividade média dessa bacia é de 

16,10%, chegando a 51,10% nas áreas mais declivosas. A rede de drenagem desse córrego 

é fortemente encaixada, chegando a largura aproximadamente 5,0m no exultório da bacia. A 

bacia do córrego do Andaime também é um afluente direito do rio das Velhas, que 

apresenta altitudes variando de 950m próximo às margens do rio das Velhas, chegando a 

1280m nas áreas mais íngremes. A rede de drenagem é moderadamente encaixada, 

chegando a largura de 1,20 no exultório da bacia. A declividade média dessa bacia é de 

14,90%, chegando a 33,76 nas cabeceiras.Na figura 5.3 encontra-se o mapa de declividade 

das bacias, com os 06 (seis) intervalos distintos, adaptados de Ramalho Filho & Beek (1978) 

e UFV/IEF (2005a). 

O conhecimento da declividade de uma bacia hidrográfica é relevante sob o ponto 

de vista do planejamento ambiental por permitir um melhor entendimento sob a distribuição 

da água superficial e subterrânea e os processos relacionados a elas. A alta declividade, 

associada à classe de solos, ausência da cobertura vegetal, uso e ocupação do solo, 

intensidade de chuvas, entre outros, trará como conseqüência um menor armazenamento 

da água no solo e prováveis enchentes (Tonello et al., 2006). Além disso, grandes variações 

de altitude em uma bacia acarretam diferenças significativas na temperatura média e 

conseqüentes variações na evapotranspiração (Castro e Lopes, 2001). Avaliando o contexto 

da declividade das bacias estudadas, verificou-se que as mesmas possuem uma baixa 

declividade (baixos índices de declividade), que, segundo Villela e Mattos (1975), podem 

resultar em uma redução dos picos de enchente devido à baixa velocidade do escoamento, 

contrabalanceando a influência do formato semicircular das mesmas.   
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Figura 5.2 – Mapa hipsométrico das bacias, tendo como base o modelo digital do terreno (MDT). O mapa mostra a distribuição de altitudes na área, para 
intervalos de 100m. 
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Figura 5.3 – Mapa de declividade das bacias com as fases do relevo distribuídas em classes. 
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As classes de declividade de maior amplitude são encontradas na borda 

norte/nordeste (N-NE) da bacia do córrego D’Ajuda, onde há prevalência de campo rupestre. 

Como conseqüência, nos eventos chuvosos, há uma tendência de ocorrer um maior 

escoamento superficial nesta área.  

 

5.3 -  COBERTURA VEGETAL E USO/OCUPAÇÃO DO SOLO 

A figura 5.4 apresenta a carta temática contendo as informações de cobertura 

vegetal e de uso/ocupação das bacias estudadas. Já a tabela 5.2 apresenta a parcela 

correspondente de cada cobertura e uso do solo encontrado na região.  

Uma análise detalhada dessa mesma figura mostra que a área estudada apresenta 

0,43% de seu uso correspondente às atividades minerárias, no eixo norte/leste da bacia do 

córrego D’Ajuda, nas porções mais altas e íngremes. O empreendimento em questão se 

refere à Mina de Capanema, que iniciou a extração de minério de ferro em 05 de agosto de 

1982 e o seu término no dia 20 dezembro de 2003. Durante o tempo de operação, foram 

extraídos 182 milhões de toneladas de ROM (minério sem beneficiamento). O 

beneficiamento do minério não era realizado na área, sendo transportado por correias 

transportadoras para a Usina de Timbopeba. Durante a exploração, todo estéril gerado foi 

destinado para pilhas, sem a ocorrência de movimentação de material. Hoje as atividades 

existentes na área são destinadas à recuperação das áreas degradadas, manutenção 

ambiental de áreas revegetadas, manutenção de drenagens, estradas e adequação das 

barragens para contenção de finos (Vale, 2010).  

Tabela 5.2 – Parcelas da cobertura e uso do solo encontrado das bacias em estudo. 

Usos do solo 
Córrego D’Ajuda Córrego Andaime 

Área (%)  Área (km 2) Área (%)  Área (km 2) 

Floresta Estacional Semidecidual 74,77 25,67 70,92 6,53 
Campo Rupestre com Arbustivas de 
Cerrado 0,61 0,21 0,00 0,00 
Campo Rupestre 22,55 7,74 0,00 0,00 
Áreas Desmatadas com Gramíneas 1,65 0,57 29,08 2,68 
Atividades Mineração 0,43 0,15 0,00 0,00 

TOTAL 100,00 34,34 100,00 9,21 
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Figura 5.4 – Carta temática de cobertura vegetal e uso do solo da área estudada. 
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A partir da tabulação dos usos e ocupação do solo, verificou-se que a bacia do 

córrego D’Ajuda apresenta uma maior heterogeneidade, com destaque para a Floresta 

Estadual Semidecidual e o Campo Rupestre, além do uso pequeno, mas único, de 

atividades minerárias. As visitas de campo foram confirmatórias, no sentido de identificar a 

presença de espécies arbustivas de cerrado, que são encontradas com facilidade nesta área 

de transição da fisionomia Mata Atlântica-Cerrado. Ou seja, mais de 97% da área ainda 

preserva sua vegetação nativa.  

Já a bacia do córrego do Andaime apresentou apenas duas fisionomias, a Floresta 

Estacional Semidecidual em mais de 70% da área, e destaque para a área desmatada com 

sucessão de gramíneas, que ultrapassa os 29%. Uma análise sobre a origem das Áreas 

Desmatadas com sucessão de Gramíneas remete às atividades pretéritas na região, 

destacando-se a produção de lenha e carvão antecedente à criação da APA/CA, em 1989, 

segundo informações locais. Após a restrição da extração de madeira, o solo exposto foi 

sucedido pela cobertura vegetal de gramíneas. As visitas de campo mostraram a existência 

nestes locais de pequenos redutos de cultivo agrícola. A agricultura existente tem como 

finalidade, auxiliar na renda familiar, alimentação de animais ou o comércio em 

sacolões/feiras. Essa constatação também foi comprovada por Horta (2002), a partir da 

análise espacial de imagens de satélite, onde não foram identificadas áreas relevantes de 

cultivos agrícolas. Segundo Andrade (2000), as atividades de agricultura da região são 

limitadas em virtude da susceptibilidade a processos erosivos e as limitações à 

mecanização, devido ao relevo abrupto, a presença de rochas e solos superficiais. A partir 

da análise dos dados do Questionário Censo da AMINC (2004), foi possível se entender 

melhor o uso e ocupação do solo da região, especialmente na bacia do córrego do Andaime. 

A área é ocupada majoritariamente por pequenas propriedades rurais (com proprietários 

residentes no local), residências fixas e casas de final de semana. A principal atividade 

econômica é a agricultura familiar de pequeno porte, minoritariamente atividades correlatas 

ao artesanato realizadas em associações, além de prestadores de serviços gerais, como: 

caseiros, pequenos comércios, etc. As atividades rurais, como pecuária, apicultura, 

horticultura, entre outras pequenas culturas, apresentam grande relevância econômica 

dentro da área  
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5.4 -  CICLO HÍDRICO  

5.4.1 - Dados Pluviométricos

Com o objetivo de investigar a dinâmica hidrológica das bacias em estudo, realizou

se a busca sistemática de informações hidrológicas no site da ANA (Agência 

Águas), dentro do Sistema HidroWeb (Sistema de Informações Hidrológicas). A estação 

pluviométrica encontrada mais próxima da região é a Fazenda Maracujá, de posse da 

CEMIG, localizada a 1 km a jusante da ponte sobre o rio Maracujá, na estrada 

Itabirito à Mineração Capanema, com latitude 20º16’02” e longitude 43°42’04”. Como os 

dados não foram disponibilizados no site da ANA, procurou

disponibilização dos dados históricos existentes de março de 2001 a setembro de 2009.

O padrão pluviométrico foi determinado a partir do cálculo das precipitações médias 

mensais e através da elaboração do hietograma com as precipitações totais anuais do Posto 

Hidrológico da Fazenda Maracujá (figura 

córregos D’Ajuda e Andaime apresentou características do regime tropical, com precipitação 

média anual de 1400 mm, a partir da série histórica completa analisada entre o período de 

2002 a 2008, haja vista que os dados de 2001 e 2009 não estão completo

Figura 5.5 – Hietograma da Precipitação Total Anual dos períodos monitorados pela CEMIG.
Destaque (*) para os anos com dados incompletos.

 

Os resultados encontrados remetem a um padrão unimodal, bem definido, 

composto pelo verão chuvoso e inverno seco (figura 

entre os meses de setembro a março, concentra 91% da precipitação média anual. Os 9% 

restantes, ficaram distribuídos entre os meses de abril a agosto. 
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Dados Pluviométricos  

Com o objetivo de investigar a dinâmica hidrológica das bacias em estudo, realizou

se a busca sistemática de informações hidrológicas no site da ANA (Agência 

Águas), dentro do Sistema HidroWeb (Sistema de Informações Hidrológicas). A estação 

pluviométrica encontrada mais próxima da região é a Fazenda Maracujá, de posse da 

CEMIG, localizada a 1 km a jusante da ponte sobre o rio Maracujá, na estrada 

Itabirito à Mineração Capanema, com latitude 20º16’02” e longitude 43°42’04”. Como os 

dados não foram disponibilizados no site da ANA, procurou-se a CEMIG para a 

disponibilização dos dados históricos existentes de março de 2001 a setembro de 2009.

O padrão pluviométrico foi determinado a partir do cálculo das precipitações médias 

mensais e através da elaboração do hietograma com as precipitações totais anuais do Posto 

Hidrológico da Fazenda Maracujá (figura 5.5). A pluviometria da região das bacias

s D’Ajuda e Andaime apresentou características do regime tropical, com precipitação 

média anual de 1400 mm, a partir da série histórica completa analisada entre o período de 

2002 a 2008, haja vista que os dados de 2001 e 2009 não estão completos.  

Precipitação Total Anual dos períodos monitorados pela CEMIG.
Destaque (*) para os anos com dados incompletos. 

Os resultados encontrados remetem a um padrão unimodal, bem definido, 

composto pelo verão chuvoso e inverno seco (figura 5.6). O período chuvoso, compreendido 

entre os meses de setembro a março, concentra 91% da precipitação média anual. Os 9% 

icaram distribuídos entre os meses de abril a agosto.  
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Com o objetivo de investigar a dinâmica hidrológica das bacias em estudo, realizou-

se a busca sistemática de informações hidrológicas no site da ANA (Agência Nacional das 

Águas), dentro do Sistema HidroWeb (Sistema de Informações Hidrológicas). A estação 

pluviométrica encontrada mais próxima da região é a Fazenda Maracujá, de posse da 

CEMIG, localizada a 1 km a jusante da ponte sobre o rio Maracujá, na estrada que liga 

Itabirito à Mineração Capanema, com latitude 20º16’02” e longitude 43°42’04”. Como os 

se a CEMIG para a 

disponibilização dos dados históricos existentes de março de 2001 a setembro de 2009. 
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Figura 5.6 – Hietograma da Precipitação média mensal dos dados históricos da Fazenda 
Maracujá. 

 

Estação Meteorológica Fazenda Engenho D’Água

 

Procurando dispor de dados mais específicos da área de estudo, foram obtidos 

equipamentos meteorológicos com a parceria firmada entre o presente projeto de pesquisa, 

a CEMIG e a Fazenda Engenho D’Água. Para a determinação da dinâmica hidrológica da 

área, instalou-se um exemplar dos seguintes equipamentos: Pluviômetro 

Pluviógrafo e Pluviômetro PET. Todos os 3 (três) equipamentos medem a distribuição de 

chuva diária, sendo que o pluviógrafo possui a vantagem de medir a chuva horária.

5.7 demonstra a distribuição da precipitação mensal durante o período monitorado.

 

Figura 5.7 - Hietograma da Precipitação Mensal dos meses monitorados na Estação Meteorológica 
Fazenda Engenho D'Água, no período de outubro de 2008 a setembro de 2009.
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Hietograma da Precipitação média mensal dos dados históricos da Fazenda 

Estação Meteorológica Fazenda Engenho D’Água  

Procurando dispor de dados mais específicos da área de estudo, foram obtidos 

equipamentos meteorológicos com a parceria firmada entre o presente projeto de pesquisa, 

a CEMIG e a Fazenda Engenho D’Água. Para a determinação da dinâmica hidrológica da 

se um exemplar dos seguintes equipamentos: Pluviômetro 

Pluviógrafo e Pluviômetro PET. Todos os 3 (três) equipamentos medem a distribuição de 

chuva diária, sendo que o pluviógrafo possui a vantagem de medir a chuva horária.

demonstra a distribuição da precipitação mensal durante o período monitorado.

Hietograma da Precipitação Mensal dos meses monitorados na Estação Meteorológica 
Fazenda Engenho D'Água, no período de outubro de 2008 a setembro de 2009.
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Hietograma da Precipitação média mensal dos dados históricos da Fazenda 

Procurando dispor de dados mais específicos da área de estudo, foram obtidos 

equipamentos meteorológicos com a parceria firmada entre o presente projeto de pesquisa, 

a CEMIG e a Fazenda Engenho D’Água. Para a determinação da dinâmica hidrológica da 

se um exemplar dos seguintes equipamentos: Pluviômetro Ville Paris, 

Pluviógrafo e Pluviômetro PET. Todos os 3 (três) equipamentos medem a distribuição de 

chuva diária, sendo que o pluviógrafo possui a vantagem de medir a chuva horária. A figura 

demonstra a distribuição da precipitação mensal durante o período monitorado. 

 

Hietograma da Precipitação Mensal dos meses monitorados na Estação Meteorológica 
Fazenda Engenho D'Água, no período de outubro de 2008 a setembro de 2009. 
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O pluviógrafo foi adotado como equipamento padrão devido à alta correlação entre 

suas medidas e o resultado da precipitação da Fazenda Maracujá (CEMIG – figura 5.8 – A). 

As duas estações situam-se a uma pequena distância e não há barreiras orográficas entre 

elas. Outro equipamento que poderá ser utilizado, com também boa confiabilidade (R2 = 

0,9904, figura 5.8 – B) é o pluviômetro confeccionado com garrafa PET. Tal equipamento 

apresentou um resultado satisfatório após a exclusão dos problemas com a medida do mês 

de janeiro. Pelo seu fácil manuseio e baixo custo poderá ser utilizado em trabalhos que não 

necessitem um alto rigor técnico, já que permite avaliar com boa confiabilidade a distribuição 

das precipitações ao longo do ano. O pluviógrafo Ville Paris apresentou resultados 

discordantes com os equipamentos citados provavelmente devido a erros no manuseio e/ou 

a utilização equivocada de vidraria na determinação da precipitação. 

 

  

Figura 5.8 – Gráfico demonstrativo da correlação existente entre os dados da precipitação diária 
da CEMIG com o Pluviógrafo (A) e o Pluviômetro (B). 

 

Durante o período de monitoramento, a precipitação total durante os meses de 

outubro de 2008 a setembro de 2009 foi de 1498 mm, a precipitação máxima diária foi de 

73,6mm no dia 14/11/08 e precipitação máxima horária de 42,6mm no dia 01/01/09 entre as 

20-21h. A média da intensidade das chuvas (média da razão existente entre a quantidade 

de chuva e seu tempo de duração) foi de 2,18mm/hora. A Estação Meteorológica Fazenda 

Engenho D’Água (EMFED) efetuou medições em 110 dias chuvosos, enquanto a Estação 

Fazenda Maracujá – CEMIG cadastrou 116 dias chuvosos. A distribuição da precipitação 

diária da EMFED é demonstrada pela figura 5.9.  
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Figura 5.9 – Gráfico demonstrativo da distribuição da precipitação diária da Estação Meteorológica 
Fazenda Engenho D’Água durante o período de Outubro – 2008 a Setembro – 2009. 

 

5.4.2 - Dados da Altura Linimétrica 

Relação Altura Linimétrica versus Precipitação 

 

Utilizando os dados mensais de calibração da velocidade de fluxo e a leitura direta 

da régua dos córregos D’Ajuda e Andaime construiu-se a curva de calibração das réguas 

linimétricas com o objetivo de obter a vazão correspondente a partir da leitura da altura da 

lâmina d’água. A análise dos resultados encontrados demonstrou que apesar da escolha 

dos locais de instalação das estações fluviométricas obedecerem as recomendações 

descritas por Santos et al. (2001) no Capítulo 4, o leito dos córregos apresentaram grandes 

variações em sua forma. A constatação de tal fato, através da baixa correlação (R2 = 0,09 e 

0,11 para as bacias do córrego D’Ajuda e Andaime, respectivamente), inviabilizou 

estabelecer com precisão a relação existente entre a altura linimétrica e a vazão. Os 

gráficos demonstrativos da dinâmica mensal da forma dos leitos estão apresentados nos 

Anexos VI. 

Diante da impossibilidade de utilizar os dados da correlação chuva versus altura 

linimétrica de forma adequada para a obtenção da vazão dos córregos, optou-se por 

correlacionar a precipitação diária com a altura linimétrica. A relação escolhida permitiu 

visualizar a resposta existente entre a precipitação e a variação da altura da lâmina d’água 
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durante o período da manhã e tarde (07:00h e 17:00h) das bacias estudadas, conforme a 

figura 5.10 – A e B. A falha de leitura observada na 2ª quinzena de dezembro até o início de 

janeiro e um período de 2 dias no mês de fevereiro se deve ao período não monitorado no 

córrego D’Ajuda. 
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Altura Linimétrica x Precipitação - córrego do Andaime
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Figura 5.10 – Variação da altura da lâmina d’água dos córregos D’Ajuda (A) e Andaime (B) com a 
precipitação diária correspondente ao período de outubro de 2008 a agosto de 2009.  
 

O gráfico representado pela figura 5.10 – A demonstra que o ponto localizado no 

exultório da bacia do córrego D’Ajuda demonstrou uma resposta levemente atrasada da 

elevação do nível da água no córrego com os eventos chuvosos registrados. As correlações 

apresentadas são esperadas para bacias com a D’Ajuda, cujo córrego principal é de 5ª 

ordem, e com as características morfológicas como as encontradas (Tabela 5.1). As 

B 

A 



Contribuições às Ciências da Terra, Série M, vol. 67, 173p 

75 
 

variações de altura observadas são resposta aos índices físicos demonstram que a bacia é 

alongada e com baixo índice de declividade. A grande área (34,34 km2) de captação dessa 

bacia foi responsável pela amplitude da altura linimétrica na ordem de 01 (um) metro, para 

um curso d’água com largura de 4,80 a 5,00m, observada durante os meses de dezembro a 

março.  

A bacia do córrego do Andaime apresentou respostas mais rápidas aos eventos 

chuvosos, conforme pode ser observado na figura 5.10 – B. Trata-se de uma bacia cujo 

curso d’água principal é de 4a ordem, também com forma alongada e baixo índice de 

declividade, mas com cerca de 30% da área desmatada, favorecendo o escoamento 

superficial. Como a bacia apresenta uma pequena área (9,21 km2), a amplitude da altura 

linimétrica foi da ordem de até 0,65m, para um curso d’água com largura de 1,00 a 1,20m, 

principalmente no mês de dezembro.  

As medições matutinas e vespertinas apresentaram variações significativas apenas 

nos dias de maior precipitação em ambas as bacias. Variações decorrentes do aumento da 

temperatura durante o dia em períodos não chuvosos não ocorreram durante o 

monitoramento. 

 

5.5 -  DESCRIÇÃO GERAL DOS PONTOS DE AMOSTRAGEM  

Foram selecionados nas campanhas amostrais 12 pontos de coleta de água e 8 

pontos de coleta de sedimento de leito. A tabela 5.3 representa de uma forma geral as 

características dos pontos utilizados. As figuras 5.11, 5.12, 5.13, 5.14, 5.15 e 5.16 ilustram 

os pontos citados.  

Tabela 5.3 –  Descrição da localização e tipos de amostragens realizadas durante as campanhas 
de campo.  

Pontos 
Coordenadas 

UTM 
Coletas 

Água/Sedimento Descrição  

1 644198 / 7759712 A/S* Exultório córrego D’Ajuda 
2 643965 / 7759745 A/S rio das Velhas à jusante das bacias 
3 644115 / 7758632 A/S rio das Velhas à montante das bacias 
4 644381 / 7758433 A/S Exultório córrego do Andaime 
5 644394 / 7758360 A Caixa d’água (Fazenda Lavrado) 
6 644307 / 7758217 A Caixa d’água residência Seu Raimundo 
7 645216 / 7757627 A Caixa d’água comunidade Eng. D’água 
8 645543 / 7757709 A/S Médio curso do córrego do Andaime 
9 646401 / 7756537 A/S Alto córrego do Andaime 

10 646677 / 7756556 A/S Captação d’água de algumas residências 
da comunidade de Maciel 

11 646348 / 7756181 A/S Tributário do córrego do Andaime 
12 646339 / 7756074 A Poço em nascente (córrego Andaime) 

* Sendo, A (água) e S (sedimento). 
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Figura 5.11 – Ilustração dos pontos de coleta 1 (córrego D’Ajuda - A) e 4 (córrego do Andaime 
- B) com vegetação preservada em ambas as margens. 
 

  
Figura 5.12 – Ilustração dos locais de coleta situados no rio das Velhas. Ponto 2 (jusante das 
bacias – A) e 3 (montante das bacias – B) apresentam vegetação preservada em ambas as 
margens. 
 

  
Figura 5.13 – Ilustração dos pontos de coleta 5 (caixa d’água Fazenda Lavrado - A) e 6 (caixa 
d’água com bomba de recalque - B). 
 

B 

A 
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Figura 5.14 – Ilustração dos pontos de coleta 7 (caixa d’água comunidade Engenho D’água - A) 
e 8 (médio curso do córrego do Andaime - B) com vegetação rasteira na margem esquerda e 
cultivo agrícola de milho na margem direita.  
 

  
Figura 5.15 – Ilustração dos pontos de coleta 9 (Alto córrego do Andaime - A) com vegetação 
densa em ambas as margens e 10 (captação d’água de algumas residências em Maciel - B) com 
vegetação preservada em ambas as margens e cercas para evitar a aproximação de gado no 
local.  
 

  
Figura 5.16 – Ilustração dos pontos de coleta 11 (tributário do córrego do Andaime - A) com 
cercas/manilhas dentro do córrego e vegetação predominante de braquiárias, e 12 (poço em 
nascente - B) com vegetação rasteira e cerca de arame farpado ao redor do ponto para evitar a 
aproximação de animais de grande porte. 

A B 

A B 
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5.6 -  AS ÁGUAS DAS BACIAS 

5.6.1 - Parâmetros Físico-químicos: 

In Situ 

 

As concentrações de todos os parâmetros físico-químicos analisados encontram-se 

nos Anexos II.  

 

Potencial Hidrogeniônico (pH) 

 

O pH representa a concentração dos íons hidrogênio (H+), indicando a condição de 

acidez, neutralidade ou alcalinidade da água em faixas de 0 a 14. A sua variação de origem 

natural é oriunda de dissolução de rochas, absorção de gases atmosféricos, oxidação da 

matéria orgânica e fotossíntese. A sua origem antropogênica está associada normalmente 

aos despejos domésticos e industriais. Os valores de pH afastados da neutralidade podem 

afetar a vida aquática, além de influenciar no equilíbrio dos compostos químicos (von 

Sperling, 2005). 

Analisando a variação sazonal do pH (figura 5.17), as amostras no inverno 

apresentaram valores próximos ao neutro (pH = 7), enquanto que no verão apresentaram 

uma tendência levemente ácida. O ponto 1, situado no córrego D’Ajuda apresentou uma 

variação de pH superior aos demais pontos do córrego do Andaime, oscilando entre 5,95 a 

7,35 durante o verão e outono, respectivamente. Os pontos 5 e 6 (ponto de captação de 

água para abastecimento e consumo humano – figura 5.18) apresentaram valores distintos 

dos demais, com valores sempre ácidos. Já o ponto 12 (poço de captação d’água) 

apresentou condições ácidas, com valores abaixo dos limites estabelecidos pela Resolução 

CONAMA 357/05 (pH entre 6 – 9).   
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Figura 5.17 –  Gráfico demonstrando a variação do pH durante as 4 estações monitoradas. 

 

 
Figura 5.18 – Imagem ilustrativa do ponto de captação de água para abastecimento e consumo 
humano, referente aos pontos anômalos 05 e 06. 

 

Condutividade Elétrica (CE) e Sólidos Totais Dissol vidos (STD) 

 

A condutividade elétrica (CE) da água, expressa em µS/cm, representa a sua 
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dissolvidas, que se dissociam em cátions e ânions (sólidos totais dissolvidos - STD). Este 

parâmetro também esta associado à salinidade (Bastos et al., 2003). Cátions e ânions são 

incorporados à água pelo contato com rochas e solos ou pelo lançamento de cargas 

poluidoras. O teor de sólidos dissolvidos encontra-se por associado ao teor de sais na água 
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magnésio), assume importância econômica nas indústrias e na agricultura (p. ex.: 

salinização do solo e toxidez das plantas - Bastos et al., 2003). 

Nos córregos, a CE (figura 5.19) apresentou uma pequena variação sazonal. 

Retirando os pontos 5 e 6, a CE oscilou entre 19,31 µS/cm a 84,14 µS/cm, com ambos os 

valores extremos tendo sido medidos durante o verão. No rio das Velhas os teores variaram 

de 50,61 a 91,50 µS/cm. Os pontos 5 e 6 demonstraram ser pontos anômalos 

comparativamente aos demais com altas concentrações de sais dissolvidos, apresentando 

valores da CE compreendidos entre 55,52 a 135,10 µS/cm, fato relacionado a grande 

concentração de ânions (altos valores de alcalinidade e cloretos) registrados nestes pontos. 

O ponto anômalo 12 apresentou concentrações relativamente constantes em todas as 

estações, oscilando entre 25,65 a 33,78 µS/cm. O ponto 1, correspondente ao córrego 

D’Ajuda também apresentou baixas variações de condutividade elétrica, comparativamente 

aos demais pontos. 

 

 

Figura 5.19 –  Gráfico demonstrando a variação da Condutividade Elétrica (CE) durante as 4 
estações monitoradas. 

 

Oxigênio Dissolvido (OD) 

 

O oxigênio dissolvido (OD) é o principal parâmetro de caracterização dos efeitos da 

poluição águas por despejos orgânicos e diretamente relacionado aos organismos aeróbios 

(que vivem na presença de oxigênio). A redução da sua concentração nos corpos d’água 

poderá ocasionar a mortandade de organismos aquáticos, inclusive peixes, além da possível 

geração de maus odores (von Sperling, 2005). 
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A solubilidade do oxigênio dissolvido (OD), associada às variáveis temperatura e 

altitude (von Sperling, 2005 - figura 5.20), apresentou variação sazonal e maiores 

concentrações no verão. De uma forma geral, os córregos do Andaime e D’Ajuda 

apresentaram concentrações de OD que enquadra tais corpos d’água como Classe II 

(superior a 5 mg/L). O ponto 4, referente ao exultório do córrego do Andaime apresentou 

concentração de 4,12 e foi enquadrado pontualmente na primavera como corpo d’água de 

Classe III. Os pontos 5, 6 e 12 referentes à captação d’água, novamente demonstram 

valores anômalos, comparativamente aos demais pontos de monitoramento, variando a 

classificação de classe I a III.  

 

Figura 5.20 –  Gráfico demonstrando a variação do oxigênio dissolvido (OD) durante as 4 estações 
monitoradas. 

 

Turbidez 
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uma alta variação da turbidez, comparativamente aos demais pontos. Esse ponto é um 

poço, que possui aspecto turvo-leitoso e abastece um pequeno bar e algumas residências 

em sua adjacência.  

 

Figura 5.21 –  Gráfico demonstrando a variação da turbidez (FTU) durante as 4 estações 
monitoradas. 

 

 
Figura 5.22 – Detalhe do ponto 12, ressaltando o aspecto turvo-leitoso da água. 
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meio redutor, enquanto que valores elevados do Eh indicam a existência de poucos 

elétrons, indicativo do meio oxidante. 

 
Figura 5.23  – Gráfico demonstrando a variação do Eh durante as 4 estações monitoradas. 

 

O Eh (figura 5.23) de uma forma geral apresentou valores mais elevados no verão e 

outono. Os valores encontrados são coerentes, pois indicam águas levemente mais 

oxidantes no período chuvoso, onde há uma maior turbulência das águas. O ponto 12 se 

destacou dos demais pontos, apresentando um baixo pH e valores constantes 

(aproximadamente 200 mV) durante todas as 4 estações.  

 

Análises em Laboratório - Ânions 

 

Os ânions bicarbonato (HCO3
-), cloreto e sulfato foram determinados em 
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Alcalinidade / Bicarbonato (HCO 3
-) 

 

Alcalinidade pode ser entendida como a quantidade de íons presentes na água que 

reagirão para neutralizar os íons hidrogênio. Ou seja, é a capacidade de uma água de 

neutralizar os ácidos. Os principais constituintes de alcalinidade são os bicarbonatos (HCO3
-

), carbonatos (CO3
-2) e os hidróxidos (OH- – von Sperling, 2005). As fontes naturais destes 

ânions são a dissolução de rochas e as reações de CO2 ou a decomposição da matéria 

orgânica, já as fontes antropogênicas são os despejos industriais  

Nos córregos monitorados, a alcalinidade (figura 5.24) apresentou pouca variação 

sazonal oscilando de 9,15 a 50,96 mg/L (HCO3
-), ambos os extremos medidos na primavera. 

Já no rio das Velhas, observou-se uma relação sazonal, onde os maiores teores foram 

encontrados no inverno (43,96 mg/L HCO3
-) e os menores teores foram no outono (26,48 

mg/L HCO3
-). Os pontos anômalos 5 e 6 apresentaram valores mínimos no outono (30,46 

mg/L HCO3
-) e máximos na primavera (74,48 mg/L HCO3

-). O ponto anômalo 12 apresentou 

concentrações relativamente constantes, baixas em todas as estações, oscilando entre 

13,91 a 16,49 mg/L HCO3
-, o que pode ter influenciado nos valores baixos de pH 

encontrados neste ponto. 

 
Figura 5.24 –  Gráfico demonstrando a variação da alcalinidade (mg/L HCO3

-) durante as 4 
estações monitoradas. 
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Sulfato (SO 4
-2) 

O sulfato é um dos íons mais abundantes na natureza. Em águas naturais, a fonte 

de sulfato ocorre através da dissolução de solos e rochas e pela oxidação de sulfeto. As 

principais fontes antrópicas de sulfato nas águas superficiais são as descargas de esgotos 

domésticos e efluentes industriais (CETESB, 2009).  

O teor de sulfato em todas as amostras foi inferior ao limite de detecção da 

metodologia empregada, de 1 mg/L, nas 4 estações do ano. 

 

Cloretos (Cl -) 

Todas as águas naturais, em maior ou menor escala contêm íons resultantes da 

dissolução de minerais. Os cloretos são oriundos naturalmente da dissolução de minerais, e 

antrogenicamente através de despejos domésticos / industriais e águas utilizadas em 

irrigação. Em determinadas concentrações imprime sabor salgado à água (von Sperling, 

2005). 

Nos córregos monitorados, o teor do íon Cl- (figura 5.25) apresentou pouca variação 

sazonal oscilando de 2,00 a 4,92 mg/L durante o outono e inverno, respectivamente. No rio 

das Velhas as concentrações variaram de 2,00 a 3,00 mg/L. Já os pontos anômalos 5 e 6 

apresentaram maiores variações também nesse parâmetro. Os teores oscilaram de 2,94 a 

10,01 mg/L. O outro ponto anômalo 12 também diferenciou-se dos demais pontos do 

córrego do Andaime, apresentando teores entre 3,00 a 6,37 mg/L. Apesar de tais variações, 

todos os pontos estão dentro dos limites de 250 mg/L da da Classe I da Resolução 

CONAMA 357/05 e Portaria 518/MS. 

 

Figura 5.25 –  Gráfico demonstrando a variação do íon Cloreto (mg/L) durante as 4 estações 
monitoradas. 
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Geoquímica das Águas 

 

Para a classificação dos corpos d’água, controle da qualidade da água para 

consumo humano e seu padrão de potabilidade, os corpos d’água foram enquadrados com 

base na resolução CONAMA 357/2005 e Portaria do Ministério da Saúde 518/2004. Os 

limites para cada elemento químico encontram-se listados na Tabela 5.4 e serviram como 

mecanismo de enquadramento dos parâmetros de qualidade ambiental dos corpos d’água. 

As concentrações obtidas de todos os elementos químicos analisados, nas diversas coletas, 

encontram-se nos Anexos III. 

Tabela 5.4 – Instrumentos de comando-controle para a classificação dos corpos d’água, padrões de 
potabilidade e qualidade das águas para consumo humano.  

Instrumento  
Legal 

Al As Ba Be Cd Co Cr Cu Fe 
µg/L µg/L µg/L µg/L µg/L µg/L µg/L µg/L µg/L 

357/05 – 
Classe I  * 100 10 700 40 1 50 50 9 300 

357/05 - 
Classe II * 100 10 700 40 1 50 50 9 300 

357/05 - 
Classe III * 200 33 1000 100 10 200 50 13 5000 

518/04 ** 
MS 200 10 700  5  50 2000 300 

Instrumento  
Legal 

Li  Mn Na Ni P Pb V Zn  
µg/L  µg/L  µg/mL  µg/L  µg/mL  µg/L  µg/L  µg/L   

357/05 - 
Classe I  * 2500 100  25 0,1 10 100 180  

357/05 - 
Classe II * 2500 100  25 0,1 10 100 180  

357/05 - 
Classe III * 2500 100  25 0,15 33 100 180  

518/04 ** 
MS  100 200   10  5000  

* Resolução CONAMA 357/05. 
** - Portaria 518/04 do Ministério da Saúde que estabelece o padrão de potabilidade e a qualidade da 
água para consumo humano. 

A análise dos elementos traço e maiores nas amostras de água demonstraram que 

os teores de 12 elementos químicos (As, Be, Cd, Co, Cr, Mo, Ni, Pb, Sc, Ti, V e Y) foram 

nulos ou não representativos em todos os pontos amostrados. A figura 5.26 apresenta a 

distribuição dos teores de elementos traço e maiores das amostragens nas 4 estações do 

ano (inverno, primavera, verão e outono). 

A análise realizada nas Parcelas A1 a A4 no córrego Andaime (figura 4.10) 

demonstrou uma grande heterogeneidade nos teores dos elementos geoquímicos Al, Ba, 

Ca, Li, Mg, Mn, Na e Zn dentro da área. As fontes de tais elementos são as mais distintas. O 

alumínio ocorre predominantemente nas águas doces de superfície pela sua relação com a 
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gibbsita (Al(OH)3), possuindo solubilidade extremamente baixa e torna-se mais solúvel em 

condições ácidas (pH menor que 4,2) e básicas (pH maior que 8 – Carvalho, 1995). O bário, 

presente em concentrações elevadas em águas potáveis pode ser um indicio de poluição 

por resíduos industriais (Greenberg et al., 1992) ou do processo de dissolução de feldspatos 

das rochas aflorantes. O cálcio e o magnésio em águas naturais têm comportamentos 

semelhantes, porém o magnésio apresenta maior solubilidade. O primeiro é um constituinte 

essencial dos piroxênios, anfibólios e feldspatos; e o último tem relação direta com os 

minerais ferromagnesianos, além da dolomita e magnesita (Hem, 1985). Ambos são 

constituintes primários dos corretivos de pH do solo. O manganês, em seu estado reduzido 

(Mn+2), é mais freqüente em águas subterrâneas do que águas superficiais (CETESB, 1993) 

e sua ocorrência é associada à presença do ferro (Feitosa et al., 1997), ambos muito 

comuns em formações ferríferas. O lítio possui correlação com áreas pegmatíticas, sendo 

encontrando como elementos traço nos em minerais como moscovita, biotita, turmalina, 

olivina e anfibólios (Andrews-Jones, 1968). O sódio é um dos metais alcalinos mais 

abundantes nas águas naturais (Hem, 1985), devido à sua ampla distribuição nos minerais e 

alta solubilidade (Feitosa et al., 1997). A presença de zinco é comum nas águas superficiais 

naturais, em concentrações geralmente abaixo de 10 µg/L (CETESB, 2009), é geralmente 

encontrado nas rochas da crosta terrestre sob a forma de sulfetos, como a esfalerita (ZnS – 

Wedepohl, 1978), ou presente em adubos químicos e fungicidas como o sulfato de zinco .  

Para realizar uma análise comparativa dentro do córrego do Andaime, admitiu-se o 

ponto 10 como background (valor de referência) pelo fato de representar o local de menor 

interferência antrópica e maior parcela de cobertura vegetal nativa. Provavelmente, as 

atividades dentro da bacia contribuíram para a disponibilização dos elementos químicos, 

haja vista a homogeneidade da litologia ao longo da bacia e a carência de vários destes 

elementos nas rochas gnáissicas. Os pontos 5 e 6 correspondentes à captação de água, de 

uma forma geral apresentaram fortes indícios de atividade humana, por apresentar valores 

superiores aos demais pontos.  

Analisando comparativamente os mesmos elementos citados das bacias dos 

córregos D’Ajuda e Andaime (P1 e P4 respectivamente), verificou-se que na maioria das 

amostragens, a concentração dos elementos do córrego do Andaime foi superior que o 

córrego D’Ajuda. O único resultado discordante foi obtido na campanha realizada durante o 

outono, para o alumínio (Al - 160 µg/L). Ao se avaliar a contribuição da concentração dos 

elementos químicos Al, Ba, Ca, Li, Mg, Mn, Na e Zn de ambas as bacias para o rio das 

Velhas, constatou-se que o córrego D’Ajuda não contribuiu com o aumento da concentração 

dos elementos citados. Já o córrego do Andaime contribuiu pouco com o aporte dos 
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elementos Ba e Na durante todo o período monitorado. A distribuição dos outros elementos 

encontram-se nos Anexos IV. 
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Figura 5.26 – Distribuição do Alumínio (A), Bário (B), Cálcio (C), Lítio (D), Magnésio (E), 
Manganês (F), Sódio (G) e Zinco (H) em amostragens sazonais dos córregos D’Ajuda, 
Andaime e rio das Velhas.  
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O grupo dos elementos químicos Cu, Fe, K, P, S e Sr apresentaram variações 

sazonais durante as 4 estações do ano e possuem diversas fontes naturais. O cobre tem 

sua origem mais comum associada a minerais como a olivina, piroxênio, anfibólio, biotita, 

plagioclásio e magnética, ocorrendo raramente na crosta terrestre como elemento nativo 

(Cu), ou como os cátions Cu+ ou Cu+2 em alguns minerais (Hem, 1985); este elemento 

também é um dos constituintes do sulfato de cobre, um dos fungicidas mais utilizados. O 

ferro apresenta geralmente baixas concentrações na água (sua forma oxidada Fe+3 é pouco 

solúvel - Hem, 1985) e os minérios de ferro e os itabiritos desempenham um papel 

importante, especialmente na região do Quadrilátero Ferrífero, pois são constituídos, em 

maior parte, por hematita, magnetita e goethita (Krauskopf, 1956). O potássio ocorre em 

pequenas quantidades nas águas devido à sua participação intensa em processos de troca 

iônica e está associado principalmente aos feldspatos potássicos e micas (Feitosa et al., 

1997); além disso, é um dos constituintes do NPK, adubo extremamente utilizado. A 

presença do fósforo em águas naturais está associada principalmente às descargas de 

esgotos sanitários, sendo os detergentes superfosfatados a principal fonte. As águas 

drenadas em áreas agrícolas também podem provocar a presença excessiva de fósforo em 

águas naturais, também derivado do adubo NPK (CETESB, 2009). A ocorrência do enxofre 

tem correlação com o arsênio, formando principalmente minerais sulfetados como a 

arsenopirita (FeAsS) e a minoritariamente com a pirita (FeS2 – Smedley & Kinniburg, 2002), 

além de ser um dos principais formadores de fungicidas (p. ex.: sulfato de zinco e sulfato de 

cobre). O estrôncio é um elemento associado aos feldspatos e, secundariamente, aos 

minerais ferro-magnesianos. É parcialmente substituído por Ba e Ca, tendo relativa 

abundância em minerais contendo Ca (Henderson et al. 1984).  

A análise da distribuição temporal dos elementos químicos Cu, Fe, K, P, S e Sr; 

mostrou a existência de repetições sazonais. O cobre (Cu – figura 5.27- A) foi obtido apenas 

em pontos da bacia do córrego do Andaime (4 e 5), disponibilizado a partir das primeiras 

chuvas da primavera, provavelmente derivado de interferência antrópica, com o Cu oriundo 

de insumos agrícolas. Já o ferro (Fe – figura 5.27- B) apresentou teores elevados 

principalmente na estação chuvosa, compreendida entre a primavera e o verão, devido ao 

carreamento do elemento Fe+2, de grande mobilidade, para os cursos d’água. O fósforo (P – 

figura 5.27 - D), elemento também presente em adubos sintéticos apresentou valores 

esperados, em apresentar concentração sazonal elevada na estação chuvosa intensa, 

devido à lixiviação do elemento pela chuva. Já o potássio (K – figura 5.27 - C), presente 

predominantemente em adubos sintéticos, apresentou contraditoriamente valores superiores 

na estação seca (outono e inverno), sendo que o esperado seria a sua maior concentração 

na estação chuvosa, quando deveria ser carreado pela ação das chuvas. O enxofre (S – 
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figura 5.27 - E), presente em atividades agrícolas em herbicidas e inseticidas, apresentou 

valor destoante ao demais, apenas no ponto 6 prioritariamente nas primeiras chuvas da 

primavera. Ademais, a origem de tal elemento não pode ser relacionada à constituição 

geológica da área. E por último, o estrôncio (Sr – figura 5.27 - F) que apresentou 

concentrações elevadas nos pontos 5 e 6 em decorrência das primeiras chuvas da 

primavera, com provável origem de atividades antrópicas, sendo este um elemento menor 

também muito presente em insumos agrícolas.  

  

  

  

Figura 5.27 – Distribuição do Cobre (A), Ferro (B), Potássio (C), Fósforo (D), Enxofre (E) e 
Estrôncio (F) em amostragens sazonais dos córregos D’Ajuda e Andaime e rio das Velhas. O 
destaque em linha vermelha representa o limite de quantificação do aparelho utilizado (ICP-
OES). 
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Realizando uma análise comparativa entre as bacias em estudo, constatou-se que 

o córrego do Andaime contribui com o aporte dos seguintes elementos químicos: Al, Ba, Fe, 

K, Na e Zn. O aumento no teor de tais elementos químicos não foi suficiente para aumentar 

as concentrações dos mesmos no rio das Velhas. Já a bacia do córrego D’Ajuda, contribui 

apenas com a diluição da concentração dos elementos químicos no rio das Velhas, haja 

vista que apresenta baixos teores dos elementos. De uma forma geral, a bacia do córrego 

do Andaime apresenta teores mais elevados dos elementos químicos (Al, Ba, Fe, K, Na e 

Zn) que o córrego D’Ajuda, porém ambas possuem águas diluidoras dos elementos 

químicos presentes no rio das velhas, contribuindo geralmente com baixas concentrações 

de elementos químicos. 

Levando em consideração as portarias e resoluções citadas acima, o rio das Velhas 

foi enquadrado como Classe 3 (destinada à navegação e harmonia paisagística – CONAMA 

357/05) e imprópria para consumo humano, segundo Portaria 518/04, para os elementos 

químicos alumínio (128 e 159 µg/L), ferro (811, 316 e 486 µg/L) e cádmio (9,84 µg/L). 

Avaliando apenas os parâmetros químicos, as águas do córrego D’Ajuda são próprias para 

o consumo humano, e puderam ser enquadradas como classe especial (destinada à 

preservação dos ambientes aquáticos em unidades de conservação de proteção integral e, 

à preservação do equilíbrio natural das comunidades aquáticas); exceção feita à coleta 

realizada no outono, devido exclusivamente ao teor de 428 µg/L de Fe (provavelmente 

derivado das formações ferríferas aflorantes nas cabeceiras da bacia). Já o córrego do 

Andaime foi enquadrado como Classe 3 em função de 3 parâmetros: manganês, que 

apresentou as concentrações de 182,9;156 e 153 µg/L, no ponto 11 - comunidade de 

Maciel. O fósforo, com uma concentração de 0,1515 µg/mL, no ponto 8, correspondendo ao 

local que apresenta pequena agricultura de milho, na comunidade Engenho D’água, e o 

ferro, que apresentou concentrações elevadas nos pontos 4, 8, 9 e 11. Demonstrando a 

influência antrópica na deterioração da qualidade dos recursos hídricos desta bacia. 

 

Relação do Total de Íons dos elementos químicos nas  bacias dos 
córrego s D’Ajuda e Andaime 

 

Procurando compreender a dinâmica da produção de íons dos elementos químicos 

nas bacias dos córregos D’Ajuda e Andaime, multiplicou-se a concentração total cada 

elemento químico (obtida a partir da análise geoquímica com o ICP-OES) pela a vazão 

encontrada em cada ponto amostrado, nas quatro estações do ano. Com isso, obteve-se o 

total de íons produzidos por unidades de volume e tempo. Sob essa ótica, avaliou-se a 
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contribuição de cada bacia, com aporte ou diluição de íons, comparativamente aos pontos 

situados no rio das Velhas. 

Analisando a produção dos íons dos elementos químicos em cada bacia (tabela 5.5 

e Anexos V), constatou-se que ambas contribuem praticamente com a mesma quantidade 

de íons durante a primavera, levando em consideração as respectivas áreas das bacias. 

Durante o inverno, verão e o outono, a contribuição de íons da bacia do Andaime chegou a 

ser até 2 vezes superior à bacia do córrego D’Ajuda. Ao comparar as duas bacias com os 

pontos situados no rio das Velhas, situados antes e depois do exultório das bacias, verificou-

se que em todas as 4 estações, os córregos D’Ajuda e Andaime contribuem para a diluição 

das águas do rio das Velhas. Ou seja, ambos os córregos carreiam uma quantidade de íons 

inferior a já transportada pelo rio das Velhas. Ao se observar a tabela 5.5, percebe-se que o 

rio das Velhas apresenta somatórios do volume total de íons transportado superiores antes 

das bacias estudadas, e menores após estas bacias. Esses dados mostram claramente o 

caráter diluidor destas pequenas bacias, que acabam por melhorar a qualidade da água no 

rio das Velhas. 
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Tabela 5.5 – Relação do total de íons nos pontos exultórios dos córregos D’Ajuda, Andaime e os 
pontos no rio das Velhas à montante e jusante das bacias. 

Pontos 

Inverno Primavera 
Σ 

Íons. 
(mg/L) 

Vazão 
Liquida 
(m3/s) 

Σ Íons x 
vazão 
(g/s) 

Σ Íons x 
Área 

(g/s.Km2) 

Σ Íons. 
(mg/L) 

Vazão 
Liquida 
(m3/s) 

Σ Íons x 
vazão 
(g/s) 

Σ Íons x 
Área 

(g/s.Km2) 
Rio das 
Velhas 

Montante (P3) 
12,66 7,71 97,69  10,85 7,92 85,91  

Córrego  do  
Andaime (P4) 10,46 0,14 1,49 0,16 10,99 0,16 1,75 0,19 

Córrego  
D'Ajuda (P1) 4,34 0,82 3,56 0,11 2,96 2,22 6,58 0,19 

Rio das 
Velhas 

Jusante (P2) 
5,74 5,81 33,34  10,08 12,20 123,05  

    
 

   
 

Pontos 

Verão Outono 
Σ 

Íons. 
(mg/L) 

Vazão 
Liquida 
(m3/s) 

Σ Íons x 
vazão 
(g/s) 

Σ Íons x 
Área 

(g/s.Km2) 

Σ Íons. 
(mg/L) 

Vazão 
Liquida 
(m3/s) 

Σ Íonsx 
vazão 
(g/s) 

Σ Íons x 
Área 

(g/s.Km2) 
Rio das 
Velhas 

Montante (P3) 
9,93 16,90 167,84  10,28 11,83 121,66  

Córrego  do  
Andaime (P4) 8,19 0,57 4,70 0,51 11,14 0,36 3,96 0,43 

córrego  
D'Ajuda (P1) 2,93 2,97 8,69 0,25 4,27 2,24 9,58 0,28 

Rio das 
Velhas 

Jusante (P2) 
7,93 16,79 133,10  9,87 13,95 137,73  

 

Determinação de Background para as amostras de água   

 

A partir da avaliação dos gráficos de distribuição Lognormal das análises 

geoquímicas de água foi possível determinar as linhas de base (pontos de inflexão) para os 

elementos: alumínio, ferro e manganês. A escolha de tais elementos se deveu ao fato 

desses terem ultrapassados os limites do enquadramento e classificação dos corpos d’água 

da Resolução CONAMA 357/05. A determinação do background do fósforo não foi realizada 

por ter excedido o limite da referida resolução em apenas um evento (0,1515 µg/L ponto 8, 

durante o verão). De acordo com Matschullat (2000), o alumínio e o manganês (figura 5.28 – 

A e C) demonstraram um único padrão de distribuição, típico de áreas que apresentam 

concentrações naturais geogênicas. Já o ferro (figura 5.28 – B) apresentou duas 

distribuições, sendo a segunda distribuição representativa de teores geogênicos associada a 

fatores antropogênicos.  
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Figura 5.28 – Gráficos de distribuição lognormal do alumínio (A), ferro (B) e manganês (C) de 
pontos inseridos nas bacias D’Ajuda e Andaime.. 

 

5.6.2 - Análises Microbiológicas 

As bactérias do grupo coliforme, associadas com fezes de animais de sangue 

quente e com o solo, são consideradas os principais indicadores de contaminação fecal. A 

sua concentração assume importância pela existência de microrganismos patogênicos, 

responsáveis pela transmissão de doenças de veiculação hídrica, tais como febre tifóide, 
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febre paratifóide, desinteria bacilar e cólera (CETESB, 2009). A Portaria 518/04 do Ministério 

da Saúde determina que em águas de abastecimento público (água para consumo humano 

em toda e qualquer situação, incluindo a de fontes individuais como poços, minas, 

nascentes dentre outras), os coliformes termotolerantes devem estar ausentes em 100mL 

de amostra de água.  

Avaliando os resultados encontrados, verificou-se uma variação sazonal da 

concentração dos coliformes termotolerantes, o que fez com que as águas pudessem ser 

enquadradas pontualmente nas classes I a III da resolução CONAMA 357/05. Os resultados 

detalhados das amostragens encontram-se na tabela 5.6 e a variação sazonal pode ser 

mais bem observada na figura 5.29. Em nenhum ponto houve ausência de Coliformes 

termotolerantes, cuja distribuição durante as 4 estações demonstrou que os pontos 

localizados no rio das Velhas (pontos 2 e 3) apesar de apresentarem grande variação, 

encontram-se seriamente contaminados. Enquanto isso, o córrego D’Ajuda apresenta baixos 

teores de UFCs (unidades formadoras de colônia). O ponto 4, localizado no exultório do 

córrego do Andaime, apresentou teor de contaminação superior ao rio das Velhas apenas 

no inverno. Os afluentes desse mesmo córrego (pontos 6, 8, 9 e 11) apresentaram teores 

variando de nulo a 1100 NMP demonstrando que existe o lançamento de esgoto in natura 

no córrego. Atenção especial também é necessária para os pontos 5, 7 e 10 que 

apresentaram contaminação e estão localizados em mananciais ou tanque de 

armazenamento de água para consumo humano das comunidades de Engenho D’Água e 

Maciel. Os pontos 5, 6, 7, 10, 11 e 12 apresentaram resultados nulos durante a primavera, 

verão ou outono. Mas nem por isso, os resultados encontrados foram satisfatórios, já que os 

pontos apresentaram a presença de coliformes termotolerantes na maioria das 

amostragens, com valores especialmente altos no inverno (tabela 5.6).  
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Figura 5.29 – Variação sazonal dos parâmetros microbiológicos do grupo coliformes 
termotolerantes dos pontos localizados nos córregos D’Ajuda e Andaime e no rio das Velhas. 
Destaque linear para os limites da Portaria 518/04 do Ministério da Saúde e a classificação dos 
corpos d’água da Resolução CONAMA 357/05. 

 

Tabela 5.6 -  Número Mais Provável (NMP) de coliformes totais e termotolerantes nas águas das bacias 
dos córregos D’Ajuda e Andaime e pontos no rio das Velhas.  

 
Coliformes Totais Coliformes Termotolerantes 

Pontos Inverno Primavera Verão  Outono  Inverno Primavera Verão  Outono 
1 2400 14 6,1 21 19 14 6,1 15 
2 0 2400 3 150 0 1100 3 150 
3 0 93 20 240 0 93 20 240 
4 2400 34 9,1 9,1 2400 34 9,1 5,6 
5 9,1 11 0 3,6 0 0 
6 210 0 6,1 0 3 0 6,1 0 
7 35 3 3 0 14 3 3 0 
8 2400 28 39 23 150 28 39 23 
9 2400 6,2 120 150 1100 6,2 120 36 

10 1100 0 0 3 14 0 0 0 
11 1100 28 12 1100 1100 28 0 150 
12 28 7,3 3,6 6,1 11 7,3 0 0 

 

Vale ressaltar que os testes conduzidos, por serem presuntivos e realizados em 

número pequeno de amostras não seqüenciais, não demonstram efetivamente o grau de 

contaminação dos córregos D’Ajuda e Andaime. Para confirmar de forma mais contundente 

o resultado encontrado é necessário realizar um monitoramento minucioso ao longo de mais 

de um ano. 
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5.6.3 - Correlação com o dados do PROJETO ÁGUAS DE MINAS 

A fim de se avaliar a influência das bacias monitoradas na “saúde” do rio das 

Velhas, utilizou-se, além dos locais monitorados (pontos 1 e 4 – exultórios das bacias 

D’Ájuda e Andaime), os pontos 3 e 2 à montante e jusante das bacias e o ponto de 

amostragem AV010 (figura 5.30) da rede de monitoramento do Projeto ÁGUAS DE MINAS 

(PNMA II, 2006), situado a jusante do ribeirão do Funil.  

 
Figura 5.30 – Localização do ponto de monitoramento do IGAM AV010 e os pontos 1, 2, 3 e 4. 

 

A tabela 5.7 mostra os elementos químicos que excederam os limites de 

enquadramento de Classe I da COPAM 10/86, vigente durante o monitoramento dos anos 

de 2002 a 2004 do ponto AV010 do IGAM. Os elementos Cu, Mn e Ni não excederam os 

valores limite da referida portaria durante 4 estações do ano avaliadas. A turbidez excedeu o 

limite de 40 FTU apenas no verão, com valores de 67 FTU (Ponto 2) e 81,5 FTU (ponto 3). 

Avaliando especificamente os teores de coliformes fecais, a bacia do Andaime contribuiu 

com o aumento das concentrações de coliformes termotolerantes durante o inverno de 

2008, com concentrações superiores aos pontos localizados no rio das Velhas. Os pontos 

encontrados no rio das Velhas atingiram concentrações da ordem de 240 (ponto 3) a 1100 
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(ponto 2) NMP/100ml durante o outono e primavera, respectivamente. O ponto AV010 do 

IGAM violou 62,5% das amostragens realizadas trimestralmente durante os anos de 2002 a 

2004, comprovando que mesmo em amostragens anteriores ao presente trabalho, o alto do 

rio das Velhas apresentou índices de bacias degradadas, mesmo em suas cabeceiras. 

Tabela 5.7 – Parâmetros excedentes dos limites da COPAM 10/86 referentes ao Ponto AV010 
localizado no rio das Velhas à montante das bacias D’Ajuda e Andaime. 

Parâmetro Freqüência de 
Amostragem Limite Percentual de Violações  

Ponto AV010 
Cobre  Semestral 9 (µg/L) 25% 
Coliformes Fecais*  Trimestral 200 (NMP/100ml) 62,5% 
Manganês  Trimestral 100 (µg/L) 87,5% 
Níquel  Semestral 2,5 (µg/L) 50% 
Turbidez  Trimestral 40 FTU 37,5% 

* O parâmetro Coliformes Fecais foi substituído pela terminologia Coliformes Termotolerantes a partir 
da Resolução CONAMA 357/05. 

 

5.7 -  OS SEDIMENTOS DAS BACIAS 

5.7.1 - Distribuição Granulométrica  

A avaliação da distribuição granulométrica foi realizada comparativamente entre as 

bacias dos córregos D’Ajuda e Andaime e o rio das Velhas. As figuras 5.31 - A a H 

demonstram a distribuição granulométrica dos sedimentos e os dados completos expressos 

em percentagem, encontram-se nos Anexos VII. Foram identificadas as seguintes frações 

granulométricas: Grânulo, Areia Muito Grossa (AMG), Areia Grossa (AG), Areia Média (AM), 

Areia Fina (AF), Areia Muito Fina (AMF) e as frações finas Silte e Argila (S/A). De uma 

maneira geral, os pontos monitorados apresentaram um aumento do percentual das frações 

mais grossas nos períodos de chuva, reflexo do maior potencial de erosão e de transporte 

nessa época do ano. 

O córrego do Andaime foi divido em 4 áreas (figura 4.10), sendo A1 e A2 

cabeceiras (preservada e desmatada, respectivamente), A3 representa o médio curso e A4 

representa o baixo curso do córrego do Andaime e conseqüente exultório da bacia. A Área 

A1, representada pelos pontos 9 e 10 (figura 5.31 – A e B), apresenta uma pequena 

quantidade de partículas finas, resultado da alta declividade das cabeceiras e conseqüente 

capacidade de transporte, sendo representativas prioritariamente as frações areia. A área 

A2, representada pelo ponto 11 (figura 5.31 - D), apresenta uma homogeneidade na estação 

seca (inverno) e um aumento nas frações grânulo e areia na estação chuvosa (verão), 

característica de áreas que apresentam uma maior exposição do solo. Já a área A3, 

representada pelo ponto 8 (figura 5.31 - C), apresentou uma relativa homogeneidade das 



 

frações granulométricas durante todo o ano; apenas a fração de grânulos apresentou 

grande variação no Outono, devido a uma pequena mudanç

morfológicas do córrego, por intervenção humana, justamente no local monitorado. Os 

pontos 1 e 4 (figura 5.31 –

córregos D’Ajuda e Andaime, apresentam, num contexto gera

e não deposicionais, e uma conseqüente baixa deposição de partículas finas. A 

sazonalidade das estações seca/chuvosa ficou evidente nos transporte de sedimentos mais 

grosseiros no ponto 1, por ser um 

transporte. Já o ponto 4 apresentou picos de transporte de material grosseiro relacionados 

às primeiras chuvas.  

Os pontos 2 e 3 (figura 

objetivo de visualizar o aporte de sedime

(córregos D’Ajuda e Andaime) e ponderar a influencia da contribuição de tais sedimentos no 
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prioritariamente no aporte de sediment

durante o início do período chuvoso (primavera) até o início do período de seca (outono). O 
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frações granulométricas durante todo o ano; apenas a fração de grânulos apresentou 

grande variação no Outono, devido a uma pequena mudança das características 

, por intervenção humana, justamente no local monitorado. Os 

– E e F), situados, respectivamente, nos exultórios das bacias dos 

s D’Ajuda e Andaime, apresentam, num contexto geral, feições tipicamente erosivas 

e não deposicionais, e uma conseqüente baixa deposição de partículas finas. A 

sazonalidade das estações seca/chuvosa ficou evidente nos transporte de sedimentos mais 

grosseiros no ponto 1, por ser um córrego mais caudaloso e com maior capacidade de 

transporte. Já o ponto 4 apresentou picos de transporte de material grosseiro relacionados 

Os pontos 2 e 3 (figura 5.31 – G e H) foram selecionados e monitorados com o 

objetivo de visualizar o aporte de sedimentos anterior e posteriormente aos tributários 

s D’Ajuda e Andaime) e ponderar a influencia da contribuição de tais sedimentos no 

rio das Velhas. O ponto 2 recebeu grande influência da bacia do 

prioritariamente no aporte de sedimentos grosseiros (frações grânulo até areia grossa), 

durante o início do período chuvoso (primavera) até o início do período de seca (outono). O 

rio das Velhas apresenta uma alta heterogeneidade da distribuição granulométrica oriunda 

dos eventos de chuva e seca e possui, como característica, uma baixa porcentagem de 

sedimentos finos depositados, resposta à sua alta velocidade. 
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Figura 5.31 - Distribuição Granulométrica d

 

5.7.2 - Geoquímica dos Sedimentos de Leito

Para a classificação da qualidade dos sedimentos tranportados pelos cursos d’água 

nos pontos de monitoramento, adotou

5.8), que é um instrumento utilizado para a prevenção e controle da contaminação e 

gerenciamento de áreas contaminadas sob investigação. Apesar das bacias em análise não 

representarem o contexto de áreas contaminadas, a utilização de tais valores se faz 

necessária, por não haver na Legislação Brasileira, nenhuma lei que faça menção a padrões 

para elementos químicos presentes em sedimentos de corrente.

encontram-se nos Anexos VIII. 

 Tabela 5.8 –  Valores orientadores dos elementos químicos (
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Distribuição Granulométrica dos oito pontos amostrados durante o monitoramento

Geoquímica dos Sedimentos de Leito  

Para a classificação da qualidade dos sedimentos tranportados pelos cursos d’água 

nos pontos de monitoramento, adotou-se os valores orientadores da CETESB (2005
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ia, por não haver na Legislação Brasileira, nenhuma lei que faça menção a padrões 
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A análise da digestão total do sedimento de leito demonstrou que 4 elementos traço 

e maiores nas amostras dos sedimentos foram inexpressivos ou nulos (Be, Cd, Mo e Sb) 

nos pontos amostrados. A figura 5.32 – A, B, C e D representa a distribuição em gráficos 

Boxplot, os teores de elementos traço e maiores das amostragens nas 4 estações do ano 

(inverno, primavera, verão e outono) representativos para esse tipo de abordagem. Os 

resultados dos outros elementos químicos encontram-se nos Anexos IX. 

A
s
 (

m
g

/
k
g

)

P11P10P9P8P4P3P2P1

180

160

140

120

100

80

60

40

20

0

Boxplot do As

 

M
g

 (
m

g
/

k
g

)

P11P10P9P8P4P3P2P1

9000

8000

7000

6000

5000

4000

3000

2000

1000

Boxplot do Mg

 

P
 (

m
g

/
k
g

)

P11P10P9P8P4P3P2P1

600

500

400

300

200

Boxplot do P

 

B
a

 (
m

g
/

k
g

)

P11P10P9P8P4P3P2P1

500

450

400

350

300

250

200

150

Boxplot do Ba

 

Figura 5.32 – Distribuição do Arsênio (A), Magnésio (B), Fósforo (C) e Bário (D) em 
amostragens sazonais de sedimentos de corrente dos córregos D’Ajuda, Andaime e rio das 
Velhas.  

 

Admitindo nessa análise, o ponto 10 como background da bacia do córrego do 

Andaime, verifica-se um acréscimo considerável de arsênio, magnésio e fósforo. Nas áreas 

dos pontos 4, 8 e 9 é encontrada a parcela do córrego do Andaime que concentra as 

maiores atividades ligadas à agricultura ou pela drenagem ter contato direto com fontes 

naturais (rochas ricas em tais elementos) que podem ter intensificado a concentração de tais 

elementos no sedimento de leito.  

Dos elementos analisados, apenas o arsênio, o bário e o magnésio contribuíram 

com o aporte de elementos com concentrações superiores aos pontos monitorados do rio 

das Velhas, sem que houvesse a elevação das concentrações de tais elementos nesse 
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corpo d’água. De uma forma geral, o córrego do Andaime apresentou teores mais elevados 

que o córrego D’Ajuda, porém ambas possuem sedimentos de leito com concentrações 

menores dos elementos químicos analisados do que os sedimentos carreados pelo rio das 

Velhas. Em todos os elementos analisados não houve variação temporal significativa dos 

elementos nas 4 estações. 

Avaliando os pontos monitorados com os valores orientadores da CETESB (2005), 

verificou-se que o arsênio, cromo e níquel (figura 5.33 – A, B e C) apresentaram teores 

superiores ao limite estabelecido, fato comum no Quadrilátero Ferrífero. Trabalhos como o 

de Parra (2006) e Mendes (2007) também encontram teores de tais elementos químicos 

superiores aos valores orientadores da CETESB para os municípios de Santa Bárbara e 

Catas Altas – MG, inseridos no mesmo contexto do Quadrilátero Ferrífero. Segundo Mondal 

et al. (2006), altas concentrações de arsênio podem refletir tanto a abundância de minerais 

primários sulfetados ricos em As, quanto a presença de arsenatos e óxidos de ferro 

formados como produto de reações dos minerais primários, ou ainda podem ter relação com 

a contaminação por produtos secundários de atividades mineradoras. No caso das bacias 

estudadas, este fato pode ser explicado pela presença de veios sulfetados ricos em 

arsenopirita existentes na região (Monteiro, 2010). Já os valores elevados de níquel e cromo 

sugerem uma fonte ultramáfica, cuja presença não pode ser corroborada pelos mapas 

geológicos na escala de 1:25.000, mas que são muito comuns no Quadrilátero, ocorrendo 

na forma de diques que cortam as demais rochas (Figura 3.2).  
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Figura 5.33 – Gráficos de distribuição temporal em amostras de sedimento de leito do alumínio 
(A), ferro (B) e manganês (C), excedentes do valor de referência da CETESB. O destaque em 
linha vermelha representa o valor de referência da CETESB. 

 

5.7.3 - Determinação do Background  nas amostras de sedimento de leito 

A adoção dos valores de referência da CETESB de ser utilizado com cautela devido 

ao fato dos valores estipulados como limites de contaminação ou interferência no ambiente 

não representam o contexto de outras áreas, nem tampouco, o contexto do quadrilátero 

ferrífero. Nessa região naturalmente são encontrados altos teores de determinados 

elementos químicos que não são encontrados na região de São Paulo. Assim na tentativa 

de compreender se a presença de altos teores de elementos químicos é oriunda da geologia 

da área ou de fatores antropogênicos, buscou-se determinar o background da região. 

A partir dos gráficos de distribuição LogNormal, determinou-se as linhas de base 

(pontos de inflexão) para os elementos arsênio, cromo e níquel. Estes elementos foram 

escolhidos por terem extrapolado os valores orientadores da CETESB (2005) para áreas 

contaminadas. Os elementos apresentaram dois padrões de distribuição, sendo o primeiro 

representativo de concentrações naturais (geogênicas) e a segunda distribuição, indicativa 

de concentrações geogênicas conjuntamente com concentrações antropogênicas. O cromo 

e o níquel (figura 5.34 – B e C) representam o caso de apenas uma distribuição normal, 

sendo, portanto considerado como concentrações naturais sob influência da geologia 

(indicando a presença de rochas ultramáficas). Já o arsênio (figura 5.34 – A) representa o 

caso de duas distribuições e apresentou coerência nas amostragens temporais. Os pontos 

1, 4, 8 e 11 apresentaram teores elevados do elemento durante as 4 estações do ano. O 

segundo nível de base é indicativo de concentrações anômalas na área, com concentrações 

oriundas da geologia e/ou possível interferência antrópica. Os três últimos pontos tendem a 
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formar a terceira distribuição, mas devido ao reduzido número de amostragens com tal faixa 

de concentração, não se admitiu como um nível de base confirmativo de interferência 

humana. O ponto AV010 da rede de monitoramento do IGAM (tabela 5.9) também 

apresentou valores excedentes de As e Cr durante a amostragem realizada de 2002 a 2004, 

demonstrando que em pontos localizados nas cabeceiras do rio das Velhas, altas 

concentrações desses elementos também estão presentes. 

Tabela 5.9 - Concentrações dos elementos As, Cr e Ni durante o período de 2002 a 2004 da rede de 
amostragem do IGAM no alto curso do rio das Velhas.  

Elementos  Valor Referência 
CETESB (mg/kg) 

Concentrações em mg/Kg  
Jan/03  Jul/03  Jan/04  Jul/04  

As  55 74 84 74 - 
Cr 100 175 275 75 125 
Ni 300 90 137 60 - 
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Figura 5.34 – Gráficos de distribuição LogNormal do arsênio (A), cromo 
(B) e níquel (C) de pontos inseridos nas bacias D’Ajuda e Andaime. 

 

5.7.4 - Relação entre as Concentrações dos Elemento s Químicos na 

Água e no Sedimento de Leito 

 

Procurando avaliar a existência de relações entre as concentrações dos elementos 

químicos presentes na água (mg/L) e no sedimento de leito (mg/Kg), realizou-se o teste 

estatístico de correlação (R2). Dos elementos analisados, o lítio (Li) e o cálcio (Ca) 

apresentaram uma baixa correlação de 0,27 e 0,24, demonstrando que de fato, não há uma 

relação direta entre as concentrações dos elementos químicos presentes na água e no 

sedimento de leito. Todos os outros elementos químicos apresentaram correlações 

inferiores aos dois elementos citados durante o período monitorado. 

 

5.7.5 - Sedimentos em Suspensão 

Relação Turbidez versus Precipitação 

 

Ao correlacionar dos dados de precipitação diária com a medida de turbidez (NTU) 

observou-se que o córrego D’Ajuda (figura 5.35 – A) apresentou respostas deslocadas para 

os eventos de maior precipitação, compreendidos entre os meses de dezembro a abril de 
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2009. O escoamento superficial associado ao solo exposto são os principais agentes de 

carreamento de partículas para os cursos d’água das bacias em análise. Apesar da bacia 

D’Ajuda possuir 23% de sua área formada por campos rupestres, que favorecerem o 

escoamento superficial, o fato da bacia está inserida em Unidades de Conservação com 

grande parte da vegetação preservada (mais de 96%) dificultou o carreamento dos 

sedimentos para os cursos d’água. 

A bacia do córrego do Andaime apresentou resultados distintos da bacia do córrego 

D’Ajuda. O parâmetro turbidez (figura 5.35 – B) apresentou resposta rápida e uma 

correlação direta aos eventos chuvosos durante todo o período monitorado, semelhante ao 

ocorrido com a altura linimétrica. Avaliando os resultados em ambas as bacias, verificou-se 

que a bacia do córrego do Andaime apresentou picos de turbidez com valores iguais (52 

NTU) aos dados da bacia do córrego D’Ajuda, apesar de possuir uma menor área. Esse 

resultado é um reflexo do processo de uso e ocupação da referida bacia, onde prevalece o 

escoamento superficial e um maior carreamento de partículas. A falha observada no fim do 

mês de dezembro e na primeira quinzena de março se deve ao extravio das amostras de 

água coletada.  
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Relação Turbidez x Precipitação - córrego do Andaime
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Figura 5.35 – Variação da Turbidez (NTU) dos córregos D’Ajuda (A) e Andaime (B) com a 
precipitação diária correspondente ao período de outubro de 2008 a agosto de 2009. 

 

Relação Concentração de Sedimento em Suspensão vers us Precipitação 

 

A correlação entre dos dados de precipitação diária e a concentração de 

sedimentos em suspensão (mg/L) demonstrou que o córrego D’Ajuda (figura 5.36 – A) 

também apresentou respostas deslocadas para os eventos de maior precipitação, 

compreendidos entre os meses de dezembro a janeiro de 2009. As variações da 

concentração do sedimento em suspensão foram mais suaves para os períodos de chuva, 

comparada às variações de turbidez. Tanto a turbidez, quanto o sedimento em suspensão 

tem o escoamento superficial associado ao solo exposto como o principal agente de 

carreamento de partículas.  

O período das chuvas teve correlação com a concentração de sedimentos em 

suspensão, mas não teve relação imediata com os picos de precipitação e concentração. 

Analisando os resultados das bacias, observou que o bacia do córrego do D’Ajuda 

apresentou concentração de 719 mg/L, enquanto que a bacia do córrego do Andaime (figura 

5.36 – B) apresentou pico na concentração de sedimento de suspensão da ordem de 705 

mg/L, apesar de apresentar uma área de apenas 26,82% da área da bacia D’Ajuda.  

 

B 
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Relação Sedimento em Suspensão x Precipitação - córrego do Andaime
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Figura 5.36 – Variação da Concentração de Sedimentos em Suspensão (mg/L) dos córregos D’Ajuda 
(A) e Andaime (B) com a precipitação diária correspondente ao período de outubro de 2008 a agosto 
de 2009. 

 

Ao avaliar a concentração de sedimento em suspensão pela área das bacias (figura 

5.37), verifica-se que a bacia do Andaime apresentou valores superiores ao córrego D’Ajuda 

em grande parte do período monitorado, exceto em pequeno período compreendido na 

primeira quinzena de janeiro de 2009. 
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Figura 5.37 – Variação da Concentração de Sedimentos em Suspensão (SS – mg/L.Km2) dos 
córregos D’Ajuda (A) e Andaime (B) com a precipitação diária correspondente ao período de outubro 
de 2008 a agosto de 2009. 

 

Para verificar se há de fato uma relação existente entre a turbidez e a concentração 

de sedimentos em suspensão das bacias, realizou-se uma análise estatística de correlação 

entre ambos os parâmetros. Os resultados encontrados de R2 = 0,8037 para o córrego 

D’Ajuda e R2 = 0,7238 demonstraram que há uma boa correlação entre os parâmetros, 

como pode ser observado pela figura 5.38 – A e B. Isto por que o resultado da concentração 

de sedimento em suspensão é também reflexo do processo de uso e ocupação da bacia, 

prevalecendo o escoamento superficial e o conseqüente escoamento de partículas. 
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Figura 5.38 – Gráficos demonstrativos da correlação existente entre os parâmetros turbidez e 
sedimentos em suspensão das bacias dos córregos D’Ajuda (A) e Andaime (B). 

 

 

5.8 -  ASPECTOS SÓCIO-AMBIENTAIS 

5.8.1 - Questionário de Percepção Ambiental 

O questionário aplicado pela AMINC, em parceria com a Prefeitura Municipal de 

Ouro Preto, foi utilizado como base para traçar previamente o perfil sócio-econômico dos 

entrevistados e, de antemão, se ter idéia das principais atividades desempenhadas na área 

de estudo. O conhecimento de tais características foi de grande importância para elucidar a 

sua organização espaço-temporal, além de permitir a visualização da dinâmica das 

atividades na região. 

A população das comunidades rurais entre os distritos de São Bartolomeu e Glaura 

(Engenho D’Água, Maciel, Água Limpa, Brás Gomes e Ajuda), anteriormente à criação da 

Área de Proteção Ambiental Cachoeira das Andorinhas em 1989, viviam basicamente das 

atividades correlatas ao desmatamento da mata nativa, principalmente da candeia. Além 

destas atividades, existia a caça predatória de animais silvestres que habitam a região, o 

que contribuiu para o avanço do quadro de degradação ambiental. Além dessas atividades, 

a produção artesanal de doces, que persiste até hoje, vem sendo feita próximo a São 

Bartolomeu, onde existe uma grande produção de frutas (Oliveira, 1999). Tanto o 

questionário aplicado pela AMINC quanto o questionário de Percepção Ambiental, aplicado 

neste projeto, retratam as mudanças econômicas decorrentes da elevada redução das 

atividades predatórias e da estagnação das atividades agropecuárias rudimentares.  
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Utilizando os dados do questionário da AMINC específicos da população das 

comunidades rurais de Engenho D’Água e Maciel, traçaram-se os aspectos gerais dos 36 

entrevistados residentes nas bacias dos córregos D’Ajuda e Andaime (tabela 5.10). 

 

Tabela 5.10 - Tabela demonstrativa das principais características do proprietário e da sua propriedade. 

Idade 
0 a 25 anos 25 a 40 anos 40 a 60 anos Maior 60 anos 

0% 25% 44% 31% 

Número de filhos 
Nenhum Um a três Três a cinco Mais de cinco 

35% 38% 9% 18% 

Função na propriedade 
Proprietário Funcionário Parceiro Outro 

78% 11% 11% 0% 

Escolaridade 
Não sabe Analfabeto 1º Grau Inc. 1º Grau Comp. 

16% 31% 50% 3% 

Principal atividade financeira 
Rural Outras 

72% 28% 

Renda Total Bruta 
Até 2 salários 3 a 5 salários 6 a 10 salários Acima de 10 

90% 5% 5% 0% 

A renda agrícola é suficiente 
para sustentar a família 

Sim Não 

3% 97% 

Aposentados 
Sim Não 

50% 50% 

Abastecimento de água 
Sim Não 

94% 6% 

Possui água corrente na 
propriedade 

Sim Não 

69% 31% 

Fonte água utilizada 
Cisterna  Açude córrego/rio Nascente Não tem 

8% 8% 6% 72% 6% 

A fonte de água está poluída 
Sim Não 

20% 80% 

Tipo poluição 
Esgoto Outros Não sabe responder 

6% 14% 80% 

Possui energia elétrica 
Sim Não 

92% 8% 

Destinação esgoto 
propriedade 

Fossa seca/ 
sumidouro 

Fossa séptica córrego ou rio Outros 

84% 8% 0% 8% 

Destinação do lixo 
doméstico 

Leva para 
cidade 

Enterra Queima 
Mais de uma 

opção 
22% 0% 53% 25% 

 

Conforme mostra a tabela 5.10, o perfil predominante do entrevistado é a fase 

adulta, com propriedades próprias, com pelo menos um filho e que tem o trabalho rural 

como principal atividade financeira. A escolaridade predominante é o primeiro grau 
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incompleto (50%), seguido de analfabetos (31%). A renda de até 2 salários mínimos 

corresponde a faixa salarial da maioria das entrevistas, não tendo sido verificadas rendas 

superiores à 10 salários mínimos. Outra fonte de renda observada foi a aposentadoria, 

correspondente à metade do universo entrevistado. Como infra-estrutura básica, as 

propriedades rurais possuem em grande parte abastecimento de água alternativo (sem 

tratamento) e energia elétrica. Apesar da alta porcentagem de residências contempladas 

pelo abastecimento de água, a fonte prioritária são as nascentes (72%). A água não possui 

qualquer tipo de tratamento e a adução é realizada por gravidade de forma rudimentar, 

como tubulação de PVC e/ou mangueiras de uso comum. Uma parcela de 20% dos 

entrevistados relatou que a fonte de água de suas propriedades está poluída por esgoto ou 

outro tipo de poluição. Contraditoriamente, nenhum entrevistado respondeu que o esgoto é 

conduzido aos córregos/rios, sendo destinado prioritariamente (92%) para as fossas 

seca/séptica ou sumidouros. O lixo doméstico, que poderia ser uma fonte de poluição, é 

destinado às cidades (22%), outra parcela queimada (53%) e os 25% dos entrevistados 

restantes fazem uso das duas alternativas. 

Na aplicação do questionário de percepção ambiental (figura 5.39 - anexo X), 

verificaram-se várias residências de fim de semana e/ou férias ou residências fechadas, 

onde os moradores trabalham em cidades próximas e retornam no fim do dia, segundo 

relatos de vizinhos. Diante das dificuldades encontradas, foram aplicados 45 questionários 

com 20 perguntas abertas e fechadas, dos quais 53,3% foram respondidos por residentes 

do sexo masculino e 46,7% do sexo feminino. A maior parcela dos entrevistados era idosa e 

aposentada, razão pela qual passam grande parte do tempo em casa. A figura 5.40 – A e B 

retrata o perfil dos entrevistados. 

  

Figura 5.39 –  Fotos da aplicação do Questionário de Percepção Ambiental nas comunidades rurais. 

 



 

Figura 5.40 – Distribuição do sexo (A) e faixa etária (B) dos entrevistados.

 

Para faciltar o entendimento das questões abordadas no questionário de percepção 

ambiental, optou-se por demonstrar os resultados em blocos temáticos:

Bloco Temático Consciência ambiental 

Ao serem abordados sobre o entendimento do termo

apresentado pelos entrevistados foi majoritariamente naturalista (53%), 20% responderam 

de forma afetiva/religiosa, 14% responderam de forma antropocêntrica e uma pequena 

parcela (13%) não respondeu 

seguir: 

Naturalista: 

“É as árvores, os animais, tudo ao redor.”

“As matas, os animais, a água que a gente deve preservar.”

Antropocêntrica:  

“Onde a gente tem as atividades da gente.”

“O local onde o ser humano está inserido par

Religiosa/afetiva:  

“Natureza é o que Deus criou.”

“Nossa mãe. A que nos dá tudo!”

Quando indagados sobre a consciência ambiental construída ao longo de gerações 

e de que forma as atividades ali desenvolvidas podem causar algum dano ambiental, 95%

dos entrevistados responderam que não praticam atividades de preparo do terreno danosas 

ao meio ambiente/unidades de conservação, como por exemplo, aterrar nascentes, cortar 

53,3%
46,7%
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Distribuição do sexo (A) e faixa etária (B) dos entrevistados. 

o entendimento das questões abordadas no questionário de percepção 

se por demonstrar os resultados em blocos temáticos:

Bloco Temático Consciência ambiental – Perguntas 1, 2, 14, 15, 3 e 4.

Ao serem abordados sobre o entendimento do termo “meio ambiente”, o conceito 

apresentado pelos entrevistados foi majoritariamente naturalista (53%), 20% responderam 

de forma afetiva/religiosa, 14% responderam de forma antropocêntrica e uma pequena 

parcela (13%) não respondeu (figura 5.41 – E). Alguns conceitos foram apresentados a 

“É as árvores, os animais, tudo ao redor.” 

“As matas, os animais, a água que a gente deve preservar.” 

 

“Onde a gente tem as atividades da gente.” 

“O local onde o ser humano está inserido para viver.” 

 

“Natureza é o que Deus criou.” 

“Nossa mãe. A que nos dá tudo!” 

Quando indagados sobre a consciência ambiental construída ao longo de gerações 

e de que forma as atividades ali desenvolvidas podem causar algum dano ambiental, 95%

dos entrevistados responderam que não praticam atividades de preparo do terreno danosas 

ao meio ambiente/unidades de conservação, como por exemplo, aterrar nascentes, cortar 
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árvores e plantar em encostas, para realizar as suas atividades rurais (figura 

Porém, quando questionados se a presença dos produtores e suas atividades causam dano 

ao meio ambiente, 11% responderam que sim e 89% responderam que não (Figura 

B). Segundo os entrevistados, a agricultura familiar e demais atividades ali e

ocorrem de tal forma que causam a menor interferência no meio. 

Ao serem avaliados sobre o pagamento/ou redução fiscal aos residentes que 

protegessem e cuidassem dos cursos d’água, vegetação e os animais, 76% aprovam o 

pagamento por serviços ambientais, haja vista que as atividades econômicas ali existentes, 

não geram renda suficiente para o sustento das famílias. Outros 20% relataram que não 

aprovam o pagamento, devido ao fato da preservação da natureza ser uma obrigação 

coletiva e não uma fonte de renda, mesmo diante das dificuldades econômicas encontradas, 

conforme mostra a figura 5.4

responsabilidade por zelar pelo meio ambiente é coletiva (78%), dividida entre a sociedade 

civil e os órgãos públicos (Secretaria Municipal de Meio Ambiente 

Estadual de Florestas). Outros 18% responderam que é de responsabilidade dos órgãos 

públicos, zelar e monitorar as unidades de conservação (Figura 

obtidos foram: 

Responsabilidade Coletiva:

“Todos nós devemos cuidar.”

“A responsabilidade é das instituições públicas, conjuntamente com a sociedade.”

Responsabilidade dos Órgãos Públicos:

“A prefeitura deveria fazer mais.”

“Do IEF. Não tenho conhecimento se eles 

5%

95%

Atividades danosas ao meio ambiente

A 
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árvores e plantar em encostas, para realizar as suas atividades rurais (figura 

Porém, quando questionados se a presença dos produtores e suas atividades causam dano 

ao meio ambiente, 11% responderam que sim e 89% responderam que não (Figura 

B). Segundo os entrevistados, a agricultura familiar e demais atividades ali e

ocorrem de tal forma que causam a menor interferência no meio.  

Ao serem avaliados sobre o pagamento/ou redução fiscal aos residentes que 

protegessem e cuidassem dos cursos d’água, vegetação e os animais, 76% aprovam o 

ntais, haja vista que as atividades econômicas ali existentes, 

não geram renda suficiente para o sustento das famílias. Outros 20% relataram que não 

aprovam o pagamento, devido ao fato da preservação da natureza ser uma obrigação 

e renda, mesmo diante das dificuldades econômicas encontradas, 

5.41 - C. Nesse contexto, segundo os entrevistados, a 

responsabilidade por zelar pelo meio ambiente é coletiva (78%), dividida entre a sociedade 

cos (Secretaria Municipal de Meio Ambiente – Ouro Preto e o Instituto 

Estadual de Florestas). Outros 18% responderam que é de responsabilidade dos órgãos 

públicos, zelar e monitorar as unidades de conservação (Figura 5.41 – D). Alguns relatos 
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árvores e plantar em encostas, para realizar as suas atividades rurais (figura 5.41 – A). 

Porém, quando questionados se a presença dos produtores e suas atividades causam dano 

ao meio ambiente, 11% responderam que sim e 89% responderam que não (Figura 5.41 – 

B). Segundo os entrevistados, a agricultura familiar e demais atividades ali existente 

Ao serem avaliados sobre o pagamento/ou redução fiscal aos residentes que 

protegessem e cuidassem dos cursos d’água, vegetação e os animais, 76% aprovam o 

ntais, haja vista que as atividades econômicas ali existentes, 

não geram renda suficiente para o sustento das famílias. Outros 20% relataram que não 

aprovam o pagamento, devido ao fato da preservação da natureza ser uma obrigação 

e renda, mesmo diante das dificuldades econômicas encontradas, 

C. Nesse contexto, segundo os entrevistados, a 

responsabilidade por zelar pelo meio ambiente é coletiva (78%), dividida entre a sociedade 

Ouro Preto e o Instituto 

Estadual de Florestas). Outros 18% responderam que é de responsabilidade dos órgãos 

D). Alguns relatos 

“A responsabilidade é das instituições públicas, conjuntamente com a sociedade.” 
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Figura 5.41 A, B, C, D e E – Percentual de respostas do bloco temático consciência ambiental.
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o fim da extração clandestina de árvores n

atividades paralelas relacionadas com tais ações predatórias, questionou

atual ali residente possui ligação com a terra dos seus antepassados: 71% responderam 

que sim, 22% responderam que não e ou

Desses, 71% que responderam que sim, a maior parte (57%) respondeu que gostariam de 

procurar uma nova oportunidade de vida em outro local, e a menor parte (43%, 

B), gostaria de permanecer e co

das poucas oportunidades financeiras. Constata

tradicionais daquela região optou por migrar para centros urbanos ou outras áreas rurais 

que possibilitam uma melhor 

com a terra está idosa, vivendo de aposentadoria e/ou de pequenas atividades financeiras. 

Com isso, perdesse uma elevada parcela das características tradicionais rurais daquela 
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Percentual de respostas do bloco temático consciência ambiental.

Bloco Temático Identidade/afetividade com o meio am biente 

Quando se avalia a ligação afetiva existente entre os residentes atuais de uma 

comunidade com a terra onde viveram os seus antepassados, busca

grande é a identidade existente, que sobreponha à difícil questão econômica da área. Com 

o fim da extração clandestina de árvores nativas, da caça de animais silvestres e das 

atividades paralelas relacionadas com tais ações predatórias, questionou

atual ali residente possui ligação com a terra dos seus antepassados: 71% responderam 

que sim, 22% responderam que não e outras 7% não souberam responder (

Desses, 71% que responderam que sim, a maior parte (57%) respondeu que gostariam de 

procurar uma nova oportunidade de vida em outro local, e a menor parte (43%, 

B), gostaria de permanecer e continuar a vida de sua família naquele local, mesmo diante 

das poucas oportunidades financeiras. Constata-se que a maior parte das famílias 

tradicionais daquela região optou por migrar para centros urbanos ou outras áreas rurais 

que possibilitam uma melhor renda. Grande parte dos residentes que possui laço afetivo 

com a terra está idosa, vivendo de aposentadoria e/ou de pequenas atividades financeiras. 

Com isso, perdesse uma elevada parcela das características tradicionais rurais daquela 

as terras para outras famílias oriundas de grandes centros urbanos
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Percentual de respostas do bloco temático consciência ambiental. 

Bloco Temático Identidade/afetividade com o meio am biente – Perguntas 

existente entre os residentes atuais de uma 

comunidade com a terra onde viveram os seus antepassados, busca-se analisar quão 

grande é a identidade existente, que sobreponha à difícil questão econômica da área. Com 

ativas, da caça de animais silvestres e das 

atividades paralelas relacionadas com tais ações predatórias, questionou-se se a família 

atual ali residente possui ligação com a terra dos seus antepassados: 71% responderam 

tras 7% não souberam responder (figura 5.42 – A). 
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configurando um possível êxodo rural

associada ao clima ameno de tais regiões serranas, fez com que o local virasse um atrativo 

para a compra de pequenos sítios e a construção de residências ou sítios de final de 

semana/ férias. 

 

Figura 5.42 A, B e C – Percentual de respostas do bloco temático identidade/afetividade com o meio 
ambiente. 

Bloco Temático Questões relativas 
Floresta Estadual do Uaimií (APA/CA 

Para avaliar a primeira impressão existente ao abordar o termo unidade de 

conservação, perguntou-se aos entrevistados: “

quando o senhor(a) pensa na área onde vive (APA/CA 

procurou-se verificar se o contexto de áreas protegidas, sendo área prioritária para 

atividades de uso sustentável compatível com a conservação da natureza, estava 

consolidado nas opiniões dos entrevistados. Apenas 11% responderam que a primeira coisa 

que vem à cabeça é a preservação e conservação da natureza. Outros 20% responderam 

que as unidades de conservação são a sua morada, onde identificam como casa e onde 

querem criar as suas famílias. No entanto, a maior parte (58%, figura 
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configurando um possível êxodo rural. A beleza cênica das unidades de conservação, 

associada ao clima ameno de tais regiões serranas, fez com que o local virasse um atrativo 

de pequenos sítios e a construção de residências ou sítios de final de 

 

 

 

Percentual de respostas do bloco temático identidade/afetividade com o meio 

Bloco Temático Questões relativas à APA Cachoeira das Andorinhas 
Floresta Estadual do Uaimií (APA/CA – FEU) – Perguntas 11, 9, 12, 16 e 17.
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se verificar se o contexto de áreas protegidas, sendo área prioritária para 

atividades de uso sustentável compatível com a conservação da natureza, estava 

nsolidado nas opiniões dos entrevistados. Apenas 11% responderam que a primeira coisa 

que vem à cabeça é a preservação e conservação da natureza. Outros 20% responderam 

que as unidades de conservação são a sua morada, onde identificam como casa e onde 

em criar as suas famílias. No entanto, a maior parte (58%, figura 5.42
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. A beleza cênica das unidades de conservação, 

associada ao clima ameno de tais regiões serranas, fez com que o local virasse um atrativo 

de pequenos sítios e a construção de residências ou sítios de final de 
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que a região é um bom local para se viver, sossegado, onde não existe violência, como a 

das cidades. Alguns relatos interessantes são citados abaixo: 

Preservação/Conservação: 

“Não pode fazer o que fazia antigamente quando era mais novo.” - Se referindo às 

restrições ambientais existentes com a criação da APA. 

“É conservação... é preservação da natureza!” 

Bom local: 

“É um paraíso. Não é tão bom como antigamente, mas ainda é bom.” 

“Lugar que a gente tá satisfeito, né?! Não me interessa sair daqui. Já tô no fim da 

vida.” 

“Muito bom. Excesso de rigor na legislação e fiscalização.” 

Morada: 

“Eu gosto. Eu fui nascido e criado aqui.” 

“Não aconselho ninguém a vir para cá! Aqui vai virar um paraíso de gente rica!” - 

Nesse relato, o entrevistado se referia ao fato da compra da terra por forasteiros 

interessados no local pela beleza cênica para casas de fim de semana, haja vista que as 

restrições ambientais não trazem incentivos para a compra de terra por famílias que 

trabalham com atividades agrícolas. 

As demais perguntas desse bloco temático procuraram avaliar se os residentes 

entendiam o significado de morar em uma unidade de conservação, se entendiam a 

mudança oriunda das restrições ambientais com a criação da APA – FEU e quais os pontos 

positivos e negativos de morarem em tais locais. Quando questionados sobre o significado 

do termo Unidade de Conservação, Área de Proteção Ambiental ou Floresta Estadual do 

Uaimií, mais da metade (58%) já haviam ouvido os termos, mas desconheciam o significado. 

Os entrevistados sabiam que residiam em tal local e que não poderiam desmatar a mata e 

nem caçar animais silvestres, mas desconheciam outras atividades que poderiam ou não 

fazer dentro da área de forma sustentável. Outros 27% sabiam de fato o significado das UCs 

e os restantes 15% nunca tinham ouvido falar nestes termos (figura 5.43 – A). Quando 

indagados sobre a mudança com relação ao uso da terra, das águas, extração de mata 

nativa, queimadas, caça, etc. após a criação da APA/CA e da FEU, nos anos de 1989 e 

2003 respectivamente, a maior parte respondeu que houve profundas mudanças (figura 5.43 

– B). Segundo os entrevistados, praticamente acabou a extração da candeia, a caça de 

animais silvestres e as queimadas devido à fiscalização atuante do IEF. Outra mudança foi a 
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redução do armazenamento de lenha nas propriedades, decorrente das

pelo IEF. Uma pequena parcela dos entrevistados (6%) relatou não visualizar mudanças na 

região ao longo dos 20 anos da criação da APA. 

 

Figura 5.43 A, B, C e D – Percentual de respostas do bloco temático 

APA/CA e FEU. 

Quando avaliados sobre os pontos positivos em se residir em unidades de 

conservação, os entrevistados não hesitaram em responder majoritariamente (85%) que a 

qualidade de vida é o principal fator de permanência na re

características de qualidade de vida explicitadas, os moradores apontam a tranqüilidade de 

viver próximo à natureza e a segurança do local, como primordiais para a qualidade de vida 

desejada. Apenas 11% relataram o fato da

principal motivo da sua permanência. Por outro lado, quando questionados sobre os pontos 

negativos em se residir na região, 31% responderam que a falta de estrutura básica, como: 

estradas em boas condições, transporte coletivo diário para Cachoeira do Campo 

(atualmente há viagens duas vezes por semana), comércios, escolas e telefones públicos. 

Para 18% dos entrevistados, a dificuldade em se encontrar emprego na região é um dos 

fatores de maior incômodo por morar na área
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redução do armazenamento de lenha nas propriedades, decorrente das cotas estabelecidas 

pelo IEF. Uma pequena parcela dos entrevistados (6%) relatou não visualizar mudanças na 

região ao longo dos 20 anos da criação da APA.  

 

 

Percentual de respostas do bloco temático das questões relativas à 

Quando avaliados sobre os pontos positivos em se residir em unidades de 
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(atualmente há viagens duas vezes por semana), comércios, escolas e telefones públicos. 

Para 18% dos entrevistados, a dificuldade em se encontrar emprego na região é um dos 

morar na área (figura 5.43 – D). Segundo os entrevistados, 
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pelo IEF. Uma pequena parcela dos entrevistados (6%) relatou não visualizar mudanças na 
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quando havia atividades na mineração de Capanema e extração da madeira, a geração de 

renda dentro daquela região era muito melhor. Hoje, as atividades exercidas para o IEF 

(guardas-parque) absorveu uma pequena parcela da mão-de-obra existente na área e que 

não há maiores oportunidades de emprego. Outros 13% acreditam que a carência de 

assistência médica no local, ou meios de transporte que promovam o deslocamento para 

postos médicos, como o principal ponto negativo em residir na região. Uma parcela de 5% 

respondeu que estão insatisfeitos em morar na região devido à presença atuante e 

fiscalizadora do IEF, que funciona como barreira para a realização das atividades 

anteriormente desempenhadas pela família. E, finalmente, 33% dos entrevistados disseram 

que não há nenhum ponto negativo em residir na região e estão muito satisfeitos com a 

qualidade de vida encontrada. 

Bloco Temático Qualidade das águas de consumo do lo cal – 
Perguntas18, 19 e 20.  

Este bloco temático buscou avaliar a percepção dos entrevistados sobre a 

qualidade das águas dos córregos D’Ajuda e Andaime, das águas de consumo humano e 

também sobre a satisfação com a qualidade das águas que chegam a suas propriedades. 

Buscasse, com a verificação da qualidade dos corpos d’água por meio dos parâmetros 

físico-químicos e microbiológicos, conjuntamente com as opiniões dos usuários do recurso 

hídrico, promover alternativas para a condução de medidas corretivas por órgãos 

competentes. 

Quando foram questionados sobre a origem da água consumida (figura 5.44 – A), 

62% dos entrevistados relataram realizar a captação direta de nascentes próximas à 

propriedade. Outros 32% fazem a captação direta do rio, sendo que a metade filtra a água e 

a outra metade realiza a captação sem posterior filtração ou fervura. Uma pequena parcela 

(4%) utiliza água de poço, enquanto 2% consomem água de outras fontes, como, por 

exemplo, oriundas de outras regiões ou utilizam água mineral adquirida em mercearias nos 

centros urbanos. Com relação à satisfação com a qualidade das águas que chegam às 

propriedades, a maioria dos entrevistados responderam que estão muito satisfeitos (42%) 

ou satisfeitos (27%). Uma pequena parcela 13% disse que a água é regular, enquanto 18% 

responderam que está insatisfeito (9%) ou muito insatisfeito (9%) com a água disponível 

(figura 5.44 – B). Ao serem indagados sobre a qualidade da água no córrego existente na 

propriedade, 36% estão satisfeitos, dizendo que a água é de ótima (16%) ou de boa 

qualidade (20%). Uma parcela de 22% respondeu que a água é regular e outros 35% estão 
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insatisfeitos, respondendo que a água é ruim (31%) ou de péssima (4%) qualidade (

5.44 – C). 

Figura 5.44 A, B e C – Percentual de respostas do bloco temático qualidade das águas de 

consumo do local.  

Bloco Temático Percepção temporal 

Este bloco temático procurou avaliar se os entrevistados observaram mudanças 

ocorridas nos últimos 20 anos, tomando como marco temporal a criação da APA Cachoeira 

das Andorinhas em 1989. O conjunto de perguntas procurou avaliar a relação direta 

existente entre a criação da APA/CA e a variação do desmatamento na região. Admitiu

que o prazo de 20 anos foi suficiente para perceber as mudanças ambientais 

criação da UC. 

Ao serem questionados sobre variação da vegetação ao longo do tempo citado,

73% disseram que não diminuiu e que houve um aumento significativo da mata em 

decorrência do rigor da fiscalização exercida pelo IEF (Figura 
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insatisfeitos, respondendo que a água é ruim (31%) ou de péssima (4%) qualidade (

 

 

 

Percentual de respostas do bloco temático qualidade das águas de 

Bloco Temático Percepção temporal – Perguntas 5, 6, 7 e 8. 

Este bloco temático procurou avaliar se os entrevistados observaram mudanças 

ocorridas nos últimos 20 anos, tomando como marco temporal a criação da APA Cachoeira 

das Andorinhas em 1989. O conjunto de perguntas procurou avaliar a relação direta 

ntre a criação da APA/CA e a variação do desmatamento na região. Admitiu

que o prazo de 20 anos foi suficiente para perceber as mudanças ambientais 

Ao serem questionados sobre variação da vegetação ao longo do tempo citado,
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decorrência do rigor da fiscalização exercida pelo IEF (Figura 5.45
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insatisfeitos, respondendo que a água é ruim (31%) ou de péssima (4%) qualidade (figura 
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Perguntas 5, 6, 7 e 8.  
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ocorridas nos últimos 20 anos, tomando como marco temporal a criação da APA Cachoeira 

das Andorinhas em 1989. O conjunto de perguntas procurou avaliar a relação direta 

ntre a criação da APA/CA e a variação do desmatamento na região. Admitiu-se 

que o prazo de 20 anos foi suficiente para perceber as mudanças ambientais decorrentes da 

Ao serem questionados sobre variação da vegetação ao longo do tempo citado, 

73% disseram que não diminuiu e que houve um aumento significativo da mata em 
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vegetação. Outros 18% responderam que a vegetação ainda tem diminuído, mas não como 

se observava anteriormente à criação da APA. Alguns relatos demonstram o rigor da 

fiscalização exercida pelo órgão ambiental:

“Aumentou. Hoje não desmatam por medo da fiscalização.”

“Ela aumentou. Não cortam mais. Cortavam até dentro d’água.”

“Antes cortava, agora não corta. A candeia era fonte de renda.”

“Ninguém pode tirar. Assim aumentou.”

Quando foram avaliados se a água do 

maioria dos entrevistados (57%) respondeu que sim, enquanto 36% responderam que não 

diminuiu e que permanece da mesma forma. Os 7% restantes não responderam pelo fato de 

morarem recentemente na região e não ter parâmetros para analisar a pergunta (Figura 

– B). Ao se perguntar o motivo da diminuição das águas dos rios, houve respostas que 

merecem destaque: 

“Alteração antiga do meio ambiente pela comunidade.” 

“Por causa das queimadas e desmatamento.”

“Por causa da mineração.”

“É mata demais!” 

“Para mim o que conserva mui

Diante dos relatos, uma parte da população acredita que a água está diminuindo 

pelas atividades antrópicas presentes na área e outra parcela acredita que as águas dos 

córregos/rios estão diminuindo pela absorção da água necessária para o

plantas. 

Figura 5.45 A e B – Percentual de respostas do bloco temático percepção temporal (variações da 
vegetação e volume dos rios).

Quando foram questionados sobre a percepção da variação das chuvas, 60% 

disseram que estas diminuíram, para apenas 4% dos entrevistados as chuvas aumentaram 

e 16% responderam que permaneceram constantes ao longo dos últimos 20 anos. Os 20% 
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os 18% responderam que a vegetação ainda tem diminuído, mas não como 

se observava anteriormente à criação da APA. Alguns relatos demonstram o rigor da 

fiscalização exercida pelo órgão ambiental: 

“Aumentou. Hoje não desmatam por medo da fiscalização.” 

aumentou. Não cortam mais. Cortavam até dentro d’água.”

“Antes cortava, agora não corta. A candeia era fonte de renda.” 

“Ninguém pode tirar. Assim aumentou.” 

Quando foram avaliados se a água do córrego/rio diminuiu nos últimos 20 anos, a 
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pelas atividades antrópicas presentes na área e outra parcela acredita que as águas dos 

s/rios estão diminuindo pela absorção da água necessária para o

 

Percentual de respostas do bloco temático percepção temporal (variações da 
vegetação e volume dos rios). 

Quando foram questionados sobre a percepção da variação das chuvas, 60% 

estas diminuíram, para apenas 4% dos entrevistados as chuvas aumentaram 

e 16% responderam que permaneceram constantes ao longo dos últimos 20 anos. Os 20% 

restantes não tinham parâmetros para avaliar a pergunta (figura 

9%

A vegetação tem diminuído nos 

Sim

Não

Não sabe 
responder

57%

36%

7%

A água do córrego/rio tem diminuído 

nos últimos 20 anos

A 

Contribuições às Ciências da Terra, Série M, vol. 67, 173p 

os 18% responderam que a vegetação ainda tem diminuído, mas não como 

se observava anteriormente à criação da APA. Alguns relatos demonstram o rigor da 

aumentou. Não cortam mais. Cortavam até dentro d’água.” 
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apontaram como motivos da diminuição das chuvas o aquecimento global e outros a 

atividade humana. Algumas respostas foram:

“Alguma coisa errada com da natureza. Aquecimento global.”

“Culpa do homem, desmatamento demais.”

“Ela vem fora do normal, está desregular, está 

Figura 5.46 A e B – Percentual de respostas do bloco temático percepção temporal (variações das 

chuvas e temperatura). 

E por último, quando os entrevistados foram questionados sobre a variação da 

temperatura, 60% responderam 

disse que a temperatura diminuiu e para 18% a temperatura da região continua constante. 

Os 15% restantes não tiveram parâmetros para responder a pergunta (

motivos do aumento da temper

fenômenos globais, como o aquecimento global e efeito estufa e outra parcela acredita ser 
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vos da diminuição das chuvas o aquecimento global e outros a 

atividade humana. Algumas respostas foram: 

“Alguma coisa errada com da natureza. Aquecimento global.” 

“Culpa do homem, desmatamento demais.” 

“Ela vem fora do normal, está desregular, está diminuindo.” 

 

Percentual de respostas do bloco temático percepção temporal (variações das 

E por último, quando os entrevistados foram questionados sobre a variação da 

temperatura, 60% responderam que aumentou nos últimos 20 anos. Uma parcela de 7% 
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CAPÍTULO 6 

DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

6.1 - INTRODUÇÃO 
 

A bacia hidrográfica, como unidade geográfica de estudo, demonstrou ser uma 

importante ferramenta de análise para o planejamento estratégico e gestão dentro de UCs, 

pois permitiu verificar em escala de bacia, o comportamento das variáveis de análise e os 

potencias agentes de degradação ambiental. As bacias dos córregos D’Ajuda e Andaime, 

apesar de serem pequenas comparativamente à bacia do rio das Velhas, merecem atenção 

especial dos gestores ambientais, por se tratarem de mananciais de abastecimento de água 

de centros urbanos e serem, portanto, importantes não só em um contexto local, mas 

também regional.  

O conjunto de dados geoambientais e sociais obtidos durante as quatro amostragens 

temporais permitiu um melhor entendimento das condições de qualidade sócio-ambientais 

de tais bacias. Esses resultados foram integrados de tal forma que permitam auxiliar o 

planejamento ambiental, avaliando em um contexto regional, as potencialidades e 

fragilidades da área estudada. 

 

6.2 - ASPECTOS DE QUALIDADE AMBIENTAL 

 

6.2.1 - Avaliação Comparativa entre as bacias dos c órregos D’Ajuda e 
Andaime 

Avaliação das Análises de Água 

A precipitação medida na Estação Meteorológica Fazenda Engenho D’Água 

apresentaram chuvas diárias máximas da ordem de 74mm, em um ano com média de 

precipitação superior à 1400mm. Apesar dos índices morfométricos (coeficiente de 

compacidade, fator de forma e índice de circularidade) terem indicado que as bacias 

poderiam privilegiar o escoamento superficial, sua declividade média e o baixo índice de 

declividade demonstram que as bacias são relativamente planas e tendem a apresentar um 

maior potencial de recarga hídrica, reduzindo o escoamento superficial e os picos de 

enchente. 
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A cobertura vegetal da bacia do córrego do Andaime, por apresentar uma área 

desmatada da ordem de 29% e uma pequena área (9,21 km2), apresentou resposta rápida 

(através da altura linimétrica) aos eventos chuvosos, assim como as concentrações de 

sedimento em suspensão e turbidez, reflexos esses, do processo de uso e ocupação da 

referida bacia. As bacias com maior cobertura vegetal, como o caso da bacia D’Ajuda, 

tendem a apresentar respostas retardadas aos eventos chuvosos, turbidez e sedimento em 

suspensão. As altitudes da ordem de 1830m nas cristas mais elevadas, associada à 

presença de campos rupestres não foram suficientes em promover uma resposta imediata 

aos eventos chuvosos, indicando que a grande área de captação (34,34 km2) e a vegetação 

preservada (aproximadamente 96%) ali presente dificultaram o carreamento de partículas 

por escoamento superficial e, isso foi fundamental para evitar o desencadeamento de 

processos erosivos. 

Avaliando os parâmetros físico-químicos, a bacia do Andaime apresentou variações 

sazonais e pontos de amostragem problemáticos, como os pontos 5, 6 e 12, nos parâmetros 

pH, condutividade elétrica, oxigênio dissolvido, turbidez e Eh (potencial de oxi-redução). Por 

se tratarem pontos de coleta de águas para abastecimento e/ou consumo humano, 

merecem atenção especial, já que tais valores excederam os limites estabelecidos pela 

Resolução CONAMA 357/05, variando de classes I a III, por exemplo, nas concentrações de 

oxigênio dissolvido. A bacia D’Ajuda apresentou também variações sazonais, onde tais 

parâmetros não excederam os limites da Classe I, exceto para o parâmetro pH que ficou um 

pouco abaixo do limite de 6mg/L. Já os principais ânions analisados (cloretos e 

bicarbonato/alcalinidade) apresentaram pouca variação sazonal, com valores extremos 

encontrados na primavera para o parâmetro alcalinidade e outros extremos encontrados no 

outono e inverno para o parâmetro cloretos. Novamente os pontos 5, 6 e 12 apresentam 

valores destoantes dos demais, apresentando uma concentração superior de tais 

parâmetros, comparativamente aos demais pontos, apesar de todos os pontos 

apresentarem valores abaixo dos limites estabelecidos pela CONAMA 357/05.  

A avaliação geoquímica, tanto para as amostra de água, quanto para sedimento, 

considerou a dinâmica dos ambientes fluviais e a disponibilidade ambiental dos elementos 

químicos em ambas as amostragens. A abordagem geoquímica em trabalhos que envolvem 

diagnóstico ambiental é de fundamental importância, especialmente quando associada a 

análises estatísticas. No caso das bacias D’Ajuda e Andaime, os resultados demonstram 

que ocorreu a disponibilização dos elementos químicos tanto por fontes geogênicas 

(influência da geologia) como a disponibilização por fontes antropogências, onde as 

atividades humanas foram responsáveis por algumas concentrações encontradas. Assim, a 

bacia do Andaime apresentou as concentrações dos elementos químicos analisados 
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superiores à bacia D’Ajuda, com exceção apenas para o Al, cujas concentrações superiores 

nesta última são função da litologia da área. Essa constatação se deve, provavelmente, às 

atividades dentro da bacia, haja vista que a homogeneidade da litologia e a carência de tais 

elementos em rochas gnáissicas não disponibilizam os elementos Al, Ba, Ca, Li, Mg, Mn, Na 

e Zn dentro da área. Elementos como o Cu, Fe, K, P, S e Sr mostraram repetições sazonais 

devido à disponibilização por eventos chuvosos dos insumos agrícolas (adubos sintéticos, 

herbicidas e inseticidas). O fator litológico não foi determinante na disponibilização de tais 

elementos, de acordo com a escala do levantamento geológico realizado na área. Os pontos 

5, 6 demonstraram mais uma vez serem anômalos, principalmente nas concentrações dos 

elementos Ba, Ca, Mg, Na, Cu, S e Sr, provavelmente função da interferência antrópica na 

área. De todos os elementos químicos citados, apenas o Al, Mn e Fe apresentaram 

concentrações excedentes dos limites preconizados pela Resolução CONAMA 357/05. Os 

dois primeiros elementos químicos demonstraram estatisticamente que as concentrações 

elevadas são oriundas da geologia da área, enquanto que a disponibilização do ferro 

ocorreu provavelmente por fatores associados geogênicos e antropogênicos. 

A avaliação das concentrações de coliformes termotolerantes (NMP/100 ml) 

demonstrou que a bacia do córrego D’Ajuda possui baixas concentrações de 

microorganismos, reflexo da pequena quantidade de residências presentes na bacia e maior 

vazão do recurso hídrico. Já o córrego do Andaime apresentou elevadas concentrações de 

coliformes termotolerantes principalmente no inverno, com destaque para os pontos 6, 8, 9 e 

11. No inverno, o ponto exultório do córrego do Andaime (ponto 4) apresentou 

concentrações superiores ao rio das Velhas, demonstrando que existe o lançamento de 

esgoto in natura no córrego, oscilando das classes I a III no enquadramento da Resolução 

CONAMA 357/05. Outros pontos nessa mesma bacia (5, 7 e 10), por se tratarem de 

mananciais ou caixa d’água comunitária apresentaram resultados que oscilaram de nulos 

(limite exigido pela Portaria 518/04) até 14 NMP/100 ml. Dados esses que demonstram que 

as águas do córrego do Andaime são impróprias para consumo e que ações emergenciais 

de saneamento básico (utilizando, por exemplo, o sistema de fossas) e tratamento de água 

dos mananciais são necessárias para contornar o atual quadro de poluição ambiental. 

Relatos de moradores na comunidade de Maciel alarmam ainda mais esse quadro, ao expor 

que existem residentes que utilizam impropriamente a água do córrego do Andaime para 

consumo humano. 

A partir da comparação de dados realizada entre as bacias D’Ajuda e Andaime e 

pontos no rio das Velhas à jusante e à montante das mesmas, verificou-se que ambas as 

bacias apresentam-se como agentes diluidores das concentrações dos elementos químicos 

presentes no rio das Velhas, contribuindo geralmente com a melhoria da qualidade desse 
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recurso hídrico. Mas nem por isso, tais bacias deixam de merecer atenção dos gestores 

ambientais para as questões relativas principalmente ao saneamento básico e águas para 

consumo humano.  

Avaliação das Análises de Sedimento 

A análise granulométrica dos sedimentos de leito apresentou como se esperava 

frações mais grossas nos períodos de chuva que é condicionada pelo maior potencial de 

erosão e transporte dos sedimentos nessa época do ano. Ambas as bacias demonstraram 

feições tipicamente erosivas e não deposicionais, e uma conseqüente baixa deposição de 

partículas finas, sendo que a bacia D’Ajuda apresentou frações mais grosseiras por se tratar 

de um córrego mais caudaloso. A análise geoquímica, presente nas frações silte/argila (< 

0,625mm), demonstrou que em ambas as bacias não houve variação temporal (decorrente 

das 4 estações do ano) e que de uma forma geral, a bacia do córrego do Andaime 

apresentou concentrações mais elevadas que o córrego D’Ajuda. Elementos como o As, Cr 

e Ni excederam os limites dos valores orientadores da CETESB (2005), minoritariamente na 

bacia D’Ajuda e majoritariamente na bacia do Andaime. Ao avaliar a origem de tais 

concentrações dos elementos no sedimento de leito através da análise estatística de 

distribuição lognormal, verificou-se que a interferência humana não pôde ser confirmada 

pela distribuição das concentrações, sendo esta, portanto, influenciada pela litologia 

aflorante na área. Esse dado corrobora com o trabalho de Costa (2007) no ribeirão do 

Carmo (região do Quadrilátero Ferrífero), que apresentou um nível de base para os 

elementos Cr e Ni (fator geogênico) e dois níveis de base (fatores geogênicos e 

antropogênicos associados) para o elemento As.  

 

 

6.3 - ASPECTOS SÓCIO-AMBIENTAIS 

 

A lei 9.985 de 18/07/2000, que versa sobre o Sistema Nacional de Unidades de 

Conservação (SNUC), estabeleceu a necessidade do envolvimento das populações locais 

no processo administrativo das unidades de conservação, principalmente para que as 

questões relativas à conservação da biodiversidade e o uso dos recursos naturais de forma 

sustentável. A percepção ambiental entrou no contexto deste trabalho de forma a integrar as 

questões da relação do homem/natureza, no intuito de promover o auxilio ao planejamento e 

o gerenciamento do meio ambiente, levando em consideração as preferências e 
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necessidades dos residentes do local. Devido a isso, o levantamento dos dados (sócio-

econômicos e ambientais) dos residentes foi essencial, para servir de ferramenta 

comprobatória do contexto da qualidade ambiental das bacias estudas, além de demonstrar 

os principais anseios de quem ali vive. 

O perfil dos residentes da região das bacias D’Ajuda e Andaime, traçado pelo Censo 

AMINC e os dados gerados através do Questionário de Percepção Ambiental, permitiu 

avaliar de uma forma abrangente as características e aspectos sócio-ambientais das 

comunidades. O perfil apontou a prevalência da fase adulta ou idosa, com pelo menos um 

filho e desses, uma pequena parcela é composta por jovens. A faixa salarial de até dois 

salários mínimos é predominante para 90% dos entrevistados e é proveniente de atividades 

rurais e/ou aposentadorias.  

De uma forma geral, os residentes das bacias em estudo têm uma grande ligação 

afetiva com a terra onde mora/morou a família do entrevistado. Essa ligação tem sua origem 

em tempos anteriores à criação da APA/CA, decorrentes dos empregos gerados pela 

Mineração de Capanema e atividades rentáveis da extração de madeira nativa (candeia) e 

produção de carvão. Com a estagnação dessas atividades, a agricultura familiar deixou de 

ser uma atividade secundária de tais famílias para tornar-se sua principal atividade geradora 

de renda. O relevo acidentado da região, associado às restrições ambientais pós-criação 

das UCs (APA/CA e FEU), inviabilizam o desenvolvimento da agricultura familiar 

(mecanização ou outras alternativas) que não fossem compatíveis com o uso sustentável 

dos recursos naturais. As opções culturais como a produção de doces e artesanato, 

empregos como guarda-parque, pequenos comércios e serviços gerais desenvolvidos na 

região não se mostraram suficientes para fixar os jovens nesse local. Segundo relatos dos 

próprios moradores, opções de emprego e renda são buscadas nos centros urbanos mais 

próximos, como Ouro Preto, Cachoeira do Campo e Itabirito, pois nessa região não existem 

maiores alternativas de renda. O desemprego associado a outros fatores como: falta de 

transporte coletivo diário, estradas em boas condições de uso e falta de assistência médica-

odontológica são as principais reivindicações relatadas. Mesmo diante de tais dificuldades 

vivenciadas, 85% dos residentes apontaram a qualidade de vida proporcionada pela relação 

homem-natureza, a beleza cênica e a segurança do local como fator determinante pela 

permanência dos mesmos na região.  

A relação existente entre os entrevistados com a região onde vivem é tão estreita, 

que o termo meio ambiente se confundiu, como era de se esperar, com moradia, no meio de 

muita das respostas. Se forem implementadas ações governamentais que proporcionem o 

pagamento por serviços ambientais, as comunidades entrevistadas apresentam-se como 
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aptas para a destinação desses recursos, haja vista que os residentes apresentam uma 

nítida consciência ambiental e relataram que aprovam (mais de 75%) o pagamento e/ou 

incentivos fiscais como alternativas para a complementação de renda das famílias, sendo 

que atividades impactantes são desprezadas por muitos deles. Apesar de não saberem 

efetivamente o real significado de viverem em Unidades de Conservação de Uso 

Sustentável e as conseqüentes implicações legais dessa categoria, o respeito pelo meio 

ambiente através de ações minimamente impactantes, demonstrou fazer parte do dia-a-dia 

dessas comunidades. Apesar de confirmarem que as atividades desenvolvidas causam 

pequenos danos, os residentes gostariam de ter informações de órgãos técnicos que os 

conduzissem na busca de outras atividades sustentáveis que poderiam ser implementadas 

na área. Para a maioria dos entrevistados, a profunda mudança de conduta das atividades 

impactantes (desmatamento, extração da candeia, caça de animais silvestres e queimadas) 

ocorreu devido à fiscalização atuante do IEF pós-criação da APA/CA, fato determinante para 

o processo de regeneração natural da vegetação. Somente uma pequena parcela (cerca de 

5%) da população entrevistada aponta o IEF como uma barreira para a realização de 

atividades anteriormente desempenhadas pela família.  

Finalmente, nessa região, o abastecimento de água para consumo humano é 

proveniente prioritariamente da adução por gravidade de nascentes ou captação direta do 

córrego. Apesar das águas das nascentes serem muito elogiadas pelas comunidades, uma 

parcela de 30% dos entrevistados está insatisfeita com a água do córrego utilizada para 

outros fins e em alguns casos, até para consumo humano. Essas informações corroboram 

os dados de qualidade ambiental obtidos durante o monitoramento realizado, demonstrando 

que o córrego do Andaime apresenta uma baixa qualidade dos corpos d’água e necessita de 

alternativas individuais e/ou coletivas de saneamento básico para contornar o quadro de 

contaminação constatada nessa bacia. 

 



 

CAPÍTULO 7 

CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES 

A elaboração do diagnóstico ambiental a partir dos resultados físicos e sócio-

ambientais obtidos durante o presente estudo permitiu avaliar temporalmente os parâmetros 

de qualidade ambiental das bacias dos córregos D’Ajuda e Andaime com relação aos 

parâmetros morfométricos, microbiológicos, físico-químicos, geoquímicos, 

hidrossedimentológicos e de percepção ambiental. 

Os parâmetros microbiológicos demonstraram ser a principal variável de depreciação 

das qualidades das águas da bacia do córrego do Andaime principalmente no inverno, onde 

apresentou índice de contaminação superior ao rio das Velhas, oscilando da Classe I a III, 

segundo a Resolução CONAMA 357/05 e impróprias para consumo humano, segundo a 

Portaria 518/04 do Ministério da Saúde. O lançamento de esgoto in natura e/ou fossas 

ineficientes demonstraram ser os prováveis responsáveis pelos resultados encontrados. A 

instalação de fossas sépticas coletivas ou individuais deve ser incentivada e pode ser 

utilizada pelas comunidades, por se tratar de uma alternativa eficaz e de baixo custo para 

evitar a contaminação dos corpos d’água (Morell, 2004; Stewart, 2005). As águas dos 

pontos 5, 7 e 10, por se tratarem de mananciais e, esse último, caixa d’água de 

abastecimento comunitário, devem ser previamente fervidas e/ou cloradas, para evitar a 

ingestão de coliformes termotolerantes, detectados nestes pontos em valores da ordem de 

14 NMP/100ml. Ou seja, o consumo direto do córrego do Andaime (como ocorre na 

comunidade de Maciel) deve ser evitada. 

A perda do solo das Áreas Desmatadas com Sucessão de Gramíneas foi outra 

variável da bacia do córrego do Andaime que merece destaque. A exposição do solo, 

oriunda de atividades pretéritas de produção de lenha e carvão antecedente à criação da 

APA/CA e que hoje cedeu espaço para pequenos cultivos agrícolas e pecuária, foi 

responsável pelo aumento da concentração de sedimentos de suspensão e turbidez das 

águas do córrego. Em alguns eventos durante o período chuvoso, o valor da turbidez foi 

superior ao limite estabelecido pela CONAMA 357/05, passando da Classe I para a Classe 

III, demonstrando ser um fator importante para a diminuição da qualidade ambiental desse 

córrego. Intervenções de manejo adequado do solo e reflorestamento das áreas de solo 

exposto são prioritárias para contornar o processo de perda do solo. Em contrapartida, a 

bacia do córrego D’Ajuda tem a vegetação nativa preservada da ordem de 97% como fator 

limitante para impedir o desencadeamento dos processos erosivos, haja vista que a bacia 
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apresenta em suas cabeceiras, grande parcela de campo rupestre que privilegia o 

escoamento superficial.  

Com relação às variáveis físico-químicas e geoquímicas das amostras de água, a 

bacia do córrego do Andaime foi enquadrada sazonalmente pelos parâmetros pH e oxigênio 

dissolvido, nas Classes I a III, segundo os limites estabelecidos pela Resolução CONAMA 

357/05. Elementos químicos como Al, Ba, Ca, Li, Mg, Mn, Na e Zn tiveram concentrações 

superiores à bacia D’Ajuda provavelmente devido às atividades existentes na área. Outros 

elementos como o Cu, Fe, K, P, S e Sr demonstraram concentrações com repetições 

sazonais disponibilizados por insumos agrícolas (adubos sintéticos, herbicidas e inseticidas) 

associado aos eventos chuvosos. O fator litológico não foi determinante na disponibilização 

de tais elementos. Apenas o Al, Mn e Fe apresentaram teores superiores à resolução citada 

e tem sua origem em fontes geogênicas e antropogênicas, não sendo possível confirmar 

com exclusividade a disponibilização por atividades humanas. O mesmo cenário se repetiu 

para os elementos As, Cr e Ni nas amostras de sedimento de leito, tendo como limite os 

valores orientadores da CETESB (2005). Os pontos 5, 6 e 12 apresentaram valores 

superiores aos demais pontos de amostragem de água, demonstrando haver, em tais 

pontos, interferência antrópica e/ou influência geológica em escala diferente do 

mapeamento utilizado no trabalho. Apesar desses valores serem destoantes dos  obtidos 

nos demais pontos, ainda sim estão abaixo dos valores estabelecidos pela referida 

resolução. A bacia D’Ajuda, de uma forma geral, apresentou índices de qualidade ambiental 

superior à bacia do Andaime, com exceção apenas para as concentrações do Al, cujos altos 

valores são derivados provavelmente dos processos de alteração das rochas aflorantes na 

área.  

Diante do quadro exposto, constatou-se que ambas as bacias apresentam-se como 

agentes diluidores das concentrações dos elementos químicos presentes no rio das Velhas, 

contribuindo geralmente com a melhoria da qualidade desse recurso hídrico já poluído. Os 

teores de coliformes termotolerantes da bacia do Andaime, apesar de comparativamente 

superiores aos do rio das Velhas, não foram suficientes para deteriorar ainda mais a 

qualidade deste último. De qualquer forma, a população tem o córrego com um agente de 

contaminação por veiculação hídrica, haja vista que é sabido por todos ali residentes, a 

existência de descarte in natura de esgotos domésticos. Como as bacias D’Ajuda e 

Andaime, entre outros tributários do “Velhas”, constituem um dos mais importantes 

mananciais para abastecimento de água da região metropolitana de Belo Horizonte 

(Andrade, 2000), deveriam existir ações dos órgãos ambientais focadas na manutenção da 

qualidade desses corpos d’água desde as cabeceiras. Além disso, pelo fato das bacias 

estarem inseridas em Unidades de Conservação, que tem como premissa a manutenção da 
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qualidade dos corpos d’água, nada mais justo que as diretrizes do plano de manejo 

contemplem ações de saneamento básico em tais áreas. O que se observa diante da 

depreciação dos padrões de qualidade de água das Classes I para III é um grande 

dispêndio de recursos na tentativa de se tratar o recurso hídrico poluído, quer seja para o 

Estado ou para o Serviço Autônomo de Água e Esgoto (SAAE), que deixarão de fazer um 

tratamento simplificado, para realizar um tratamento convencional ou avançado para que tal 

recurso hídrico possa ser utilizado para consumo humano. 

A Lei 9.985/00, como Instrumento Legal de Regulamentação do Artigo 2257 da 

Constituição Federal, deveria ser uma ferramenta utilizada pelos gestores ambientais para 

promover a conservação da biodiversidade, o estabelecimento do uso sustentável da 

parcela dos recursos naturais, além da distribuição eqüitativa dos benefícios da criação dos 

espaços protegidos pelas comunidades inseridas nessas áreas. O que se constatou, a partir 

do tratamento dos dados ambientais gerados neste trabalho, foi o real cumprimento de 

apenas parcela de tais diretrizes até o presente momento.  

A população residente em tais Unidades de Conservação estaria gozando dos 

benefícios da criação destes espaços protegidos, se não fosse a dificuldade de geração de 

renda na área pós-criação da APA/CA e Floresta Estadual do Uaimií. Com a estagnação 

das atividades da Mineração de Capanema, da extração e produção de carvão de madeira 

nativa, a população ali residente encontrou na agricultura familiar, pecuária, produção de 

doces, artesanato, pequenos comércios entre outros, as fontes alternativas de geração de 

renda para as famílias. Só que essas atividades econômicas não se mostraram suficientes 

para fixar os jovens e adultos neste local, já que não contribuíram para um aumento 

substancial da renda dos residentes. No caso da agricultura familiar, as restrições 

ambientais pós-criação das UCs, associadas ao relevo acidentado da região, inviabilizam o 

desenvolvimento da atividade que não fosse compatível com o uso sustentável dos recursos 

naturais. Diante do quadro de desemprego comprovado na região, uma parte da população 

encontrou a opção de trabalhar em grandes centros urbanos, como Ouro Preto, Cachoeira 

do Campo e Itabirito. 

A constatação do iminente êxodo rural da área, ocasionada pela falta de 

oportunidades econômicas e as restrições ambientais para as atividades agrícolas, também 

foi comprovada pelo trabalho de Scalco (2009). A autora destaca, baseada em informações 

dos próprios produtores rurais, que é mais importante preservar o meio ambiente do que 

manter o homem do campo no meio rural. Além das dificuldades econômicas existentes, 

                                                           
7 Art. 225 da Constituição Federal de 1988: “Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente 
equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder 
Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações.” 



Gonçalves, G. H. T., 2010 Avaliação Geoambiental de bacias contíguas situadas na Área de Proteção Ambiental... 
 

132 
 

ainda há o fato de a população ser majoritariamente idosa e viver de aposentadoria e/ou 

pequenas atividades financeiras. Com a morte dessa população tradicional, os filhos/netos 

não terão grandes alternativas de renda e possivelmente encontrarão na venda das terras a 

única alternativa. Diante disso, a terra que antes gerava renda para os residentes através da 

agricultura familiar, perde o valor e abre espaço para a compra por forasteiros oriundos de 

grandes centros urbanos, que almejam na área, a construção de sítios e/ou residências de 

final de semana/férias. 

O diagnóstico ambiental realizado neste projeto evidencia que a simples criação de 

Unidades de Conservação não foi garantia suficiente para a preservação dos recursos 

naturais e beneficiamento das populações tradicionais. São necessárias também ações 

conjuntas de saneamento básico que promovam a saúde pública e assistência técnica 

esclarecedora do manejo adequado do uso do solo, que incentivem a permanência do 

homem em suas atividades rurais. Além disso, um trabalho permanente de Educação 

Ambiental é fundamental para a formação de uma visão mais ampla do uso sustentável dos 

recursos naturais. Os órgãos fiscalizadores atuantes nas APAs ainda são encarados como 

órgãos punitivos e estão muito longe de serem vistos como parceiros ou órgãos consultivos 

para a utilização racional dos recursos naturais.  

A participação dos atores envolvidos no processo decisório, através de associações, 

não é só viável, como fundamental para romper com a lógica verticalizada e autoritária do 

Poder Público. O complexo quadro, não só de qualidade ambiental, mas também de 

eminente êxodo rural devem estar em pauta nas discussões dos moradores dessa região, 

conjuntamente com os gestores ambientais. Ações que permeiam por essa ótica são 

fundamentais e devem ser avaliadas por gestores ambientais, para que de fato a agricultura 

familiar e demais atividades existentes em áreas de preservação sejam minimamente 

impactantes nestas áreas singulares de importância regional e nacional.  

Espera-se que este trabalho de interpretação, percepção e sistematização dos 

vários processos naturais e sociais, que orbitou nas três vertentes do desenvolvimento 

sustentável, possa fazer parte do plano de manejo das Unidades de Conservação 

estudadas, servindo de subsídio para a compreensão das complexas interações existentes 

entre o meio físico, bióticos e sociais. 
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ANEXOS I 
Grupos e categorias de Unidades de Conservação estabelecidos pela SNUC e suas principais características. 

 
GRUPO I: UNIDADES DE PROTEÇÃO INTEGRAL 

Objetivo básico: preservar a natureza, sendo admitido apenas o uso indireto dos recursos naturais, com exceção dos previstos nesta lei. 

Categorias 

Características 

Objetivo Principal 

Situação 
de uso e 
ocupação 
da área 

Posse e Domínio 

Orientações gerais sobre o manejo da área 

Interferência Humana 
Visitação 
Pública Pesquisa Científica 

Estação 
Ecológica 

Preservação da 
natureza e pesquisas 

científicas 
- 

Posse e Domínio 
Interferência Humana 

Visitação Pública 
Pesquisa Cientifica Posse 
e domínio público com a 

desapropriação das áreas 
particulares. 

Permitida apenas 
alterações dos 

ecossistemas em casos 
especificados que visem 

a restauração de 
ecossistemas 

modificados, o manejo 
de espécies para 

preservar a diversidade 
biológica. 

Visitação 
Pública 

permitida 
somente 

com objetivo 
educacional. 

A coleta de componentes de ecossistemas com finalidades 
cientificas com impacto superior ao daquele causado com a simples 
observação, limitada a uma área de no máximo 3% da extensão da 

unidade e de até 1.500 ha. 

Reserva 
Biológica 

Preservação Integral 
da biota e demais 
atributos naturais 

existentes em seus 
limites. 

-- 
Posse e domínio público 

com a desapropriação das 
áreas particulares. 

Permitidas apenas 
medidas de recuperação 

de ecossistemas 
alterados e ações de 
manejo necessárias 

para recuperar e 
preservar o equilíbrio 
natural, a diversidade 

biológica e os processos 
naturais. 

Visitação 
pública 

permitida 
somente 
com o 

objetivo 
educacional. 

Permitida através de autorização prévia do órgão responsável pela 
administração da unidade. 

Parque Nacional 
Estadual Parque 

Natural 
Municipal 

Preservação dos 
ecossistemas naturais 
de grande relevância 
ecológica e beleza 

cênica. 

-- 
Posse e domínio público 

com a desapropriação das 
áreas particulares. 

-- 

Visitação 
pública 

permitida 
somente 
com o 

objetivo 
educacionai

s, de 
interpretaçã
o ambiental, 

de 
recreação e 
de turismo 
ecológico. 

Permitida através de autorização prévia do órgão responsável pela 
administração da unidade. 

Monumento Preservação de sítios -- Pode ser constituído por -- Visitação -- 
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Natural naturais raros, 
singulares ou de 

grande beleza cênica. 

áreas particulares, desde 
que seja possível 

compatibilizar os objetos 
da unidade com a 

utilização da terra e dos 
recursos naturais do local 

pelos proprietários 

pública 
permitida 

Refúgio da Vida 
Silvestre 

Proteção de 
ambientes naturais 
onde se assegurem 

condições para a 
existência ou 

reprodução de 
espécies ou 

comunidades da flora 
local e da fauna 

residente ou 
migratória 

-- 

Pode ser constituído por 
áreas particulares, desde 

que seja possível 
compatibilizar os objetivos 

da unidade com a 
utilização da terra e dos 
recursos naturais pelos 

proprietários 

-- 
Visitação 
pública 

permitida 

Permitida através de autorização prévia do órgão responsável pela 
administração da unidade 

 
GRUPO II: UNIDADES DE USO SUSTENTÁVEL  

Objetivo básico: compatibilizar a conservação da natureza com o uso sustentável dos seus recursos naturais. 

Categorias Objetivo(s) Principal(is) Situação de uso e 
ocupação da área 

Posse e 
Domínio 

Orientações gerais sobre o manejo da área 
Interferê

ncia 
Human

a 

Visitação Pública Pesquisa 
científica Exploração de Recursos Naturais 

Área de Proteção 
Ambiental 
 

Proteger a diversidade 
biológica, disciplinar o 
processo de ocupação e 
assegurar asustentabilidade 
do uso dos recursos 
naturais 

Possui certo grau de 
ocupação humana, dotada 
de atributos abióticos, 
bióóticos, estéticos, ou 
culturais especialmente 
importantes para a 
qualidade de vida e o bem 
estar das populações 
humanas 

Constitui-se por 
terras públicas 
ou privadas.  
 

-- As condições para 
visitação pelo 
público devem ser 
definidas pelos 
proprietários 
observadas as 
exigências e 
restrições legais. 

As condições 
para pesquisa 
devem ser 
definidas pelos 
proprietários 
observadas as 
exigências e 
restrições legais 

-- 

Áreas de 
Relevante 
Interesse 
Ecológico 

Manter os ecossistemas de 
importância regional ou 
local e regular o uso 
admissível dessa áreas, 
compatibilizando-os com os 
objetivos de conservação 
da Natureza. 

Possui pouca ou nenhuma 
ocupação humana e 
características naturais 
extraordinárias ou que 
abrigam exemplares raros 
da biota regional. 

Constitui-se por 
terras públicas 
ou privadas 

-- -- -- -- 

Floresta Nacional, 
Estadual ou 
Municipal 

Uso múltiplo sustentável 
dos recursos florestais e 
pesquisa científica 

Possui cobertura florestal 
de espécies predominantes 
nativas 

Posse e 
domínios 
públicos, sendo 
permitida a 

-- Permitida a 
visitação pública. 

Pesquisa 
permitida e 
incentivada, com 
a autorização do 

-- 
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permanência de 
populações 
tradicionais que 
a habitam, 
quando da sua 
criação de 
acordo com o 
disposto em 
regulamento e 
no Plano de 
Manejoda 
unidade 

órgão 
responsável pela 
administração da 
unidade. 

Reserva 
Extrativista 

Proteger os meios de vida e 
a cultura das populações 
extrativistas tradicionais e 
assegurar o uso sustentável 
dos recursos naturais da 
unidade 

Área utilizada por 
populações Extrativistas 
tradicionais 

Deve ser de 
domínio público 
com uso 
concedido as 
populações 
Extrativistas 

-- É permitida a 
visitação pública 

Pesquisa 
permitida e 
incentivada, com 
a autorização do 
órgão 
responsável pela 
administração da 
unidade 

A exploração de recursos minerais e 
a caça são proibidas 

Reserva de 
Fauna 
 

-- Área natural com 
populações animais de 
espécies nativas,  

Deve ser de 
posse e 
domínio público 

-- A visitação pública 
pode ser permitida, 
desde que 
compatível  

Adequada para 
estudos técnicos-
científicos sobre o 
manejo  

É proibido o exercício de caça 
amadorística ou profissional 

 

 terrestres ou aquáticas, 
residentes ou migratórias 

  com o manejo da 
unidade 

econômico 
sustentável de 
recursos 
faunísticos 

 

Reserva de 
Desenvolvime nto 
Sustentável 

 
Preservar a natureza, 
assegurar as condições e 
os meios necessários para 
a reprodução e a melhoria 
dos modos e da qualidade 
de vida e exploração dos 
recursos naturais das 
populações tradicionais, 
bem como conservar o 
conhecimento e as técnicas 
de manejo do ambiente 

Área natural que abriga 
populações tradicionais cuja 
existência baseiase em 
sistemas sustentáveis de 
exploração dos recursos 
naturais 

Deve ser de 
domínio público 

-- A visitação pública 
é permitida e 
incentivada 

A pesquisa 
científica é 
permitida e 
incentivada 

O equilíbrio dinâmico entre o tamanho 
da população e a conservação devem 
ser sempre considerados. É admitida 
a exploração de componentes dos 
ecossistemas naturais, em regime de 
manejo sustentável e a substituição 
de cobertura vegetal por espécies 
cultiváveis, desde que sujeitas ao 
Zoneamento e Plano de Manejoda 
unidade, que definirá as zonas de 
proteção integral, de uso sustentável, 
de amortecimento e os corredores 
ecológicos.  

Reserva 
Particular do 
Patrimônio 
Natural 

Conservar a diversidade 
biológica 

-- Área privada, 
gravada com 
perpetuidade 

-- A visitação com 
objetivo turístico, 
recreativo e 
educacionais é 
permitida 

Pesquisa 
científica 
permitida 

-- 
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ANEXOS II 
Tabelas indicando os parâmetros físico-químicos determinados na água durante as 4 estações do ano. 
 

 1ª Amostragem – Inverno (03/09/2008)  
 Pontos Condutividade Temperatura STD Resistividade  Eh pH OD Turbidez Alcalinidade Sulfato  Cloretos  
 (µS) (ºC) (mg/L) (kΩ) (mV)   (mg/L) (NTU) (mg/L HCO3

-) (mg/L) (mg/L) 

P
on

to
s 

A
m

os
tr

ad
os

 

P1 21,75 14,50 13,80 45,28 123 7,10 x 7,13 17,86 < LDA 2,95 
P2 59,91 18,60 38,00 16,49 86 7,20 x 19,12 43,96 < LDA 2,95 
P3 62,14 19,70 39,55 15,92 90 7,38 x 30,29 42,59 < LDA 2,95 
P4 52,59 19,20 33,78 18,71 63 7,33 x 8,32 35,72 < LDA 3,44 
P5             
P6 118,10 21,80 75,45 >LDA (2) 132 6,67 x 7,76 70,75 < LDA 8,37 
P7 46,16 22,00 29,55 21,46 127 7,22 x 5,09 33,66 < LDA 2,46 
P8 48,47 21,60 30,95 20,52 81 7,17 x 9,81 33,66 < LDA 3,20 
P9 46,60 21,10 29,60 21,45 61 7,14 x 27,20 32,97 < LDA 2,46 
P10 47,75 18,30 30,44 20,77 92 6,99 x 16,09 35,03 < LDA 2,95 
P11 54,10 19,60 34,40 18,39 87 6,84 x 10,52 34,35 < LDA 4,92 
P12 25,65 21,10 16,17 38,70 195 5,89 x 21,71 16,49 1,26 4,43 

C
O

N
A

M
A

 
35

7/
05

 Classe 1   500   6 a 9 > 6 40  250 250 

Classe 2   500   6 a 9 > 5 100  250 250 

Classe 3   500   6 a 9 > 4 100  250 250 
Portaria 518/04  
Minis. Saúde   1000   6 a 9,5  5,0  500 (1) 250  

 (1) – A Portaria 518/04 referencia a dureza da água para consumo humano em mg/L e não a alcalinidade em  mg/L HCO3
-.  

(2) – Abaixo do limite de detecção do aparelho de 10 kΩ. 
 

Análises Bacteriológicas 
(NMP 100 ml) 

Pontos Amostrados  CONAMA 357/05 
518/04 

MS P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 
Classe 

1 
Classe 

2 
Classe 

3 
Coliformes 

Totais 
Presuntivo                 

Ausente Confirmativo  >2400   >2400  210 35 >2400 >2400 1100 1100 28    
Coliformes  

Termotolerantes 19   >2400  3 14 150 1100 14 1100 11 < 200 < 1000 < 2500 Ausente 
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 2ª Amostragem – Primavera (26/11/2008) 

 Pontos Condutividade Temperatura STD Resistividade Eh pH O D Turbidez Alcalinidade  Sulfato  Cloretos 
 (µS) (ºC) (mg/L) (kΩ) (mV)   (mg/L) (NTU) (mg/L HCO3

-) (mg/L) (mg/L) 

P
on

to
s 

A
m

os
tr

ad
os

 

P1 30,05 18,10 19,01 33,30 183 6,24 6,35 0,53 9,15 < LDA 2,45 
P2 53,68 19,30 34,30 18,75 194 6,52 6,20 16,83 39,20 < LDA 2,45 
P3 56,44 19,80 35,56 17,89 150 7,21 6,1 9,44 33,97 < LDA 2,94 
P4 55,28 20,00 34,90 18,48 125 7,07 4,12 0,00 50,96 < LDA 2,45 
P5 126,40 21,50 79,74 >LDA (2) 

93 8,94 4,47 0,00 74,48 < LDA 2,94 
P6 135,10 20,90 84,95 >LDA (2) 145 6,52 2,3 0,28 71,86 < LDA 8,82 
P7 47,26 22,00 29,72 21,47 154 7,08 6,71 0,00 31,36 < LDA 2,45 
P8 51,31 21,80 32,18 19,73 105 7,06 6,79 1,49 31,36 < LDA 2,94 
P9 45,37 21,90 28,66 22,23 54 7,11 6,23 4,13 30,05 < LDA 2,45 
P10 47,11 20,60 29,69 21,46 64 7,03 7,31 0,00 30,05 < LDA 2,45 
P11 57,01 22,20 35,99 17,73 55 6,98 7,46 3,22 36,59 < LDA 3,43 

P12 27,48 22,30 17,11 36,82 197 5,45 5,16 26,19 14,37 < LDA 6,37 

C
O

N
A

M
A

35
7/

05
 Classe 1     500     6 a 9 > 6 40   250 250 

Classe 2     500     6 a 9 > 5 100   250 250 

Classe 3     500     6 a 9 > 4 100   250 250 

Portaria 518/04  
Minis. Saúde   1000   6 a 9,5  5,0  500 (1) 250  

(1) – A Portaria 518/04 referencia a dureza da água para consumo humano em mg/L e não a alcalinidade em  mg/L HCO3
-.  

(2) – Abaixo do limite de detecção do aparelho de 10 kΩ. 
 

Análises Bacteriológicas 
(NMP 100 ml) 

Pontos Amostrados  CONAMA 357/05 
518/04 

MS P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 
Classe 

1 
Classe 

2 
Classe 

3 

Coliformes 
Totais 

Presuntivo 1100 >2400 1100 >2400 95 1100 27 >2400 >2400 >2400 >2400 >2400    
Ausente 

Confirmativo  14 >2400 93 34 9,1 0 3 28 6,2 0 28 7,3    
Coliformes  

Termotolerantes 14 1100 93 34 3,6 0 3 28 6,2 0 28 7,3 < 200 < 1000 < 2500 Ausente 



 

149 
 

 3ª Amostragem – Verão (11/03/2009) 

 Pontos Condutividade Temperatura STD Resistividade Eh pH O D Turbidez Alcalinidade Sulfato  Cloretos 
 (µS) (ºC) (mg/L) (kΩ) (mV)   (mg/L) (NTU) (mg/L HCO3

-) (mg/L) (mg/L) 

P
on

to
s 

A
m

os
tr

ad
os

 

P1 19,31 19,10 11,92 54,00 243 5,95 6,5 0,00 11,13 < LDA 2,50 
P2 53,65 19,70 31,34 20,05 225 6,54 6,65 81,50 33,38 < LDA 3,00 
P3 91,50 22,10 59,05 11,10 209 6,53 7,36 67,00 34,77 < LDA 3,00 
P4 55,52 21,80 32,56 19,45 134 6,73 7,88 10,81 34,77 < LDA 3,00 
P5 56,75 23,00 33,40 18,96 228 5,86 5,27 0,00 36,16 < LDA 5,01 
P6 119,40 23,70 69,54 >LDA (2) 202 5,92 5,18 0,00 62,59 < LDA 10,01 
P7 52,25 24,40 30,73 20,60 186 6,70 7,52 0,00 30,60 < LDA 2,50 
P8 55,80 25,10 32,81 19,40 130 6,65 7,67 6,52 36,16 < LDA 2,50 
P9 84,14 24,40 25,20 12,75 75 6,67 7,54 11,00 27,82 < LDA 2,50 
P10 41,58 22,60 24,46 25,80 145 6,50 6,96 0,54 26,43 < LDA 2,50 
P11 73,90 23,40 44,20 14,26 109 6,41 6,74 12,16 38,94 < LDA 3,00 

P12 33,78 23,50 19,73 31,92 224 5,29 4,1 32,96 13,91 < LDA 5,51 

C
O

N
A

M
A

35
7/

05
 Classe 1   500   6 a 9 > 6 40  250 250 

Classe 2   500   6 a 9 > 5 100  250 250 

Classe 3   500   6 a 9 > 4 100  250 250 

Portaria 518/04  
Minis. Saúde    1000   6 a 9,5  5,0 500 (1) 250  

(1) – A Portaria 518/04 referencia a dureza da água para consumo humano em mg/L e não a alcalinidade em  mg/L HCO3
-. 

(2) – Abaixo do limite de detecção do aparelho de 10 kΩ. 
 

Análises Bacteriológicas 
(NMP 100 ml) 

Pontos Amostrados CONAMA 357/05 
518/04 

MS P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 
Classe 

1 
Classe 

2 
Classe 

3 

Coliformes 
Totais 

Presuntivo >2400 290 1100 35 28 >2400 35 >2400 210 1100 42 >2400    
Ausente 

Confirmativo  6,1 3 20 9,1 11 6,1 3 39 120 0 12 3,6    
Coliformes  

Termotolerantes 6,1 3 20 9,1 0 6,1 3 39 120 0 0 0 < 200 < 1000 < 2500 Ausente 
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 4ª Amostragem – Outono (02/06/2009)  
 Pontos Condutividade Temperatura STD Resistividade Eh pH O D Turbidez Alcalinidade Sulfato  Cloretos 
 (µS) (ºC) (mg/L)  (kΩ) (mV)   (mg/L)  (NTU) (mg/L HCO 3

-) (mg/L)  (mg/L ) 
P

on
to

s 
A

m
os

tr
ad

os
 

P1 18,67 15,90 12,06 51,89 160 7,35 5,33 0,00 10,59 < LDA 2,00 
P2 50,93 16,60 33,92 18,90 182 7,23 6,42 3,28 27,81 < LDA 2,00 
P3 50,61 17,60 32,87 19,22 165 7,41 6,61 4,13 26,48 < LDA 2,00 
P4 48,48 18,60 31,67 19,97 97 7,14 5,73 0,06 29,13 < LDA 2,00 
P5 57,71 20,20 37,41 16,89 192 6,17 5,05 0,00 30,46 < LDA 3,50 
P6 109,30 21,20 70,77 >LDA (2) 206 6,32 5,01 0,28 56,94 < LDA 7,01 
P7 44,47 19,40 28,76 21,93 191 6,92 7,33 0,00 25,16 < LDA 2,50 
P8 46,76 19,90 30,47 20,73 108 7,04 6,68 0,13 30,46 < LDA 2,50 
P9 38,82 20,40 25,84 24,44 58 7,09 6,71 0,77 26,48 < LDA 3,00 
P10 39,58 18,20 25,67 24,55 119 7,07 6,51 0,00 23,83 < LDA 2,50 
P11 48,13 19,10 31,20 20,22 98 6,54 5,93 2,04 25,16 < LDA 2,50 
P12 26,12 20,60 16,75 37,32 208 6,70 6,02 4,37 14,57 < LDA 3,00 

C
O

N
A

M
A

35
7/

05
 Classe 1     500     6 a 9 > 6 40  250 250 

Classe 2     500     6 a 9 > 5 100  250 250 

Classe 3     500     6 a 9 > 4 100  250 250 

Portaria 518/04  
Minis. Saúde    1000   6 a 9,5  5,0 500 (1) 250  

(1) – A Portaria 518/04 referencia a dureza da água para consumo humano em mg/L e não a alcalinidade em  mg/L HCO3
-.  

(2) – Abaixo do limite de detecção do aparelho de 10 kΩ. 
 

Análises Bacteriológicas 
(NMP 100 ml) 

Pontos Amostrados  CONAMA 357/05 
518/04 

MS P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 
Classe 

1 
Classe 

2 
Classe 

3 

Coliformes 
Totais 

Presuntivo 240 110 460 240 0 23 3 23 1100 75 >2400 210    
Ausente 

Confirmativo  21 150 240 9,1 0 0 0 23 150 3 1100 6,1    
Coliformes  

Termotolerantes 15 240 240 5,6 0 0 0 23 36 0 150 0 < 200 < 1000 < 2500 Ausente 
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ANEXOS III 
Concentrações de elementos maiores e metais traço das amostras de água durante as 4 estações do ano. 

 

Amostragem de Inverno - 3/9/2008 

Amostra  
Al   As  Ba       Be       Ca       Cd       Co       Cr       Cu       Fe       K        Li       Mg       Mn       

µg/L    µg/L     µg/L     µg/L     µg/mL    µg/L     µg/L     µg/L     µg/L     µg/L     µg/mL    µg/L    µg/mL    µg/L     
P1 11,25 <L.Q. 4,715 <L.Q. 1,283 <L.Q. <L.Q. <L.Q. <L.Q. 92,7 0,3956 <L.Q. 1,629 12,93 
P2 14,39 <L.Q. 4,641 <L.Q. 2,006 <L.Q. <L.Q. <L.Q. <L.Q. 117,7 0,547 1,073 1,928 12,2 
P3 13,9 <L.Q. 11,66 <L.Q. 6,09 <L.Q. <L.Q. <L.Q. <L.Q. 196,7 0,749 2,966 3,573 25,47 
P4 11,69 <L.Q. 13,15 <L.Q. 3,329 <L.Q. <L.Q. <L.Q. 5,52 255,4 0,867 <L.Q. 2,959 15,89 
P5                             
P6 <L.Q. <L.Q. 19,13 <L.Q. 7,17 <L.Q. <L.Q. <L.Q. <L.Q. 33,69 0,848 1,17 7,54 7,99 
P7 15,25 <L.Q. 10,14 <L.Q. 1,783 <L.Q. <L.Q. <L.Q. <L.Q. 18,76 0,823 1,015 3,498 <L.Q. 
P8 <L.Q. <L.Q. 11,85 <L.Q. 2,578 <L.Q. <L.Q. <L.Q. <L.Q. 168,8 0,898 <L.Q. 3,028 23,54 
P9 35,21 <L.Q. 9,01 <L.Q. 2,587 <L.Q. <L.Q. <L.Q. <L.Q. 189,3 1,476 <L.Q. 2,804 20,61 
P10 <L.Q. <L.Q. 11,19 <L.Q. 3,001 <L.Q. <L.Q. <L.Q. <L.Q. 121,3 0,816 <L.Q. 3,177 13,68 
P11 11,31 <L.Q. 15,95 <L.Q. 2,828 <L.Q. <L.Q. <L.Q. <L.Q. 305,4 1,264 <L.Q. 2,754 80,8 
P12 81,1 <L.Q. 10,2 <L.Q. 0,955 <L.Q. <L.Q. 8,95 <L.Q. 121,8 1,031 <L.Q. 1,186 <L.Q. 
L.Q. 11,19 136,59 0,81 0,41 0,05 6,39 14,20 7,71 4,79 12,08 0,07 0,90 0,01 7,48 

 

Amostra  
Mo       Na       Ni       P        Pb   S        Sc       Sr       Ti  V        Y        Zn       

µg/L     µg/mL    µg/L     µg/mL    µg/L     µg/mL    µg/L     µg/L     µg/L     µg/L     µg/L     µg/L     
P1 <L.Q. 0,758 <L.Q. <L.Q. <L.Q. 0,1447 <L.Q. 6,41 <L.Q. <L.Q. <L.Q. 4,426 
P2 <L.Q. 0,925 <L.Q. <L.Q. <L.Q. 0,1704 <L.Q. 8,01 <L.Q. <L.Q. <L.Q. 7 
P3 <L.Q. 1,525 <L.Q. <L.Q. <L.Q. 0,4397 <L.Q. 16,34 <L.Q. <L.Q. <L.Q. 20,57 
P4 <L.Q. 2,791 <L.Q. <L.Q. <L.Q. 0,1709 <L.Q. 37,47 <L.Q. <L.Q. <L.Q. 6,28 
P5                         
P6 <L.Q. 4,622 <L.Q. <L.Q. <L.Q. 0,3453 <L.Q. 83 <L.Q. <L.Q. <L.Q. 7,17 
P7 <L.Q. 1,989 <L.Q. <L.Q. <L.Q. 0,2551 <L.Q. 16,48 <L.Q. <L.Q. <L.Q. 14,03 
P8 <L.Q. 2,434 <L.Q. <L.Q. <L.Q. 0,1629 <L.Q. 20,7 <L.Q. <L.Q. <L.Q. 10,69 
P9 <L.Q. 2,364 <L.Q. <L.Q. <L.Q. 0,2331 <L.Q. 9,81 <L.Q. <L.Q. <L.Q. 10,63 
P10 <L.Q. 1,849 <L.Q. <L.Q. <L.Q. 0,2009 <L.Q. 10,5 <L.Q. <L.Q. <L.Q. 9,44 
P11 <L.Q. 3,293 <L.Q. <L.Q. <L.Q. 0,0905 <L.Q. 26,63 <L.Q. <L.Q. <L.Q. 8,45 
P12 <L.Q. 1,884 <L.Q. <L.Q. <L.Q. 0,1809 <L.Q. 15,62 <L.Q. <L.Q. <L.Q. 10,69 
L.Q. 21,59 0,03 25,60 0,12 131,18 0,07 0,34 0,56 7,04 9,41 1,27 4,25 

Sendo o L.Q. o Limite de Quantificação de cada elemento químico. 
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Amostragem de Primavera - 26/11/2008 

Amostra  
Al   As Ba       Be       Ca       Cd       Co       Cr       Cu       Fe       K        Li       Mg       Mn       

µg/L    µg/L     µg/L     µg/L     µg/mL    µg/L     µg/L     µg/L     µg/L     µg/L     µg/mL    µg/L    µg/mL    µg/L     
P1 23,32 <L.Q 6,46 <L.Q 0,776 <L.Q <L.Q <L.Q <L.Q 166,5 0,252 <L.Q 0,924 7,61 
P2 28,69 <L.Q 8,61 <L.Q 4,532 <L.Q <L.Q <L.Q <L.Q 284 0,68 2,443 2,799 16,76 
P3 25,64 <L.Q 10,98 <L.Q 4,929 <L.Q <L.Q <L.Q <L.Q 316,4 0,742 2,601 2,967 24,19 
P4 31,49 <L.Q 18,06 <L.Q 3,418 <L.Q <L.Q <L.Q 7,64 529 0,855 <L.Q 3,028 23,71 
P5 92 <L.Q 26,71 <L.Q 20,6 <L.Q <L.Q <L.Q 5,37 7,85 0,779 <L.Q 1,163 <L.Q 
P6 15,58 <L.Q 24,57 <L.Q 9,02 <L.Q <L.Q <L.Q <L.Q 107,8 1,067 1,105 8,19 51,9 
P7 17,22 <L.Q 14,98 <L.Q 1,857 <L.Q <L.Q <L.Q <L.Q 36,35 0,699 0,97 3,638 <L.Q 
P8 42,86 <L.Q 16,15 <L.Q 2,884 <L.Q <L.Q <L.Q <L.Q 562 0,888 <L.Q 3,127 33,59 
P9 37,01 <L.Q 16,18 <L.Q 2,476 <L.Q <L.Q <L.Q <L.Q 358,1 0,684 <L.Q 2,907 24,99 
P10 27,97 <L.Q 15,85 <L.Q 2,629 <L.Q <L.Q <L.Q <L.Q 196,1 0,607 <L.Q 2,96 11,52 
P11 27,42 <L.Q 25,68 <L.Q 3,492 <L.Q <L.Q <L.Q <L.Q 555 0,869 <L.Q 3,025 182,9 
P12 47,65 <L.Q 20,17 <L.Q 1,016 <L.Q <L.Q 7 <L.Q 51 0,7 <L.Q 1,293 4,667 
L.Q. 11,19 136,59 0,81 0,41 0,05 6,39 14,20 7,71 4,79 12,08 0,07 0,90 0,01 7,48 

 

Amostra  
Mo       Na       Ni       P        Pb   S        Sc       Sr       Ti  V        Y        Zn       

µg/L     µg/mL    µg/L     µg/mL    µg/L     µg/mL    µg/L     µg/L     µg/L     µg/L     µg/L     µg/L     
P1 <L.Q 0,575 <L.Q <L.Q <L.Q 0,2216 <L.Q 4,276 <L.Q <L.Q <L.Q 5,1 
P2 <L.Q 1,315 <L.Q <L.Q <L.Q 0,4021 <L.Q 14,25 <L.Q <L.Q <L.Q <L.Q 
P3 <L.Q 1,36 <L.Q <L.Q <L.Q 0,4526 <L.Q 14,64 <L.Q <L.Q <L.Q 4,412 
P4 <L.Q 2,798 <L.Q <L.Q <L.Q 0,2403 <L.Q 36,88 <L.Q <L.Q <L.Q 8,81 
P5 <L.Q 3,213 <L.Q <L.Q <L.Q 0,4042 <L.Q 131,6 <L.Q <L.Q <L.Q <L.Q 
P6 <L.Q 4,865 <L.Q <L.Q <L.Q 0,852 <L.Q 95,7 <L.Q <L.Q <L.Q 6,21 
P7 <L.Q 1,923 <L.Q <L.Q <L.Q 0,333 <L.Q 17,36 <L.Q <L.Q <L.Q <L.Q 
P8 25,16 2,475 <L.Q <L.Q <L.Q 0,2241 <L.Q 23,06 <L.Q <L.Q <L.Q 6,11 
P9 <L.Q 1,899 <L.Q <L.Q <L.Q 0,2846 <L.Q 10,04 <L.Q <L.Q <L.Q 7,87 
P10 <L.Q 1,753 <L.Q <L.Q <L.Q 0,2497 <L.Q 9,34 <L.Q <L.Q <L.Q 6,26 
P11 <L.Q 2,903 <L.Q <L.Q <L.Q 0,1527 <L.Q 32,07 <L.Q <L.Q <L.Q 5,31 
P12 <L.Q 1,56 <L.Q <L.Q <L.Q 0,2456 <L.Q 16,39 <L.Q <L.Q <L.Q 9,54 

L.Q. 21,59 0,03 25,60 0,12 131,18 0,07 0,34 0,56 7,04 9,41 1,27 4,25 
Sendo o L.Q. o Limite de Quantificação de cada elemento químico. 
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Amostragem de Verão - 11/03/2009 

Amostra  
Al   As Ba       Be       Ca       Cd       Co       Cr       Cu       Fe       K        Li       Mg       Mn       

µg/L    µg/L     µg/L     µg/L     µg/mL    µg/L     µg/L     µg/L     µg/L     µg/L     µg/mL    µg/L    µg/mL    µg/L     
P1 <LQ <LQ 3,33 <LQ 0,901 <LQ <LQ <LQ <LQ 110 0,189 <LQ 1,02 10,3 
P2 128 <LQ 9,99 <LQ 2,99 <LQ <LQ <LQ <LQ 811 0,580 <LQ 1,90 126 
P3 17,4 <LQ 9,56 <LQ 4,17 <LQ <LQ <LQ <LQ 486 0,731 <LQ 2,56 45,1 
P4 18,9 <LQ 13,4 <LQ 2,52 <LQ <LQ <LQ <LQ 457 0,875 <LQ 2,14 25,8 
P5 <LQ <LQ 31,1 <LQ 3,16 <LQ <LQ <LQ <LQ 14,5 0,856 <LQ 2,58 3,78 
P6 <LQ <LQ 28,4 <LQ 6,53 <LQ <LQ <LQ <LQ 39,9 0,971 <LQ 6,56 11,8 
P7 <LQ <LQ 11,0 <LQ 1,68 <LQ <LQ <LQ <LQ 11,7 0,896 <LQ 3,30 2,62 
P8 24,9 <LQ 19,2 <LQ 3,49 <LQ <LQ <LQ <LQ 514 0,994 <LQ 3,26 67,6 
P9 17,6 <LQ 12,6 <LQ 1,98 <LQ <LQ <LQ <LQ 339 0,621 <LQ 2,34 23,0 
P10 12,9 <LQ 7,63 <LQ 1,21 <LQ <LQ <LQ <LQ 106 0,402 <LQ 1,38 6,91 
P11 12,6 <LQ 19,8 <LQ 3,06 <LQ <LQ <LQ <LQ 606 0,844 <LQ 2,49 156 
P12 45,7 <LQ 17,7 <LQ 1,09 <LQ <LQ <LQ <LQ 36,6 0,959 <LQ 1,21 9,60 
L.Q. 10,5 35,3 0,342 0,231 0,0134 4,29 6,10 8,46 7,12 8,53 0,0583 4,50 0,00140 0,388 

 

Amostra  
Mo       Na       Ni       P        Pb   S        Sc       Si Sr Ti  V        Y        Zn       

µg/L     µg/mL    µg/L     µg/mL    µg/L     µg/mL    µg/L     µg/L µg/L µg/L     µg/L     µg/L     µg/L     
P1 <LQ 0,555 <LQ <LQ <LQ 0,133 <LQ 2,85 4,53 <LQ <LQ <LQ <LQ 
P2 <LQ 1,10 <LQ <LQ <LQ 0,267 <LQ 3,26 10,28 <LQ <LQ <LQ <LQ 
P3 <LQ 1,40 <LQ 0,0767 <LQ 0,421 <LQ 4,35 13,26 <LQ <LQ <LQ <LQ 
P4 <LQ 1,90 <LQ 0,0649 <LQ 0,145 <LQ 5,07 26,69 <LQ <LQ <LQ 5,32 
P5 <LQ 2,80 <LQ 0,0597 <LQ 0,239 <LQ 7,33 56,00 <LQ <LQ <LQ <LQ 
P6 <LQ 4,78 <LQ 0,0616 <LQ 0,391 <LQ 10,59 71,50 <LQ <LQ <LQ 21,58 
P7 <LQ 2,26 <LQ <LQ <LQ 0,317 <LQ 7,67 15,59 <LQ <LQ <LQ 5,12 
P8 <LQ 2,34 <LQ 0,1515 <LQ 0,192 <LQ 6,37 27,08 <LQ <LQ <LQ 22,42 
P9 <LQ 1,42 <LQ 0,0762 <LQ 0,229 <LQ 5,86 8,14 <LQ <LQ <LQ 5,36 
P10 <LQ 0,865 <LQ 0,0383 <LQ 0,122 <LQ 3,44 4,69 <LQ <LQ <LQ 12,55 
P11 <LQ 2,41 <LQ 0,0752 <LQ 0,101 <LQ 4,72 28,15 <LQ <LQ <LQ 11,12 
P12 <LQ 1,88 <LQ 0,1329 <LQ 0,243 <LQ 3,96 16,49 <LQ <LQ <LQ 6,45 

L.Q. 21,6 0,050 76,1 0,0479 52,69 0,070 1,55 0,160 0,290 7,04 4,21 1,85 1,89 
Sendo o L.Q. o Limite de Quantificação de cada elemento químico. 
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Amostragem de Outono - 03/06/2008 

Amostra  
Al   As Ba       Be       Ca       Cd       Co       Cr       Cu       Fe       K        Li       Mg       Mn       

µg/L    µg/L     µg/L     µg/L     µg/mL    µg/L     µg/L     µg/L     µg/L     µg/L     µg/mL    µg/L    µg/mL    µg/L     
P1 159 <LQ <LQ <LQ 1,26 <LQ <LQ <LQ <LQ 428 0,254 <LQ 1,32 31,8 
P2 21,9 <LQ 12,9 <LQ 4,40 <LQ <LQ <LQ <LQ 263 0,646 1,88 2,77 37,3 
P3 37,3 <LQ 16,9 <LQ 4,39 9,84 <LQ <LQ <LQ 262 0,870 2,09 2,74 47,7 
P4 37,5 <LQ 16,8 <LQ 3,32 <LQ <LQ <LQ <LQ 461 1,25 <LQ 2,93 35,2 
P5 <LQ <LQ 30,5 <LQ 3,76 <LQ <LQ <LQ <LQ 17,6 0,917 <LQ 2,96 4,03 
P6 <LQ <LQ 23,2 <LQ 6,84 <LQ <LQ <LQ <LQ 42,8 0,974 <LQ 7,06 28,9 
P7 <LQ <LQ 11,1 <LQ 1,83 <LQ <LQ <LQ <LQ 30,5 0,649 <LQ 3,61 2,88 
P8 <LQ <LQ 11,6 <LQ 2,69 <LQ <LQ <LQ <LQ 429 0,706 <LQ 2,93 44,8 
P9 14,2 <LQ 11,0 <LQ 2,46 <LQ <LQ <LQ <LQ 276 1,17 <LQ 2,71 24,6 
P10 <LQ <LQ 11,8 <LQ 2,52 <LQ <LQ <LQ <LQ 147 0,641 <LQ 2,77 13,6 
P11 8,32 <LQ 18,4 <LQ 2,93 <LQ <LQ <LQ <LQ 473 0,663 <LQ 2,59 153 
P12 40,4 <LQ 14,0 <LQ 1,16 <LQ <LQ 12,12 <LQ 46,4 0,913 <LQ 1,32 7,96 
L.Q. 7,32 64,3 0,256 0,618 0,00661 8,60 15,2 9,62 4,89 6,11 0,0455 0,954 0,00136 1,58 

 

Amostra  
Mo       Na       Ni       P        Pb   S        Sc       Sr       Ti  V        Y        Zn       

µg/L     µg/mL    µg/L     µg/mL    µg/L     µg/mL    µg/L     µg/L     µg/L     µg/L     µg/L     µg/L     
P1 <LQ 0,707 <LQ <LQ <LQ 0,0968 <LQ 6,36 <LQ <LQ <LQ 7,59 
P2 <LQ 1,39 <LQ <LQ <LQ 0,323 <LQ 14,4 <LQ <LQ <LQ <LQ 
P3 <LQ 1,55 <LQ <LQ <LQ 0,326 <LQ 14,0 <LQ <LQ <LQ 21,8 
P4 <LQ 2,87 <LQ <LQ <LQ 0,160 <LQ 34,7 <LQ <LQ <LQ 26,5 
P5 <LQ 3,11 <LQ <LQ <LQ 0,230 <LQ 69,4 <LQ <LQ <LQ 10,7 
P6 <LQ 4,28 <LQ <LQ <LQ 0,362 <LQ 78,2 <LQ <LQ <LQ 11,6 
P7 <LQ 1,89 <LQ <LQ <LQ 0,312 <LQ 17,2 <LQ <LQ <LQ <LQ 
P8 <LQ 2,17 <LQ <LQ <LQ 0,147 <LQ 21,5 <LQ <LQ <LQ <LQ 
P9 <LQ 2,17 <LQ <LQ <LQ 0,206 <LQ 9,87 <LQ <LQ <LQ 20,0 
P10 <LQ 1,55 <LQ <LQ <LQ 0,194 <LQ 9,21 <LQ <LQ <LQ <LQ 
P11 <LQ 2,61 <LQ <LQ <LQ 0,0976 <LQ 28,4 <LQ <LQ <LQ <LQ 
P12 <LQ 1,52 <LQ <LQ <LQ 0,202 <LQ 17,4 <LQ <LQ <LQ <LQ 
L.Q. 21,0 0,0272 20,0 0,108 97,1 0,0600 0,276 0,134 5,07 5,12 1,27 4,93 

Sendo o L.Q. o Limite de Quantificação de cada elemento químico. 
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ANEXO IV 
Distribuição em gráficos Boxplot dos elementos químicos presentes nos pontos 1 a 12 em 
amostragens de água realizadas durante as 4 estações do ano. 
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ANEXOS V 
Relação da contribuição de cada íon dos elementos químicos em solução pela vazão durante o inverno e verão nos pontos P3, P4, P1 e P2 
respectivamente. 

 
 
 

INVERNO PRIMAVERA 
Σ íons x vazão Σ íons x vazão 

Amostra r. Velhas Antes c. Andaime c. D'Ajuda r. Velhas Depois Amostra r. Velhas Antes c. Andaime c. D'Ajuda r. Velhas Depois 
Al 0,11 0,00 0,01 0,08 Al 0,20 0,01 0,05 0,35 
As 0,00 0,00 0,00 0,00 As 0,00 0,00 0,00 0,00 
Ba 0,09 0,00 0,01 0,03 Ba 0,09 0,00 0,01 0,11 
Be 0,00 0,00 0,00 0,00 Be 0,00 0,00 0,00 0,00 
Ca 46,97 0,47 1,68 11,65 Ca 39,03 0,54 1,72 55,31 
Cd 0,00 0,00 0,00 0,00 Cd 0,00 0,00 0,00 0,00 
Co 0,00 0,00 0,00 0,00 Co 0,00 0,00 0,00 0,00 
Cr 0,00 0,00 0,00 0,00 Cr 0,00 0,00 0,00 0,00 
Cu 0,00 0,00 0,00 0,00 Cu 0,00 0,00 0,00 0,00 
Fe 1,52 0,04 0,12 0,68 Fe 2,51 0,08 0,37 3,47 
K 5,78 0,12 0,52 3,18 K 5,88 0,14 0,56 8,30 
Li 0,02 0,00 0,00 0,01 Li 0,02 0,00 0,00 0,03 

Mg 27,56 0,42 2,13 11,19 Mg 23,49 0,48 2,05 34,16 
Mn 0,20 0,00 0,02 0,07 Mn 0,19 0,00 0,02 0,20 
Mo 0,00 0,00 0,00 0,00 Mo 0,00 0,00 0,00 0,00 
Na 11,76 0,40 0,99 5,37 Na 10,77 0,45 1,28 16,05 
Ni 0,00 0,00 0,00 0,00 Ni 0,00 0,00 0,00 0,00 
P 0,00 0,00 0,00 0,00 P 0,00 0,00 0,00 0,00 
Pb 0,00 0,00 0,00 0,00 Pb 0,00 0,00 0,00 0,00 
S 3,39 0,02 0,19 0,99 S 3,58 0,04 0,49 4,91 
Sc 0,00 0,00 0,00 0,00 Sc 0,00 0,00 0,00 0,00 
Sr 0,13 0,01 0,01 0,05 Sr 0,12 0,01 0,01 0,17 
Ti 0,00 0,00 0,00 0,00 Ti 0,00 0,00 0,00 0,00 
V 0,00 0,00 0,00 0,00 V 0,00 0,00 0,00 0,00 
Y 0,00 0,00 0,00 0,00 Y 0,00 0,00 0,00 0,00 
Zn 0,16 0,00 0,01 0,04 Zn 0,03 0,00 0,01 0,00 

TOTAL 97,69 1,49 5,68 33,34 TOTAL 85,91 1,75 6,58 123,05 
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Relação da contribuição de cada íon dos elementos químicos em solução pela vazão durante o verão e outono nos pontos P3, P4, P1 e P2 
respectivamente. 

 

 

VERÃO OUTONO 
Σ íons x vazão  Σ íons x vazão  

Amostra r. Velhas Antes c. Andaime c. D'Ajuda r. Velhas Depois Amostra r. Velhas Antes c. Andaime c. D'Ajuda r. Velhas Depois 
Al 0,29 0,01 0,00 2,14 Al 0,44 0,01 0,36 0,31 
As 0,00 0,00 0,00 0,00 As 0,00 0,00 0,00 0,00 
Ba 0,16 0,01 0,01 0,17 Ba 0,20 0,01 0,00 0,18 
Be 0,00 0,00 0,00 0,00 Be 0,00 0,00 0,00 0,00 
Ca 70,52 1,45 2,68 50,26 Ca 51,90 1,18 2,83 61,32 
Cd 0,00 0,00 0,00 0,00 Cd 0,12 0,00 0,00 0,00 
Co 0,00 0,00 0,00 0,00 Co 0,00 0,00 0,00 0,00 
Cr 0,00 0,00 0,00 0,00 Cr 0,00 0,00 0,00 0,00 
Cu 0,00 0,00 0,00 0,00 Cu 0,00 0,00 0,00 0,00 
Fe 8,21 0,26 0,33 13,61 Fe 3,10 0,16 0,96 3,67 
K 12,35 0,50 0,56 9,74 K 10,29 0,44 0,57 9,01 
Li 0,00 0,00 0,00 0,00 Li 0,02 0,00 0,00 0,03 

Mg 43,27 1,23 3,03 31,88 Mg 32,44 1,04 2,95 38,57 
Mn 0,76 0,01 0,03 2,11 Mn 0,56 0,01 0,07 0,52 
Mo 0,00 0,00 0,00 0,00 Mo 0,00 0,00 0,00 0,00 
Na 23,64 1,09 1,65 18,53 Na 18,31 1,02 1,59 19,40 
Ni 0,00 0,00 0,00 0,00 Ni 0,00 0,00 0,00 0,00 
P 1,30 0,04 0,00 0,00 P 0,00 0,00 0,00 0,00 

Pb 0,00 0,00 0,00 0,00 Pb 0,00 0,00 0,00 0,00 
S 7,11 0,08 0,39 4,49 S 3,85 0,06 0,22 4,51 
Sc 0,00 0,00 0,00 0,00 Sc 0,00 0,00 0,00 0,00 
Sr 0,22 0,02 0,01 0,17 Sr 0,17 0,01 0,01 0,20 
Ti 0,00 0,00 0,00 0,00 Ti 0,00 0,00 0,00 0,00 
V 0,00 0,00 0,00 0,00 V 0,00 0,00 0,00 0,00 
Y 0,00 0,00 0,00 0,00 Y 0,00 0,00 0,00 0,00 
Zn 0,00 0,00 0,00 0,00 Zn 0,26 0,01 0,02 0,00 

TOTAL 167,84 4,70 8,69 133,10 TOTAL  121,66 3,96 9,58 137,73 
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ANEXOS VI 
Distribuição dos gráficos da dinâmica mensal da forma de leito dos córregos D’Ajuda (ponto 
1) e Andaime (ponto 4) durante o período de monitoramento. 
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CÓRREGO DO ANDAIME 
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ANEXO VII 
Distribuição granulométrica dos sedimentos de leito expressos em percentagem durante as 4 estações do ano. 
 

Fração 
(%) 

P1  Fração 
(%) 

P2  Fração 
(%) 

P3 
Inverno Primavera Verão Outono Inverno Primavera Verão Outono Inverno Primavera Verão Outono 

Grânulo 5,23 21,56 29,20 40,54 Grânulo 0,25 12,05 24,34 7,30 Grânulo 28,15 0,09 11,21 23,95 
AMG 12,66 15,68 26,73 7,28 AMG 0,18 7,48 9,56 27,15 AMG 14,47 0,19 18,08 38,44 
AG 47,96 36,22 33,83 18,94 AG 0,65 8,21 16,70 34,81 AG 16,36 2,89 35,72 12,32 
AM 28,37 22,91 8,81 19,82 AM 11,55 29,15 23,09 22,92 AM 25,38 61,55 26,59 12,87 
AF 3,53 2,63 0,92 7,53 AF 30,47 33,96 14,29 7,08 AF 10,27 30,51 7,23 10,20 

AMF 1,68 0,72 0,32 4,98 AMF 33,71 8,38 6,57 0,56 AMF 4,64 4,40 1,05 1,92 
S/A 0,57 0,28 0,20 0,90 S/A 23,19 0,76 5,45 0,19 S/A 0,73 0,37 0,11 0,29 

  

Fração 
(%) 

P4  Fração 
(%) 

P8  Fração 
(%) 

P9 
Inverno Primavera Verão Outono Inverno Primavera Verão Outono Inverno Primavera Verão Outono 

Grânulo 31,24 82,29 24,34 53,18 Grânulo 24,63 21,02 23,05 56,66 Grânulo 12,06 13,14 33,54 7,84 
AMG 13,59 4,53 9,56 12,49 AMG 10,35 5,64 13,47 3,30 AMG 7,17 6,79 8,96 8,21 
AG 19,09 3,65 16,70 17,22 AG 21,24 18,79 14,33 7,85 AG 3,13 11,45 11,29 25,74 
AM 17,50 4,61 23,09 10,54 AM 22,60 26,57 16,69 15,06 AM 61,53 16,27 18,24 35,77 
AF 8,71 2,70 14,29 3,55 AF 8,02 12,50 13,39 8,99 AF 8,27 19,79 15,26 13,36 

AMF 5,49 1,26 6,57 1,58 AMF 6,37 8,97 9,95 4,68 AMF 6,91 18,56 8,21 5,93 
S/A 4,38 0,96 5,45 1,44 S/A 6,79 6,51 9,12 3,44 S/A 0,92 14,00 4,50 3,15 

Fração 
(%) 

P10 Fração 
(%) 

P11 
Inverno Primavera Verão Outono Inverno Primavera Verão Outono 

Grânulo 0,64 9,13 17,44 11,47 Grânulo 9,51 - 40,15 25,31 
AMG 3,77 13,27 14,25 10,12 AMG 11,71 - 18,18 16,73 
AG 29,70 18,52 18,36 17,29 AG 12,92 - 13,77 17,67 
AM 44,76 20,53 25,84 26,92 AM 17,25 - 9,81 18,23 
AF 13,22 13,82 16,59 17,77 AF 16,20 - 6,25 9,79 

AMF 5,46 13,18 6,38 9,70 AMF 15,53 - 5,56 5,93 
S/A 2,44 11,56 1,14 6,74 S/A 16,88 - 6,30 6,35 
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ANEXOS VIII 
Concentrações em mg/kg dos elementos maiores e metais traço das amostras de sedimento de leito durante as 4 estações do ano. 
 

IN
V

E
R

N
O

 
Amostra  Al As Ba Be Bi Ca Cd Co Cr Cu Fe K Li Mg Mn 

P1 50332 61,4 338 <LQ <LQ 1297 <LQ 26,6 304 80,83 79151 11085 12,1 1989 569 

P2 67615 10,1 390 <LQ <LQ 3010 <LQ 35,8 197 29,24 167143 21335 30,1 3040 3658 

P3 86021 50,0 361 <LQ <LQ 869 <LQ 51,0 607 59,33 72591 9457 20,9 2726 710 

P4 77538 78,5 456 <LQ <LQ 1581 <LQ 46,6 340 40,49 64727 7793 21,0 4068 1037 

P8 65281 167 323 <LQ <LQ 934 <LQ 34,8 394 39,65 95263 6462 20,1 3673 518 

P9 37765 9,57 231 <LQ 14,4 3388 <LQ 39,5 206 26,72 230260 10775 21,6 2862 4068 

P10 94615 37,4 279 <LQ <LQ 854 <LQ 21,8 568 41,42 67259 7118 14,6 2077 457 

P11 86242 86,9 265 <LQ <LQ 1201 <LQ 35,7 587 51,03 88781 5436 38,6 8233 665 
 

IN
V

E
R

N
O

 

Amostra  Mo Na Ni P Pb S Sb Sc Sr Th Ti V Y Zn Zr 

P1 <LQ 1134 89,3 285 8,73 79,1 <LQ 6,82 47,5 5,90 4328 127 11,0 69,2 149 

P2 <LQ 1350 109 357 16,9 <LQ <LQ 6,87 45,7 11,2 6224 185 24,7 72,5 175 

P3 <LQ 390 198 611 15,5 252 <LQ 11,5 19,9 6,30 5649 188 10,5 92,7 203 

P4 <LQ 833 129 417 <LQ 145 <LQ 9,38 47,4 4,61 7874 204 11,0 105 161 

P8 <LQ 621 149 363 <LQ 159 <LQ 8,96 25,7 3,97 6297 175 10,1 106 135 

P9 <LQ 788 117 389 33,7 <LQ <LQ 4,93 33,0 14,0 7231 197 30,0 73,6 234 

P10 <LQ 345 165 277 <LQ 94,7 <LQ 12,9 14,6 5,87 5671 205 5,38 56,5 187 

P11 <LQ 1002 198 389 <LQ 58,1 <LQ 12,7 25,5 5,28 8396 260 13,5 131 179 
* <LQ = Menor que o limite de quantificação do método. 
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P
R

IM
A

V
E

R
A

 

Amostra  Al As Ba Be Bi Ca Cd Co Cr Cu Fe K Li Mg Mn 

P1 60947 79,7 376 <LQ <LQ 392 <LQ 31,7 417 44,22 88236 14298 16,9 3433 621 

P2 47629 <LQ 234 <LQ 21,0 3039 <LQ 45,3 303 13,03 360905 11500 25,7 1795 3599 

P3 91639 <LQ 413 <LQ <LQ 4805 <LQ 52,6 306 24,32 233007 20847 45,0 2582 4737 

P4 82148 84,3 495 <LQ <LQ 1328 <LQ 46,9 376 41,67 65184 8717 23,2 4725 1242 

P8 64261 109 309 <LQ <LQ 700 <LQ 36,9 394 37,11 68136 6387 20,7 3743 560 

P9 87742 31,7 377 <LQ <LQ 511 <LQ 42,1 590 41,61 61883 9970 19,6 2598 405 

P10 102466 39,7 359 <LQ <LQ 551 <LQ 19,2 611 43,42 64895 10174 16,6 2260 232 

P11 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 
 

P
R

IM
A

V
E

R
A

 

Amostra  Mo Na Ni P Pb S Sb Sc Sr Th Ti V Y Zn Zr 

P1 <LQ 1470 122 372 9,92 28,9 <LQ 8,72 45,9 6,80 4950 158 16,3 67,6 175 

P2 <LQ 973 131 303 48,0 <LQ <LQ 5,31 30,0 13,3 9969 287 20,7 83,4 190 

P3 <LQ 1744 144 358 21,9 <LQ <LQ 8,28 50,1 12,3 8837 264 24,8 85,6 204 

P4 <LQ 963 141 436 <LQ 115 <LQ 9,76 50,6 4,84 7558 205 11,5 105 162 

P8 <LQ 601 151 336 <LQ 119 <LQ 8,90 24,1 3,40 6772 179 10,2 91,6 170 

P9 <LQ 403 195 486 <LQ 205 <LQ 11,8 17,7 5,66 5755 192 8,54 69,8 193 

P10 <LQ 390 198 291 <LQ 130 <LQ 14,2 17,5 5,68 5693 215 5,28 61,0 187 

P11 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 
* <LQ = Menor que o limite de quantificação do método. 
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V
E

R
Ã

O
 

Amostra  Al As Ba Be Bi Ca Cd Co Cr Cu Fe K Li Mg Mn 

P1 39197 71,5 230 <LQ <LQ 343 <LQ 26,4 279 39,95 95227 8629 10,9 2244 603 

P2 69308 10,2 389 <LQ <LQ 3919 <LQ 56,6 276 50,33 230702 16182 38,7 3123 5643 

P3 27167 <LQ 170 <LQ 22,9 1784 <LQ 39,1 251 7,96 341375 7666 14,9 1508 3194 

P4 74430 65,3 422 <LQ <LQ 1228 <LQ 43,7 332 35,21 62147 7214 19,8 3888 1032 

P8 73482 71,8 378 <LQ <LQ 1027 <LQ 40,8 419 45,51 61437 6904 22,4 4327 645 

P9 80279 37,9 335 <LQ <LQ 856 <LQ 32,0 520 36,23 54413 8631 18,9 2823 500 

P10 92084 37,6 328 <LQ <LQ 751 <LQ 24,2 549 39,79 59997 8575 17,5 2610 424 

P11 73253 45,3 308 <LQ <LQ 1562 <LQ 31,7 336 49,53 58024 5008 15,5 2717 951 
 

V
E

R
Ã

O
 

Amostra  Mo Na Ni P Pb S Sb Sc Sr Th Ti V Y Zn Zr 

P1 <LQ 1008 81,6 309 15,3 33,0 <LQ 6,00 34,8 5,00 3923 110 11,3 53,8 172 

P2 <LQ 1410 146 378 32,3 <LQ <LQ 6,95 44,0 13,3 7877 231 29,8 95,2 186 

P3 <LQ 591 104 265 50,5 <LQ <LQ 3,86 22,1 16,3 9107 254 24,3 67,3 220 

P4 <LQ 748 128 371 <LQ 124 <LQ 8,59 43,1 4,31 8171 202 10,7 96,9 180 

P8 <LQ 613 170 444 <LQ 168 <LQ 9,89 27,9 4,61 6923 201 11,5 106 162 

P9 <LQ 404 178 371 <LQ 156 <LQ 11,0 17,5 5,21 6210 182 8,14 70,4 207 

P10 <LQ 438 184 281 <LQ 109 <LQ 12,7 15,9 4,97 5956 203 6,11 65,6 183 

P11 <LQ 604 118 442 <LQ 152 <LQ 9,60 33,6 4,40 7712 207 8,87 90,5 188 
* <LQ = Menor que o limite de quantificação do método. 
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O
U

T
O

N
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Amostra  Al As Ba Be Bi Ca Cd Co Cr Cu Fe K Li Mg Mn 

P1 34654 55,7 230 <LQ <LQ 584 <LQ 24,0 227 30,38 85965 7208 8,26 1327 511 

P2 64604 29,6 420 <LQ <LQ 3640 <LQ 60,2 231 97,53 155153 14360 35,5 3080 7105 

P3 58690 14,6 338 <LQ 14,5 3304 <LQ 54,3 260 69,73 232241 13937 32,6 2510 5707 

P4 82749 81,4 494 <LQ <LQ 1543 <LQ 46,4 378 45,39 66945 8332 23,4 4981 1391 

P8 73620 91,9 333 <LQ <LQ 710 <LQ 40,2 457 48,23 72337 6275 24,0 5590 565 

P9 73471 42,5 319 <LQ <LQ 822 <LQ 34,5 516 36,39 59634 7770 19,1 2680 775 

P10 104593 42,5 394 <LQ <LQ 589 <LQ 21,8 632 45,01 61295 10569 19,4 2650 298 

P11 79481 66,6 331 <LQ <LQ 832 <LQ 29,8 343 44,89 64968 5210 15,6 2592 518 
 

O
U

T
O

N
O

 

Amostra  Mo Na Ni P Pb S Sb Sc Sr Th Ti V Y Zn Zr 

P1 <LQ 778 65,3 239 11,4 47,7 <LQ 5,18 31,6 5,96 4838 111 12,5 49,9 176 

P2 <LQ 1291 143 404 20,7 9,48 <LQ 6,75 44,2 11,4 5892 174 24,3 104 141 

P3 <LQ 1135 139 399 29,8 <LQ <LQ 6,40 40,7 13,9 7707 228 25,0 99,8 181 

P4 <LQ 955 145 413 <LQ 113 <LQ 9,99 52,5 4,86 8011 214 12,2 110 174 

P8 <LQ 651 177 357 <LQ 122 <LQ 10,1 24,2 4,09 7898 206 12,0 107 161 

P9 <LQ 377 174 412 <LQ 158 <LQ 10,5 16,6 4,79 6452 183 7,84 75,4 189 

P10 <LQ 457 220 307 <LQ 137 <LQ 14,0 18,0 5,65 5680 214 5,64 70,3 167 

P11 <LQ 602 123 483 <LQ 175 <LQ 10,4 27,4 4,93 7509 208 8,89 91,1 150 
* <LQ = Menor que o limite de quantificação do método. 
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ANEXOS IX 
Distribuição em gráficos Boxplot dos elementos químicos presentes nos pontos 1, 2, 3, 4, 8, 9, 
10 e 11 em amostragens de sedimentos realizadas durante as 4 estações do ano. 
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ANEXOS X 
Questionário de Percepção Ambiental aplicado nas comunidades rurais presentes na área de 
estudo e adjacências. 

 
 

Questionário de Percepção Ambiental em Unidades de Conservação 
 

Questinário Nº: ______ Coordenadas Geográficas: UTM: ___________/____________ 
 

DADOS PESSOAIS 
 
Entrevistado: ____________________________________________________________________  
 
Proprietário: _____________________________________________________________________ 
 
Sexo: ( ) Masculino   Idade: ( ) até 19 anos   ( ) 40 a 49 anos 
          ( ) Feminino              ( ) 20 a 29 anos ( ) 50 a 59 anos 

           ( ) 30 a 39 anos ( ) 60 anos ou mais 
 

1. O que o(a) Sr.(a) entende por meio ambiente? (Percepção) 
 
R.:_____________________________________________________________________________ 
 
2. O(a) Sr.(a) cortaria árvores, aterraria nascentes (olhos d’água) ou plantaria em encostas 

(barranco) de sua propriedade? Por que? (Consciência) 
(    ) Sim      (    ) Não  (    ) Não sabe responder 
 

R.:_____________________________________________________________________________ 
 

3. A pessoa que protege a natureza (vegetação, rios, animais, etc.) deve receber dinheiro por isso? 
(Proteção – serviços ambientais) 
(    ) Sim      (    ) Não  (    ) Não sabe responder 

 
4. De quem o(a) Sr.(a) acredita ser a responsabilidade de cuidar da natureza próxima do local onde 

vive? (Responsabilidade) 
 
R.:_____________________________________________________________________________ 

 
5. O(a) Sr.(a) acha que a água do rio/ribeirão tem diminuído nos 20 anos? Qual o motivo? 

(Percepção temporal) 
(    ) Sim      (    ) Não  (    ) Não sabe responder 
 

Motivo: _________________________________________________________________________ 
 
6. O(a) Sr.(a) acha que vegetação tem diminuído na região nos 20 anos? Qual o motivo? 

(Percepção temporal) 
(    ) Sim      (    ) Não  (    ) Não sabe responder 
 

Motivo: _________________________________________________________________________ 
 

7. O(a) Sr.(a) acha que as chuvas tem diminuído ou aumentado nos últimos anos? Qual o motivo? 
(Percepção temporal) 
(    ) Aumentou      (    ) Diminuiu  (    ) Não sabe responder 
 

Motivo: _________________________________________________________________________ 
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8. O(a) Sr.(a) acha que a temperatura tem diminuído ou aumentado nos últimos anos? Qual o 
motivo? (Percepção temporal) 
(    ) Aumentou      (    ) Diminuiu  (    ) Não sabe responder 
 

Motivo: _________________________________________________________________________ 
 

9. O(a) Sr.(a) sabe o que é uma unidade de conservação?  
(    ) Sim      (    ) Não  (    ) Não sabe responder 
 

R.:_____________________________________________________________________________ 
 

10. Os seus antepassados (pais, avós, bisavós) viveram nesta região APA/CA - FEU? (Identidade) 
(    ) Sim      (    ) Não  (    ) Não sabe responder 
 

11. Qual a primeira coisa que vem na cabeça quando o que o(a) Sr.(a) pensa na APA/CA – FEU,? 
(Significado) 

 
R.:_____________________________________________________________________________ 
 
12. Desde a criação da APA/CA (1989) e a FEU (2003), o(a) Sr.(a) notou alguma mudança com 

relação ao uso da terra, das águas, lenha, vegetação, etc.? (Restrição de usos recursos naturais) 
(    ) Sim      (    ) Não  (    ) Não sabe responder 
 

Qual: __________________________________________________________________________ 
 
13. Se o(a) Sr.(a) tivesse outra opção, mudaria de região? Por que?(Identidade) 

(    ) Sim      (    ) Não  (    ) Não sabe responder 
 

R.:_____________________________________________________________________________ 
 
14. O(a) Sr.(a) acredita que a presença dos moradores dentro da APA/CA - FEU, com suas 

atividades, atrapalham o meio ambiente? Por que? (Preservação) 
(    ) Sim      (    ) Não  (    ) Não sabe responder 
 

R.:_____________________________________________________________________________ 
 
15. O(a) senhor(a) abriria mão das atividades desenvolvidas na região para preservar o local? 
 
R.:_____________________________________________________________________________ 
 
16. Quais são os pontos positivos de morar na APA/CA – FEU? (Afetividade) 
 
R.:_____________________________________________________________________________ 
 
17. Quais são os pontos negativos de morar na APA/CA – FEU? (Afetividade) 
 
R.:_____________________________________________________________________________ 
 
18. Qual o origem da água que o(a) Sr.(a) consome? (Qualidade de águas) 

(    ) Do rio, sem filtrar e ferver (    ) Do rio fervida e filtrada        (    ) Do poço 
(    ) Do rio, filtrada   (    ) Da nascente   (    ) Outros. 

 
19. O(a) Sr.(a) está satisfeito com a qualidade da água que chega em sua casa? Por que? 

(Qualidade de águas) 
(    ) Muito satisfeito (    )Satisfeito (    ) Regular (    ) Insatisfeito (    ) Muito insatisfeito 
 

R.:_____________________________________________________________________________ 
 
20. Como o(a) Sr.(a) classifica a qualidade das águas do rio? Por que? (Qualidade de águas) 

(    ) Ótima (    ) Boa (    ) Regular (    ) Ruim (    ) Péssima 
R.:_____________________________________________________________________________ 
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