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Resumo  

A poluição de um sistema hídrico, mesmo que num curto período, gera um impacto para sua 

biota, bem como para a população que depende deste recurso para viver, pois estes sendo pontuais ou 

difusos limitam o uso do curso d’água a atividades menos exigentes, podendo inclusive, inviabilizar a 

sua recuperação. Intervenções antrópicas no sistema aquático natural têm como resultados alterações 

físico-químicas na qualidade da água, bem como alterações texturais nos depósitos sedimentares 

recentes, causando possível liberação de gases e disponibilidade e/ou retenção de nutrientes e 

elementos traço, como também a redução ou perda da biodiversidade aquática (Tundisi, 2008). 

A área de estudo encontra-se inserida na porção sudoeste do Quadrilátero Ferrífero, em uma 

região que entre os séculos 17 e 18 destacou-se no cenário nacional devido à exploração aurífera 

(Palermo et al., 2004), principal fonte de impacto e contaminação da água e solos. Esta exploração 

deixou um legado ambiental para as futuras gerações – a contaminação dos rios da região com 

elementos traço em concentrações consideradas tóxicas à biota, afetando até os dias de hoje, a 

população e o ecossistema local. O município de Ouro Preto possui 69.495 habitantes, em uma área 

territorial de 1.245 Km
2
 , abrigando as nascentes do Ribeirão do Carmo, e o município de Mariana, 

aproximadamente 54.689 habitantes, em uma área territorial de 1.193 Km
2
.  

O objetivo deste projeto foi verificar se a geoquímica e a poluição orgânica local afetavam a 

comunidade zooplanctônica.   

Observou-se que a maioria dos elementos químicos analisados apresentou concentrações mais 

elevadas nas amostras de sedimento do que nas amostras de água, contudo, acredita-se que estes 

elementos, no sedimento, estejam adsorvidos em óxihidróxidos de Fe, Mn e Al. Os seguintes 

parâmetros pH, oxigênio dissolvido, Al, Fe, Mn e P violaram as concentrações estipuladas pela DN 

01/2008, de maneira difusa na área de estudo. 

A comunidade zooplanctônica presente nas águas superficiais foi composta pelos seguintes 

grupos: Rotifera, Protozoa, e Crustacea, sendo o grupo Rotifera o mais representativo, com 51% das 

espécies identificadas, seguido do grupo Protozoa, com 45% e por último o grupo Crustacea com 

apenas 4%. Os seguintes organismos foram identificados em todos os pontos: Arcella discoides, A. 

vulgaris, Vorticella, Bdelloida e Lecane lunaris, sendo a espécie A. vulgaris a mais representativa 

dentro da área de estudo, tanto  para as amostras de água, quanto para as amostras de sedimento, 

independente da sazonalidade. O grupo Rotifera apresentou maior sensibilidade com relação às 

alterações nas concentrações dos elementos químicos, sendo a espécie C. dossuaris a mais sensível a 

possíveis alterações, seguida da espécie C. uncinata. 

A área de estudo apresentou uma concentração moderada de carga orgânica, com nichos bem 

distintos, sugerindo que a mesma encontra-se em equilíbrio ecológico. Os valores referentes aos 



 xx 

índices de diversidade indicaram que, possivelmente as espécies identificadas desenvolveram 

adaptações favoráveis a sua permanência em locais com concentrações elevadas de elementos tóxicos 

à biota, bem como em locais que apresentam algum tipo de stress para estes organismos. As espécies 

mais adaptadas pertencem ao grupo das tecamebas (Protozoa), sendo o microorganismo Arcella 

vulgaris o que mais se adaptou às condições adversas encontradas no sedimento e nas águas 

superficiais.  

Dentro da área estudada, o trecho do rio localizado no ponto Colina pode ser considerado o 

mais poluído, já que apresenta valores elevados de condutividade elétrica, baixa concentração de 

oxigênio dissolvido e valores de pH tendendo a acidez, além das violações dos parâmetros 

estabelecidos pela DN 01/2008. O ponto Tripuí apresentou valores de alguns parâmetros físico-

químicos comparados a rios não poluídos, podendo ser considerado como ponto controle. 

Palavras-chave: mineração aurífera, geoquímica, zooplâncton, impactos, ecotoxicidade.  
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Abstract 

 

The pollution of a water system, even in a short period, generates an impact to its biota, as 

well as to the population that depends on this resource for living, being punctual or diffuse, limiting 

the use of water to activities less demanding, and it may even, make it impossible to be recovered. 

Anthropogenic interventions in aquatic system have as results alterations in physico-chemical 

parameters, reducing its quality, as well as textural changes in sedimentary recent deposits, causing 

possible gas release and availability and/or retention of nutrients and trace elements, and the reduction 

or loss of aquatic biodiversity. 

The study area is located in the southwest portion of the Iron Quadrangle, in a region that 

between the 17
th
 and 18

th
 centuries stood out on the national scene because of the auriferous 

exploitation (Palermo et al., 2004), the main source of impact and contamination of water and soils in 

the region. This exploitation left an environmental legacy for future generations - the contamination of 

rivers of the region with trace elements in concentrations considered toxic to biota, affecting up to 

today, the population and the local ecosystem. The city of Ouro Preto has 69.495 inhabitants, in an 

area of 1,245 Km
2
 , sheltering the springs of the Ribeirão do Carmo river, and the city of Mariana, 

with approximately 54.689 inhabitants, in an area of 1.193 Km
2
. 

The aim of this project was to verify if the local geochemistry and organic pollution could 

affect the zooplankton community. 

It was observed that the majority of chemical elements analyzed showed higher concentrations 

in sediment samples than in water samples, however, it is believed that these elements are not 

available for the biota in the sediment, being absorbed metals in oxihidroxides of Fe, Mn and Al. The 

following parameters pH, dissolved oxygen, Al, Fe, Mn and P violated the concentrations stipulated 

by ND 01/2008, in a diffuse manner in the area of study. 

The zooplankton community present in superficial waters was composed by the following 

groups: Rotifera, Protozoa, and Crustacea, being Rotifers the most representative with 51%, followed 

by the group Protozoa, with 45% and finally the group Crustacea with only 4 %. The following 

organisms were identified in all points: Arcella discoides, A. vulgaris, Vorticella, Bdelloida and 

Lecane lunaris, being A. vulgaris the most representative, for water and sediment samples. The group 

Rotifera had the greater sensitivity concerning changes in the concentrations of the abiotic parameters 

analysed, being the species C. dossuaris the most sensitive to possible alterations, followed by C. 

uncinata. The study area showed a moderate concentration of organic load, with distinct niches, 

without overlap, suggesting an ecological balance. The values referred to diversity indexes indicated 

that, possibly the zooplankton community of the studied area have developed adaptations favouring its 



 xxii 

presence in the sampled points, being the testacea group the most suited. The organism Arcella 

vulgaris has been identified in all sampled points, for both compartments – water and sediment 

samples, being the most resistant organism. 

Within the study area, the sampled point Colina can be considered as the most polluted one, 

since it has high values of electrical conductivity, low concentration of dissolved oxygen and pH 

values tending to acidity, in addition to the violations of parameters established by ND 01/2008. The 

sampled point Tripuí, on the other hand, presented values of some physico-chemical parameters 

compared to those of unpolluted rivers, therefore can be considered as control point. 

Keywords: gold mining, geochemistry, zooplankton, impacts, ecotoxicity. 
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CAPÍTULO 1 

        INTRODUÇÃO 

 

1.1 - APRESENTAÇÃO 

Ecossistemas aquáticos vêm constantemente sofrendo alterações em sua estrutura em decorrência 

de ações antrópicas que impactam a qualidade da água que serve de substrato para a biota que nela 

vive e que dela se utiliza
1
(Lima, 2009). Estas alterações vêm ocorrendo há muito tempo, como por 

exemplo, a construção de canais de irrigação no Egito em 3200 a.C (Petts, 1984). Intervenções 

antrópicas em um sistema aquático natural têm como resultados, entre outros, alterações texturais e 

físico-químicas de depósitos sedimentares recentes, causando possível liberação de gases e 

disponibilidade e/ou retenção de nutrientes e elementos traço, como também a redução ou perda da 

biodiversidade aquática (Tundisi, 2008).  

Rios, ou ambientes lóticos, podem ser considerados ecossistemas aquáticos, com fluxo 

permanente unidirecional e interação com a bacia hidrográfica na qual estão inseridos, recebendo 

aporte de material autóctone e/ou alóctone. Eventos extremos como uma alta taxa de precipitação têm 

um papel importante no transporte e na deposição do sedimento pelos rios. O material precipitado 

(orgânico e/ou inorgânico) constitui a base da composição química da água e dos ciclos 

biogeoquímicos, que irão interferir na diversidade de organismos neste sistema. Qualquer alteração 

que venha porventura ocorrer na bacia afetará os rios que a compõem e por conseqüência sua biota 

aquática (vírus, bactérias, plâncton, animais bentônicos, peixes, anfíbios, répteis, pássaros e 

mamíferos) (Tundisi, 2008). 

A comunidade planctônica inclui o fitoplâncton e o zooplâncton, sendo o último, um dos focos de 

interesse deste trabalho. Zooplâncton é um termo genérico, de acordo com Esteves (1988), utilizado 

para designar um grupo de organismos heterotróficos de diferentes categorias sistemáticas, que 

possuem a coluna d’água como habitat principal. A comunidade zooplactônica, na maior parte dos 

ambientes aquáticos é formada pelos seguintes grupos: Protozoa, Rotifera, Cladocera e Copepoda, 

sendo os dois primeiros os mais abundantes (Esteves, 1988). 

A diversidade de espécies em um ecossistema aquático está condicionada a vários fatores - físicos 

(e.g. correnteza, altitude, substrato), químicos (e.g. elementos traço, poluentes, pH) e biológicos (e.g. 

predação, competição) (Hutchinson, 1957). Qualquer alteração que ocorra em um ou mais parâmetros 

irá causar reflexo imediato na população deste sistema.  

                                                           
1 Dados não publicados.  
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Este trabalho busca descrever a comunidade zooplanctônica em um determinado trecho do 

Ribeirão do Carmo e como esta se relaciona com a descarga de efluentes domésticos e industriais, 

poluentes orgânicos, a contaminação deste rio por elementos traço derivados da exploração aurífera 

que ocorre nesta área por mais de 300 anos, além da concentração geoquímica natural. 

1.2 - RIBEIRÃO DO CARMO: MINERAÇÃO AURÍFERA E IMPACTOS 

DERIVADOS 

A sub-bacia do Ribeirão do Carmo vem sofrendo com alterações antrópicas como a redução de sua 

planície de inundação para urbanização, retirada de mata ciliar, assoreamento influenciado pela 

extração de minério de ferro e urbanização crescente, contaminação da água e sedimentos por 

elementos traço provenientes da exploração histórica de ouro, além dos despejos industriais e 

domésticos (Costa, 2007).  

Das atividades desenvolvidas nesta sub-bacia, a extração aurífera na mina de Passagem foi a mais 

impactante. De acordo com Vial (In Shobbenhaus, 1988), esta mina acumulou uma produção de 60 

toneladas de ouro, sendo que relatórios internos da Companhia da Mina de Passagem revelam uma 

produção de aproximadamente 4 milhões de toneladas de minério entre 1864 a 1973. Os rejeitos 

derivados desta operação, enriquecidos em elementos traço de elevada toxicidade (As, Cd, Pb, Zn e 

Cu), foram lançados diretamente no Ribeirão do Carmo. Estes elementos foram acumulando-se nos 

sedimentos sendo liberados lentamente ao longo dos anos nas águas superficiais e subterrâneas (Vial, 

In Shobbenhaus, 1988).  

Não somente a mina de Passagem, como também as minas da Serra de Ouro Preto provocaram 

contaminação dos corpos d’água e do ambiente ao seu entorno, as atividades garimpeiras 

desenvolvidas de forma bem rudimentar também contribuíram para aumentar a contaminação na área 

estudada, ao utilizarem o método de amalgamação com mercúrio. Este método utiliza o mercúrio 

(ligante) para separar o ouro das impurezas, formando a amálgama, que é queimada ao ar livre com 

maçarico, para a eliminação do mercúrio, lançando aproximadamente 65% deste elemento volatilizado 

na atmosfera. O revolvimento do sedimento de fundo e as alterações na calha do rio também 

contribuem para elevar a concentração dos elementos traço no fluxo d’água (Eleutério, 1997). 

Atualmente, em vários pontos do Ribeirão do Carmo encontram-se pessoas praticando a atividade 

garimpeira. Acredita-se que o assoreamento do leito do rio e o acúmulo de elementos traço na água e 

nos sedimentos desta sub-bacia, afetem até os dias de hoje, a população e o ecossistema no qual está 

inserida.  
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1.3 - INDICADORES DE QUALIDADE DE ÁGUA  

A qualidade da água reflete-se na “saúde” de uma bacia hidrográfica, que é medida por parâmetros 

como os estabelecidos na Resolução CONAMA no. 357, de 17 de março de 2005 (Brasil, 2005). 

Atualmente, buscam-se maneiras de “medir” esta qualidade, baseando-se na proposição de indicadores 

que sejam capazes de agregar informações do ambiente relacionadas à sua estruturação, visando 

possibilitar a interpretação conjunta das variáveis consideradas mais importantes (Bollmann, 2000). 

Estes indicadores auxiliam o monitoramento da qualidade do meio ambiente. Logo, faz-se 

imprescindível o conhecimento sobre o funcionamento do ecossistema em questão, bem como as 

particularidades dos indivíduos que o compõem, já que o relacionamento destes entre si e com o todo 

pode sofrer alterações quando na presença de algum estresse ambiental. A comunidade zooplanctônica 

vem sendo utilizada como bioindicador de qualidade da água desde o ano 2005 em Minas Gerais 

(Souza, 2005), por serem sensíveis ou mesmo tolerantes à vários tipos de poluição, fornecendo assim 

informações sobre possíveis impactos sofridos no ambiente estudado (Magalhães, 2007).  

A Deliberação Normativa Conjunta COPAM/CERH-MG N.º 1, de 05 de Maio de 2008 (Minas 

Gerais, 2008) em seu artigo 6º, §3º diz: 

As comunidades aquáticas a serem preferencialmente consideradas para avaliar a 

qualidade dos ambientes aquáticos são: 

 I - para os ambientes lóticos: invertebrados bentônicos, macrófitas, perifiton. 

 a) Em situações que se fizer necessário, deverão ser incluídos outros grupos 

de organismos aquáticos, como, ictiofauna, zooplâncton, potenciais vetores de 

doenças e patógenos. 

 II - para os ambientes lênticos: zooplâncton, macrófitas e perifiton (Minas 

Gerais, 2008). 

 

A necessidade premente de estudos sobre a qualidade de água nesta bacia pode ser justificada pelos 

seguintes itens: 

 Avaliação dos impactos causados pelas atividades de extração mineral, como também pela 

urbanização desordenada de suas margens, comparando os mesmos com outros estudos 

recentes realizados na área; 

 Em toda a extensão da área estudada não existem pontos de monitoramento do Instituto 

Mineiro de Gestão das Águas, sendo, portanto, este estudo, uma importante fonte de 

informações para este órgão como também para a população; 

 Persistência de elementos traço como micropoluentes no ambiente superficial, apresentando 

elevada toxicidade, tanto para a biota quanto para os seres humanos; 
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 É um trabalho inédito, pois analisa a relação entre elementos traço, tanto no sedimento quanto 

na água, e a comunidade zooplanctônica, buscando evidências de bioindicação de qualidade 

de água na área estudada. 

Para este estudo serão considerados parâmetros abióticos (condutividade, oxigênio dissolvido, 

sólidos totais dissolvidos, resistividade, Eh, pH, temperatura da água, alcalinidade, cloreto, sulfato, 

turbidez, caracterização físico-química dos sedimentos,  análise de elementos traço na água e nos 

sedimentos) e bióticos (zooplâncton e coliformes fecais), que serão posteriormente trabalhados com 

base na legislação vigente, bem como tratados estatisticamente através de análises multivariadas. 

Espera-se, através da análise dos parâmetros supracitados, verificar a “saúde” da sub-bacia do 

Ribeirão do Carmo e recomendar ações relacionadas às Políticas Públicas voltadas para o uso e 

ocupação nesta área, bem como a elaboração de uma lista de espécies zooplanctônicas. 

1.4 - HIPÓTESE E OBJETIVOS 

A poluição orgânica e a acumulação de elementos traço nos sedimentos e na água influenciam 

o desenvolvimento da comunidade zooplanctônica local.  

A comunidade zooplanctônica é sensível a alterações que ocorrem no sistema, seja ela na 

condutividade, demanda de oxigênio, pH, poluição, entre outros. A resposta da mesma varia de grupo 

para grupo e mesmo entre espécies, com aumento ou redução da biodiversidade. Contudo, estudo com 

elementos químicos e sua influência sobre esta comunidade foram, até hoje, desenvolvidos somente 

em laboratório, sendo comprovada a toxicidade de alguns elementos em algumas espécies.  

Partindo-se desta hipótese espera-se que os resultados obtidos em laboratório sejam 

comprovados também in situ, com alterações na ecologia da comunidade zooplanctônica.  

Este trabalho tem como objetivo geral verificar a qualidade da água na sub-bacia do Ribeirão do 

Carmo (MG), enfatizando a geoquímica local e a relação desta com a comunidade zooplanctônica, 

através da análise de amostras de sedimentos e água. Os objetivos específicos são os seguintes: 

 Identificar espécies de zooplâncton que possam indicar o grau de trofia e/ou poluição orgânica 

das águas superficiais; 

 Verificar a influência de alguns parâmetros, a saber: abióticos (turbidez, alcalinidade, cloreto, 

sulfato, concentração de elementos maiores e traço, condutividade, turbidez, pH, velocidade, 

temperatura, Eh, sólidos totais dissolvidos, análise de elementos traço), e coliformes fecais na 

comunidade zooplanctônica; 

 Realizar a caracterização geoquímica da sub-bacia tanto para água quanto para sedimento; 
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 Contribuir para o conhecimento básico do ecossistema aquáticos desta sub-bacia; 

1.5 - LOCALIZAÇÃO E ACESSO 

A sub-bacia do Ribeirão do Carmo, objeto deste estudo, encontra-se posicionada na bacia do 

rio Piranga, que por sua vez está inserida na Unidade de Planejamento e Gestão de Recursos Hídricos 

(UPGRH) Doce 1 (DO1) (Semad, 2010), abrangendo os municípios de Ouro Preto e Mariana, com 

uma área superficial equivalente a 2.304 Km
2
 (CPRM, 1994). 

O acesso à área de estudo (figura 1.1) dá-se pela BR – 040, partindo-se de Belo Horizonte, 

utilizando o ramal da Rodovia dos Inconfidentes (BR-356) que corta os municípios em questão, sendo 

a distância entre Ouro Preto e a capital mineira, Belo Horizonte, de aproximadamente 98 quilômetros 

(Km). A área é delimitada pelas seguintes coordenadas: UTM 652125 e 7744976 e UTM 666152 e 

7747776.

 

Figura 1.1: Mapa de localização e acesso. Fonte: Carta IBGE modificada, 2010. 
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                                                                                                                  CAPÍTULO 2 

CARACTERIZAÇÃO FISIOGRÁFICA, 

GEOLÓGICA E GEOQUÍMICA DA ÁREA DE ESTUDO. 

 

2.1 - ASPECTOS FISIOGRÁFICOS 

A área de estudo compreende os municípios de Ouro Preto e Mariana, considerados berço da 

arte Barroca, representada nas casas, chafarizes, e igrejas destas cidades. 

Segundo dados do IBGE (2010), o município de Ouro Preto possui 69.495 habitantes, em uma 

área territorial de 1.245 Km
2
. A população urbana não conta com uma Estação de Tratamento de 

Esgoto (ETE), sendo estes efluentes descartados nos tributários do Ribeirão do Carmo, bem como no 

rio principal. De acordo com informações da autarquia de Água e Esgoto deste município (Semae), a 

ETE encontra-se em processo de instalação. Para tanto, estão sendo realizadas obras estruturais 

buscando a adequação da canalização deste sistema. O município de Mariana possui 54.689 

habitantes, em uma área territorial de 1.193 Km
2
 (IBGE, 2010). Mariana foi a primeira cidade a ser 

projetada em Minas Gerais, sendo também a primeira vila e capital do Estado. A cidade também não 

possui uma ETE, a qual, segundo informações da Câmara Municipal, encontra-se em processo de 

implantação. 

2.1.1 - Vegetação 

 A cobertura vegetal na área estudada encontra-se fortemente impactada pela ação antrópica, 

derivada da explotação mineral, implantação de indústrias, agricultura ou mesmo pela urbanização, 

sendo que a maior parte da supressão da vegetação teve como objetivo abastecer as fornalhas da 

indústria siderúrgica com carvão, ou mesmo, visando a construção de estradas e preparo de alimentos 

(Buscher, 1992). 

 A vegetação nativa insere-se nos domínios da floresta pluvial montana e dos campos rupestres 

(Rizzini 1979). A primeira encontra-se nas serras com altitudes entre 800 e 1700 m. Os campos 

rupestres são característicos de afloramentos rochosos (quartzíticos e lateríticos ferruginosos), 

apresentando uma vegetação herbácea e arbustiva típica, com presença de algumas espécies de áreas 

de transição entre campos e matas (Corrêa, 2006).  

2.1.2 - Clima 

A região é dominada por dois tipos climáticos, segundo a classificação de Köppen, a saber: 

tropical de altitude com verões quentes (Cwa) e tropical de altitude com verões brandos (Cwb). O 

clima tropical de altitude ocorre nas partes menos elevadas, caracterizado por chuvas de verão, verões 
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quentes e pluviosidade média anual entre 1100 a 1500mm. A temperatura média anual varia entre 

19,5º a 21,8ºC sendo a média do mês mais frio inferior a 18ºC. A estação seca é curta, com umidade 

relativa variando entre 78,7% no inverno nos meses de julho e agosto. Entre os meses de outubro e 

fevereiro a umidade pode chegar a 86,2%. O clima tropical de altitude é caracterizado pelas chuvas de 

verão, com temperatura mais amena (Corrêa, 2006).  

2.1.3 - Hidrografia 

A Serra de Ouro Preto é considerada um divisor de águas das bacias hidrográficas do rio Doce e 

do São Francisco. O ribeirão do Carmo, uma das sub-bacias e nascentes do rio Doce, drena a região de 

Ouro Preto e Mariana até o município de Ponte Nova em Minas Gerais, quando conflui com o rio 

Piranga para formar o rio Doce.  

O Ribeirão do Carmo é um afluente da Bacia do Rio Doce, estando situado na UPGRH Doce 1 

(Bacia do rio Piranga) (Semad, 2008). Didaticamente, para este projeto, o Ribeirão do Carmo será 

considerado como uma sub-bacia do rio Piranga. 

A bacia do Rio Doce atravessa o território dos Estados de Minas Gerais e Espírito Santo, sendo, 

portanto, de domínio federal, possuindo uma área de drenagem de 83.069 Km
2
.  Oitenta e seis por 

cento da sua área de drenagem encontra-se no Estado de Minas Gerais, sendo o rio do Carmo um dos 

principais afluentes do rio Doce pela margem esquerda (Semad, 2010). A bacia do rio Doce possui 6 

UPGRH’s e está subdividida em três áreas distintas (figura 2.1), de acordo com suas características 

físicas, a saber: 

• Alto rio Doce: das nascentes até a confluência com o rio Piracicaba, afluente do rio 

Doce pela margem esquerda, nas proximidades da cidade de Ipatinga, em Minas 

Gerais; 

• Médio rio Doce: da confluência com o rio Piracicaba até divisa entre Minas Gerais e 

Espírito Santo, nas proximidades da confluência com o rio Guandu no Espírito Santo; 

• Baixo rio Doce: da divisa entre Minas Gerais e Espírito Santo até a foz no Oceano 

Atlântico. 
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Figura 2.1: Mapa Hipsométrico da bacia do Rio Doce. Fonte: Coelho, modificado IBGE 2004.  

 

As nascentes do Ribeirão do Carmo encontram-se no município de Ouro Preto, sendo 

formadas pelos córregos do Funil e Tripuí, atravessando, aproximadamente na direção leste-oeste, o 

município de Mariana. Possui uma extensão de aproximadamente 134 quilômetros, sendo que sua foz 

encontra-se no município de Rio Doce, na confluência com o rio Piranga, sendo neste ponto, formado 

o rio Doce (Barbosa et. al, 2005).  Este rio segue na direção Leste/Oeste atravessando rochas 

supracrustais dos Supergrupos Rio das Velhas e Minas. Segundo Pimentel (2001), o Ribeirão do Funil, 

na sua confluência com o córrego Taquaral passa a ser denominado Ribeirão do Carmo.  

Historicamente, o Ribeirão do Carmo foi explorado para a extração de ouro, atividade que, 

atualmente, ainda pode ser presenciada em vários pontos do mesmo (Windmöller, 2007). A maior 

parte de sua vegetação foi suprimida primariamente para carvão visando abastecer as fornalhas da 

indústria siderúrgica, para construção de estradas e preparo de alimentos (Buscher, 1992). 

Em toda a bacia do rio Piranga os usos preponderantes da água são: abastecimento público, 

consumo humano, agroindustrial, dessedentação de animais, irrigação, industrial e geração de energia 

elétrica (Semad, 2008). 
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2.2 - ASPECTOS GEOLÓGICOS 

2.2.1-Apresentação 

O termo Quadrilátero Ferrífero é utilizado para designar a província mineral localizada na parte 

central de Minas Gerais que abrange 24 municípios, em uma área de 7000 quilômetros quadrados, 

com uma população total de 4.200.000 habitantes, sendo a maior parte residente na área urbana 

(http://www.qfe2050.ufop.br/?pg=pa_estudos_geoambientais, 2009). A maior parte de sua área física 

pode ser enquadrada em um retângulo localizado na porção central de Minas Gerais (Dorr, 1969). É 

considerada a região brasileira que mais produziu ouro no século 18, destacando-se as localidades de 

Ouro Preto, Mariana, Congonhas do Campo, Nova Lima, Raposos, Sabará, Caeté, Santa Bárbara e 

Ponte Nova (Ladeira, In Shobbenhaus, 1988). 

A região passou por vários eventos geológicos, que se desenvolveram principalmente no 

Arqueano e Proterozóico, contribuindo para vários “ciclos” de mineralização. O seu posicionamento 

foi o alicerce para a formação de vários depósitos minerais, e as fases de deformação que atuaram na 

região possibilitaram o desenvolvimento de vários processos mineralizantes, dentre eles a migração de 

material para as zonas de charneira em dobras de diversas escalas e a percolação de fluidos em zonas 

de cisalhamento, formando jazidas de ferro, manganês, topázio, ouro entre outros. Estes eventos foram 

importantes, pois contribuíram para aumentar a concentração de determinados elementos químicos 

como o ouro e elementos traço associados (As, Cu, Zn e Cd), viabilizando assim a exploração 

econômica de ouro aluvionar (Costa, 2007).  

2.2.2- Unidades Litoestratigráficas 

A área estudada encontra-se posicionada no Quadrilátero Ferrífero, recebendo assim, 

contribuições dos elementos químicos presentes na maioria das unidades litoestratigráficas presentes 

nesta província mineral (figura 2.2). 
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Figura 2.2: Mapa Geológico da Área de Estudo. Fonte: IBGE modificado, 2010. 

 

As unidades litoestratigráficas aflorantes são representadas, da base para o topo, por 

complexos metamórficos arqueanos, seqüências supracrustais arqueanas (do tipo greenstone belt) e 

proterozóicas, e coberturas sedimentares de idade cenozóica. 

 Os complexos metamórficos formados no Arqueano e retrabalhados no evento 

Transamazônico constituem o embasamento cristalino e são constituídos por gnaisses e migmatitos 

polideformados e, subordinadamente granitos, granodioritos, anfibolitos, pegmatitos e intrusões 

máficas e ultramáficas (Herz, 1970, Cordani et al., 1980). 

O Supergrupo Rio das Velhas representa uma seqüência vulcano-sedimentar do tipo 

Greenstone Belt, dividida por Dorr et al. (1957), da base para o topo, nos grupos Nova Lima e 

Maquiné. O Grupo Nova Lima é composto por três unidades: metavulcânica (basal), constituída por 

rochas ultramáficas a máficas; metassedimentar química (intermediária), constituída por xistos 

carbonáticos, metacherts e filitos grafitosos intercalados; e, metassedimentar clástica (de topo), 

constituída por mica-quartzo xisto, filitos grafitosos e carbonáticos e, subordinadamente, quartzitos 

impuros. 

O Grupo Maquiné é composto, da base para o topo, nas formações Palmital, constituída por 

quartzitos sericíticos, quartzo xisto e filitos quartzosos com lentes de quartzito; e, Casa Forte, 

constituída por conglomerado basal com seixos de metachert, formação ferrífera fácies carbonato, 

veios de quartzo, filito e ainda sericita-clorita, quartzito e sericita-clorita xisto.  
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O Supergrupo Minas compreende uma seqüência metassedimentar de idade paleoproterozóica, 

sendo formado, da base para o topo, pelos grupos: Caraça, Itabira, Piracicaba, Sabará (Dorr 1969, 

Ladeira, 1980, Alkmim e Marshak, 1998). O Grupo Caraça, seqüência clástica basal, compreende duas 

formações, da base para o topo: Moeda, constituída por quartzitos sericíticos finos a grossos com 

lentes de filitos arenosos gradando a conglomerados; e, Batatal, constituída basicamente por filitos 

sericíticos e grafitosos e, subordinadamente, itabiritos, dolomitos e chert. O Grupo Itabira é composto 

da base para o topo nas formações: Cauê, constituída, principalmente, por itabiritos, itabiritos 

anfibolíticos, itabiritos dolomíticos e lentes de quartzito, filito, dolomito; e, Gandarela, constituída por 

rochas dolomíticas e ainda itabiritos, filitos dolomíticos e filitos. O Grupo Piracicaba se constitui da 

base para o topo, nas formações: Cercadinho, constituída por quartzitos e filitos ferruginosos, filitos 

prateados, quartzitos e intercalações de dolomitos; Fecho do Funil, constituída por filitos dolomíticos, 

filitos, itabiritos e dolomitos impuros; Taboões, compreendida por quartzitos finos e maciços; e, 

Barreiro, constituída por filitos e filitos grafitosos.  

O Grupo Sabará (Barbosa, 1968, Ladeira, 1980) é uma das unidades de maior espessura, 

podendo chegar a 3500m (Barbosa, 1968, Dorr, 1969), constituída por filitos, xistos, xistos cloríticos, 

metagrauvacas, quartzitos, e, subordinadamente, metachert e formação ferrífera (Gair, 1962, Noce, 

1994).  

O Grupo Itacolomi caracteriza-se pela presença de quartzitos grossos, quartzitos micáceos, 

conglomerados e filitos. Após a deposição destas unidades ocorreram eventos que proporcionaram a 

intrusão de diferentes rochas como diabásios na forma de diques e sills, granitóides e veios 

pegmatíticos (Noce, 1994). 

Os depósitos sedimentares cenozóicos são representados por aluviões e colúvios com 

matacões de minério de ferro, canga, argilitos e arenitos, que se restringem às bacias do Gandarela, 

Fonseca, Rio do Peixe e Congo Soco (Saadi, 1991, Maizatto, 1993). 

2.3 - GEOMORFOLOGIA 

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

conformação atual resultante da conjunção de muitas varáveis como estrutura, litologia, epirogênese, 

variações climáticas e erosão diferencial (Varajão 1991). 

O Quadrilátero Ferrífero caracteriza-se por um conjunto de relevos acidentados, apresentando 

altitudes elevadas, variando de 1.100 a 1700m, sendo que na Serra do Caraça atingem até 2.064m. É 

configurado como uma unidade morfoestrutural, na qual as estruturas geológicas exercem um 

importante papel no controle dos processos de dissecação do relevo, sobressaindo os alinhamentos de 

cristas com vales encaixados e vertentes ravinadas. Aqui, encontram-se as nascentes do rio Piracicaba, 
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um dos principais afluentes do rio Doce. Na cabeceira do rio Carmo, encontra-se um conjunto de 

cristas e vertentes abruptas alinhadas na direção E-W e blocos quartzíticos elevados delimitados por 

escarpas de linhas de falha. Este alinhamento de escarpas e cristas recebe as denominações de serras 

do Ouro Branco e do Itacolomi (Semad, 2010). 

De acordo com Eleutério (1997) na sub-bacia do Ribeirão do Carmo encontra-se uma unidade 

geomorfológica – serra, bem caracterizada dentro do Quadrilátero Ferrífero. Esta serra encontra-se 

numa faixa norte-sul, com altitudes médias em torno de 1400 – 1600 m. Seu relevo é controlado de 

forma marcante, originando estruturas invertidas do tipo sinclinal suspenso e anticlinal esvaziado 

(dobramentos); cristas estruturais do tipo hogback e extensos escarpamentos erosivos, condicionados, 

em sua maioria, por linhas de falha (Fernandes, 1988).  

As cotas mais elevadas são sustentadas pelas rochas dos grupos Caraça, Itabira e Itacolomi 

que, por possuírem baixa susceptibilidade erosiva, são representadas por feições como hogbacks e 

longas cristas (Barbosa e Rodrigues 1967; Barbosa, 1968; Varajão 1988). Finalmente, numa posição 

intermediária a estas cotas ocorrem filitos e xistos dos grupos Piracicaba e Sabará preenchendo 

sinformais e antiformais topograficamente invertidos e gerando feições suaves e aplainadas 

(Fernandes, 1988).  

A grande maioria das formas de relevo encontradas na área resultou do trabalho de 

entalhamento linear pela drenagem de diferentes ordens de grandeza. Os processos de dissecação 

fluvial atuaram em duas etapas: a primeira, ocorrida no Terciário, sob condições climáticas úmidas, 

quando a drenagem principal, constituída pelo rio Doce e principais afluentes promoveu a incisão dos 

vales que deu origem à Depressão do rio Doce e dissecou os planaltos. Posteriormente, os climas 

semi-áridos do Pleistoceno permitiram o alargamento dos vales por processos de pedimentação, 

originando assim a superfície de aplainamento pleistocênica que caracteriza as grandes depressões 

brasileiras (Semad, 2010).  

O relevo da Serra de Ouro Preto foi trabalhado pela erosão diferencial produzindo estruturas 

como hogbacks e vales em formato de “V”. Este processo seguiu certos padrões como o das estruturas 

presentes – os quartzitos permaneceram como cristas; os terrenos granito-gnáissicos em patamar 

inferior, devido à sua alta taxa de erodibilidade. Em uma posição intermediária, encontram-se os xistos 

e filitos, preenchendo as estruturas siniformes e antiformes (Pimentel, 2001).  
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2.4 - CONTEXTO ESTRUTURAL E MINERALIZAÇÕES 

2.4.1-Anticlinal de Mariana 

A área de estudo encontra-se estruturalmente posicionada no Anticlinal de Mariana (figura 

2.3), região de ocorrência de mineralizações auríferas, com a presença de veios de quartzo 

mineralizados em toda a extensão desta estrutura, desde a Serra de Ouro Preto, passando pela 

terminação periclinal do Anticlinal de Mariana, onde está posicionada a Mina de Passagem, e 

seguindo em direção a serra de Antônio Pereira. 

 O Anticlinal é constituído por rochas arqueanas do Supergrupo Rio das Velhas e proterozóicas 

do Supergrupo Minas, justapostas por cavalgamento (Ladeira, 1984). Sericita-quartzo xisto do Grupo 

Nova Lima (Supergrupo Rio das Velhas), filitos da Formação Batatal e itabiritos da Formação Cauê 

(Supergrupo Minas) são as rochas encaixantes das mineralizações auríferas nesta área (Nalini, 1993). 

 

 

Figura 2.3: Vista do Anticlinal de Mariana. Fonte: Costa, 2007. 

 

Barbosa, Grossi-Sad, Dorr (1974), além de outros pesquisadores que participaram dos trabalhos 

conjuntos DNPM-USGS, relacionam a mineralização de ouro ao cavalgamento do Supergrupo Minas 

sobre o Grupo Nova Lima. Segundo Vial et al. (2007), veios de quartzo auríferos estão confinados a 

uma zona tabular que resultou desse cavalgamento e que se situa na base dos itabiritos da Formação 

Cauê. Os corpos de minério localizam-se na zona de contato entre o itabirito Cauê no topo e uma 
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sequência de xistos (quartzo-carbonato-sericita-biotita-xistos e quartzitos sericíticos) na base (Vial In 

Shobbenhaus, 1988). A sua zona mineralizada estende-se por 23 quilômetros, de Ouro Preto a Antônio 

Pereira, incluindo as seguintes minas – Veloso, Chico Rei, Bom Jesus das Flores, Taquaral, Passagem, 

Mata Cavalo, Morro Redondo, Morro Santana, Rocinha e Antônio Pereira (Pimentel, 2001). 

2.4.2 - Mineralização Aurífera da Mina de Passagem 

A mina de Passagem localiza-se no Distrito de mesmo nome, pertencendo ao município de 

Mariana. Sua profundidade, atualmente, é de 409 metros, dividida em níveis principais, espaçados a 

cada 20 metros, na vertical (Vial In Shobbenhaus, 1988). É uma das minas de ouro mais antigas do 

Brasil, sendo que este encontra-se associado a turmalinitos estratiformes e veios e brechas de quartzo e 

carbonato com turmalina. Os turmalinitos estratiformes pertencem à Formação Batatal (Grupo Caraça, 

Supergrupo Minas), sendo registrados nos mesmos, os teores mais elevados de ouro (até 200 g/t) 

(Garda et al., 2009). 

Inicialmente, o ouro era explorado em aluviões encontrados nos rios da região, tratando-se assim 

de uma exploração superficial. Com a escassez do mineral na superfície deram início as explorações 

no subsolo, inicialmente explorando-se os veios de quartzo auríferos, e as chamadas jacutingas 

auríferas pela construção de galerias subterrâneas de encosta, apelidadas de cachimbos. Este tipo de 

exploração ainda era desenvolvido de maneira quase artesanal. A troca da exploração artesanal de 

galerias pela exploração técnica deu-se em 1817, quando D. João VI, através da iniciativa de Conde de 

Linhares trouxe ao Brasil o Barão Von Eschwege (Ladeira In Shobbenhaus, 1988). As companhias de 

mineração inglesas que chegaram ao Brasil com a vinda de Eschwege trouxeram técnicas avançadas 

para a época como a pólvora, amalgamação por mercúrio e a utilização da força hidráulica em 

operações de drenagem, ventilação e transporte do minério (Pimentel, 2001). 

A sucessão litológica das rochas na mina de Passagem corresponde do topo para a base: 

a) Dolomitos da Formação Gandarela; 

b) Itabiritos da Formação Cauê; 

c) Filito grafitoso da Formação Batatal; 

d) Quartzito-sericítico ou quartzo-xisto da Formação Moeda; 

e) Biotita-xisto do Grupo Nova Lima. 

Na Mina de Passagem de Mariana, Vial et al. (2007) descrevem uma rocha calcária bandada 

intercalada aos metapelitos carbonáceos, pertencente à Formação Batatal. O contato entre esta 

Formação e a Formação Moeda é abrupto e localmente gradacional. Já o contato superior com a 

Formação Cauê é gradacional. Na mina, esse contato é estratigráfico tectonizado, reflexo do 
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cavalgamento do Supergrupo Minas sobre o Grupo Nova Lima. A mineralização está confinada a um 

plano, com a presença de vários corpos de minério, que por sua vez estão encaixados em litologias 

variadas, situando-se abaixo da Formação Cauê (Vial In Shobbenhaus, 1988). Uma característica 

importante das zonas mineralizadas é a presença de turmalinitos e veios de quartzo e carbonato com 

turmalina, a qual Eschwege referiu-se como ouro-“carvoeira” (Vial In Shobbenhaus, 1988; Oliveira et 

al., 1996). O depósito aurífero encontra-se encaixado em rochas metassedimentares do Super Grupo 

Minas, que por sua vez encontra-se estruturado no Anticlinal de Mariana, sendo que o depósito em si 

encontra-se localizado no flanco sul desta megaestrutura, em cujo núcleo afloram as rochas do Super 

Grupo Rio das Velhas (Ladeira In Shobbenhaus, 1988). 

Na literatura há controvérsias não apenas no que diz respeito ao posicionamento estratigráfico da 

Mina de Passagem, mas também quanto à contemporaneidade dos turmalinitos e a deposição do ouro, 

bem como quanto aos estilos de mineralização. Fleischer e Routhier (1973) destacam o papel dos 

processos sedimentares e exalativos na geração dos depósitos de ouro. Por sua vez, Vial (In 

Shobbenhaus, 1988) e Vial et al. (2007) enfatizam que mineralização de ouro é epigenética e está 

associada ao tectonismo.  

Cavalcanti (2003) associa a mineralização de ouro tanto ao turmalinito estratiforme como aos 

veios de quartzo e de quartzo-carbonato. Adicionalmente, descreve “halos de alteração” de 30 cm de 

espessura, resultantes de turmalinização, sulfetação e silicificação, associados a níveis ricos em 

sericita-biotita-carbonato presentes nos sericita-quartzo xistos, nas rochas carbonáticas e no filito 

carbonáceo. Segundo Garda et al. (2009), os “halos” apresentam estruturas de deformação (dobras 

abertas assimétricas), relacionadas aos eventos tectônicos associados à mineralização.  

Segundo Lobato et al. (1998), os processos responsáveis pela mineralização do ouro seriam os 

mesmos que levaram à geração de associações de alteração hidrotermal, caracterizadas pela 

combinação de quartzo, carbonato, micas, albita, cloritas, pirita, pirrotita e arsenopirita. Nessas 

associações, a turmalina pode ocorrer tanto como acessório ou como fase principal. O estilo de 

mineralização proposto por Lobato et al. (2001) é o de ouro orogênico, como definido por Groves et 

al. (1998). Ladeira (In Shobbenhaus, 1988) considera que a situação geológica do depósito aurífero 

está em aberto, já que os litotipos, possivelmente arqueanos encontram-se justapostos por 

cavalgamento com rochas proterozóicas, consideradas as encaixantes da mineralização. 

A presença de turmalina no Supergrupo Minas é freqüente, como constituinte menor ou traço. 

De acordo com Chauvet e Menezes (2002) citado por Costa (2007) as turmalinas, presentes na mina 

de Passagem de Mariana, pertencem à série schorlita-dravita.  
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2.4.3 - Mineralização Aurífera na Serra de Ouro Preto 

A Serra de Ouro Preto está localizada no flanco Sul do Anticlinal de Mariana. Nesta serra, os 

turmalinitos apresentam-se como camadas negras, ocorrendo em rochas do Arqueano e do 

Proterozóico. Nesta serra, os turmalinitos estão encaixados em uma seqüência de rochas supracrustais 

metassedimentares, e o minério é composto principalmente por turmalina, quartzo, matéria 

carbonácea, arsenopirita e pirita (Cavalcanti, Schrank, 1999). 

Cavalcanti e Schrank (1999) estudando a serra encontraram cinco corpos de turmalina com 

características diferentes, citadas a seguir: 

 Turmalinito 1: encontra-se no contato entre o Grupo Nova Lima e a basa da Formação Moeda; 

 Turmalinito 2: encontra-se associado a veios de quartzo encaixados no sericita-quartzo da 

Formação Moeda; 

 Turmalinito 3: encontra-se entre a Formação Batatal e a Formação Moeda; 

 Turmalinito 4: encontra-se associado a veios de quartzo na Formação Batatal; 

 Turmalinito 5: encontra-se presente no contato entre o topo da Formação Batatal e a base da 

Formação Cauê. 

A turmalinização, neste caso, pode estar relacionada com a reação de fluidos ricos em boro com 

rochas encaixantes de Al2O3. A formação dos corpos de turmalinitos pode ter sido resultado deste 

processo, com a precipitação local de ouro sem sulfetos (ouro metálico). A distribuição do ouro nesta 

serra também dá-se de forma diferente à da mina de Passagem, sendo mais ampla, e descontínua 

(Cavalcanti, Schrank, 1999). 

Encontram-se os seguintes litotipos na serra: Supergrupo Rio das Velhas (Grupo Nova Lima) e 

Supergrupo Minas (Pimentel, 2001). 

2.4.4 - Sinclinal Dom Bosco  

A região do Tripuí, incluindo a Estação Ecológica do Tripuí, está localizada a sudeste do 

Quadrilátero Ferrífero, mais precisamente no Sinclinal Dom Bosco, considerado como uma das 

megaestruturas do Quadrilátero Ferrífero.  

Segundo Endo (1997), estruturalmente, todo o flanco sul é bastante complexo como 

conseqüência dos efeitos da segmentação tectônica processada por falhas de empurrão e rasgamento.  

Em sua extremidade ocidental, o Sinclinal Dom Bosco conecta-se diretamente ao Sinclinal 

Moeda, outra megaestrutura do Quadrilátero Ferrífero, enquanto que a extremidade oriental é cortada 
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por diversas falhas de empurrão designada de Sistemas de Falhas do Itacolomi, sendo balizado pela 

Falha do Engenho (Endo, 1997). Estas camadas de falha, presentes em grande quantidade na porção 

oriental do sinclinal, são mais escassas à medida que o deslocamento se dá para a porção ocidental, 

onde passam a predominar arqueamentos e dobramentos com eixo N-S. A aba Norte do Sinclinal Dom 

Bosco está em contato tectônico com o Complexo Metamórfico do Bação. Sua aba sul é mais 

complexa, sendo intensamente cortada por diversas falhas de empurrão paralelas à Serra da Moeda, na 

porção ocidental próximo a conexão com o Sinclinal Moeda, e de rasgamento com trends subparalelos 

ao eixo do sinclinal, designados de Falha do Engenho, em toda a sua extensão (Endo, 1997). 

O último evento termal que afetou o Complexo foi um metamorfismo regional ao nível da 

fácies xisto-verde, caracterizado por epídoto e clorita. Em sua margem Sul são encontrados turmalina 

(schorlita)-quartzo pegmatitos de idade incerta (Herz, 1970). 

2.4.5 - Geoquímica da Área de Estudo 

Elementos- traço são tóxicos dependendo da sua concentração no organismo, podendo causar 

danos neurotoxicológicos em humanos, e se acumularem na cadeia trófica, levando a vários outros 

tipos de danos fisiológicos em animais e plantas (Vujanovic et al., 2002).  A área de estudo em 

questão encontra-se em uma região com altas concentrações de elementos traço nas rochas (fonte 

geogênica). Também sofre com os impactos das ações antrópicas (mineração e urbanização), que têm 

como principal conseqüência a disponibilização acelerada de elementos maiores e traço para o meio. 

Estes elementos geogênicos, são disponibilizados para o meio, entre outros pela chuva. A mineração 

em especial foi a fonte antrópica mais importante destes elementos para água e sedimentos nesta sub-

bacia. 

 Vários trabalhos foram desenvolvidos nesta área, com objetivo de estudar a sua geoquímica, 

podendo ser citados como os mais importantes os seguintes: Buscher (1992), Eleutério (1997), Borba 

(2002), Costa (2001, 2007), Cruz (2002), Pimentel (2001), Cavalcanti (2003).  Os elementos maiores e 

traço mais comumente encontrados, de acordo com os resultados obtidos pelos autores citados acima, 

são: Mg, Na, Ca, Hg, As, Pb, Zn, Cu, Cd, Co, Cr, Ni, Al, Fe, B e S, apresentando em vários casos, 

violações nos valores estabelecidos pela legislação vigente (Eleutério, 1997).  

Abaixo são apresentadas duas tabelas (2.1 e 2.2) com as rochas, minerais e elementos 

químicos derivados dos litotipos presentes na área de estudo e sua mobilidade no meio, apontando 

assim, uma tendência para quais elementos poderão ser encontrados nas análises de água e sedimento. 
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Tabela 2.1: Elementos Químicos encontrados na área de estudo. Fonte: Gaines et al., 1997 

Rochas e Minerais Elementos Químicos  

Quartzito ferruginoso (sericita, 

muscovita, biotita e turmalina) 

SiO2 [Fe], KAl2(AlSi3O10)(OH)2,  

K (Mg,Fe)3(AlSiO10) (OH)2, (Na, Ca) (Mg, Fe, Mn, Li, Al)3 (Al, 

MgFe
3+

)6[Si6O18](BO3)(O, OH)3(OH, F) 

 

Filito (quartzo, clorita, sericita) 

prateado 

SiO2, Mg3(Si4O10) (OH)2. Mg3 (OH)6, KAl2(AlSi3O10)(OH)2  

Sericita-xisto KAl2(AlSi3O10)(OH)2  

Rochas metavulcânicas SiO2, Fe, Ca, Na, Mg, K  

Clorita xisto Mg3(Si4O10) (OH)2. Mg3 (OH)6  

Quartzito  SiO2 [Fe], KAl2(AlSi3O10)(OH)2,  

K (Mg,Fe)3(AlSiO10) (OH)2 

 

Filito SiO2, Mg3(Si4O10) (OH)2. Mg3 (OH)6, KAl2(AlSi3O10)(OH)2  

Filito dolomítico CaMg(CO3)2, SiO2, Mg3(Si4O10) (OH)2. Mg3 (OH)6, 

KAl2(AlSi3O10)(OH)2 

 

Dolomita CaMg(CO3)2  

Grafita xisto (óxido de Fe, argila e 

outros minerais) 

C, Fe2O3, Fe2O2  

Mica xisto (muscovita, biotita) KAl2(AlSi3O10)(OH)2 ,  K(Mg,Fe)3(AlSi3O10)(OH)2 + TiO2, CaO, 

Na2O 

 

Bauxita (gibbsita, boehmita, 

diásporo) 

 Al (OH)3, AlO (OH)  

Quartzo  SiO2  

Itabirito (hematita, magnetita, 

quartzo) 

Fe2O3,SiO2, Fe3O4, Fe3O4  

Itabirito (hematita, magnetita, 

quartzo) filítico 

Fe2O3,  SiO2, Fe3O4  

Itabirito (hematita, magnetita, 

quartzo) dolomítico 

Fe2O3, SiO2, Fe3O4; CaMg (CO3)2  

Xisto (clorita, muscovita, biotita) Mg3(Si4O10) (OH)2. Mg3 (OH)6, KAl2(AlSi3O10)(OH)2 ,  
K(Mg,Fe)3(AlSi3O10)(OH)2 + TiO2, CaO, Na2O 

 

Calcáreo magnesiano CaCO3[Mg]  

Arsenopirita FeAS  

Topázio Al2(SiO4)(F,OH)2  

Mármore (calcita e dolomita) CaCO3, CaMg(CO3)2  
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A tabela 2.1 apresenta o conjunto de rochas e fórmulas químicas dos minerais presentes nestas 

rochas encontradas na área de estudo. Estes elementos químicos (traço, maiores), são carreados para o 

leito do rio e suas margens através de processos de erosão, garimpo, revolvimento do sedimento de 

fundo, chuvas, entre outros. A disponibilização destes elementos para o meio (tabela 2.2), poderá, 

dependendo de sua concentração e especiação, causar danos a biota.  

 
Tabela 2.2: Mobilidade dos Elementos Químicos derivados das rochas locais em Meio Alcalino. Fonte: Alloway 

et al., 2005. 

 

Elementos Químicos  Mobilidade/Ambiente Alcalino 

  

 

 

ALTA, 

MUITO 

ALTA 

MÉDIA BAIXA, 

MUITO 

BAIXA 

Fe (ferro)    X 

As (arsênio)   X  

Si (silício)    X 

Al (alumínio)    X 

K (potássio)    X 

Mg (magnésio)  X   

Ca (cálcio)  X   

Na (sódio)  X   

Mn (manganês)    X 

Li (lítio)    X 

B (boro)  X   

F (flúor)  X   

Ti (titânio)    X 

 

A tabela acima indica quais elementos-traço e maiores poderão ser encontrados no 

ecossistema aquático e no sedimento de margem, de acordo com o seu grau de mobilidade 

considerando o ambiente como predominantemente alcalino. 

Atualmente, a contaminação dos ecossistemas aquáticos por elementos-traço tornou-se um 

problema de proporções mundiais, e suas conseqüências para a biota aquática tornaram-se peça central 
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nos estudos sobre qualidade de água. É sabido que a disponibilidade destes elementos pode ser 

correlacionada com a presença de matéria orgânica (Gagneten, Paggi, 2009), argilo-minerais e óxidos 

de Fe, Al e Mn e que as frações mais finas possuem um nítido enriquecimento em elementos-traço e 

carbono orgânico (Eleutério 1997, Cruz, 2002). Trabalhos correlacionando a toxicidade de elementos 

químicos com a comunidade zooplanctônica abrangem, em sua maioria somente os seguintes 

elementos – Zn, Fe, Al, Ni, Cd, Cu e Pb, As. Outros elementos químicos derivados de inseticidas e 

outros compostos orgânicos também foram estudados para algumas classes de Crustáceos 

(Branquiópoda, Copépoda e Ostracoda). De acordo com os estudos desenvolvidos, os elementos-traço 

apresentaram toxicidade à maioria dos microorganismos em determinadas concentrações (Madoni, 

2006). Estas concentrações variam intra especificamente, não podendo ser extrapoladas para os grupos 

zooplanctônicos, como também não podem ser extrapoladas para outros grupos de animais. Contudo 

nem todos os organismos foram testados, sendo que alguns poucos foram testados repetitivamente. 

Esta falta de direcionamento nas pesquisas leva a uma insegurança com relação aos impactos dos 

poluentes em algumas espécies, bem como no ecossistema como um todo (Kendall et al., 1990).  

A maior parte das informações obtidas sobre níveis de toxicidade e seus efeitos na 

comunidade zooplanctônica foi desenvolvida em laboratório. As pesquisas indicam, embora não muito 

claramente, que os elementos-traço possam bloquear o sistema de enzimas ou mesmo interferir com 

alguns metabólitos celulares essenciais, das bactérias e dos protozoários (Morgan, 1958), podendo até 

mesmo agir na membrana da célula ou interferir com funções citoplasmáticas ou nucleares após sua 

entrada no microorganismo (Larsen, 1983). Ecologicamente, elementos-traço podem desequilibrar a 

comunidade zooplanctônica ao interferirem com a alimentação, movimentação e desenvolvimento 

desta (Nilsson, 1981).  
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CAPÍTULO 3 

METODOLOGIA 

 

A metodologia deste trabalho foi dividida em dois tipos de análise: Biótica e Abiótica, sendo estas 

reunidas posteriormente para a discussão dos resultados. 

3.1 - LEVANTAMENTO BIBLIOGRÁFICO 

Foi realizado o levantamento de informações e imagens disponíveis sobre os temas aqui tratados. 

Estas informações foram coletadas durante todo o processo de produção da dissertação. O 

levantamento bibliográfico foi feito em bibliotecas (UFOP, PUC), bem como em endereços 

eletrônicos, e.g. Periódicos Capes e livros técnicos. Os mapas foram gerados a partir das seguintes 

folhas – Ouro Preto: SF-23-X-A-III-4; Mariana: SF-23-X-B-I-3. 

3.2 - REDE DE AMOSTRAGEM 

A amostragem pode ser traduzida como parte da população ou do universo amostral que se 

deseja estudar, já que nem sempre é possível acessar completamente estes dados (Valério de Patta 

Pillar In Bicudo, 2004). A amostragem deste trabalho consistiu em um conjunto de quatro pontos 

pertencentes a sub-bacia do Ribeirão do Carmo, onde foram coletadas amostras de sedimentos, água e 

zooplâncton. A amostragem neste trabalho correspondeu a um ano hidrológico. As sazonalidade 

delimitou as datas das coletas de água, que desenvolveram-se no início e final das estações de seca e 

chuva. Já as coletas do sedimento (margem e fundo) foram realizadas somente no início do período de 

seca e no final do período de chuva. Para a discussão dos resultados, os compartimentos água e 

sedimento foram analisados separadamente, por se tratarem de ecossistemas com características 

próprias. A metodologia analítica deste trabalho foi dividida em duas partes: análise biótica e abiótica, 

sendo os resultados encontrados correlacionados na discussão. 

Para delimitação da rede de amostragem foi utilizado um GPS (Global Position System) MAP® 

60 CSX – Garmim. Este equipamento registrou as coordenadas dos pontos amostrados no Sistema 

Universal Transverso de Mercator (UTM) em datum SAD 69. 

Os critérios a seguir, delinearam a escolha dos pontos (Figura 3.1), e estão dispostos em ordem de 

importância: acessibilidade, baixa correnteza, área impactada, área preservada, existência de 

levantamentos anteriores (metadados).  A tabela abaixo apresenta as coordenadas dos pontos 

escolhidos. 
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Tabela 3.1: Pontos de Amostragem 

Local Sigla         
Coordenadas  

23K – Córrego Alegre 
Altitude (m) Município 

Estação Ecológica Tripuí  Tri 652125, 7744976  1154m 

 

Ouro Preto 

Distrito de Passagem de Mariana Pas 662031, 7743843 797m Mariana 

Prainha (bairro) Pra 664607, 7746369 703m Mariana 

Colina (bairro) Col 666152, 7747776 691m Mariana 

 

Foi realizado trabalho de campo para investigação preliminar e escolha dos pontos. Foram 

escolhidos quatro pontos (figura 3.1), que atenderam a maioria dos critérios citados acima. Dentre os 

pontos escolhidos, três estão localizados no município de Mariana e somente um ponto encontra-se no 

município de Ouro Preto.  

 

 

Figura 3.1: Área de estudo com localização dos pontos amostrados. Fonte: IBGE, modificado, 2010. 
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O período de amostragem compreendeu um ano hidrológico, sendo as coletas realizadas nos 

meses: julho e setembro (2010), referido como estação seca; janeiro e março (2011), referido como 

estação chuvosa.  

3.2.1 - Estação Ecológica do Tripuí – Ouro Preto 

A Estação
1
 foi criada em 24 de abril de 1978, através do Decreto no. 19.157, com o nome de 

Estação Biológica do Tripuí (Minas Gerais, 1978). O córrego Tripuí, objeto de estudo, possui como 

tributários o rio Botafogo e o córrego do Marzagão, sendo que o primeiro apresenta escoamento 

rápido, com seu leito bem encaixado, presença massiva de vegetação em suas margens. Recebe 

também as águas do córrego Cinábrio, que drena a área da antiga mina de mercúrio localizada na 

região (Cruz, 2002). Este ponto encontra-se em uma área com vegetação intensa, classificada como 

mata de galeria (Martins, 2001), que deixa o leito do rio sombreado a maior parte do tempo. O rio 

neste ponto apresenta-se raso, com baixa correnteza e águas claras. 

3.2.2 - Passagem de Mariana – Mariana 

Neste distrito encontra-se localizada a Mina de Passagem. O trecho do rio escolhido para 

amostragem encontra-se à montante da mina, em uma área urbana e central (dentro da área de estudo), 

recebendo a poluição orgânica entre outras contribuições antrópicas ou naturais do município de Ouro 

Preto (montante). O trecho estudado encontra-se sombreado na sua margem esquerda, com presença 

de residências em ambas as margens, já que o mesmo encontra-se em uma área urbana. Não foi 

observada presença de vegetação na margem esquerda do trecho estudado, logo, o leito do rio nesta 

margem encontra-se exposto diretamente aos raios solares. Foi observada a presença de uma 

residência apenas na margem esquerda. A calha do rio neste trecho estava composta por vários 

fragmentos de rocha, matacões e galhos que propiciam diferentes habitas para a microbiota. 

3.2.3 - Bairro Prainha - Mariana 

O Ribeirão do Carmo neste trecho recebe toda carga orgânica e outros tipos de poluição de 

parte da cidade de Mariana, como também de Passagem e Ouro Preto (montante). O local de coleta 

encontra-se em uma parte deste bairro, totalmente antropizado, sendo algumas vezes, utilizado pelas 

crianças como fonte de lazer. No trecho do rio analisado ainda podem ser encontradas pessoas 

praticando a atividade garimpeira, com constante alteração do seu leito. Devido a presença de 

residências em ambos os lados do trecho do rio, não foi constatada a presença de vegetação. Este 

trecho do rio é utilizado pela população como um bota-fora clandestino, sendo utilizado também como 

local de descarte de toda sorte de matérias – desde móveis, eletrodomésticos até o lixo residencial. 

                                                           
1
 Art. 9o A Estação Ecológica tem como objetivo a preservação da natureza e a realização de pesquisas científicas (BRASIL, 2000) 
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3.2.4 - Bairro Colina – Mariana 

Este bairro é o ponto mais a jusante dentro da área de estudo. Foi escolhida a margem direita 

para a realização de coleta de material para análise. A parte selecionada para a amostragem dentro do 

bairro localiza-se afastada de residências, estando imediatamente abaixo de uma espécie de aterro 

construído pela prefeitura local. O material constituinte deste aterro fazia parte de pequenas elevações 

presentes na área, que foi terraplanada para o desenvolvimento de um bairro. Na margem direita 

encontra-se a presença de vegetação herbácea e arbórea de pequeno porte. Nesta margem ocorre 

também a travessia de animais pelo leito do rio. na margem direita, segundo informações de 

vereadores do município será construída uma ETE (Estação de Tratamento de Esgoto) que deverá 

recolher todo o esgoto produzido neste município. 

3.3 - COLETA E ANÁLISE DOS PARÂMETROS BIÓTICOS 

3.3.1 - Comunidade Zooplanctônica  

Para a identificação das espécies foram coletadas amostras de água e de sedimento. As 

amostras de água foram obtidas a aproximadamente 50 cm da margem , com o auxílio de um balde de 

10 litros e filtradas através de uma rede cilindro-cônica de 35 m de malha (figura 3.2). Esta rede é 

composta de uma malha de nylon, com um cone redutor de filtragem e um copo coletor dotado de 

gaze para filtragem (Coelho In Bicudo, 2004).  

                                                                  

 

Figura 3.2: Rede de malha de nylon. 
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Foram filtrados aproximadamente, 140 litros para cada ponto. Após a filtragem e 

acondicionamento em frascos de 200 ml de polietileno, as amostras foram coradas com corante vital 

Rosa-de-Bengala, e transcorridos 15 minutos, fixadas com formalina 4% (Preservação Química). Para 

o sedimento foram coletadas amostras de fundo e da margem com uma pá de acrílico, evitando assim a 

contaminação deste. As amostras de sedimento de margem foram ressuspensas com água destilada, 

seguindo-se a mesma metodologia citada acima para fixação dos organismos (Coelho In Bicudo, 

2004).  

A identificação das espécies foi realizada com o auxílio de um microscópio binocular – 

Bioval, modelo XSZ -2105B-P e uma câmara de contagem de Sedgewick-Rafter e literatura 

especializada (Edmondson, 1959; Olivier, 1962; Ruttner-Kolisko, 1974; Rocha & Matsumura-Tundisi, 

1976; Koste, 1978; Paggi, 1978; Sendacz & Kubo, 1982; Smirnov & Timms, 1983; Reid, 1985; 

Matsumura-Tundisi, 1991; Segers, 1995; Elmoor-Loureiro, 1997; Souza, 2008).  

Foram analisados os seguintes dados: freqüência de ocorrência dos táxons; índices de 

diversidade (Shannon & Wiener, 1963), equitabilidade (Pielou, 1966), índice de saprobiose, além de 

análise ecológica multivariada, com o auxílio dos softwares PAST (Hammer, 2001) e Minitab 14, 

Statistica.  

3.3.2 - Coliformes Totais e Termotolerantes 

As coletas de água para análise quali-quantitativa dos coliformes foram realizadas no início e 

no final de cada estação, sendo realizada uma coleta, em cada ponto, nos seguintes meses: julho, 

setembro,janeiro e março. As amostras foram coletadas com o auxílio de vasilhame plástico e 

saquinhos plásticos estéreis de 100 ml, sendo as amostras coletadas in situ e depositadas nos saquinhos 

plásticos, devidamente lacrados e acondicionados em caixa de isopor, refrigerada a 4°C 

aproximadamente, para posterior análise no Laboratório L’aqua, da Escola de Farmácia, Universidade 

Federal de Ouro Preto (UFOP), com a colaboração da professora Doutora Vera de Miranda Guarda.  

Para a incubação e interpretação dos dados foi utilizada a técnica do DST
®
 (Defined Substrate 

Technology/ IDEXX), que emprega como reagente o Colilert-18
®
, Quanti-Tray 2000

®
 (IDEXX)

2
 e o 

Método do Número Mais Provável (NMP), respectivamente. O primeiro é uma metodologia mais 

rápida e simples usada em substituição a Metodologia dos Tubos Múltiplos, consistindo na adição de 

um substrato definido enzimático (Colilert-18
®
) à amostra, agitando levemente para dissolução 

completa. Após este procedimento, a mistura é colocada em uma cartela (Quanti-Tray
®
), selada no 

Sealer
®
, e incubada por 24 horas, a uma temperatura de 35°C. À medida que os coliformes começam a 

se reproduzir neste substrato (Colilert 18
®
), eles utilizam a β-galactosidase para metabolizar o 

                                                           
2
 Esta metodologia baseia-se no NMP, sendo aprovada pela EPA, constando do Standard Methods – Sessão 9221-c e 9223, a partir da 19 ed. 
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indicador do nutriente O-nitrofenil- β-D-galactopiranosídeo (ONPG), alterando este de incolor para 

amarelo. A bactéria E. colli utiliza a β-glucuronidase para metabolizar o MUG  (4-methyl-

umbelipheril- β -D-glucuronide), criando assim a fluorescência na cartela. Após o prazo de 24 horas, 

os poços foram lidos, sendo aqueles com coloração amarela, considerados positivos para coliformes 

fecais. Os poços positivos para coliformes termotolerantes (E. colli) apresentaram luminescência 

quando expostos à ação da luz ultravioleta (6-watt, 365-nm, UV light).  

Após a contagem, foi utilizada tabela específica para verificação do NMP. Estes valores foram 

então comparados com os definidos na Deliberação Normativa Conjunta COPAM/CERH-MG n.º 1, 

de 05 de Maio de 2008, como também correlacionados com os outros parâmetros analisados. 

3.4 - COLETA E ANÁLISE DOS PARÂMETROS ABIÓTICOS 

Os parâmetros abióticos foram analisados em relação a duas matrizes: água e sedimento, 

sendo uma parte analisada in situ e o restante, no Laboratório de Geoquímica Ambiental da UFOP 

(LGqA/UFOP).  

3.4.1 - Água 

As coletas de amostras de água para posterior análise foram realizadas no início e no final de cada 

estação, sendo: julho, setembro, janeiro e março. Foi realizada uma coleta para cada ponto nos meses 

citados anteriormente. As análises das amostras de água foram analisadas segundo o fluxograma 

abaixo (figura 3.3). 

Para as análises laboratoriais dos ânions (sulfatos, cloretos, alcalinidade) e turbidez foram 

coletadas amostras de água em garrafas de polietileno de 1L, refrigeradas a aproximadamente 4°C. 

Para as análises geoquímicas de elementos-traço foram coletadas amostras em garrafas de polietileno 

de 30 mL, filtradas em campo com o auxílio de uma seringa de 60 mL, acoplada a um filtro com 

membrana de 0,45µm, sendo imediatamente acidificadas com ácido nítrico e refrigeradas a 

aproximadamente 4°C.  Os elementos analisados foram: 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, Zn. 

A análise de turbidez foi realizada no aparelho HI93703, respeitando prazo de 24 horas, com 

refrigeração a 4ºC, evitando exposição à luz (Cetesb, 1977). Para as análises laboratoriais de 

alcalinidade foram utilizados 200 mL das amostras coletadas para a análise de alcalinidade que deve 

ser realizada em um prazo menor que 24 horas por tratar-se de água poluída (Cetesb, 1977). Os 

valores de alcalinidade foram obtidos pelo método de titulometria segundo Greenberg et al. (1995). 
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Figura 3.3: Fluxograma da metodologia para análise de parâmetros abióticos na água. 

 

Para a análise de sulfato utilizou-se 250mL das amostras de água, filtrada em laboratório 

através de membrana de 0,45µm. Esta análise deve ser realizada dentro de um prazo máximo de 7 dias 

(Cetesb, 1977). O processo envolveu a filtragem no laboratório de 250ml da amostra, e utilização do 

Método Turbidimétrico segundo Greenberg et al. (1995). Para a análise do cloreto foram utilizados 

250mL da amostra de água, filtrada em laboratório, em membrana de 0,45µm , dentro de um prazo de 

7 dias (Cetesb, 1977). A metodologia segue Greenberg et al. (1995) - Método Titulométrico. 

Os valores obtidos foram comparados com aqueles vigentes na legislação competente 

(Deliberação Normativa Conjunta COPAM/CERH-MG n.º 1, de 05 de Maio de 2008), e Ensaios de 

Toxicidade, sendo também correlacionados com os outros parâmetros analisados. 

3.4.2 - Sedimento 

Este trabalho analisou amostras compostas de sedimento de fundo e margem, buscando assim, 

verificar quais elementos químicos estariam sendo carreados para o rio. Foram coletadas amostras 

Ânions (sulfatos, cloretos e 

alcalinidade). 

Metodologia segundo 

Greenberg et al.(1992). 

Turbidez. 

Equipamento: aparelho 

HI93703. 

Elementos Traço e Maiores. 

Equipamento: ICPOES. 

Metodologia: Difração parcial. 

Análises realizadas  

no laboratório 

Condutividade elétrica, pH, 

temperatura (água), sólidos totais 

dissolvidos. 

Equipamento: Multiparâmetro 

Ultrameter II
TM

, modelo 6P 

Oxigênio Dissolvido. 

Equipamento: Digimed DM 4P 

Velocidade do fluxo. 

Equipamento: Micromolinete 

Fluviomátrico Digital Mod. FP 

– 101 (Global Water). 

Análises realizadas 

in situ 
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compostas de aproximadamente 5 Kg de sedimento (margem e fundo), com o auxílio de uma pá de 

acrílico (figura 3.4), evitando ao máximo a contaminação da amostra, sendo esta posteriormente 

acondicionada em sacos plásticos. As amostras de água forma coletadas antes das amostras de 

sedimento com o objetivo de evitar contaminação da água do rio com sedimento em suspensão (Cruz, 

2002). Foi realizada somente uma coleta por ponto nos seguintes meses: julho e março. Uma das 

características do sedimento é a relativa estabilidade de sua composição, logo optou-se por amostrá-lo 

somente no início da estação seca e final da estação chuvosa. 

 

 

Figura 3.4: Pá de acrílico utilizada para coletar amostras de sedimento. 

 

As amostras coletadas secaram naturalmente, sendo peneiradas em seguida no laboratório de 

Sedimentologia (UFOP).  A metodologia utilizada foi dividida em seis etapas, de acordo com a figura 

3.5. 
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Figura 3.5: Fluxograma da metodologia para análise de sedimentos. 

 

A primeira etapa consiste no peneiramento das amostras previamente quarteadas, em um 

conjunto de peneiras, com aberturas de tamanhos diferenciados, de acordo com a tabela abaixo. 
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Tabela 3.2: Peneiras utilizadas no fracionamento granulométrico. Fonte: Wentworth, 1922. 

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 0,0625 Areia Muito Fina (AMF) 

Fundo <0.0625 Silte/Argila (S/A) 

 

As frações granulométricas mais importantes para este trabalho são a argila e o silte, 

equivalente a fração <0,063mm. Estas frações possuem partículas de granulometria bem reduzida, 

apresentando um potencial maior de adsorção de elementos-traço em sua superfície (Brigante, 

Espíndola, 2003). 

Composição Mineralógica - Difração de Raios X 

A composição mineralógica da amostra foi realizada para todas as frações, com exceção da 

fração silte/argila. Esta etapa foi desenvolvida no laboratório de Mineralogia da UFOP, com o auxílio 

de uma lupa binocular, com um aumento de 10X. 

O procedimento de difração de raios-X, baseia-se no fato de cada mineral possuir estrutura 

atômica própria, criando assim, um padrão de difração que permite identificá-la (Carvalho, 2005). 

Somente a fração silte/argila foi analisada nesta etapa. Este procedimento foi realizado em um difrator 

de raios-X, modelo TCU 1000N – Panalytical, Anton Paar, no Laboratório de Difratometria/UFOP.  

Geoquímica Parcial  

A análise foi realizada na fração silte/argila, e teve como objetivo identificar os elementos 

maiores, menores e traço presentes na mesma. Esta etapa foi desenvolvida no LGqA/UFOP.  

Para a leitura no ICPOES realizou-se abertura parcial da amostra com a utilização de água 

régia, de acordo com o procedimento constante no Relatório BCR (Community Bureau of Reference, 

recentemente nomeado Standards, Measurements and Testing Programme) – 701 da Comissão 
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Européia (Rauret et al., 2001). Este tipo de abertura permite a digestão de outros minerais que não os 

silicatos, os quais não representam interesse ambiental no contexto deste trabalho, já que os 

elementos-traço não se encontram adsorvidos em sua superfície. Após a abertura parcial das amostras, 

foi realizada análise destas em Espectrofotômetro de Emissão Atômica via Plasma (ICPOES). 

Os resultados obtidos com a análise de sedimentos no ICPOES foram comparados com os valores 

estabelecidos no Protocolo para a Derivação do Guia da Qualidade dos Sedimentos Canadenses para a 

Proteção da Vida Aquática (Canada, 1995) e os valores desenvolvidos por MacDonald et al. (2000).  

3.5 -TRATAMENTO ESTATÍSTICO 

Foram realizados tratamentos estatísticos com os dados coletados buscando analisar 

separadamente os parâmetros bióticos e abióticos e posteriormente analisá-los de maneira conjunta. Os 

testes estatísticos que foram utilizados são: Oneway Anova, Correlação de Pearson, Análise de 

Commponentes Principais (PCA
3
), Regressão Simples, e Análise de Correspondência Canônica 

(CCA
4
). Os programas utilizados para o desenvolvimento da análise estatística foram o Statistica 7, 

PAST (Hammer, 2001) e o Minitab 14®. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
3 PCA: Principal Component Analysis 
4 CCA: Correspondence Canonical Analysis 
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  CAPÍTULO 4 

        REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

4.1 - CONTRIBUIÇÃO DOS PARÂMETROS BIÓTICOS E ABIÓTICOS NA 

 QUALIDADE DA ÁGUA 

De acordo com Rebouças (2004) a água é um dos quatro elementos formadores do nosso 

planeta, moldando sua superfície, esculpindo as formações rochosas e modificando suas paisagens. A 

vida na Terra está condicionada à presença de água, permitindo-se seu uso para higiene, alimentação, 

produção, entre outros. Buscando assegurar condições de vida ideais a todos os brasileiros, a 

Constituição, em seu artigo (art.) 225 diz que:  

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 (Brasil, 2003). 

 

Um ambiente ecologicamente preservado é tão importante quanto o acesso da população ao 

mesmo. Para tanto, em 1934, foi criado o Código das Águas (Decreto nº 24.643 de 10 de julho de 

1934), que estabelece em seu artigo primeiro que “As águas públicas podem ser de uso comum ou 

dominical” (Brasil, 2003). A ferramenta utilizada pelo governo para aplicação da legislação 

supracitada é a Política Nacional dos Recursos Hídricos (PNRH) (Lei 9.433 de 1997) que diz em seu 

artigo primeiro: 

I - a água é um bem de domínio público; 

II - a água é um recurso natural limitado, dotado de valor econômico; 

III - em situações de escassez, o uso prioritário dos recursos hídricos é o consumo 

humano e a dessedentação de animais; 

IX (sic) - a gestão dos recursos hídricos deve sempre proporcionar o uso múltiplo 

das águas;
1
 

IV - a bacia hidrográfica é a unidade territorial para implementação da Política 

Nacional de Recursos Hídricos e atuação do Sistema Nacional de Gerenciamento de 

Recursos Hídricos; 

VI (sic) - a gestão dos recursos hídricos deve ser descentralizada e contar com a 

participação do Poder Público, dos usuários e das comunidades (Brasil, 1997). 

 

Por ser um excelente meio de transporte de solutos, parte da poluição que os rios sofrem a 

jusante pode ser derivada de fontes localizadas a milhares de quilômetros. Assim sendo, em vários 

                                                           
1 Erro do documento original. 
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lugares ao redor do mundo a disponibilidade de água superficial para higiene, dessedentação e 

alimentação já não é possível, devido ao grau de contaminação orgânica e inorgânica. Não somente a 

água no estado líquido pode ser considerada transportadora, como também no estado de vapor. Logo, 

organoclorados utilizados em plantações ao redor do mundo podem ser encontrados, atualmente, nas 

geleiras do continente Ártico (Rebouças, 2004).  

Poluição pode ser considerada como a alteração da qualidade do ambiente, resultante de 

atividades que impactam, em sua maioria, negativamente o ecossistema. As consequências destes 

impactos são abrangentes, prejudicando desde a saúde, segurança e o bem estar das populações, como 

também o desenvolvimento da economia local, com a redução da biodiversidade e de locais 

apropriados para se desenvolverem atividades econômicas e sociais (Derisio, 1992). Estes impactos 

causam um desequilíbrio nas relações ecológicas no meio ambiente, gerando uma alteração no fluxo 

de energia, com os centros urbanos produzindo e consumindo muito mais energia do que as áreas 

naturais. Paradoxalmente, ambientes naturais são considerados pouco alterados em suas características 

próprias, sendo, entretanto, heterogêneos em tempo e espaço. Esta variabilidade é responsável por 

fazer com que as comunidades biológicas estejam em contínuo processo de organização (Hutchinson, 

1957). A heterogeneidade ambiental, atuando com freqüência e intensidades variáveis, pode 

configurar-se em uma perturbação modificando não somente o caráter qualitativo, como também 

quantitativo da biota e do meio, selecionando espécies, por exemplo, através de mecanismos 

competitivos que tornam-se favoráveis mediante a perturbação (op cit.). Desta forma, o ambiente 

aquático pode ser considerado como um sistema de reação, apresentando padrões biológicos de 

resposta diferenciados em função dos diversos impactos.  

Dentre as inúmeras e variadas perturbações que este sistema pode sofrer, as ações humanas 

são as mais impactantes. Algumas são mais constantes, como a devastação das matas ciliares, 

canalizações, represamentos e despejo de efluentes in natura nos rios, que contribuem para modificar 

as características originais destes ecossistemas (Welcomme, 1985). 

Segundo Tundisi (2008), as águas naturais possuem composição química distinta, sendo que 

fatores como composição geológica, uso e ocupação do solo são importantes elementos na sua 

estruturação. Suas características físicas e químicas são fundamentais para os organismos aquáticos 

(peixes, plâncton e outros), pois determinam as condições ambientais que favorecem ou não o 

crescimento e a sobrevivência dos mesmos, proporcionando também diferenças na qualidade e 

quantidade destes organismos, constituindo-se em verdadeiras barreiras para determinadas espécies no 

que tange a sua adaptação àquele habitat (Castagnolli, 1992).  
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4.2 - PARÂMETROS BIÓTICOS 

Zooplâncton é o termo genérico utilizado para definir-se o grupo de organismos de diferentes 

categorias taxonômicas, que possuem como característica comum o seu hábitat (Esteves, 1988). Este 

grupo exerce um papel fundamental na ciclagem e redução da matéria orgânica (Cardoso et al., 2008). 

A maior parte destes microorganismos alimenta-se preferencialmente de fitoplâncton e 

bacterioplâncton, podendo ocorrer a predação entre os grupos (Tundisi, 2008). A comunidade 

zooplanctônica de ambientes dulcícolas é composta principalmente pelos rotíferos, microcrustáceos 

(Cladocera e Copepoda) e protozoários (Hutchinson, 1957), sendo que o primeiro grupo apresenta, 

geralmente, a maior diversidade específica (Ruttner-Kolisko, 1974; Vasquez, 1984). 

O grupo Protozoa compreende 16 filos que contêm espécies de vida livre. É composto por 

organismos unicelulares, fagotróficos (Finlay, 1997).  Este grupo é considerado cosmopolita, sendo 

encontrado em praticamente todos os sistemas aquáticos. Alimentam-se de detritos, bactérias, algas, 

locomovendo-se por meio de flagelos ou cílios (Tundisi, 2008). São organismos que podem acelerar a 

transferência de energia em sistemas aquáticos ao alimentarem-se de partículas não aproveitadas pelos 

organismos zooplanctônicos maiores, retornando-as para o meio. Este grupo pode ser dividido em 

ciliados e flagelados. Os protozoários ciliados, além de atuarem diretamente na transferência de 

energia para os níveis tróficos mais altos, aumentam a disponibilidade de nutrientes para o 

crescimento do fitoplâncton (Johannes, 1965). 

Segundo Segers citado por Wallace (2002), o grupo dos rotíferos é composto por 

aproximadamente 1.850 espécies, que alimentam-se de material em suspensão, concentrado por meio 

de uma coroa de cílios, também utilizada para locomoção. Sua alta taxa reprodutiva e ciclo de vida 

relativamente curto fazem com que estes organismos desempenhem um papel importante na produção 

de matéria orgânica nos corpos d’água (Sipaúba-Tavares, 1988). Algumas espécies são sensíveis a 

alterações físico-químicas no ambiente devido, principalmente ao seu tamanho reduzido e à 

permeabilidade do seu tegumento (Nogrady et al., 1993). Alguns parâmetros que influenciam a 

dinâmica natural do grupo Rotifera são: temperatura, oxigênio dissolvido, luminosidade e pH 

(Hofmann, 1977). Devido à sua sensibilidade às alterações no ambiente e ciclo de vida curto, 

facilidade de reprodução em cativeiro, este grupo vem sendo usado como ferramenta auxiliar para o 

monitoramento ambiental, e em testes de ecotoxicologia (Wallace, 2002). 

Os organismos do grupo Crustacea podem ser bentônicos ou planctônicos, apresentando uma 

carapaça de quitina, que pode ser enriquecida com carbonato de cálcio.  Segundo Edmondson (1959), 

cladóceros são organismos amplamente distribuídos (charcos, lagos, rios), embora certas espécies 

estejam restritas a determinadas partes do continente. A maioria destes organismos se alimenta de 
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bactérias e algas, sendo que algumas espécies são predadoras. São mais facilmente encontrados em 

áreas mais rasas, com uma maior concentração de plantas (Talamoni, 1995). 

A estrutura da comunidade zooplanctônica pode ser considerada indicadora da qualidade 

ambiental, pois fornece evidências sobre o funcionamento do ecossistema em questão, principalmente 

por comporem os níveis tróficos inicias do mesmo (Cardoso, Marques, 2006).  Estudos sobre a 

estrutura e a dinâmica do plâncton, em especial do zooplâncton, têm despertado o interesse de um 

grande número de pesquisadores de ecossistemas aquáticos pelo fato destes organismos responderem 

prontamente às mudanças que ocorrem no ambiente, bem como pelo seu ciclo de vida curto, 

funcionando assim como indicadores ecológicos. Os grupos zooplanctônicos desenvolvem papéis bem 

específicos no ecossistema, sendo também o elo na cadeia trófica entre os consumidores primários e 

secundários (Landa, 1999). Apesar da sua importância, estudos sobre a interação da comunidade 

zooplanctônica com o meio ambiente (parâmetros abióticos), em rios não tem sido largamente 

estudada. Muitos artigos preocupam-se em divulgar lista de espécies, verificar a abundância, biomassa 

e a produção de grupos específicos – ciliados e flagelados (Joaquim Justo et al., 2006). Mais raros são 

os estudos que envolvem a análise da resposta do zooplâncton à toxicidade de elementos químicos 

presentes em rios. 

 A contaminação de ambientes aquáticos vem tornando-se cada vez mais rápida com o 

decorrer dos anos, com consequentes problemas ambientais. A descarga de elementos traço e maiores 

em altas concentrações e seu acúmulo na cadeia trófica levam a questionamentos sobre como estes 

elementos estão interagindo naquele compartimento entre si, potencializando ou reduzindo sua 

toxicidade e como esta pode afetar os seres humanos, seja através da ingestão de alimentos 

contaminados ou mesmo pela utilização de água contaminada. É sabido que estes elementos químicos 

são tóxicos à maioria dos microorganismos aquáticos em certas concentrações (Madoni, 2005). 

Segundo Irato e Piccinni (1996), a intensidade do dano e os locais de atuação dependem da 

concentração do elemento e da interação deste com outros parâmetros abióticos. Os valores de pH, a 

concentração de matéria orgânica e oxigênio dissolvido podem atuar favorecendo certas reações 

químicas, através das quais aquele elemento estará ou não disponível para o meio. Os 

microorganismos aquáticos também possuem mecanismos que os protegem de uma possível 

intoxicação, denominados mecanismos de tolerância. A formação de grânulos citoplasmáticos ou 

ligações da membrana com vesículas onde os elementos químicos permanecem isolados impedindo 

que estes entrem no metabolismo são exemplos deste mecanismo (Piccinni, 1989; Viarengo and Nott, 

1993; Madoni, 2006). Os elementos químicos podem causar lise da membrana, reduzir a taxa 

metabólica ou alterar caminhos metabólicos, bloqueando a atuação de enzimas, redução na 
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alimentação, inibição do crescimento, influenciando diretamente a taxa de sobrevivência destes 

microorganismos (Albergoni, 1983; Nilsson, 1981).  

4.3 - PARÂMETROS ABIÓTICOS 

Este projeto contemplou alguns parâmetros utilizados pelo Programa Águas de Minas, como 

outros considerados igualmente importantes para uma boa compreensão da saúde da bacia. A seguir 

apresenta-se uma síntese das características destes parâmetros. 

4.3.1 - Condutividade Elétrica 

É a capacidade que a água possui de conduzir corrente elétrica, sendo esta relacionada com a 

presença de partículas dissolvidas, carregadas eletricamente (íons) (Negrel and Lachassagne, 2000; 

Meybeck, 1987; Hem 1970; Leite et al., 2010). Quanto maior for a concentração de íons dissolvidos, 

maior será o valor da condutividade. Em águas continentais, os íons diretamente responsáveis pelos 

valores da condutividade são, entre outros, o cálcio, o magnésio, o potássio, o sódio, carbonatos, 

sulfatos e cloretos (Esteves, 1998). A condutividade é importante não somente do ponto de vista 

limnológico, bem como do ponto de vista geológico, porque: 

 Fornece informações sobre a concentração iônica local, apesar de não fornecer dados sobre quais 

íons encontram-se dissolvidos; 

 Auxilia na detecção das possíveis fontes poluidoras do ecossistema aquático em questão; 

 A composição mineralógica de um determinado trecho pode interferir nos valores de 

condutividade, aumentando ou reduzindo os mesmos, auxiliando assim na identificação da 

composição iônica local. (Esteves, 1988). 

4.3.2 - Potencial Hidrogeniônico (pH) 

Este parâmetro corresponde à medida da concentração dos íons hidrogênio ou de sua 

atividade, definindo o fator de intensidade de acidez, com base no logaritmo negativo na base 10 das 

concentrações de 
H , 

  HpH log                                               (1) 

 

4.3.3 - Sólidos Totais Dissolvidos (STD) 

Refere-se às partículas presentes na água responsáveis pela formação da cor, derivadas, 

normalmente dos processos de intemperismo em rochas (Semad, 2007). 
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4.3.4 - Oxigênio Dissolvido (OD) 

É um dos gases dissolvidos na água mais importantes para a caracterização e dinâmica dos 

ecossistemas aquáticos (Esteves, 1988) a concentração deste elemento está relacionada com a 

distribuição e sobrevivência de microorganismos aquáticos (Tundisi, 2008). Este parâmetro também 

relaciona-se com o potencial REDOX do ambiente. 

4.3.5 - Turbidez 

Este parâmetro refere-se ao grau de interferência, provocado por sólidos em suspensão, que 

ocorre com a passagem da luz através da água (Sperling, 2005).  

4.3.6 - Alcalinidade 

Alcalinidade é a capacidade das águas neutralizarem compostos ácidos devido a presença de 

bicarbonatos, carbonatos e hidróxidos, quase sempre de metais alcalinos ou alcalinos terrosos (sódio, 

potássio, cálcio, magnésio, e outros) (Greenberg, 1995). É expressa em miligramas por litro de 

carbonato de cálcio (NBR 9896/1993) ou como mg/L de HCO


3  e 
2

3CO  em relação valor do pH. 

4.3.7 - Sulfato 

São sais que variam entre moderadamente a muito solúveis em água, com exceção dos sulfatos 

de estrôncio e de bário. Sua presença em rios e lagoas está relacionada à oxidação de sulfetos nas 

rochas e à lixiviação de compostos sulfatados como gipsita   3OHAl  e anidrita  4CaSO , podendo 

ser produzidos também como resultado final da oxidação dos sulfetos, principalmente da 

pirita  2FeS , em um processo comum em áreas de mineração dos sulfatos conhecido como drenagem 

ácida (Parra, 2006). Nas águas superficiais, pode ocorrer através das descargas de efluentes 

domésticos e industriais (Semad, 2009).  

4.3.8 - Cloreto 

A presença dos íons cloreto em águas naturais é derivada da dissolução de sais, como o cloreto 

de sódio  NaCl , ou mesmo da lixiviação de minerais ferromagnesianos de rochas ígneas e de rochas 

evaporíticas (Sperling 1996, Santos 1997, Parra, 2006). Um aumento no teor desses ânions na água é 

indicador de uma possível poluição por efluentes domésticos e industriais (Semad, 2009). Os cloretos 

 Cl  são muito solúveis, sendo estáveis em solução e de difícil precipitação, não sofrem oxidação 

nem redução em águas naturais sendo encontrados geralmente associados aos íons de sódio. 
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4.3.9 - Elementos Químicos 

Segundo Gailladert (In Drever, 2005), elementos traço são aqueles cujas concentrações são 

menores do que 
11 mgL  em águas naturais, sendo a crosta continental a principal fonte destes 

elementos.  

A litologia local pode ser considerada como a principal fonte destes elementos para o rio, 

sendo a geoquímica dessas águas superficiais um reflexo dos minerais presentes nas rochas (Meybeck, 

2005). Apesar de elementos traço apresentarem baixas concentrações, estes são de extrema 

importância em sistemas aquáticos, pois alguns são considerados tóxicos a biota, podendo também ser 

utilizados para medir o impacto de certas atividades antrópicas, como a mineração. 

Os minerais que compõem uma rocha possuem um certo grau de estabilidade, sendo mais ou 

menos suscetíveis a sua remoção. Esta estabilidade foi retratada por Stallard (1995) citado por 

Meybeck (2005) em uma escala, onde a mobilidade de certos minerais típicos de solos tropicais foi 

retratada. Nesta escala os minerais são classificados como mais ou menos estáveis, a saber: quartzo >> 

K- feldspatos, micas >> Na-feldspatos> Ca-feldspatos, anfibólios> piroxenos> dolomita> calcita>> 

pirita, anidrita, gipsita>> halita. O intemperismo e ações antrópicas (exploração mineral) podem fazer 

com que estes sejam removidos da rocha e lixiviados para o solo, bem como para as margens ou leito 

do rio.  

A abundância dos elementos traço nos rios depende diretamente da sua concentração na crosta 

continental, bem como da sua mobilidade durante os processos de lixiviação e transporte (Gailladert, 

In Denver, 2005). O grau de mobilidade destes elementos é importante, pois auxiliam na verificação 

da qualidade da água, por exemplo. Assim, Gailladert (In Drever, 2004) elaborou uma classificação 

quanto a mobilidade dos elementos, distribuindo os mesmos em quatro grupos: 

1º. Grupo – Elementos com alta mobilidade: Cl, C, S, Cd, Se, As, Ca, Mg, Sr, Re, B, Sb, Mo; 

2º. Grupo – Elementos com mobilidade moderada: U, Os, Si, Li, W, K, Mn, Ba, Cu, Ra, Rb, Co e Ni; 

3º. Grupo – Elementos com baixa mobilidade: Zn, Cr, Y, V, Ge, Th, Pb, Cs, Be, Ga, Fe, Hf; 

4º. Grupo – Elementos Imóveis: Nb, Ti, Zr, Al, Ta. 

Esta separação dos elementos em grupos distintos não é fixa, sendo que elementos que se 

encontram no 4º Grupo podem passar para outros grupos, dependendo da intensidade da lixiviação, 

grau de metamorfismo, tipo de solo, valores de pH na água, entre outros fatores. A tabela 2.2 apresenta 

os principais elementos químicos presentes na litologia local e sua mobilidade para ambientes 

alcalinos. 



Contribuições às Ciências da Terra 

42 

 

4.4 - QUALIDADE DA ÁGUA NA BACIA DO RIO PIRANGA 

Segundo o Plano Nacional de Recursos Hídricos “A bacia hidrográfica representa a unidade 

de planejamento e gestão” (Brasil, 2006), na qual são implantadas políticas públicas que zelam pelos 

usos dos recursos hídricos. A bacia hidrográfica pode também referir-se a uma compartimentação 

geográfica natural, que está delimitada por divisores de água, sendo drenada superficialmente por um 

curso d’água principal e seus afluentes (Fernandes, 1994).  

Os conceitos de bacia e sub-bacias hidrográficas se relacionam através de ordens hierárquicas 

dentro de determinada rede hídrica (Fernandes, 1994). As bacias e sub-bacias hidrográficas tropicais e 

subtropicais são formadas por diferentes tipos de ecossistemas, como rios, riachos e lagoas, cujas 

interações são pouco conhecidas (Margalef, 1974) e por este fato merecem estudos para melhor 

compreensão de sua dinâmica, antes que a ação humana diminua a sua complexidade (Lowe-

Mconnell, 1987).  

Uma UPGRH pode ser definida como: 

Espaço territorial mineiro formado por uma área hidrográfica, bacia, grupo de bacias 

ou sub-bacias hidrográficas contíguas com características naturais, sociais e 

econômicas homogêneas ou similares, assegurando-lhe uma identidade própria. 

Essas Unidades foram definidas com o objetivo de orientar o planejamento e o 

gerenciamento dos recursos hídricos, onde atuam os Comitês e são aplicados os 

instrumentos de gestão da Política Estadual de Recursos Hídricos e as ações e 

programas voltados para a manutenção e recuperação da qualidade e quantidade da 

água (Minas Gerais, 2008).  

 

A UPGRH DO 1está localizada no Estado de Minas Gerais, possuindo uma área de 17.571,37 

Km², constituindo-se na segunda maior unidade da bacia do rio Doce, em termos de área (Semad, 

2008). Sua população está estimada de 686.263 habitantes que estão distribuídos em 69 municípios, 

onde existe uma predominância da população urbana sobre a rural. A densidade demográfica desta 

região gira em torno de 10 hab/km² e o Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) dos municípios da 

bacia hidrográfica do rio Piranga situa-se em torno de 0,5 (Semad, 2010). Esta UPGRH estende-se 

desde as nascentes do rio Piranga até as proximidades do Parque Estadual do Rio Doce, sendo 

composta pelas bacias hidrográficas do rio Piranga, que ocupa uma área de 6.606 km², pela bacia 

hidrográfica do rio do Carmo, com área de 2.278 km², pela bacia do rio Casca, com área de 2.510 km² 

e pela bacia hidrográfica do rio Matipó, com 2.550 km². Soma-se a área destas bacias as áreas de 

drenagem de outros tributários que drenam diretamente para o rio Doce, por ambas as margens, 

denominada – Área Incremental Piranga que ocupa 3.626 km². 
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A UPGRH DO 1 possui nove pontos de monitoramento (Figura 4.1) onde são coletadas as 

informações utilizadas para a análise da qualidade de água. Os dados começaram a serem armazenados 

em um banco de dados a partir de 1997. Os pontos de monitoramento são os seguintes: 

• RD001 - Rio Piranga no município de Piranga; 

• RD004 - Rio Xopotó próximo a sua foz no rio Piranga; 

• RD007 - Rio Piranga no município de Porto Firme; 

• RD009 - Rio do Carmo em Monsenhor Horta; 

• RD013 - Rio Piranga a jusante de Ponte Nova; 

• RD018 - Rio Casca em Águas Férreas; 

• RD019 - Rio Doce a montante da foz do rio Casca; 

• RD021 - Rio Matipó a jusante de Raul Soares; 

• RD023 - Rio Doce a montante da Cachoeira dos Óculos. 
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Figura 4.1: Pontos de Monitoramento, UPGRH DO1. Fonte: Semad, 2008. 

 

Segundo Relatório Trimestral (Semad, 2008), o rio Piranga apresentou três violações nos 

parâmetros estabelecidos na Resolução Conjunta CERH/COPAM no.1 de 2008 (Minas Gerais, 2008), 

a saber: coliformes termotolerantes, demanda bioquímica de oxigênio e Fósforo total, sendo 

considerado um dos corpos d’água que apresentaram o maior número de violações dentro do 

monitoramento realizado. Estas violações estão correlacionadas com o lançamento de esgoto in 

natura, além da prática da agropecuária. A bacia do rio Piranga sofre com poluição diversa, queda na 

recarga do lençol freático, problemas de drenagem em estradas rurais, desmatamento e extração de 

mata para a produção de carvão, cascalheiras clandestinas, e fiscalização ineficiente. Estes problemas 

têm como reflexo imediato, a redução da qualidade de água na maior parte desta bacia (Semad, 2010). 



Contribuições às Ciências da Terra 

45 

 

Em 2009, o Relatório de Monitoramento enquadrou os corpos d’água da UPGRH DO 1como 

possuindo águas de Classe 2 (Semad, 2009). De acordo com o estabelecido na Resolução Estadual, 

III - classe 2: águas que podem ser destinadas: 

a) ao abastecimento para consumo humano, após tratamento 

convencional; 

b) à proteção das comunidades aquáticas; 

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

mergulho, conforme Resolução CONAMA no 274, de 29 de novembro 2000. 

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

campos de esporte e lazer, com os quais o público possa vir a ter contato 

direto; e 

e) à aqüicultura e à atividade de pesca (Minas Gerais, 2008). 

 

A bacia do rio do Carmo possui uma área de drenagem de 2.277,95 Km
2
. De acordo com o 

Plano de Ação da UPGRH DO1 (Semad, 2010), o rio do Carmo vem sendo considerado como um dos 

rios mais críticos na UPGRH DO1, juntamente com o rio Piranga, quase sempre com as mesmas 

violações: Coliformes Termotolerantes e Totais; Manganês, Fósforo e Arsênio Total; e Turbidez 

(Figura 4.2).  
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Figura 4.2: Resultados (%) que não atenderam ao padrão da classe 2 no período de julho de 1997 a 

janeiro de 2008 - Sub-bacia do Ribeirão do Carmo. Fonte: Semad, 2010. 

 

4.5 - EXPLORAÇÃO AURÍFERA E ASPECTOS AMBIENTAIS 

A sub-bacia do Ribeirão do Carmo encontra-se localizada nos municípios de Ouro Preto, onde 

estão inseridas suas nascentes, e Mariana. Esta área destacou-se nos séculos 17 e 18 devido à 

explotação aurífera que ocorreu nesta região. Durante o ciclo do ouro, entre 1700 e 1850, o Brasil se 

destacou como o maior produtor mundial, com uma produção anual em torno de 16 toneladas 

provenientes principalmente de aluviões e outros depósitos superficiais explorados pelos Bandeirantes. 

(Palermo et al. In Bicudo, 2004). Segundo Palermo, 

distritos auríferos são definidos pela presença de uma ou mais jazidas, além de 

ocorrências e depósitos de menor importância que podem apresentar tipologias 

diferentes, mas encontram-se concentradas em determinadas áreas (Palermo et al., 

In Bicudo, 2004).  

 

Em Minas Gerais, uma mina que se destacou pela sua produção aurífera foi a mina de 

Passagem. Com a escassez do mineral, que era explorado na superfície, deram início as explorações no 

subsolo, com uma exploração inicial de veios de quartzo auríferos, e as chamadas jacutingas auríferas 

através da construção de galerias subterrâneas de encosta, apelidadas de cachimbos. Este tipo de 
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exploração ainda era desenvolvido de maneira quase artesanal. A troca da exploração artesanal de 

galerias pela exploração técnica deu-se em 1810, quando D. João VI, através da iniciativa de Conde de 

Linhares trouxe ao Brasil o Barão Von Eschwege (Ladeira, 1988). As companhias de mineração 

inglesas que chegaram ao Brasil com a vinda de Eschwege trouxeram técnicas avançadas para a época 

como a pólvora, amalgamação por mercúrio e a utilização da força hidráulica em operações de 

drenagem, ventilação e transporte do minério (Pimentel, 2001). 

Contudo, esta exploração deixou um legado ambiental para as futuras gerações – a 

contaminação dos rios da região com mercúrio derivado da amalgamação e arsênio, derivado da 

arsenopirita (presente nas mineralizações auríferas locais).  Vários trabalhos desenvolvidos na área em 

questão confirmaram esta contaminação, como os trabalhos de Borba (2002), Eleutério (1997), Costa 

(2007), Cruz (2002), Pimentel (2001), entre outros.  

De acordo com Eleutério (1997), amostras de sedimentos Ribeirão do Carmo apresentaram 

concentrações elevadas de elementos como Hg, As, Pb, Zn, Cu, Cd, Co, Cr, Ni e Li. Estas 

concentrações são derivadas da atividade minerária praticada por séculos na área em questão. O 

arsênio, em particular, possui a peculiaridade de apresentar-se quase sempre com altas concentrações, 

já que sua origem é em parte, geogênica (Costa, 2007).  As concentrações elevadas de As nos 

sedimentos ocorrem em fases sulfetadas e principalmente em minerais secundários como argilo-

minerais e oxi-hidróxidos de ferro e manganês (Costa, 2007).   

 Borba (2002) realizou várias análises em água, relacionadas ao arsênio derivado da mina de 

Passagem, encontrando concentrações de 2.980 μg/L. Logo abaixo da mina foi detectada uma 

concentração de 800 μg/L de arsênio. As fontes geogênicas de As estão relacionadas às rochas que 

hospedam os depósitos auríferos sulfetados, sendo maiores concentrações de As presente em rochas 

constituídas por sulfetos e carbonatos (Borba, 2002).  

4.6 - SEDIMENTOS 

O sedimento é considerado um compartimento importante no ecossistema aquático já que 

proporciona uma variedade de habitats para várias espécies de organismos. Além disto, a fração 

silte/argila desempenha papel fundamental como reservatório de elementos maiores e traço e outras 

substâncias químicas possivelmente tóxicas à biota. 

Nas últimas décadas, tem aumentado o número de pesquisas relacionadas à interface água-

sedimento, já que esta tem um papel importante no controle do transporte e exposição dos elementos 

maiores e traço (Ahlf  et al., 2009). Estes elementos estão distribuídos no ambiente na fase dissolvida, 

coloidal, em suspensão e em fases sedimentares, podendo acumular-se na biota através de várias vias 

de ingestão, sendo que em um ecossistema aquático o principal lugar onde estes elementos se 
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acumulam é no sedimento, na fração silte/argila, chegando mesmo a reter 99% dos elementos-traço e 

maiores disponíveis no talvegue (Salomons 1998). Segundo Eleutério (1997), a adsorção de 

elementos-traço em sedimentos está relacionada à fração argila e à matéria orgânica, bem como de 

óxidos e hidróxidos de ferro e manganês (Costa, 2007). O aporte destes elementos para o sedimento 

pode ser derivado de ações antrópicas, principalmente pela atividade minerária, como também por 

fontes naturais, geogênicas (lixiviação de solos e intemperização de rochas) (Pradit et al., 2009). 

Segundo Agudo (1987), citado por Parra (2006), as substâncias tóxicas armazenadas no sedimento 

podem ser liberadas para o meio aquoso toda vez que este compartimento sofrer alterações físicas 

(período de chuvas) ou químicas (pH ou Eh). 

4.6.1 - Contaminação de Sedimentos na Sub-bacia do rio do Carmo 

Desde a década de 80 vem sendo desenvolvidas pesquisas relacionadas com a geoquímica 

ambiental na bacia do rio do Carmo. A concentração de elementos maiores e traço no sedimento no 

Ribeirão do Carmo correlaciona-se com as altas concentrações destes nos horizontes mineralizados, 

que ao serem expostos, liberam os mesmos, pela ação da erosão ou lixiviação, para o ambiente. Um 

exemplo é o elemento arsênio. Sua concentração em sedimentos do ribeirão do Carmo apresenta-se 

bem elevada, com uma concentração máxima de 4700 mg/kg, medida na vizinhança da mina de 

Passagem, por Borba (2002). No ribeirão do Carmo, o arsênio é derivado de concentrações naturais 

presentes em veios sulfetados com destaque para a arsenopirita. A lixiviação e erosão nas rochas onde 

estes veios estão encerrados contribuem para a liberação deste elemento químico para a água e 

sedimentos na área de estudo. A atividade de garimpo ou mesmo a construção de casas, expõe estes 

veios, propiciando a lixiviação do arsênio e outros elementos para o meio (Eleutério, 1997). 

Segundo Borba (2002), a atuação do intemperismo sobre os corpos de minério (encaixados em 

rochas do Grupo Nova Lima - greenstone belt Rio das Velhas e itabiritos – Formação Cauê), promove 

oxidação dos sulfetos e conseqüente liberação de arsênio, neste caso específico, para o ambiente. 

Além da liberação natural, as altas concentrações de arsênio encontradas na área de estudo estão 

associadas aos rejeitos depositados ao longo das drenagens durante aproximadamente 300 anos de 

mineração.  

4.6.2 - Legislação competente 

Até o momento, no Brasil, não existe um dispositivo legal que estabeleça os valores de 

referência para determinar níveis de contaminação nos sedimentos. Os parâmetros utilizados são 

aqueles derivados dos Valores-Guia de Qualidade de Sedimento (VGQS) que tiveram como base os 

estudos desenvolvidos por Long (1991) e Long juntamente com MacDonald (1998), que são 

largamente utilizados nos Estados Unidos e Canadá. Padrões de qualidade ambiental para sedimentos 
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(Crane, 2003) começaram a ganhar atenção quando, através de pesquisas, concluiu-se que organismos 

aquáticos tinham a capacidade de acumular substâncias tóxicas derivadas do meio no qual estavam 

inseridos (água, sedimento). Foram então desenvolvidos, através de testes laboratoriais valores 

mínimos e máximos, que ficaram conhecidos como Valores Guia de Qualidade. Valores-guia de 

qualidade de sedimento (VGQS) são ferramentas auxiliares que aliam a análise do valor de 

concentração de um parâmetro abiótico (em sua maioria, substâncias químicas) e seu efeito tóxico 

para a biota, ou seja, tem como base o princípio de causa e efeito. Na literatura existem vários tipos de 

VGQS, que foram desenvolvidos através de análises laboratoriais e alguns experimentos controlados 

em campo. O VGQS desenvolvido pelo governo canadense utilizou uma série histórica de dados 

relacionados a toxicidade de diversas substâncias químicas, que foram compilados em um banco e 

trabalhados posteriormente para a geração dos valores limiares -  Threshold Effect Level (TEL)
2
 e 

Probable Effect Level (PEL)
3
. O primeiro estabelece um valor máximo de concentração de certa 

substância química no qual não são observados efeitos na biota. O segundo indica que acima deste 

valor efeitos adversos na biota são observados (Canada, 1995).  

MacDonald et al. (2000) desenvolveram, com base nos diferentes VGQS encontrados na 

literatura dois índices denominados Threshold Effect Concentration (TEC)
4
 e Probable Effect 

Concentration (PEC)
5
. Indicam concentrações de contaminantes associados ao sedimento, abaixo das 

quais não são encontrados efeitos adversos em organismos aquáticos (TEC) e as concentrações acima 

das quais, são esperados efeitos adversos em organismos aquáticos (PEC) (relacionados ao 

sedimento). 

O documento no. 195/2005-E da Cetesb (São Paulo, 2005) também foi utilizado como 

orientador, para comparação com as concentrações encontradas nas amostras de sedimento analisadas. 

Segundo Silvério (2003), 

Valores-guias de qualidade dos sedimentos são ferramentas científicas que deveriam 

sintetizar informações a respeito dessas relações entre as concentrações de poluentes 

no sedimento e qualquer efeito adverso resultante da exposição a estes 

contaminantes (Silvério, 2003). 

 

Valores-Guia de Qualidade do Sedimento vem sendo utilizados por cientistas e gestores, em 

vários países como ferramentas auxiliares para identificação de áreas contaminadas ou mesmo áreas 

de risco para a biota e consequentemente para a população. Estes valores são mais eficazes quando 

comparados àqueles da legislação vigente, fornecendo assim, mais informações sobre a qualidade 

                                                           
2 TEL: Nível Limiar de Efeitos; 
3 PEL: Nível Provável de Efeitos; 
4 TEC (Threshold Effect Concentration): Concentração Limiar para observação de Efeitos; 
5 PEC (Probable Effect Concentration): Concentração Provável para observação de Efeitos. 
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daquele ambiente específico, auxiliando nas tomadas de decisões pelos gestores (Mac-Donald et al., 

1992, 2000; Long and Mac Donald, 1998; USEPA 1992, 2000; Ingersoll et al., 1996, 1997). Portanto, 

estes valores são essenciais para a verificação da contaminação do sedimento, bem como para 

implementação de medidas que limitem ou previnam futuras contaminações deste compartimento 

(McCauley et al., 2000). 

4.7 - TRATAMENTO ESTATÍSTICO 

4.7.1 - Anova Oneway 

Esta análise foi desenvolvida por R.A. Fisher, e consiste na decomposição da variação total 

entre os valores obtidos no experimento em vários componentes identificáveis, sendo neste caso, a 

variação total dos parâmetros físico-químicos analisados (Callegari-Jaques, 2004). Cada componente 

atribui a variação a uma causa ou fonte diferente. Neste estudo foi realizada uma análise para um 

critério de classificação, também conhecida como Anova One-way. Por este método, a variação global 

é subdividida em duas frações, sendo a primeira correspondente à variação entre as médias dos grupos 

quando comparadas com a média geral de todos os parâmetros, representando assim o efeito dos 

diversos tratamentos. A segunda corresponde a variação observada entre as unidades experimentais de 

um mesmo tratamento, com relação à média desse grupo, isto é, tratam-se das diferenças individuais, 

ou aleatórias, nas respostas. Assim, a variação total (Vtt) é igual a variação entre tratamentos (Vet) 

somada à variação dentro dos tratamentos (Vdt). Logo, 

 

VdtVetVtt                                                                (2) 

 

Supõe-se que os n tratamentos (n1, n2, ...) podem originar médias diferentes, contudo a 

variação entre os indivíduos (
2 ) é igual em todas as populações comparadas, ou seja, 

 

nnnH   ...: 210                                                 (3) 

Partindo-se daí, deduz-se que se houver efeito diferencial entre os tratamentos, a variação 

entre (Vet)  deve ser maior do que a variação dentro (Vdt) do mesmo tratamento. Assim, 

 

                    
.1dt

et

V
V

                               (4) 
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Se H0 for comprovada, ou seja, não existe uma diferença na população, a Vet deverá ser igual a 

Vdt e a razão F entre elas equivale a 1. 

4.7.2 - Regressão Linear Simples (RLS) 

Este método estatístico é utilizado quando pressupõe-se uma relação de causa-efeito entre duas 

variáveis quantitativas e deseja-se expressá-la matematicamente. Em uma Regressão Linear Simples 

(RLS) duas variáveis são analisadas, sendo uma delas considerada a variável independente ou 

preditiva (x), e a outra, uma variável dependente ou resposta (y). O gráfico da RLS é gerado por uma 

equação de primeiro grau, sendo, portanto, uma reta, onde os valores tendem a um alinhamento. Os 

valores que não encontram-se alinhados são interpretados como desvios do comportamento geral do 

fenômeno estudado (Callegari-Jacques, 2004). A reta auxilia na representação de uma variável 

quantitativa em relação a outra, através de uma equação simples, denominada equação da reta, 

BxAy  , onde                                                 (5) 

Y= variável dependente; 

A= parâmetro ou coeficiente linear (valor de y quando x=0); 

B= parâmetro ou coeficiente angular (inclinação da reta); 

X= Variável independente. 

Logo, 

a) Para um valor de x podem existir um ou mais valores de y amostrados; 

b) Para esse mesmo valor x se terá apenas um valor projetado y; 

c) Para cada valor de x existirá um desvio (d) ou erro para os valores de y; 

d) Algumas observações não farão parte da reta. 

4.7.3 - Análise de Componentes Principais (PCA) 

A Análise de Componentes Principais é um dos métodos estatísticos mais utilizados em 

estudos ecológicos. O seu objetivo é, dentro de uma matriz de dados específicos, sendo neste caso 

parâmetros físico-químicos, encontrar combinações para produzir autovetores, ou eixos fatoriais, que 

não se correlacionem, apresentados em ordem de importância (explicação), e que descrevam a 

variação dos dados. Assim, o primeiro eixo (PC1) sobre o qual serão ordenados os parâmetros físico-

químicos representará a maior parte da variação dos dados. O resultado é um sistema reduzido de 

coordenadas, proporcionando informações sobre as semelhanças ecológicas das amostras (Manly, 

2008). Para Foguet & Arias (1989) citado por Ribeiro (2004), a finalidade da PCA é verificar a 
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variação do sistema sem redundâncias, reduzindo assim, a dimensionalidade do espaço original, com 

mínimas distorções da informação. 

4.7.4 - Análise de Componentes Canônicos (CCA) 

Segundo Balkaya et al. (2010), esta ferramenta estatística foi desenvolvida por Harold Hotelling 

em 1935, visando a correlação entre dois sets de variáveis. Este tipo de análise estatística tem como 

base a ordenação de amostras em função de um número n de critérios, que se posicionam dentro de um 

espaço de n dimensões, com projeções ao longo de n eixos. É considerado como um conjunto de 

técnicas onde objetos são posicionados em relação a um ou mais eixos, tal que suas posições relativas 

aos eixos e entre eles, proporcionem o máximo de informação sobre as semelhanças ecológicas entre 

estes objetos. A CCA é uma ferramenta auxiliar na interpretação da correlação dos dados bióticos e 

abióticos (Valentin, 2000).  

4.8 - ÍNDICES DE DIVERSIDADE 

 São expressões matemáticas, nas quais três componentes da estrutura da comunidade são 

utilizados: riqueza, equitatividade e abundância (Odum, 1985). Eles retratam a distribuição das 

categorias taxonômicas, como também, a importância numérica de cada uma no ecossistema (Landa, 

1999). 

A estrutura da comunidade zooplanctônica foi avaliada através da freqüência de ocorrência 

dos táxons, Índice de Diversidade de Shannon (1963), que é definido pela fórmula:  

   
N

ni
N

niH ln'                                   (6) 

onde ni é o número de indivíduos na i-nésima espécie; N o número total de indivíduos e ln 

correspondente ao logaritmo neperiano. 

O Índice de Equitabilidade (J) de Pielou (1966) é um componente da diversidade que 

representa a uniformidade na abundância das espécies capturadas, obtida através da expressão:  

.
'
Hmáx

HJ                                                               (7) 

onde Hmáx., equivale a diversidade sob condição máxima de uniformidade obtida através do ln do 

número de espécies. 

Segundo a classificação de Wilhm e Dorris (1968) índices de diversidade inferiores a 1,0 

Nats.ind
-1

 indicam águas com uma alta concentração de matéria orgânica; entre 1,0 e 3,0 Nats.ind
-1

, 

com concentração moderada de matéria orgânica e superiores a 3,0 Nats.ind
-1

, com baixa concentração 

de matéria orgânica. 



 

CAPÍTULO 5 

                         CARACTERIZAÇÃO GEOQUÍMICA DA ÁGUA 

 

5.1 - INTRODUÇÃO  

A poluição de um sistema hídrico, mesmo que em um curto espaço de tempo, gera um impacto 

para sua biota, bem como para a população que depende deste recurso para viver. Estes impactos, 

pontuais ou difusos, limitam o uso do curso d’água a atividades menos exigentes, podendo inclusive, 

inviabilizar a sua recuperação.  

As fontes de poluição nos sistemas hídricos são, em sua maioria, dispersas criando barreiras 

para a identificação do poluidor. Contudo, o poluente possui uma assinatura, ou mesmo, características 

próprias que permitem identificar sua fonte mediante análises de parâmetros físicos, químicos e 

biológicos. A análise destes torna-se, portanto, uma ferramenta importante para detecção do tipo de 

poluição que ocorre em determinada área, como também a sua origem. Esgotos domésticos, por 

exemplo, apresentam compostos orgânicos biodegradáveis, microorganismos patogênicos e nutrientes, 

que ao serem identificados através de análises podem ser correlacionados a efluentes domésticos 

descartados in natura no rio (Semad, 2007).  

Os parâmetros físicos mais utilizados para análise de água são: temperatura, condutividade 

elétrica (CE), sólidos totais dissolvidos (STD), sólidos totais, sólidos em suspensão, cor e turbidez. Já 

os parâmetros químicos são: alcalinidade total, pH, oxigênio dissolvido, demanda bioquímica de 

oxigênio (BDO5), demanda química de oxigênio (DQO), série do nitrogênio, fósforo total, elementos 

traço. Os parâmetros bióticos compreendem: análise microbiológica (coliformes fecais, totais, 

estreptococos), bioensaios ecotoxicológicos e indicadores biológicos (teores e taxas de clorofila e 

feofitina, bem como comunidades zooplanctônica e bentônica) (Semad, 2007).  

5.2 - PARÂMETROS ABIÓTICOS DE QUALIDADE DA ÁGUA 

Afim de determinar-se a qualidade das águas superficiais da área estudada foram realizadas 

medições dos seguintes parâmetros físico-químicos: condutividade elétrica, oxigênio dissolvido, 

sólidos totais dissolvidos, resistividade, Eh, pH, temperatura (água), turbidez e velocidade do fluxo 

(tabela 5.1.).  Além destes, foram analisados: elementos traço e maiores, cátions e ânions, sendo estes 

últimos medidos através da alcalinidade, sulfato e cloreto. Dentre estes parâmetros, somente aqueles 

que apresentaram relevância direta para a qualidade da água na área estudada foram descritos e 

interpretados no presente trabalho (tabela 5.1). 
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1: Pontos e parâmetros; 2: Primeira coleta da estação seca; 3: Segunda coleta da estação seca; 4: Primeira coleta da estação chuvosa; 5: Segunda coleta da estação chuvosa; 6: condutividade elétrica  1Scm ; 7: 

Oxigênio Dissolvido (ppm); 8: Velocidade (Km/h); 9: Turbidez (NTU); 10: Alcalinidade (mol/L); 11:Coliformes Termotolerantes; 12:Elementos Maiores – Al, Ca, Fe, K, Mg, Mn, Na, P e Ti (mg/L); 13: Elementos 

Traço – Ba, Zn,Li, Sr  L/ ; 14: Limite de Quantificação dos Elementos Maiores e Traço no ICOPES (LGqA/UFOP); 15: Não se Aplica..  

Ptos/Pamt.1 C.E.6 O.D.7 pH Vel.8 Tubz.9 Alcd.10 C.T.11 Al12 Ba13 Ca Fe K Li Mg Mn Na P S Si Sr Ti Zn 

TriSc12 65.5 7.4 7.4 11.0 0.5 520.0 27.9 0.0 4.41 6.7 0.1 0.2 1.05 3.5 0.1 1.5 0.0 2.1 0 5.62 0.0 5.62 

PasSc1 165.2 8.0 7.4 62.5 3.0 940.0 >2.419,6 0.4 28.12 9.4 0.3 2.3 1.57 4.1 0.5 18.3 0.2 6.9 0 23.97 0.0 23.97 

PraSc1 165.5 8.9 7.6 25.0 7.6 920.0 >2.419,6 0.0 32.64 9.3 0.3 1.9 1.72 4.0 0.6 16.3 0.3 6.4 0 22.73 0.0 8.71 

ColSc1 141.9 5.6 6.9 81.5 8.5 940.0 >2.419,6 0.1 49.35 8.7 0.4 2.1 1.92 3.7 0.8 11.7 0.2 4.4 0 21.55 0.0 6.24 

TriSc23 75.8 6.8 8.6 24.5 2.4 600.0 >2.419,6 0.0 4.3 8.2 0.1 0.6 1.02 4.1 0.1 0.4 0.0 2.6 0 9.39 0.0 < L.Q. 

PasSc2 204.9 5.3 8.5 11.0 20.2 1400.0 >2.419,6 0.0 48.82 11.1 0.1 2.3 1.27 4.0 1.4 18.2 0.2 6.8 0 28.56 0.0 < L.Q. 

PraSc2 179.2 5.8 7.5 84.0 12.7 1200.0 >2.419,6 0.3 58.1 11.3 0.4 2.5 58.1 4.3 2.0 14.2 0.2 6.3 0 32.78 0.0 < L.Q. 

ColSc2 172.7 4.9 7.9 105.0 20.2 1200.0 >2.419,6 0.0 66.5 10.7 0.1 2.4 66.5 3.9 1.7 11.7 0.1 4.9 0 32.92 0.0 < L.Q. 

TriCh14 83.8 7.1 6.9 45.0 2.0 440.0 0 0.0 6.7 4.5 0.1 0.2 0.92 2.1 0.2 0.6 0.0 0.9 0 7.28 0.0 < L.Q. 

PasCh1 134.7 7.3 7.6 71.6 26.8 980.0 23 0.0 30.09 9.2 0.1 1.2 0.97 3.4 0.5 10.1 0.0 4.4 0 24.95 0.0 < L.Q. 

PraCh1 115.5 6.4 7.2 57.0 24.7 870.0 12.6 0.0 28.3 8.2 0.0 1.5 1.12 2.9 0.5 7.4 0.0 3.7 0 23.49 0.0 < L.Q. 

ColCh1 108.8 6.3 7.0 27.5 32.8 800.0 28.6 0.0 36.55 8.5 0.1 1.2 1.19 3.0 0.7 6.6 0.0 3.4 0 25.26 0.0 < L.Q. 

TriCh25 44.7 6.7 7.4 41.0 2.2 420.0 55.8 0.0 5.88 4.5 0.1 0.1 0.76 2.1 0.2 0.5 0.0 0.9 2.2 6.66 0.0 < L.Q. 

PasCh2 51.0 6.7 4.2 65.0 14.3 920.0 >2.419,6 0.0 27.57 8.7 0.1 1.2 1.26 3.4 0.3 10.0 0.0 4.2 2.72 21.82 0.0 5.49 

PraCh2 109.7 6.6 7.9 83.0 17.1 712.6 >2.419,6 0.0 28 8.1 0.1 1.2 1.25 3.2 0.5 7.6 0.0 3.3 2.69 20.68 0.0 9.88 

ColCh2 44.8 5.2 3.8 21.0 18.5 730.0 >2.419,6 0.2 47.66 7.9 0.6 1.2 1.49 3.0 0.8 6.5 0.1 2.8 2.74 22.22 0.0 7.97 

L.Q.14 N.A.15 N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. 9.51 0.34 0.01 7.98 0.07 0.55 0.001 1.17 0.01 0.08 0.06 0.06 0.14 6.01 3.84 
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De acordo com a figura abaixo pode-se verificar que os valores de condutividade elétrica, na 

estação seca, variaram consideravelmente, tanto em uma análise longitudinal quanto temporal (início e 

final da estação), sendo que os valores mais elevados foram medidos na segunda coleta (final da 

estação).  
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Figura 5.1: Valores de Condutividade Elétrica medidos na estação seca dentro da área de estudo. 

 

Os valores mais elevados podem estar correlacionados a uma maior concentração de íons 

dissolvidos, devido a uma redução no volume de água disponível. Segundo Tundisi (2008), à medida 

que ocorre uma elevação na taxa de evaporação (progressão da estação seca, neste caso), ocorre uma 

redução no volume d’água, elevando assim a concentração de íons dissolvidos por metro cúbico (m
3
), 

podendo interferir na medição, com elevação dos valores medidos.  

O ponto Tri apresentou os menores valores para condutividade (65.5µS.cm
-1

; 75.8 µS.cm
-1

)  

na estação seca (início e final) dentro da área de estudo, sugerindo certa estabilidade no aporte e 

dissociação dos íons. O ponto Pas apresentou as concentrações mais elevadas (165.2 µS.cm
-1

; 204.9 

µS.cm
-1

) durante a amostragem da estação seca, sendo o maior valor medido na segunda amostragem. 

Este ponto encontra-se a jusante do ponto Tri e a montante da mina de Passagem, em uma área 

amplamente urbanizada, recebendo toda a descarga de matéria orgânica do município de Ouro Preto. 

Além da presença da matéria orgânica dissociada, íons desagregados de rochas e minerais, derivados 

de pedreiras de quartzito, que encontram-se localizadas acima da rodovia, na serra de Ouro Preto, 

contribuem para elevar a concentração de íons dissociados, e por consequência, os valores de 

condutividade elétrica. 
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Os pontos Pra (165.5µS.cm
-1

; 179.2 µS.cm
-1

) e Col (141.9 µS.cm
-1

; 172.7 µS.cm
-1

) encontram-

se mais a jusante na área de estudo recebendo a contribuição de material orgânico e inorgânico de toda 

a área, apresentando concentrações menores do que aquelas medidas para o ponto Pas, e relativamente 

mais elevadas do que aquelas medidas para o ponto Tri. O rio nestes pontos apresenta um maior 

volume de água, facilitando a diluição da concentração dos íons, reduzindo assim, relativamente os 

seus valores quando comparados com aqueles medidos no ponto Pas. 

Para a estação chuvosa (figura 5.2) ocorreu uma tendência a valores mais baixos, dentro da 

área de estudo, em comparação com aqueles medidos durante a estação seca. 
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Figura 5.2: Valores de Condutividade Elétrica medidos na estação chuvosa dentro da área de estudo. 

 

Os valores medidos na primeira coleta de chuva foram mais elevados do que aqueles medidos 

para a segunda coleta. No início da estação chuvosa, grande concentração de material orgânico e 

inorgânico que estava acumulado nos solos é carreado para o leito do rio. O lixiviamento de material 

desagregado das rochas e a dissolução dos íons presentes na matéria orgânica também contribuem para 

uma elevação nas concentrações deste parâmetro. O final da estação chuvosa apresenta algumas 

tendências que justificam a diferença nos valores medidos, quando comparados com aqueles obtidos 

para o início desta estação, sendo apresentadas aqui três tipos de tendências: 

1. O aumento no volume do rio aumenta o poder de diluição deste, reduzindo assim, a 

concentração dos íons e por consequência os valores de condutividade; 

2. O material dissolvido é transportado para jusante da área de estudo pela correnteza do rio, 

reduzindo assim a quantidade de material dissolvido no local de amostragem; 
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3. Parte do material dissolvido pode precipitar-se, concentrando-se no sedimento; 

Padmalal et al. (2011), ao analisar um tributário do rio Manimala (Índia) encontrou valores de 

condutividade elétrica mais elevados na estação seca (26.64µS.cm
-1

– 65.13 µS.cm
-1

) do que na estação 

chuvosa (22.4 µS.cm
-1

 – 47.2 µS.cm
-1

), mostrando uma tendência na elevação dos valores de 

condutividade durante a estação seca. A mesma situação foi encontrada por Leite et al. (2010) ao 

medirem valores de condutividade no rio Madeira durante quatro anos (2004 – 2007). 

Na área de estudo, o ponto Tri apresentou os menores valores de condutividade, independente 

da sazonalidade. Características abióticas como baixos valores de turbidez, condutividade e 

alcalinidade, segundo Horbe et al. (2005), indicam rios de águas límpidas e pobres em material 

dissolvido.  Em rios de cerrado que não encontram-se poluídos, de acordo comTundisi (2008), existe 

uma tendência na redução dos valores de condutividade, com concentrações elevadas de oxigênio 

dissolvido, áreas de rápida correnteza e pH ligeiramente ácido. Já em rios poluídos, considerando-se 

somente a poluição por despejos domésticos, ao elevar-se a carga de matéria orgânica no meio, tem-se 

como resultado um crescimento (“boom”) de bactérias, com consequente aumento no consumo de 

oxigênio e nos valores de condutividade, e possível redução nos valores de pH, limitando assim a 

biodiversidade local (Esteves, 1988). Os valores referentes a condutividade e oxigênio dissolvido no 

ponto Tri podem ser correlacionados com aqueles obtidos em rios não poluídos. Os altos valores de 

condutividade elétrica medidos no ponto Pas podem ser justificados, possivelmente, pela composição 

mineralógica local, com elementos de alta mobilidade a montante do mesmo, como os carbonatos e 

itabiritos predominantes no Grupo Itabira além de xistos e filitos do Grupo Piracicaba. Estes minerais 

possuem em sua composição química os seguintes íons: 
2Ca , 

K ,
Na , 

2Mg , 
2

4

SO , cujas 

concentrações foram mais elevadas neste ponto em comparação com os outros na área de estudo 

(tabela 5.1).  Quando estes elementos são lixiviados para o leito do rio, contribuem para a elevação dos 

valores de condutividade, não interferindo significativamente nos valores de pH. 

O ponto Col pode ser considerado o mais poluído dentro da área de estudo, já que apresenta 

valores elevados de C.E., baixa concentração de O.D. e valores de pH tendendo a acidez. Locais que 

apresentam um input maior de matéria orgânica, tendem a apresentar valores menores de pH, sendo 

que este input pode acarretar num elevação dos valores de condutividade elétrica, já que vários 

componentes da matéria orgânica são ionizáveis. A localização deste ponto dentro da área de estudo 

também pode afetar os valores de alguns parâmetros já que este encontra-se mais a jusante, recebendo 

todo o impacto que ocorre dentro da área de estudo. Pinto et al. (2009) encontraram valores mais 

elevados para a condutividade em locais onde foi evidenciado um maior impacto antrópico. Eles 

realizaram coletas em pontos do rio Negro (Amazonas) considerados impactados e em pontos com 

mínima influência antrópica. Os valores medidos para a área impactada encontraram-se entre       
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241.0 µS.cm
-1

 e 593 µS.cm
-1

. Na área de estudo, os valores mais elevados foram encontrados nas áreas 

impactadas pela ação antrópica, sendo o maior valor medido no ponto Pas (204.9 µS.cm
-1

).  

Os valores encontrados por Pinto et al. (2009) para áreas com menor influência antrópica ficaram 

entre 7.1 µS.cm
-1 

e 14.68 µS.cm
-1

. O ponto Tri apresentou os menores valores para este parâmetro 

independente da sazonalidade (44.7 µS.cm
-1

). Apesar disto, este valor encontra-se bem mais elevado 

do que os valores obtidos por Pinto et al. (2009), sendo que esta elevação nos valores pode ser 

justificada pela litologia local (Esteves, 1988). 

A tabela abaixo apresenta valores medidos para condutividade elétrica em diferentes 

ecossistemas aquáticos. 

 

Tabela 5.2: Valores de condutividade elétrica para ecossistemas aquáticos variados (Tundisi, 2008). 

Tipo de Ecossistema Aquático Condutividade Elétrica (µS.cm
-1

) 

Represa Carlos Botelho 10.0 – 20.0 

Águas naturais – Rio Negro 9.0 – 10.0 

Represa Barra Bonita (SP) 370.0 

Águas de chuva em regiões sem impacto 

antrópico 
10.0 – 15.0 

Rio Solimões 57.0 

Represa de Capivara (Rio Paranapanema) 54.0 

Oceano Atlântico 43.000 

 

 Íons são importantes na regulação de sistemas biológicos, podendo: 

 Ativar sistemas de enzimas; 

 Estabilizar proteínas em solução; 

 Regular a permeabilidade de membranas, e  

 Manter o estado de equilíbrio dinâmico de isotonicidade entre as células e os fluidos 

extracelulares (Tundisi, 2008). 
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Logo, a concentração iônica no meio aquático é fundamental na distribuição dos organismos, e na 

colonização de ambientes com valores diferentes de condutividade elétrica (Tundisi, 2008).  

Os valores de pH medidos na área de estudo (figura 5.3) mostram uma tendência a 

neutralidade. 

 

 

Figura 5.3: Valores de pH medidos na área de estudo. 

 

 De acordo com a figura acima pode-se perceber uma certa constância nos valores de pH dentro 

da área de estudo, tendendo a neutralidade. A segunda coleta realizada na estação chuvosa apresentou 

oscilações maiores entre os pontos, com o menor valor obtido no ponto Col (3.8) e o maior valor no 

ponto Pra (7.9). Os valores de pH para as coletas realizadas na estação seca tendem mais à 

alcalinidade do que aqueles medidos na estação chuvosa. 

Os valores de pH medidos por Pinto et al. (2009) no rio Negro, mostram uma tendência à 

acidez (4.5 – 5.5) em áreas com baixo impacto antrópico. Na área de estudo, o ponto Tri, considerado 

aquele com o menor grau de impacto apresentou valores de pH tendendo a neutralidade, e baixos 

valores de alcalinidade (25.57 – 36.51 mol/L) e o ponto mais a jusante apresentou o menor valor de 

pH dentro da área de estudo (3.8), medido na segunda coleta de chuva. Na estação chuvosa, ocorre um 

aumento na oferta de matéria orgânica, já que esta e outros tipos de materiais são carreados para o 

leito dos rios, favorecendo a alteração da química da água. Uma maior disponibilidade de matéria 

orgânica resulta numa elevação da taxa metabólica que se reflete na redução da concentração de 

oxigênio dissolvido e na disponibilização de ácido carbônico para o meio, deixando o mesmo com 
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uma tendência a valores mais ácidos (pH). O aumento na taxa de respiração de microorganismos, bem 

como um possível aumento na densidade dos mesmos (figuras 7.9 e 7.10) na área de estudo, favoreceu 

a elevação da concentração de ácido carbônico para o meio, reduzindo assim, os valores de pH para o 

ponto Col, na segunda coleta de chuva. 

Esperava-se que os valores de pH na estação chuvosa tendessem à acidez devido a uma maior 

liberação de ácido carbônico no meio, contudo isto não ocorreu. Segundo Horbe et al. (2009), 

minerais silicatados influenciam, em conjunto com espécies de dióxido de carbono, reações no meio 

aquoso que conferem uma maior capacidade de tamponamento nas águas. Portanto, enquanto a 

matéria orgânica, em conjunto com o metabolismo da microbiota, tende a acidificar a água, a 

geoquímica dos minerais locais, em alguns pontos, principalmente a dissolução dos silicatos por 

hidrólise, com grande consumo de íons 
H , colabora para a manutenção do pH alcalino encontrado 

na área, independente da sazonalidade. A disponibilidade de Ca
2+

 e Mg
2+

, derivados de carbonatos 

presentes na área de estudo, também contribuiu para a manutenção do pH alcalino. 

Os valores de pH encontrados nos pontos Pas (4.18) e Col (3.75) medidos durante a segunda 

coleta realizada na estação chuvosa violaram as concentrações estabelecidas na DN 01/2008 para todas 

as classes (de 6.0 a 9.0) (figura. 5.4).  
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Figura 5.4: Valores de pH na área estudada e DN 01/2008. 

 

A figura 5.5 indica que o oxigênio dissolvido foi encontrado em baixas concentrações em toda 

a área de estudo, não sofrendo grandes alterações nos pontos, ficando praticamente estável no Tri em 

todas as estações. As variações ocorreram de uma forma mais marcante com relação a sazonalidade, 

isto é, as maiores concentrações foram medidas nas coletas realizadas na estação chuvosa. Contudo, 
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alguns pontos apresentaram valores mais elevados na estação de seca, como Pas, e Pra, sendo que o 

trecho do rio localizado no ponto Pra apresentou a maior concentração para a primeira coleta na 

estação seca. 

 

Figura 5.5: Concentrações de Oxigênio Dissolvido na área de estudo. 

 

A redução nos valores de oxigênio dissolvido entre a primeira e a segunda coletas realizadas 

na estação seca, sugere uma eutrofização do sistema aquático com grande consumo de oxigênio. 

Possivelmente a elevação dos valores de oxigênio dissolvido nas coletas realizadas na estação chuvosa 

refletem uma diluição na concentração de matéria orgânica neste compartimento. A influência deste 

parâmetro na área de estudo encontra-se detalhada no capítulo 7. 

 Os valores de oxigênio dissolvido (figura 5.6) medidos nos seguintes pontos: Pra (5.82), Pas 

(5.34) e Col (4.89; 5.24) violaram a DN 01/2008, tanto para a classe 1 (6 mg/L) quanto para a classe 2 

(5 mg/L). 
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Figura 5.6: Concentrações de oxigênio dissolvido na área de estudo e DN 01/2008.  

 

A alcalinidade na área de estudo foi medida em relação à concentração do íon bicarbonato 

 3HCO , sendo os valores mais elevados obtidos na estação seca, possivelmente devido a uma maior 

concentração dos íons (tabela 5.1).
 

Os valores deste parâmetro variaram pouco entre a primeira coleta realizada na seca e a 

primeira coleta realizada na chuva. Existe uma tendência na variação deste parâmetro tanto em uma 

análise longitudinal quanto sazonal. As maiores concentrações deste íon foram obtidas no ponto Pas, 

independente da sazonalidade e os valores mais baixos foram obtidos no ponto Tri (figura 5.7). 
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Figura 5.7: Valores da alcalinidade dentro da área de estudo. 

 

A litologia no ponto Pas é composta por rochas do Super Grupo Minas, Grupo Itabira, sendo 

que o leito do rio corre na Formação Gandarela. Esta Formação é constituída por rochas dolomíticas, 

itabiritos, filitos dolomíticos e filitos (Dorr 1969, Ladeira, 1980, Alkmim e Marshak, 1998). As rochas 

dolomíticas, de fórmula química, CaMg(CO3)2,  têm em sua composição o elemento cálcio, que no 

sistema aquático contribui para valores mais elevados de alcalinidade.  

Os ânions responsáveis pelos valores de alcalinidade podem ser correlacionados com os 

valores de pH, de acordo com a figura 5.8. 
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Figura 5.8: Valores de pH em relação a concentração de íons (Informação Verbal
1
). 

 

De acordo com a figura acima verifica-se que para valores de pH que encontram-se entre 7 e 8 

 87  pH , ocorre uma predominância dos íons bicarbonato, com uma pequena concentração do 

ácido carbônico. Borba (2000) também encontrou esta predominância dos íons bicarbonatos (56mol/L 

– 234mol/L) nas águas superficiais do Ribeirão do Carmo. Os pontos Pas (pH=4.18) e Col (pH=3.19), 

apresentaram valores bem reduzidos para o pH nas amostras coletadas na segunda estação de chuva. O 

íon predominante nestes pontos para a segunda coleta realizada na estação chuvosa é o ácido 

carbônico 32COH , que pode ser derivado do metabolismo dos microorganismos. A manutenção dos 

valores alcalinos do pH é derivada da presença de carbonatos na área de estudo, que sofrem lixiviação, 

carreando consigo íons Ca
2+

 e Mg
2+

, que podem atingir as águas superficiais do Ribeirão do Carmo, 

causando um efeito de tamponamento destas águas. Apesar da presença das rochas da Formação 

Gandarela no ponto Pas, os valores de pH permaneceram ácidos para a segunda coleta de chuva, 

podendo estar relacionados com as atividades da microbiota e não com a geologia, já que,  

  

  pHTRMO                                          (8) 

 

                                                           
1 Figura obtida no material das aulas do professor Jorge de Lena (PPGECRN/UFOP). 
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quanto maior a concentração de matéria orgânica, maior será a taxa de respiração com uma tendência à 

redução nos valores do pH. 

O ponto Col apresentou características peculiares, pois em sua margem esquerda (oposta a 

margem coletada) existem moradias com pequenas criações de galináceos e suínos, que descartam os 

dejetos destes diretamente no rio. Também neste local, ocorre a travessia de gado e cavalos, que 

aproveitam locais onde o leito não é muito profundo para se alimentarem, eliminando os dejetos 

diretamente no leito do rio.  

5.3 - ANÁLISE DOS ELEMENTOS MAIORES 

Entre os elementos maiores - cátions (Ca
2+

, Mg
2+

, Na
+
e K

+
) e ânions (Cl

-
, HCO3

-
 e

2

4

SO ), o 

bicarbonato é o principal ânion encontrado nas águas investigadas, sendo os elementos Ca e Na os 

cátions predominantes. De acordo com as análises das concentrações destes elementos sugere-se que a 

maior contribuição dentre estes cátions seja exercida pelo cálcio. Espera-se então que nos locais onde 

os valores de alcalinidade sejam maiores, encontre-se também maiores concentrações destes 

elementos. Os maiores valores de alcalinidade ocorreram no ponto Pas (tabela 5.1), que também 

apresentou relativamente as maiores concentrações destes elementos, especialmente cálcio e sódio. 

Em ambientes alcalinos, Ca, Mg e Na possuem uma alta mobilidade (Andrew-Jones, 1968), por isto, 

podem ser encontrados em toda área de estudo, mesmo em pontos onde os minerais não apresentam 

em sua composição química estes elementos. Dentre os cátions maiores (Ca, K, Na e Mg) que 

contribuem diretamente para os valores de alcalinidade, o cálcio e o sódio apresentam as maiores 

concentrações, contribuindo assim, em uma proporção maior, para os valores deste parâmetro obtidos 

na área de estudo. 

O potássio apresenta baixa mobilidade em ambientes alcalinos (Andrew-Jones, 1968), sendo 

que sua concentração na área estudada (tabela 5.1) foi considerada relativamente baixa, não 

interferindo diretamente nos valores de alcalinidade. Apesar do magnésio apresentar uma alta 

mobilidade em ambientes alcalinos (Andrew-Jones, 1968) e estar presente na constituição de alguns 

minerais presentes na área de estudo, sua concentração na água foi considerada muito baixa, 

possivelmente não chegando a interferir diretamente nas concentrações de alcalinidade. Alguns 

elementos geogênicos (K, Mg, Ca, 
2

4

SO ) pode estar contribuindo para uma elevação nos valores dos 

parâmetros condutividade elétrica e a turbidez.  

Os elementos traço analisados nas amostras de água apresentaram baixas concentrações, 

quando comparados com outros estudos (Borba, 2002, Costa, 2001).  Segundo Ávila et al. (2008), 

baixos valores de pH contribuem para que elementos traço mantenham-se dissolvidos na água 

superficial por mais tempo, além de aumentarem a remobilização de elementos que encontram-se no 

sedimento de fundo. Na área estudada, apenas duas amostras, coletadas na estação chuvosa 
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apresentaram baixos valores de pH - Pas (4.2) e Col (3.8), contudo as concentrações dos elementos, 

em comparação com a seca, foram reduzidas, sugerindo que a diluição do rio (estação chuvosa) tenha 

contribuído para a redução nos valores destes elementos.  

5.4 - DELIBERAÇÃO NORMATIVA CONJUNTA COPAM/CERH-MG no.01/2008 

A composição química de um rio é bastante sensível às alterações provocadas por atividades 

humanas, que em sua maioria causam um aumento no input de determinados elementos químicos, 

alterando assim as reações entre os mesmos e destes com o sistema aquático (Meybeck,  In Drever, 

2004). Alguns elementos são tóxicos a biota, chegando mesmo a causar danos a saúde humana, e por 

isso suas concentrações no ecossistema são regulamentadas e monitoradas.  

Em Minas Gerais a legislação competente é a Deliberação Normativa Conjunta 

COPAM/CERH – MG no. 01/2008, que dispõe sobre a classificação dos corpos d’água e diretrizes 

ambientais para o seu enquadramento, estabelecendo também as condições e padrões para o 

lançamento de efluentes. No seu primeiro capítulo ela considera que “O controle da poluição está 

diretamente relacionado com a proteção da saúde, garantia do meio ambiente ecologicamente 

equilibrado e a melhoria da qualidade de vida” (Minas Gerais, 2008). Foram estabelecidos valores 

mínimos e/ou máximos permitidos para vários parâmetros, inclusive alguns elementos químicos, que 

serão tratados a seguir. 

5.4.1 - Alumínio 

Alumínio é um elemento químico abundante na crosta terrestre, correspondendo a 

aproximadamente 7% a 8% na sua constituição. Apesar disto é um elemento raramente encontrado 

livre em ambientes aquáticos ou no solo. A especiação do alumínio em águas naturais está 

condicionada aos valores de pH, sendo que para valores menores do que 4, a espécie dominante é 

3Al , e em águas com valores de pH acima de 7, a espécie dominante é   4
OHAl (Greenberg et al., 

1995).  

O alumínio pode ser tóxico à biota em concentrações variadas, dependendo do organismo 

estudado. Nos seres humanos ele pode causar danos ao sistema nervoso central, perda de memória, 

entre outros (Wedepohl, 1978). 

O Instituto Mineiro de Gestão das águas (IGAM) publica relatórios trimestrais sobre a 

qualidade das águas nas UPGRH’s que se encontram dentro do Estado de Minas Gerais. A UPGRH 

DO1 engloba o rio do Carmo que possui um ponto de monitoramento denominado RD009, e que se 

localiza a jusante do município de Mariana, no Distrito de Monsenhor Horta. O alumínio não 

apresentou alterações em sua concentração que violassem os valores estabelecidos para a Deliberação 
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Normativa Conjunta CERH/COPAM no. 1/2008. Foram analisados os relatórios disponibilizados pelo 

IGAM com dados de 1997 ao primeiro trimestre de 2011. 

Contudo, na área de estudo, que se localiza a montante do ponto de monitoramento RD009, o 

alumínio apresentou violações com relação a Deliberação Conjunta, conforme figura 5.9. 
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Figura 5.9: Valores de alumínio na área de estudo em relação à DN 01/2008. 

 

Ocorreram violações com relação à Classe 1, 2 e 3 para os pontos PasSc1, PasSc2 e ColCh2. 

Apesar destas violações, de uma maneira geral, o alumínio apresentou baixas concentrações, apesar de 

encontrar-se presente em alguns aluminosilicatos encontrados na litologia local. Uma das 

possibilidades que justificam as baixas concentrações deste elemento na área é a classificação de 

Gailladert (In Drener, 2005) que o coloca no Grupo 4, juntamente com outros elementos considerados 

imóveis.  

5.4.2 - Ferro 

Na área de estudo, as concentrações de ferro são derivadas de minerais presentes na área como 

os óxihidróxidos de ferro – goetita, hematita e magnetita, podendo também ser derivado de poluição 

difusa ao longo da área. As concentrações deste elemento são justificadas pela sua baixa mobilidade 

em ambientes alcalinos (Andrews-Jones, 1968).  

 Apesar das baixas concentrações, o ferro excedeu os valores máximos permitidos pela 

legislação vigente (figura 5.10). 
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Figura 5.10: Valores de ferro na área de estudo em relação à DN 01/2008. 

 

A DN 01/2008 estabelece em 0.3 mg/l, a concentração do ferro em águas que seja 

classificadas para o uso correspondente às classes 1 e 2. Na área de estudo, classificada pelo órgão 

estadual competente como Classe 2, o ferro ultrapassou o valor máximo permitido nos seguintes 

pontos: ColSc1, PraSc2 e ColCh2. Estes pontos encontram-se mais a jusante na área de estudo, 

recebendo toda a contribuição de rochas ferríferas presentes na área de estudo.  

5.4.3 - Manganês 

O manganês pode ser um substitutivo dos cátions 
2Fe e 

2Ca devido a similaridades 

presentes em suas propriedades cristaloquímicas (Wedepohl, 1978). 

De acordo com os relatórios emitidos pelo Águas de Minas (IGAM), durante um período de 

dez anos, as concentrações de manganês excederam o limite máximo permitido para as classes 1 e 2 

no ponto RD009. Para o primeiro trimestre de 2010, o manganês violou em 591% sua concentração 

máxima permitida, e para o segundo trimestre ocorreu um aumento na concentração de manganês, 

violando em 625% o máximo estabelecido (Semad, 2009). Para o primeiro trimestre de 2011, a 

concentração de manganês violou em 1057% o valor máximo permitido. O manganês e o arsênio são 

elementos químicos com violações constantes no ponto de monitoramento RD009, desde o ano de 

1998 (Semad, 2010a). 

Na área de estudo, o manganês apresentou concentrações acima do limite estabelecido pela 

legislação vigente, para as classes 1, 2 e 3 (figura 5.11), apesar da sua baixa mobilidade em ambientes 

alcalinos (Andrews-Jones, 1968). 
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Figura 5.11: Concentrações de manganês na área de estudo e DN no. 01/2008. 

 

A origem do manganês na área de estudo correlaciona-se com a poluição difusa que ocorre 

devido à urbanização, atividades como mecânicas ao longo do rio, e despejos de efluentes, e 

principalmente com a presença deste elemento na litologia local, associado aos carbonatos e itabiritos 

do Grupo Itabira.  

5.4.4 - Fósforo 

Este elemento é encontrado na água nas formas de ortofosfato, polifosfato e fósforo orgânico. 

Ortofosfatos não precisam de conversões para se tornarem disponíveis para o metabolismo, sendo 

influenciados diretamente nas espécies encontradas na água (
3

4PO ,
2

4HPO ,


42 POH , 43POH ), pelo 

pH. Em pH neutro a espécie mais comumente encontrada é 
2

4HPO  (Sperling et al., 2005).  O fósforo 

é utilizado na fabricação de fertilizantes, pesticidas, vidro, lâmpadas de sódio, detergentes e outros. A 

origem deste elemento em sistemas aquáticos pode ser derivada da decomposição da matéria orgânica, 

do solo e rochas (carreado na estação chuvosa para a calha do rio), despejos domésticos ou industriais 

(Sperling, 2005).  

A maioria dos pontos na área amostrada apresentou violações nas concentrações de fósforo 

(figura 5.12), tanto para as classes 1 e 2 (0.1 mg/L0 e para a classe 3 (0.15 mg/L). 
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Figura 5.12: Concentrações de fósforo na área estudada e D.N. no. 01/2008. 

 

Para a UPGRH DO1 (RD009), como um todo, este elemento apresentou violações 

significativas, de 1997 até o ano de 2009. Em 2010 não ocorreram violações nas concentrações do 

fósforo para o primeiro, terceiro e quarto trimestres (Semad, 2010). Contudo, no primeiro trimestre de 

2011, o fósforo apresentou concentração de 0.18 mg/L, violando em 80% o valor máximo permitido 

para a legislação em vigor (0.1 mg/L). 

 

 

 



   CAPÍTULO 6 

CARACTERIZAÇÃO DOS SEDIMENTOS 

 

6.1 - INTRODUÇÃO 

O sedimento pode ser considerado como um compartimento que integra o meio aquático ao 

terrestre, funcionando como reservatório de elementos traço e poluentes, além de fornecer habitat para 

diferentes organismos aquáticos (Eleutério, 1997). Em geral, os sedimentos têm uma alta capacidade 

de reter espécies químicas, já que menos de 1% das substâncias que atingem um sistema aquático são 

dissolvidas em água (Fӧrstner, 1995), além de ser um substrato muito importante para a análise da 

qualidade do ambiente, pois pode conter informações sobre o histórico de poluição da área de 

interesse.  

O sedimento é formado por material inconsolidado derivado de processos de intemperismo, 

erosão ou ações antrópicas, com distribuição orientada pela drenagem local (Lichtl, 1998).  Assim, 

amostras de sedimento de fundo ou de margem interagem com o compartimento água, podendo ser 

utilizados para determinação da qualidade ambiental de uma área definida. O sedimento de fundo é 

considerado o principal compartimento de acumulação, disponibilização e interação dos elementos 

traço, e o sedimento de margem é importante, pois, representa o elo entre o ambiente terrestre e o 

aquático (Cotta, 2006). 

Uma das fontes primárias de contaminação dos sedimentos é o despejo de efluentes in natura, 

tanto industrial quanto doméstico nos rios. O carreamento de material em áreas urbanas ou mesmo em 

áreas rurais também pode contribuir para o aumento da concentração de alguns elementos 

considerados tóxicos, tanto no leito quanto nas margens do rio. Outra provável fonte é a emissão de 

elementos químicos por indústrias e minerações, como material particulado, que pode se ligar a 

frações de poeira ou gotas de água, retornando ao solo ou mesmo ao ambiente aquático (Canada, 

1993). A mineração aurífera que ocorreu de maneira intensa na área de estudo pode ter contribuído 

para a elevação das concentrações de elementos maiores e traço (derivados desta atividade) no 

sedimento. Esta elevação nas concentrações é derivada, principalmente, da exposição das rochas e 

solos (causada pelo decapeamento) que sofrem consequentemente a ação do intemperismo e da 

lixiviação.  

As variações no pH da água, derivadas das atividades de extração mineral podem interferir na 

mobilidade dos elementos no ambiente secundário, principalmente em depósitos com mineralizações 

sulfetadas que, ao serem expostos ao oxigênio atmosférico, geram uma solução ácida (drenagem 

ácida), que é altamente reativa (Drever 1982 apud Laybauer, 1995).  
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A granulomentria silte/argila (< 0,062mm) foi utilizada para análise geoquímica de 

sedimentos, já que esta oferece uma grande capacidade de adsorção, sendo muito mais homogênea do 

que um material mais grosseiro (Ciminelli et al., 2002). A caracterização dos sedimentos (margem e 

fundo) compreendeu três tipos de análises: granulométrica, mineralógica por difratometria de Raios-X 

e análise das concentrações de elementos químicos maiores e traço (ICPOES) que foram 

posteriormente comparados com os limites da Cetesb Documento no. 195/2005-E (São Paulo, 2005); 

Valores Guia de Qualidade do Sedimento (TEC/PEC), estabelecidos por MacDonald et al. (2000) e 

Valores de Referência Locais (Costa 2007). 

6.2 - CARACTERIZAÇÃO GRANULOMÉTRICA 

As porcentagens das frações granulométricas dos sedimentos de margem e fundo coletadas na 

estação seca e na chuvosa encontram-se representadas na figura 6.1. 
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Figura 6.1: Caracterização granulométrica das amostras de sedimento de fundo e margem para as 

estações de seca e chuva. 

 

 A maioria das amostras de sedimento de fundo coletada na estação seca (75%), apresentou 

uma granulometria composta de Grânulos. Já para as amostras coletadas na estação chuvosa ocorreu 
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uma predominância de Areia Média (75%). O grau de arredondamento dos seixos nos pontos onde 

ocorreu predominância de grânulos foi considerado como muito angular a angular, e a sua matriz 

descrita como mal selecionada. Este grau de arredondamento e a qualidade da matriz correspondem a 

um tipo de sedimento derivado de cabeceiras, denominado imaturo. O sedimento de margem 

apresentou uma predominância de Areia Média (50%) para as coletas realizadas na estação seca e 

Areia Fina (50%) para a estação chuvosa. 

Com exceção do ponto Tri, a área de estudo apresentou-se impactada pela crescente 

urbanização, mineração aurífera histórica, como também pela atual atividade de garimpeiros, o que 

eventualmente pode alterar a composição granulométrica do sedimento. Um exemplo é o ponto Pra, 

que encontra-se em uma área urbanizada, onde ocasionalmente garimpeiros alteram o fluxo do rio 

(figura 6.2a e b), desviando a água e revolvendo o sedimento, possivelmente acumulando de forma 

pontual, sedimentos mais cascalhosos. Como pôde ser observado na figura 6.1, os sedimentos da 

Prainha apresentam maior porcentagem de grânulos no período de seca que também pode ser reflexo 

desta interferência antrópica citada. 

 

                                    

Figura 6.2: Alteração do canal em um trecho do Ribeirão do Carmo, no ponto Pra, na estação chuvosa. 

 

A granulometria silte/argila foi aquela que apresentou menor proporção dentro da área de 

estudo independente da sazonalidade. As exceções foram o ponto Tri, com uma concentração de 9% 

para a amostra coletada na margem (seca e chuva), e o ponto Pra, que apresentou uma concentração de 

10% para a amostra de margem coletada na estação chuvosa.  

6.3 - CARACTERIZAÇÃO MINERALÓGICA POR DIFRATOMETRIA DE RAIOS-X 

A análise mineralógica foi realizada em sedimentos da fração granulométrica silte/argila, 

sendo identificados os seguintes minerais: quartzo, hematita, caulinita, gibsita, muscovita, biotita, 

a 
b 
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vermiculita, zeolita, goetita, dolomita, albita, e diopsídio. Os minerais caulinita e muscovita foram 

encontrados em todas as amostras do sedimento de margem coletados na estação seca. Gibbsita, 

zeolita e biotita foram encontradas em 75% das amostras de margem. Para as amostras de fundo 

muscovita e zeolita foram encontrados em todos os pontos e a caulinita foi encontrada somente em 

25% dos pontos analisados.  

Para as coletas realizadas na estação chuvosa hematita, caulinita, muscovita e albita foram 

encontradas em todas as amostras de margem e para o sedimento de fundo caulinita, diopsídio e 

muscovita foram encontradas em todas as amostras.  

A mineralogia do sedimento de fundo reflete, em praticamente todos os pontos, aquela 

presente nas amostras coletadas na margem, sendo que a maioria dos minerais pode ser derivada da 

litologia local que é composta por filitos, itabiritos, xistos, e rochas carbonáticas.. Vale ressaltar ainda 

que a imaturidade dos sedimentos associado à presença de minerais como dolomita, albita e diopsídio 

indicam proximidade da área fonte dos sedimentos. 

A muscovita 2KAl   2103 , FOHOAlSi , é um importante integrante dos granitos e 

granodioritos, sendo comumente formada em zonas progressivas de sedimentos regionalmente 

metamorfisados. É classificada na família dos Filosilicatos, grupo das Micas, podendo ter na sua 

composição os elementos cálcio, bário, e sódio em baixas concentrações (Gaines et al., 1997). A 

muscovita presente na área de estudo é composta por Al (1.87%), K (0.92%), Mg (0.6%), Na (0.01%), 

Si (3.54%) e Ti (0.02%). Dentre estes elementos, o Al, Mg e Ti apresentaram altas concentrações, 

podendo ser correlacionados com os aluminosilicatos presentes na área de estudo. 

A caulinita   81044 OHOSiAl  é um argilomineral reconhecido usualmente por seu caráter 

semelhante ao da argila. É derivada da alteração de silicatos de alumínio, particularmente do feldspato. 

A caulinita apresenta uma capacidade de retenção de alguns elementos químicos como o Cr, Ni, Zn, 

Cu, Pb, Mn e Fe (Alloway,1993).  

A goetita encontra-se na família dos Hidróxidos e Óxidos que contem o radical Hidroxil, cuja 

fórmula genérica é  OHAO , donde   CrFeVMnFeAlA ,,,,, . A goetita possui o elemento Fe 

em sua composição, considerada um hidróxido de ferro, que é mais frequentemente substituído por 

Mn. É formada em condições oxidantes, sendo um produto do intemperismo de minerais férricos, 

especialmente siderita, pirita e magnetita. A coprecipitação de metais com minerais secundários, como 

os hidróxidos e óxidos de Fe é um importante mecanismo de retenção de alguns elementos químicos 

como o As (Alloway, 1993). 
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 A hematita encontra-se na família dos Óxidos Simples, grupo Hemtita-Corundum, cuja 

fórmula é 32OFe . É um mineral muito comum, podendo ser o resultado de intemperismo de minerais 

como a pirita, magnetita, goetita siderita ou ferrosilicatos (Gaines et al., 1997).  

A biotita,     21033

2 ,, FOHOAlSiMgFeK 
, é classificada no subgrupo Biotita (Gaines et 

al., 1997), podendo ser, juntamente com a goetita e hematita, possíveis fontes do elemento Fe para o 

sedimento. 

O mineral zeolita encontra-se na família dos Filossilicatos, no grupo das Zeolitas, cuja fórmula 

genérica é     OnHOSiAlBaCaNa 210521 ,,,  . Este grupo abrange uma grande variedade de 

minerais, que podem ser definidos, em geral, como cristalinos, aluminosilicatos hidratados alcalinos e 

cátions alcalinos com infinitas estruturas tri-dimensionais (Gaines et al., 1997). 

A gibsita é um mineral da família dos Hidróxidos e Óxidos que contem o radical Hidroxil, 

grupo Brucita. Este mineral é considerado como produto secundário das alterações causadas pelo 

intemperismo e lixiviação em minerais que contêm alumínio, sendo importante na constituição das 

bauxitas. Sua fórmula é  3OHAl (Gaines et al., 1997). 

A dolomita encontra-se na família dos Carbonatos Anidros, no Grupo das Dolomitas, cuja 

fórmula é  
23COCaMg . É um importante mineral carbonático, que pode conter uma série de 

minerais silicatos (Gaines et al., 1997). 

A albita pertence ao Grupo dos feldspatos, sub-grupo dos plagioclásios, cuja fórmula é 

83ONaAlSi . Este mineral é comumente encontrado em granitos, granodioritos e riolitos (Gaines et 

al., 1997). 

6.4 - GEOQUÍMICA DA ÁREA DE ESTUDO 

Alguns elementos químicos apresentaram concentrações mais elevadas nos sedimentos em 

comparação com amostras de água, como era esperado. Possivelmente os óxidos de ferro, alumínio e 

manganês estariam atuando na área de estudo, co-precipitando e adsorvendo estes elementos químicos 

no sedimento (Eleutério, 1997). Outros mecanismos como adsorção por troca iônica na superfície de 

partículas (argilominerais) e incorporação em minerais do substrato resultantes da erosão das rochas 

locais podem ter influenciado a concentração de alguns elementos químicos (op cit.). 

A área de estudo apresentou concentrações anômalas para alguns elementos (tabela 6.1) que 

são associados ao histórico de contaminação da área de estudo (Al, As, Cd, Cu, Fe, Mn, Ni e Zn), bem 

como com a poluição difusa (S e P).  
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Tabela 6.1: Concentração dos Elementos Químicos na área de estudo. 

Pontos/E.Q
1
 Al

7
 As Ca Cd Cu Fe K Mn Na Ni P S Zn 

TriMSc
2
 3810 <L.Q.

7
 388.9 <L.Q. 14.02 253448 126.1 2106 28.79 21.67 276.7 48.81 42.6 

PasMSc 8534 16.51 3248 1.406 21.24 195748 138.3 4499 38.75 22.35 351 141.2 51.8 

PraMSc 5636 328.9 2625 6.69 29.04 180935 169.3 4460 48.3 34.71 435 525 57.6 

ColMSc 10005 391.3 2458 7.65 32.76 259184 316.8 5802 54.7 39.65 460.4 454.1 63.8 

TriFSc
3
 5489 <L.Q. 1026 1.03 40.97 259064 129.9 3059 26.18 29.48 336.1 14.2 52.6 

PasFSc 17977 58.4 4447 2.716 66.7 174132 481.4 11724 130.5 42.62 1153 546 114.5 

PraFSc 13016 510 3242 9.31 110.1 202605 524 12136 134.5 64.8 1530 1128 110.8 

ColFSc 11062 602 3500 10.7 36.53 234214 396.4 6705 65.9 32.55 1300 880 87.9 

TriMCh
4
 3307 <L.Q. 211.8 0.655 13.52 216719 75.2 2199 16.16 17.38 294 18.28 42.24 

PasMCh 13020 52.5 3547 1.494 33.61 158516 152.2 3836 35.32 26.45 451.2 233.4 52.6 

PraMCh 5740 75.1 906 1.797 29.08 139811 123.9 4814 20.12 56.8 550 99.6 59.2 

ColMCh 3636 286.3 1400 4.056 11.26 236981 67.6 3453 17.75 28.01 305.1 451 45.57 

TriFCh
5
 3447 <L.Q. 497.8 0.537 22.09 197371 64.6 2694 22.12 22.95 292.3 <L.Q 48.11 

PasFCh 9350 53.8 3545 1.659 31.04 146815 138.4 6777 32.21 26.45 514 190 57.1 

PraFCh 3634 140.2 1387 2.015 17.49 220408 90.4 4857 17.01 42.28 380.4 124.6 54.1 

ColFCh 3177 268.8 1420 4.185 9.46 227198 52.5 2924 7.15 23.58 281.3 407.5 42.23 

L.Q.
6
 3.3 2.04 1.27 0.487 0.376 1.06 2.6 0.054 0.793 0.751 2.89 0.712 0.148 

1: Elemento Químico; 2: Amostra de sedimento de Margem coletada na estação seca; 3: Amostra de sedimento de Fundo coletada na estação seca; 5: Amostra de sedimento de Margem coletada na estação chuvosa; 6: 

Amostra de Sedimento de Fundo coletada na estação chuvosa; 6: Limite de Quantificação ICPOES/LGqA; 7: Concentrações dos elementos químicos em mg.Kg-1 
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Em alguns pontos (Pra e Col) ainda são desenvolvidas atividades de extração do ouro pelo 

garimpo (extração artesanal), com desvio do curso d’água, represamento deste e revolvimento do 

sedimento de fundo (figura 6.2 a e b).  

6.4.1 - Elementos maiores: Fe, Al e Mn 

Estes elementos apresentaram concentrações elevadas nas amostras analisadas, independente 

da sazonalidade e compartimento amostrado. As concentrações de ferro foram as mais elevadas dentre 

os elementos maiores (figuras 6.3 e 6.4). 

 

0

50000

100000

150000

200000

250000

300000
TriScM

PasScM

PraScM

ColScM

TriChM

PasChM

PraChM

ColChM

Concentrações de Fe em amostras de sedimento de margem 

Fe

 

Figura 6.3: Concentrações (mg.Kg
-1

) de Ferro (sedimento de margem). 
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Figura 6.4: Concentrações (mg.Kg
-1

) de Ferro (sedimento de fundo). 

 

As concentrações de Al e Mn também foram elevadas, contudo se mantiveram 

relativamente constantes, alcançando alguns picos, conforme demonstrado nas figuras 6.5 e 

6.6. 
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Figura 6.5: Concentrações (mg.Kg
-1

) de Al e Mn (sedimento de margem). 
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Figura 6.6: Concentrações (mg.Kg
-1

) de Al e Mn (sedimento de fundo). 

 

Não foi observada uma tendência de elevação das concentrações destes elementos 

longitudinalmente. Pôde-se verificar que o elemento Fe apresenta as concentrações mais elevadas 

dentro da área de estudo, seguido do alumínio e por último o manganês. As concentrações mais 

elevadas de ferro durante a estação seca foram encontradas nos pontos a montante (Tri e Pas), 

provavelmente derivadas da litologia local. Esta tendência é alterada na segunda coleta realizada 

durante a estação chuvosa, com deslocamento das concentrações mais elevadas para os pontos mais a 

jusante (Pra e Col).  O alumínio não apresentou a mesma tendência que o ferro, sendo sua 

concentração bastante variada tanto longitudinalmente quanto sazonalmente. A mesma situação 

observada para o alumínio se repete para o manganês. Dois fatores naturais controlam o 

enriquecimento de alumínio na área de estudo: sua abundância nas rochas supracrustais, além de sua 

baixa mobilidade em condições superficiais oxidantes (Costa, 2007). A presença de caulinita também 

interfere na concentração de alguns elementos químicos, já que este argilomineral tem a capacidade de 

reter Cr, Ni, Zn, Cu, Pb, Mn e Fe.  

Em síntese, mesmo as concentrações de ferro sendo elevadas e podendo influenciar as 

concentrações dos elementos traço nos sedimentos, os dados apresentados acima indicam que o 

alumínio e o manganês parecem influenciar mais efetivamente o comportamento e concentração dos 

elementos traço nos sedimentos investigados com exceção do Pb que provavelmente ocorre co-

precipitado com ferro nos sedimentos de margem. 
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6.4.2 - Elementos Traço 

Arsênio 

Os minerais de As encontrados com uma maior frequência são aqueles da classe dos sulfetos, 

sufoarsenetos e arsenetos como arsenopirita (FeAsS) e realgar (AsS). Este elemento também pode ser 

encontrado, segundo Borba (2002) como impureza na pirita, que se destaca como constituinte das 

jazidas de ouro, cobre, zinco, chumbo e níquel (Costa, 2007). O arsênio, na área de estudo, ocorre 

juntamente com o enxofre, que está ligado aos sulfetos presentes nas mineralizações auríferas (veios 

de arsenopirita sulfetados). A origem das altas concentrações de arsênio (figura 6.7) no sedimento 

pode ser atribuída ao intemperismo em zonas mineralizadas, erosão e dissolução de pilhas de rejeito de 

minas, em sua maioria abandonadas, e ao processo de escoamento que ocorre no solo (Borba, 2002). A 

água percola estes veios e através de tributários, transporta este elemento para o Ribeirão do Carmo 

onde provavelmente, o mesmo se associa ou é coprecipitado por óxidos e hidróxidos de Al, Fe e Mn 

presentes no sedimento. 
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Figura 6.7: Variação longitudinal das concentrações de As (mg.Kg
-1

) na área de estudo. 

 

As concentrações de arsênio aumentam longitudinalmente (montante para jusante), 

independente da sazonalidade, sendo que as coletas de seca apresentaram concentrações mais elevadas 

sugerindo um alto poder de diluição do rio para o período chuvoso. No ponto Tri, a concentração do 

arsênio ficou abaixo do Limite de Quantificação (LQ) (tabela 6.1) para o ICPOES (LGqA). O ponto 
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mais a jusante na área de estudo (Col) apresentou as concentrações mais elevadas para este elemento, 

independente da sazonalidade (figura 6.7). 

Borba (2002) encontrou valores anômalos de arsênio em sedimentos coletados na área da mina 

de Passagem, sendo que as concentrações chegaram a 4700 mg.kg
-1

. No sedimento, o arsênio pode 

estar associado às fases sulfetadas, óxi-hidróxidos, além daquelas argilosas. Na área de estudo existe 

uma abundância de óxidos e hidróxidos de ferro e alumínio e argilominerais que favorecem a sorção 

deste elemento, bem como do Cd. Em condições oxidantes podem ocorrer a formação de minerais 

como a goetita (hidróxido de ferro), por exemplo, que na área de estudo foi encontrada somente no 

ponto Pas, na amostra de sedimento de fundo coletada na estação seca. Esta amostra apresentou uma 

das menores concentrações de As da área de estudo, sugerindo a adsorção deste em hidróxidos de 

ferro. Esperava-se encontrar concentrações elevadas de arsênio em toda a área de estudo, tanto nas 

análises de água quanto nas análises de sedimento, contudo, as elevadas concentrações de óxi-

hidróxidos de Fe, Al e Mn, bem como a grande presença de argilominerais, contribuíram para a 

adsorção do mesmo nestes minerais, reduzindo assim a disponibilidade deste elemento.  

O mesmo processo de sorção do As nos óxidos e hidróxidos de ferro, manganês e alumínio, ou 

mesmo na caulinita (argilomineral) pode ter ocorrido também com os elementos Cd, Cu e Zn, que 

apresentaram baixas concentrações na área de estudo, apesar de estarem presentes na litologia local.  

Cádmio 

As concentrações de Cd variaram de 0.48 mg.Kg
-1

 a 10.7 mg.Kg
-1

 na área de estudo. O arsênio 

apresentou correlação forte e positiva com o Cd (figura 6.8), tanto para a análise das amostras de 

margem quanto para as amostras de fundo (tabela 6.1).  
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Figura 6.8: Relação entre as concentrações de As e Cd na área de estudo. 

 

Esta forte relação entre estes elementos, considerados tóxicos à biota ainda que em pequenas 

concentrações (Oliveira, 2007), é importante já que uma alteração nos valores de pH da água pode 

causar a desorção dos mesmos liberando estes do sedimento, disponibilizando-os para o meio. 

O comportamento do Cd na área de estudo (figura 6.9) foi bem parecido com o do As, isto é, 

suas concentrações aumentaram longitudinalmente, de montante para jusante. 
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Figura 6.9: Variação longitudinal das concentrações de Cd (mg.Kg
-1

) na área de estudo. 



Contribuições às Ciências da Terra 

83 

 

As amostras coletadas na estação seca apresentaram concentrações mais elevadas de cádmio 

do que aquelas coletadas na estação chuvosa. Para ambas as estações o ponto Col apresentou as 

concentrações mais elevadas deste elemento dentro da área de estudo. As amostras de sedimento 

coletadas na estação seca apresentaram uma diferença nas concentrações da margem e do fundo, sendo 

as concentrações mais elevadas encontradas nas amostras de fundo.  

Vale ressaltar que as concentrações de Cd e As aumentam de montante para jusante, 

confirmando que as principais fontes destes elementos são as mineralizações de ouro associadas às 

atividades de explotação histórica ao longo da Serra de Ouro Preto (Costa, 2007, Eleutério, 1997 e 

Borba, 2002). As concentrações mais elevadas dos elementos Cd e As encontradas nas amostras de 

fundo sugerem que estes elementos devem estar incorporados aos óxidos e hidróxidos de ferro e 

manganês, ou mesmo aos aluminosilicatos que se concentram nas amostras de sedimentos de fundo. 

Cromo 

O cromo apresentou um comportamento diferente (figura 6.10) dos elementos As e Cd. As 

concentrações de Cr variaram de 36.01 mg.Kg
-1

 a 96.7 mg.Kg
-1

 na área de estudo. Na estação seca, as 

maiores concentrações deste elemento foram medidas nas amostras coletadas nas margens.    
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Figura 6.10: Variação longitudinal das concentrações de Cr (mg.Kg
-1

) na área de estudo. 
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Para a estação chuvosa, as amostras de sedimento (margem e fundo) coletadas no ponto Pra 

apresentaram as concentrações mais elevadas e as menores concentrações foram encontradas no ponto 

Tri.  

Cobre 

As concentrações de Cu variaram de 9.46 mg.Kg
-1

 a 101.1 mg.Kg
-1

 na área de estudo, e  não 

apresentaram tendência sazonal ou longitudinal (figura 6.11). As amostras coletadas no sedimento de 

fundo na estação seca apresentaram concentrações mais elevadas do que aquelas coletadas na margem. 

Esta diferença nas concentrações deste elemento provavelmente estão associadas à incorporação do Cu 

à hidróxidos de ferro e manganês. O Cu por ser um elemento calcófilo associado aos sulfetos também 

pode se associar às mineralizações auríferas, provavelmente sendo as mineralizações da mina de 

Passagem, a fonte primária da anomalia encontrada no ponto Pra (estação seca, amostra de fundo).  
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Figura 6.11: Variação longitudinal das concentrações de Cu (mg.Kg
-1

) na área de estudo. 

 

As menores concentrações foram medidas no ponto Tri, estação seca, tanto para as amostras 

de fundo quanto para aquelas coletadas na margem. Os pontos Col (seca e chuva) e Pas (chuva) 

mantiveram as concentrações deste elemento praticamente estabilizadas para as amostras de fundo e 

margem.  
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Níquel 

As concentrações de Ni variaram de 17.38 mg.Kg
-1

 a 64.8 mg.Kg
-1

 . De acordo com a figura 

6.12, percebe-se que este elemento foi fortemente influenciado pela sazonalidade. As concentrações 

mais elevadas foram obtidas na estação seca para as amostras de sedimento coletadas no fundo. Para a 

estação chuvosa, as concentrações mais elevadas foram obtidas no sedimento de margem. 
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Figura 6.12: Variação longitudinal das concentrações de Ni (mg.Kg
-1

) na área de estudo. 

 

A amostra de sedimento coletada no fundo, no ponto Pra durante a estação seca apresentou a 

maior concentração dentro da área de estudo, seguida daquela coletada na margem durante a estação 

chuvosa.  

Zinco 

As concentrações de Zn variaram de 42.23 mg.Kg
-1

 a 114.5 mg.Kg
-1

. Este elemento também 

apresentou uma forte influência sazonal (figura 6.13), com concentrações mais elevadas na estação 

seca. A maior concentração deste elemento na área de estudo (114.5 mg.Kg
-1

) foi medida para a 

amostra de fundo coletada na estação seca no ponto Pas e as menores concentrações foram medidas 

nos pontos Tri, estação seca e chuvosa e Col na estação chuvosa. 
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Figura 6.13: Variação longitudinal das concentrações de Zn (mg.Kg
-1

) na área de estudo. 

 

6.4.3 - Análise Comparativa: As, Cd, Cr, Cu, Ni e Zn 

Os seguintes elementos As, Cd, Cr, Cu, Ni e Zn foram analisados separadamente de acordo 

com o compartimento amostrado – margem ou fundo do rio. A presença e concentração destes 

elementos estão diretamente relacionadas à exploração aurífera na área de estudo. As amostras de 

sedimentos de margem coletadas nos pontos Pra e Col (figura 6.14) na estação seca apresentaram as 

maiores concentrações de arsênio dentro da área de estudo. O arsênio, em águas, é considerado tóxico 

para humanos a partir da concentração 0.01 mg.L
-1

, de acordo com a Portaria no.518 do Ministério da 

Saúde (Brasil, 2004). 
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Figura 6.14: Variação da concentração (mg.Kg
-1

) dos elementos químicos para as amostras de sedimento 

coletados na margem, na estação seca. 

 

Os pontos Pra e Col apresentaram as concentrações de arsênio mais elevadas para as amostras 

coletadas na margem. Por este pontos encontraram-se mais a jusante dentro da área de estudo, 

esperava-se que os mesmos recebessem todo sedimento transportado dentro da área de estudo, 

concentrando assim a maior parte deste elemento. O rio, nestes pontos, é utilizado pela população 

como local de recreação, bem como para extração de ouro pela técnica do garimpo (figuras 6.15 a e b), 

favorecendo a exposição desta população às altas concentrações, podendo resultar em intoxicação na 

população. 

 

 

Figura 6.15: Utilização do rio como local de recreação (a) e extração de ouro (b) pela população local. 

 

a b 
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Além do arsênio, o ponto Pra apresentou concentrações elevadas para os outros elementos 

analisados, que podem ser derivadas, principalmente, da influência da mineração histórica de ouro, 

provavelmente sendo a mina de Passagem a principal área fonte, para os pontos a jusante. Este ponto 

também pode ser considerado, dentro da área de estudo, como aquele com maior suscetibilidade de 

intoxicação da população, por se tratar de área urbana onde ocorre a utilização do rio e de suas 

margens como local de recreação e trabalho. 

As amostras de sedimento coletadas no fundo apresentaram concentrações relativamente mais 

elevadas do que aquelas coletadas nas margens (figura 6.16). 
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Figura 6.16: Variação da concentração (mg.Kg
-1

) dos elementos químicos para as amostras de sedimento 

coletados no fundo. 

 

Os pontos Pra e Col apresentaram concentrações mais elevadas para a maioria dos elementos 

analisados no sedimento de fundo, sendo as concentrações mais altas obtidas nas coletas realizadas na 

estação seca. 

Uma análise das figuras 6.14 e 6.16 sugere que os pontos que apresentam maior risco de 

toxicidade à biota e à população são Pra e Col, pois os mesmos apresentaram concentrações mais 

elevadas para os elementos analisados dentro da área de estudo independente da sazonalidade. A 

estação seca apresentou maiores concentrações para os elementos analisados do que a estação 

chuvosa, onde há efeito da diluição da concentração destes elementos pelo aumento no volume de 

água do rio. As figuras 6.14 e 6.16 sugerem que o sedimento sofre influência sazonal, com as 
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concentrações mais elevadas encontradas na estação seca,  e longitudinal, ou seja, os pontos mais a 

jusante da área de estudo apresentaram concentrações mais elevadas.  

6.5 - VALORES DE REFEÊNCIA PARA SEDIMENTOS 

Os resultados da análise dos dados geoquímicos obtidos para a área investigada foram 

comparados com os valores de referência estabelecidos na legislação e encontrados na literatura 

(tabela 6.2). Os seguintes valores de referência foram utilizados: Valor de Referência Locais (Costa, 

2007), Valor de Referência de Qualidade (São Paulo, 2005), e Valores Guia de Qualidade do 

Sedimento (TEC/PEC), estabelecidos por MacDonald et al. (2000). Ressalta-se que no Brasil existem 

poucos valores de referência para análises realizadas em amostras de sedimentos, sendo os dados 

obtidos neste estudo comparados com os valores de referência de solos da Cetesb, entretanto estes não 

se referem a sedimentos e encontram-se num contexto geológico diferente da área investigada.  
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Tabela 6.2: Concentração dos Elementos Traço na área de estudo e os valores de referência. 

Pontos Al
10

 As Ba Cd Cr Cu Fe Mn Ni Zn 

           
TriScM

1
 3810 <L.Q. 49.63 <L.Q. 61.8 14.02 253448 2106 21.67 42.6 

PasScM 8534 16.51 114.1 1.406 47.67 21.24 195748 4499 22.35 51.8 

PraScM 5636 328.9 181.7 6.69 49.56 29.04 180935 4460 34.71 57.6 

ColScM 10005 391.3 247.8 7.65 81 32.76 259184 5802 39.65 63.8 

TriScF
2
 5489 <L.Q. 63.1 1.03 64.6 40.97 259064 3059 29.48 52.6 

PasScF 17977 58.4 357.9 2.716 62.9 66.7 174132 11724 42.62 114.5 

PraScF 13016 510 638 9.31 75.4 110.1 202605 12136 64.8 110.8 

ColScF 11062 602 402.8 10.7 61.5 36.53 234214 6705 32.55 87.9 

TriChM
3
 3307 <LQ 49.23 0.655 36.01 13.52 216719 2199 17.38 42.24 

PasChM 13020 52.5 71.8 1.494 76.9 33.61 158516 3836 26.45 52.6 

PraChM 5740 75.1 262.4 1.797 82.5 29.08 139811 4814 56.8 59.2 

ColChM 3636 286.3 134.6 4.056 55 11.26 236981 3453 28.01 45.57 

TriChF
4
 3447 <LQ 53.4 0.537 36.64 22.09 197371 2694 22.95 48.11 

PasChF 9350 53.8 139.6 1.659 55.8 31.04 146815 6777 26.45 57.1 

PraChF 3634 140.2 169 2.015 96.7 17.49 220408 4857 42.28 54.1 

ColChF 3177 268.8 134.5 4.185 43.04 9.46 227198 2924 23.58 42.23 

L.Q.
5
 3.3 2.04 0.0491 0.487 0.271 0.376 1.06 0.054 0.751 0.148 

VRL
6
 3.84 35.3 18.5 14.06 111 135.1   9.88 189.8 53.1 124 

VRQ
7
 3.84 3.5 7.5 <0.5 40 35 9.88 189.8 13 60 

TEC
8
 N.A

11
. 9.79 N.A. 0.99 43.4 31.6 N.A. N.A. 22.7 121 

PEC
9
 N.A. 33 N.A. 4.98 111 149 N.A. N.A. 48.6 459 

           
1: Amostras coletadas na margem/estação seca; 2: Amostras coletadas no fundo/estação seca; 3: Amostras coletadas na 

margem/estação chuvosa; 4: Amostras coletadas no fundo/estação chuvosa; 5: Limite de Quantificação (ICPOES); 6: Valor 

de Referência Geogênico (COSTA, 2010); 7: Valor de Referência de Qualidade (SÃO PAULO, 2005); 8: Threshold Effects 

Concentration (MacDonald et al., 2000); 9: Probable Effect Concentration (MacDonald et al., 2000); 10: Concentração dos 

elementos em mg.Kg-1; 11: Não Avaliado. 

 

6.5.1-Tripuí 

Neste ponto, os seguintes elementos violaram os seus respectivos valores de Referência de 

Qualidade (VRQ) para todas as amostras: AL, Ba, Cd, Fe e Ni. Os elementos Al, Ba e Fe violaram 

também o seu respectivo valor de referência local (VRL) para todas as amostras. O elemento cromo 

violou o VRQ para todas as coletas realizadas na seca e o elemento cobre, violou o VRQ somente para 

a amostra de fundo coletada na estação seca. Não foi detectado arsênio nas amostras derivadas do 

ponto Tri, constituindo neste caso, um ponto controle em relação à área de estudo.  
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Foram identificadas as seguintes espécies: Arcella costata (Ehrenberg, 1847), Arcella vulgaris 

(Ehrenberg, 1830), Difflugia acuminata (Ehrenberg, 1838), Difflugia sp., e Euglypha laevis (Perty, 

1849) e ovos de resistência. O único elemento que violou o TEC para as coletas realizadas na estação 

seca foi o cromo, sugerindo que a concentração dos elementos químicos (tabela 6.2) não interfere 

diretamente no desenvolvimento da microbiota local, reforçando a utilização deste ponto como 

“controle” dentro da área de estudo, apesar da identificação de ovos de resistência que sugerem 

alguma adversidade para o pleno desenvolvimento do grupo Rotifera. 

6.5.2 – Passagem 

Neste ponto 80% dos elementos analisados (tabela 6.2) violaram o VRQ para todas as 

amostras. Os seguintes elementos Al, Fe e Mn também violaram o VRL em todas as amostras, 

sugerindo que o impacto derivado da exploração aurífera que ocorreu neste ponto ainda persiste. A 

comunidade zooplanctônica neste ponto foi composta das seguintes espécies: A. vulgaris, A. costata, 

Centropyxis ecornis, e Centropyxis aculeata. O arsênio ultrapassou o PEC na amostra de fundo 

coletada na seca e nas amostras coletadas na chuva, indicando que este elemento possa interferir no 

desenvolvimento da comunidade zooplanctônica neste ponto, caso esteja disponível para a biota. O 

cádmio, outro elemento tóxico a biota, ultrapassou o seu respectivo TEC em todas as amostras, 

indicando que provavelmente o efeito tóxico deste elemento à biota possa ocorrer ocasionalmente. 

Todas as espécies identificadas neste ponto se encontram no grupo das tecamebas, que possuem uma 

carapaça de proteção, indicando que a presença desta carapaça favoreça a permanência e evolução 

destas espécies neste compartimento. 

6.5.3 – Prainha 

Os elementos Al, As, Ba, Cr, Fe e Mn violaram os seus respectivos VRL e VRQ em todas as 

amostras, indicando possivelmente que o impacto da mineração aurífera histórica, bem como as 

atividades de garimpo exercidas atualmente neste ponto, continuam influenciando a concentração de 

alguns elementos. O Cd violou somente o VRQ em todas as amostras, mantendo-se abaixo do VRL. 

Os elementos Ba, Cu, Cr, Mn e Ni apresentaram as concentrações mais elevadas dentro da área de 

estudo nas amostras coletadas neste ponto. O arsênio violou os valores estabelecidos pelo PEC em 

todas as amostras, e os elementos Cd, Cr e Ni violaram os valores estabelecidos pelo TEC em todas as 

amostras, indicando que o arsênio em conjunto com o Cd, Cr eNi estejam influenciando a densidade e 

riqueza da comunidade zooplanctônica no local, chegando mesmo a restringi-la, já que foram 

identificadas somente as espécies neste ponto Difflugia sp., A. vulgaris.  Estas espécies pertencem ao 

grupo das tecamebas consideradas possivelmente as mais resistentes dentro da área de estudo,  
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indicando que estas possivelmente desenvolveram alguma característica que favorece a sua 

permanência tanto na área de estudo como neste ponto. 

6.5.4 – Colina 

 Para este ponto os seguintes elementos violaram o VRQ em todas as amostras: Al, As, Ba, Fe 

e Mn, sendo que o arsênio apresentou a concentração mais elevada dentro da área de estudo. O 

cádmio, novamente, violou somente o seu respectivo VRQ. Arsênio, cádmio e ferro neste ponto, 

apresentaram as concentrações mais elevadas dentro da área de estudo. O As e o Ni violaram os seus 

respectivos valores de PEC para todas as amostras e o Cd violou o seu respectivo TEC também para 

todas as amostras. Foram identificadas as seguintes espécies: A. discoides, A. vulgaris, C. aculeata, 

Difflugia acuminata, Trinema enchelys, Asplanchna priodonta, Bdelloida e ovos de resistência. 

Apesar das altas concentrações de As neste ponto, foram identificadas espécies do grupo Rotifera, bem 

como ovos de resistência, que podem sugerir a presença de algum fator desencadeador de stress para 

este grupo, podendo ser a alta concentração de As e Cd, ou mesmo outra situação difusa. O grupo das 

tecamebas predominou na composição da comunidade zooplanctônica novamente, sugerindo que o 

mesmo esteja mais adaptado às altas concentrações de elementos tóxicos à biota. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

CAPÍTULO 7 

COMUNIDADE ZOOPLANCTÔNICA       

 

7.1 - INTRODUÇÃO 

A poluição de ambientes aquáticos tem crescido nos últimos anos, tornando-se um risco não 

somente à saúde humana, como também para a saúde do ecossistema. A descarga de efluentes 

industriais, e mesmo domésticos, pode conter concentrações elevadas de elementos químicos, tóxicos 

aos microorganismos. As características e intensidades dos danos causados à microbiota dependerão 

de vários fatores, dentre eles, os parâmetros físico-químicos locais, geologia e tipo de ambiente: 

lêntico ou lótico (Madoni, 2006).  

De acordo com Banarescu (apud Tundisi, 2008), a evolução e a dispersão da fauna aquática 

estão relacionadas com as alterações nas bacias hidrográficas. Estas alterações produzem efeitos 

positivos ou negativos, como por exemplo - a retirada de mata ciliar intensifica o carreamento de 

matéria orgânica e poluentes para o leito dos rios, aumentando a oferta de alimento, podendo elevar a 

taxa metabólica dos microorganismos, causando assim, impactos que modificam as interações 

ecológicas.  

Estudos sobre a estrutura e a dinâmica do plâncton, em especial do zooplâncton, têm 

despertado interesse de um grande número de pesquisadores de ecossistemas aquáticos pelo fato 

destes organismos responderem prontamente às mudanças que ocorrem no ambiente, funcionando 

como indicadores ecológicos (bioindicadores). Segundo Margalef (1983) os organismos planctônicos 

atuam como sensores das variáveis ambientais, refletindo, com precisão mais fina do que a de 

equipamentos, os efeitos destas alterações em sua composição, fornecendo informações sobre períodos 

mais longos. O estudo da ecologia do zooplâncton faz-se, portanto, relevante, pois seus organismos 

perfazem, em conjunto, o elo na cadeia alimentar dos ecossistemas aquáticos, unindo autótrofos a 

heterótrofos (Gulati, 1982), além disso, sua composição quali-quantitativa reflete o estado trófico do 

ecossistema.  

Em ambientes aquáticos continentais (água doce), a comunidade zooplanctônica normalmente é 

composta por três grupos taxonômicos – Rotifera, Microcrustacea (Cladocera e Copepoda) e Protozoa. 

Existem espécies aquáticas endêmicas, de distribuição restrita e outras cosmopolitas, sendo que a 

diferença entre estas encontra-se na adaptação evolutiva ou não às condições ambientais a que estão 

expostas. A diversidade e densidade de cada um destes grupos estão relacionadas com fatores físicos, 

químicos e biológicos, sendo o crescimento, competição, predação, e a disponibilidade de alimentos 
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responsáveis diretamente pela composição e estruturação das populações (Hutchinson, 1957, Tundisi, 

2008).  

7.2 - COMUNIDADE ZOOPLANCTÔNICA NA ÁREA DE ESTUDO 

7.2.1 - Composição e frequência de ocorrência 

A análise do zooplâncton identificado nas amostras coletadas demonstrou (figura 7.1) que o 

grupo Rotifera foi o mais representativo com 51% das espécies identificadas, seguido do grupo 

Protozoa, com 45% e por último o grupo Microcrustacea com apenas 4%.  Segundo Hutchinson 

(1957), a comunidade zooplanctônica de ambientes dulcícolas é composta principalmente pelos 

rotíferos, microcrustáceos (Cladocera e Copepoda) e protozoários, sendo que o primeiro grupo 

apresenta, geralmente, a maior diversidade específica (Ruttner-Kolisko, 1974; Vasquez, 1984). 

 

45

51

4

Protozoa

Rotifera

Crustacea

 

Figura 7.1: Composição relativa dos grupos zooplanctônicos na área de estudo. 

 

A diversidade do grupo Rotifera foi mais elevada do que a do grupo Protozoa, contudo, ao 

analisar-se a densidade, percebeu-se uma relação 1:2 entre os grupos, ou seja, a densidade dos 

protozoários equivale ao dobro da densidade dos rotíferos. Joaquim-Justo et al. (2006) demonstraram 

em estudos sobre cadeia alimentar do grupo Protozoa no rio Meuse (Bélgica), que este exerce uma 

função importante no controle da produção bacteriana através da predação. A área estudada, com 

exceção do ponto Tri, apresentou uma concentração elevada de coliformes termotolerantes (tabela 

7.1), ultrapassando os valores estabelecidos na legislação vigente. 
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Tabela 7.1: Concentração de Coliformes Totais e Termotolerantes na área de estudo. 

Pontos Colif. Totais
5
 Colif. Term.

6
 

TriSc1
1
 1.986,3 27.9 

PasSc1 >2.419,6 >2.419,6 

PraSc1 >2.419,6 >2.419,6 

ColSc1 >2.419,6 >2.419,6 

TriSc2
2
 435.2 >2.419,6 

PasSc2 >2.419,6 >2.419,6 

PraSc2 >2.419,6 >2.419,6 

ColSc2 >2.419,6 >2.419,6 

TriCh1
3
 >2.419,6 0 

PasCh1 >2.419,6 23 

PraCh1 >2.419,6 12.6 

ColCh1 >2.419,6 28.6 

TriCh2
4
 173.3 55.8 

PasCh2 >2.419,6 >2.419,6 

PraCh2 >2.419,6 >2.419,6 

ColCh2 >2.419,6 >2.419,6 

1: Primeira coleta realizada na estação seca; 2: Segunda coleta realizada na estação seca; 3: Primeira coleta 

realizada na estação de chuva; 4: Segunda coleta realizada na estação de chuva; 5: Coliformes Totais (NMP); 6: 

Coliformes Termotolerantes (NMP). 

 

 Esta disponibilidade de alimento, somada a uma ausência virtual de competição direta pelo 

nicho, e uma baixa densidade de rotíferos, considerados predadores do grupo Protozoa, podem ter 

auxiliado na proliferação das espécies deste grupo.  

Foram identificadas na área de estudo 53 espécies, sendo 28 do grupo Rotifera e 25 espécies 

do grupo Protozoa. Dentro destes grupos 6 taxa foram identificadas até Ordem. No grupo Crustacea, a 

identificação foi apenas com nauplio e copepodito de Cyclopoida. O quadro abaixo refere-se à 

composição específica e classes de frequência na área de estudo para os diferentes grupos 

zooplanctônicos. 

  

 

 

 

 

Quadro 7.1: Lista de ocorrência e densidade das espécies na área de estudo. 
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                                                                  SECA                CHUVA 

FILO ESPÉCIES Tri Pas Pra Col  Tri Pas Pra Col 

  

 

 

 P 

 R 

 O 

 T 

 O 

 Z 

 O 

 A 

  

  

  

Actinosphaerium sp. -  -     -  + -   -  + 

Arcella conica (Playfair, 1918)  -  - +   -  +  -  -  + 

Arcella crenulata (Deflandre, 1928)  -  -   -  +  +  -  - 

Arcella dentata (Ehrenberg, 1830)  -  - ++  -  -  +  +  - 

Arcella discoides (Ehrenberg, 1843)  ++  +++ +++  +++  +  +  +  - 

Arcella gibbosa (Penard, 1890)  -  -  ++  -  +  ++  ++  + 

Arcella hemisphaerica (Perty, 1852)  ++  ++  +++  +++  +  +  +  + 

Arcella megastoma (Penard, 1902)  -  -  ++  -  -  -  -  - 

Arcella vulgaris (Ehrenberg, 1830)  ++  +++  ++  +++  ++  +  +  + 

Campanella umbellaria (Linnaeus, 1758)  -  +  -  ++  -  ++  -  + 

Centropyxis aculeata (Ehrenberg, 1838)  -  +  +  +  +  -  +  - 

Centropyxis ecornis (Ehrenberg, 1841)  -  +  -  +  +  -  -  - 

Cyphoderia ampulla (Ehrenberg, 1840)  ++  -  -  -  -  -  -  - 

Didinium sp.    + - - - - - - - 

Difflugia chaquensis (Vucetich, 1989)       - - - - + - - - 

Difflugia elegans (Penard, 1890)   +      

Difflugia lobostoma (Leidy, 1879)          ++   +    

Difflugia oblonga (Ehrenberg, 1838)  + ++ + ++ + - + + 

Difflugia pyriformis (Perty, 1849) - - + - + - - + 

Difflugia urceolatta (Carter, 1864) ++ - - - ++ ++ - + 

Difflugia sp. - - - - + + + - 

Epistilis sp. - ++ - - + + + - 

Nebella sp. ++ + + - + ++ ++ + 

Plagiopyxis sp. - - - - + + + + 

Vorticella sp. + ++ ++ ++ - ++ + + 

 

 

 

Continuação... 
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SECA  CHUVA 

FILO ESPÉCIES Tri Pas Pra Col  

 

 

 

 

 

 

 

 

Tri Pas Pra Col 
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Anuraeopsis fissa (Gosse, 1851) - ++ - - - - - - 

Ascomorpha ecaudis (Perty, 

1850) 

- - + - - - - - 

Asplanchna priodonta (Gosse, 

1850) 

- + - - - - - - 

Bdelloida ++ +++ ++ ++ + ++ + + 

Brachionus patulus 

(Muller,1776) 

- + - - - - - - 

Cephalodella gibba (Ehrenberg, 

1832) 

+ - - + + + - + 

Collotheca mutabilis (Hudson, 

1885) 

+ + - + - - - - 

Colurella uncinata (Muller, 

1773) 

- - - + + + - - 

Conochilus dossuarius (Hudson, 

1875) 

+ + - + + + + + 

Encentrum sp. - - - - + - - - 

Kellicottia bostoniensis 

(Rousselet, 1908) 

- - - + - - - - 

Keratella americana (Carlin, 

1943) 

- - - + - - - - 

Keratella cochlearis (Gosse, 

1851) 

- + - - - - - - 

Lecane closterocerca 

(Schmarda, 1859) 

- - - - + - - - 

Lecane luna (Muller, 1776) - - - - - + - - 

Lecane lunaris (Ehrenberg, 

1832) 

+ - + + + + + + 

Lecane sp. + - ++ + - + - + 

Lepadella patella (Muller,1786) + + + ++ ++ - - - 

Continuação... 
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SECA  CHUVA 

FILO ESPÉCIES Tri Pas Pra Col  

 

 

 

 

 

 

 

 

Tri Pas Pra Col 
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Lepadella sp. - + - ++ + - - - 

Notommata copeus (Ehrenberg, 

1834) 

++ + - ++ - - - + 

Ploesoma truncatum (Levander, 

1894) 

- - - - - - - + 

Polyarthra vulgaris (Carlin, 

1943) 

- - - - - + + - 

Proales sp. - - + + - - - - 

Synchaeta oblonga (Ehrenberg, 

1832) 

- - + - - - - - 

Synchaeta pectinata (Ehrenberg, 

1832) 

+ + - - - - - - 

Trichocerca stylata (Gosse, 

1851) 

- - - - - + - - 

Trichocerca sp. - + + - + + - + 

Xenolepadella sp. - - - + - - - - 

  

CRU 

STAC

EA 

Copepodito Cyclopoida - - - + - - - - 

Nauplios Cyclopoida + + - - + - + - 

Indicação de Abundância (org/L) – Legenda: Densidade = 0  ausente (-); Densidade < 1.0  muito escassa 

(+); Densidade 1.01 a 5.0  escassa (++); Densidade 5.01 a 50.0  moderada (+++); 

 

A espécie Arcella vulgaris (Ehrenberg, 1830) foi a que apresentou maior densidade, sendo a 

espécie dominante para a segunda coleta de seca e para a estação chuvosa dentro da área de estudo. Na 

primeira coleta de seca, as tecamebas A. discoides (Ehrenberg, 1871) e A. hemisphaerica (Perty, 1852) 

apresentaram a maior densidade dentro da área de estudo. Já para a primeira coleta de chuva, a 

tecameba A. gibbosa (Pénard, 1890) (figura 7.2) apresentou densidade mais elevada. Tecamebas 

(Protista, Protozoa, Rhizopoda) são organismos unicelulares de vida livre, não patogênicos 

caracterizados pela presença de pseudópodes, que lhes conferem uma movimentação ameboide, 

distinguindo-se das amebas por possuírem uma carapaça (teca), ocorrendo em vários tipos de 

ambientes, exigindo somente que este seja úmido. São importantes na cadeia trófica, como 
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consumidores primários e detritívoros, alimentando-se de bactérias, fungos, algas, matéria orgânica, 

além de plantas e animais mortos, promovendo uma reciclagem de nutrientes que ficam disponíveis 

para os outros níveis tróficos (Souza, 2008).  

 

 

Figura 7.2: Arcella gibbosa (Pénard, 1890). Dimensões: Diâmetro (117µ); PS (36µ); Altura (75µ). Fonte: 

Souza, 2008. 

 

As tecamebas são, em geral, o grupo de protozoários mais comumente registrados para 

ambientes aquáticos não somente na América do Sul, como em outras partes do mundo (Lansac-Tôha 

et al., 2007). Segundo Madrid (2006), estes microorganismos podem ser consideradas bioindicadores, 

já que vários estudos demonstraram que algumas espécies apresentam uma grande resistência a 

ambientes lacustres contaminados por resíduos químicos industriais e derivados de atividade de 

exploração mineral. Já outras espécies se mostraram muito sensíveis às alterações naturais e 

antrópicas, tais como mudanças nos valores de pH e nas concentrações de elementos maiores e traço. 

A ordem que apresentou maior densidade no grupo Rotifera, dentro da área de estudo foi 

Bdelloida. A espécie Lepadella patella (Müller, 1773) aparece com densidade elevada na primeira 

coleta de seca e segunda coleta de chuva. Conochilus dossuaris (Hudson, 1875) aparece com alta 

densidade para a estação chuvosa e Notommata copeus (Ehrenberg, 1834) apresenta densidade elevada 

na segunda coleta de chuva. A maioria das espécies de rotíferos identificada está relacionada a 

ambientes tropicais, com exceção do gênero Synchaeta sp., que é preferencialmente derivado de 

regiões temperadas (Gbemisola, 2003) 

Os grupos Cladocera e Copepoda corresponderam a apenas 4% da diversidade encontrada na 

área de estudo, sendo identificados no ponto Col na primeira coleta de seca, no ponto Pra na primeira 

coleta de chuva e no ponto Tri nas coletas realizadas na estação chuvosa. O grupo Cladocera tem uma 

ampla distribuição em sistemas aquáticos, sendo mais encontrado em águas rasas, na região limnética. 

No presente estudo nenhuma espécie deste grupo foi registrada. Os Copepoda foram representados 
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pelos indivíduos jovens (forma larval – náuplios), fato que este que está provavelmente correlacionado 

com o curto espaço de tempo do trabalho, não favorecendo assim, o acompanhamento de um ciclo de 

vida completo destes indivíduos.  

Pela análise do quadro acima, pode-se verificar que os organismos identificados em todos os 

pontos, independente da sazonalidade foram: Arcella discoide, A. vulgaris, Vorticella, Bdelloida e 

Lecane lunaris. Na primeira coleta de seca, as espécies A. discoides, A. vulgaris, Vorticella e a ordem 

Bdelloida foram os organismos mais frequentes, sendo que Bdelloida manteve esta frequência para a 

segunda coleta de seca, diferentemente dos outros organismos. Para a primeira coleta de chuva 

nenhum organismo foi identificado em todos os pontos, ao contrário da segunda coleta, com as 

seguintes espécies A. vulgaris e L. lunaris. 

7.2.2 - Riqueza 

A estabilidade das comunidades biológicas nos ambientes aquáticos pode ser avaliada através 

dos valores referentes à densidade e riqueza do zooplâncton, bem como da sua dinâmica sazonal ao 

longo dos períodos hidrológicos. Os organismos conseguem fornecer informações temporalmente 

mais longas, e mais precisas, já que sua permanência no ambiente é, na maioria das vezes, equivalente 

ao seu ciclo de vida.  

Os valores referentes à riqueza apresentaram diferença com relação aos pontos, sazonalidade 

(figura 7.3) e entre os grupos. 
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Figura 7.3: Riqueza (S) do grupo Protozoa na área de estudo. 

No ponto Tri (figura 7.4), durante a primeira coleta de seca foram identificadas 09 espécies de 

protozoários, sendo que as maiores densidades foram apresentadas pelas espécies A. discoides e A. 

vulgaris. Segundo Landa et al. (1999), a espécie A. discoides pode ser considerada como bioindicador 
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de ambientes com taxa moderada de matéria orgânica. Para a segunda coleta de seca somente uma 

espécie foi identificada, o que pode sugerir uma predação deste grupo pelos rotíferos. Na primeira 

coleta de chuva, o número de espécies de protozoários identificados aumentou, sendo A. gibbosa e A. 

vulgaris as espécies com maior densidade. O início da estação chuvosa favorece um maior 

carreamento de matéria orgânica para o leito do rio, aumentando assim, a disponibilidade de alimento 

para este grupo de indivíduos, que na ausência expressiva de predadores ou condições adversas terão 

sua densidade aumentada.  

 

 

Figura 7.4: Visão da calha do Ribeirão do Carmo no ponto Tri. 

 

Para a segunda coleta de chuva ocorre um decréscimo no número de espécies identificadas, 

sendo que as espécies Centropyxis aculeata e Difflugia urceolata apresentaram as maiores densidades. 

A primeira espécie é considerada bioindicadora de ambientes com moderada concentração de matéria 

orgânica (Landa et al., 1999). O ponto Tri apresentou os maiores valores de riqueza para as coletas 

realizadas na estação chuvosa, o que pode ser justificado pela transparência da água, que favorece a 

presença e o desenvolvimento do fitoplâncton, bem como a baixa correnteza apresentada neste trecho 

do rio. 

O ponto que apresentou o maior número de espécies dentro do grupo Protozoa foi Pra na 

primeira coleta de seca, o que pode significar que este grupo apresenta uma melhor adaptação neste 

local. Neste ponto, o Ribeirão do Carmo apresenta um alargamento em seu leito, sendo ambas as 
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margens ocupadas por habitações, que realizam o despejo do esgoto, lixo e restos de material de 

construção civil no seu leito, ou mesmo, em suas margens (figura 7.5).  

 

 

Figura 7.5: Visão geral das margens do ponto Pra. 

 

As espécies com as maiores taxas de densidade identificadas para a coleta realizada na estação 

seca foram A. discoides e A. hemisphaerica. A segunda coleta de seca teve um número menor de 

espécies, sendo as mais abundantes A. dentata, A. discoides e A. vulgaris, sugerindo que as tecamebas 

tenham desenvolvido adaptações às condições físico-químicas locais favorecendo assim, a sua 

permanência e predominância neste ponto durante a estação seca. O número de espécies identificadas 

para a primeira coleta de chuva manteve-se inalterado em relação à coleta de seca, sendo reduzido à 

metade na segunda coleta de chuva, sugerindo que a disponibilidade de alimento não seja um fator de 

restrição, já que na estação chuvosa ocorre um maior aporte de matéria orgânica para o leito dos rios. 

Acredita-se que, possivelmente existam outros fatores, que não foram analisados neste projeto, que 

possivelmente, somados à sazonalidade, estejam restringindo a manutenção do grupo Protozoa neste 

ponto.  

O ponto mais a jusante na área de estudo, Col (figura 7.6), apresentou para a primeira coleta 

realizada na estação seca um valor intermediário em comparação com os outros. Os indivíduos com 

maior densidade foram A. vulgaris, A. discoides e A. hemisphaerica respectivamente, indicando um 

predomínio das tecamebas, não somente neste ponto como também, na área de estudo. Seguindo uma 
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tendência verificada para o grupo Protozoa na área, a segunda coleta da estação seca apresentou uma 

ligeira queda no número de espécies, elevando-se novamente para a primeira coleta de chuva e 

reduzindo-se ligeiramente na segunda coleta. Pode-se inferir que neste ponto as espécies de 

protozoários identificadas encontram-se plenamente adaptadas não variando em sua diversidade entre 

as estações.  

 

Figura 7.6: Visão geral do ponto Col. 

 

O grupo Rotifera também foi analisado com relação ao número de espécies identificadas por 

ponto e sazonalidade (figura 7.7). 
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Figura 7.7: Riqueza (S) do grupo Rotifera na área de estudo. 

 

Na primeira coleta de seca o ponto Tri apresentou um dos menores números de espécies 

identificadas para este grupo. As espécies identificadas foram Cephalodella gibba e Synchaeta 

pectinata. Bdelloida também foi identificada até o nível taxonômico - ordem. Este microorganismo 

apresentou uma frequência de aproximadamente 90% nos pontos analisados, independente da 

sazonalidade, sendo a espécie mais abundante nas amostras coletadas na estação seca. Segundo Souza 

(2005), Bdelloida é facilmente encontrada em rios e nos sedimentos, proliferando na presença de 

matéria orgânica sob condições de decomposição.  

O ponto Pas apresentou uma média de 6.5 espécies identificadas a cada coleta. A relativa 

constância deste valor sugere que os rotíferos estão plenamente adaptados às condições locais e que 

outros fatores que não a disponibilidade de alimentos, controlem a riqueza de espécies neste ponto. 

O ponto Pra apresentou uma grande variação no número de espécies de rotíferos identificadas 

de acordo com a sazonalidade. A primeira coleta de seca apresentou sete espécies diferentes de 

rotíferos, sendo que as maiores densidades foram obtidas pela ordem Bdelloida e a espécie Lecane. 

Para a segunda coleta na estação de seca, o número de espécies identificadas foi praticamente reduzido 

à metade. A estação chuvosa apresentou uma redução nos valores de espécies identificadas em relação 

às coletas realizadas na estação seca. 

Para o ponto Col, o número de espécies identificadas segue a tendência do grupo Protozoa, 

podendo-se inferir que o mesmo encontra-se em equilíbrio, sugerindo que os fatores que controlam a 
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riqueza de espécies neste ponto sejam outros que não estejam relacionados com a disponibilidade de 

alimento e espaço.  

Como o grupo Crustacea apresentou somente dois tipos de indivíduos em toda a área de 

estudo, com baixos valores de riqueza, não foi realizada uma análise ecológica para o mesmo. 

De acordo com o exposto acima, infere-se que a riqueza dos grupos zooplanctônicos na área 

de estudo esteja relacionada com outros fatores que não a disponibilidade de alimento e espaço. 

7.2.3 - Densidade 

 Uma análise geral da variação sazonal da densidade dos três grupos estudados (figura 7.8) 

dentro da área de estudo mostrou que para as primeiras coletas tanto para a estação de seca quanto 

para a chuvosa ocorreu uma predominância do grupo Protozoa. Na estação seca, provavelmente 

devido aos baixos níveis de água na calha do rio, ocorre uma concentração do alimento favorecendo o 

grupo Protozoa (consumidor primário) que também se alimenta de detritos e bactérias, aumentando 

sua taxa metabólica e por consequência, sua taxa de reprodução. Já na segunda coleta de seca ocorre 

uma pequena inversão, com uma redução na densidade do grupo Protozoa e elevação na densidade do 

grupo Rotifera. O grupo dos microcrustáceos apresentou baixa densidade dentro da área de estudo 

independente da estação, o que pode indicar que a área não seja um ambiente favorável ao seu 

desenvolvimento.  
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Figura 7.8: Variação sazonal da densidade dos grupos zooplanctônicos na área de estudo. 

 

Os grupos também foram analisados com relação a sua densidade por ponto e sazonalidade 

(figura 7.9). 
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Figura 7.9: Densidade dos grupos zooplanctônicos amostrados por ponto na estação seca. 

 

Verifica-se que o grupo Protozoa apresentou maior densidade em quase todos os pontos na 

estação seca (figura 7.9), com exceção dos pontos Tri e Pas, para a segunda coleta, onde a 

predominância foi do grupo Rotifera. A variação na densidade dos grupos na estação chuvosa não 

sofreu alterações com relação àquela identificada para a estação seca (figura 7.10). 
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Figura 7.10: Densidade dos grupos zooplanctônicos amostrados por ponto na estação chuvosa. 
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A figura 7.11 mostra uma alternância nos valores de densidade dos grupos Protozoa e 

Rotifera, no ponto Tri, para as coletas, independente da sazonalidade.  
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Figura 7.11: Alternância em termos de densidade, caracterizando uma possível interação ecológica 

(predação) entre os grupos Protozoa e Rotifera no ponto Tripuí (Tri). 

 

Segundo Begon (2006) existe um “atraso” na resposta numérica da interação entre predador e 

presa, ou seja, o aumento numérico na densidade de rotíferos decorrente da disponibilidade de sua 

presa (protozoários) ocorreu somente na segunda coleta de seca. A recuperação na densidade do grupo 

Protozoa para a primeira coleta de seca pode ser derivada de uma situação na qual a predação pode 

resultar na redução da competição intraespecífica, elevando então, a densidade do grupo predado 

(op.cit), situação esta que se repete para a estação chuvosa. O ponto Pas também apresentou a mesma 

situação exposta para o Tripuí. 

Os pontos Pra e Col apresentaram uma relação de densidade entre os grupos Protozoa e 

Rotifera (figura 7.12), que sugere uma interação de predação dos rotíferos sobre os protozoários, em 

uma proporção menor do que aquela evidenciada nos outros pontos.  

 



Lima, C. S., 2013 Estudo da Qualidade da Água na Sub-Bacia do Ribeirão do Carmo (MG), com Ênfase na... 

108 

 

0

10

20

30

40

50

60

70

PraSc1 PraSc2 PraCh1 PraCh2

O
r
g

/L

Sazonalidade

Protozoa

Rotifera

 

Figura 7.12: Alternância em termos de densidade, caracterizando uma possível interação ecológica 

(predação) entre os grupos Protozoa e Rotifera no ponto Prainha (Pra). 

 

A densidade dos grupos na estação seca foi maior do que na estação chuvosa (figura 7.13), o 

que pode ser justificado pela baixa correnteza, que auxilia na manutenção dos organismos em locais 

específicos na calha do rio, já que estes tendem sua maioria, a flutuar livremente nos rios (Esteves, 

1988).  
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Figura 7.13: Densidade dos grupos zooplanctônicos amostrados por ponto na estação chuvosa. 
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7.2.4 - Índices de Diversidade 

A figura abaixo (7.14) demonstra a variação dos valores referentes à diversidade dos pontos ao 

longo do período de coletas. 
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Figura 7.14: Índice de Diversidade (H) na área amostrada. 

 

De acordo com a classificação de Wilhm e Dorris (1968) valores inferiores a 1,0 Nats.ind
-1

 

indicam águas poluídas; entre 1,0 e 3,0 Nats.ind
-1

, moderadamente poluídas e superiores a 3,0 

Nats.ind
-1

, não poluídas. De acordo com a figura 7.14, a primeira coleta realizada na seca, no ponto 

Col apresentou o maior valor para o Índice de Diversidade, e para a coleta de chuva, o valor mais 

elevado foi obtido no ponto Tri. Os valores obtidos para a área de estudo encontram-se na faixa entre 

1.0 e 2.0 Nats.ind
-1

, indicando que esta encontra-se com uma concentração moderada de carga 

orgânica. 

A equitabilidade das espécies em uma dada área reflete a uniformidade na abundância destas 

(Pielou, 1966), sendo que valores acima de 0,5 (figura 7.15) indicam que o sistema encontra-se em 

equilíbrio.  
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Figura 7.15: Índice de Equitabilidade (J) na área estudada. 

 

Todos os pontos estudados apresentaram valores de Equitabilidade acima de 0.5, indicando 

que a área de estudo encontra-se em equilíbrio, com os nichos bem distintos, sem sobreposição, bem 

como uma ausência de dominância de espécies. O maior e o menor valor obtido para este índice foram 

encontrados no ponto Pra, sendo o maior valor obtido na segunda coleta de chuva, e o menor valor 

para a primeira coleta de seca. Mehra (2003) sugeriu que uma maior uniformidade na abundância das 

espécies contribui para um aumento na diversidade destas. Ao considerar-se a área estudada, pode-se 

inferir que apesar de encontrar-se com uma concentração moderada de carga orgânica, existe certa 

estabilidade na abundância de espécies, sem sobreposição de nichos, sugerindo que este sistema 

hídrico encontra-se em equilíbrio. Esta situação pode indicar que as espécies identificadas 

desenvolveram adaptações que favoreceram as mesmas a permanecerem e se desenvolverem na área 

estudada. As espécies mais adaptadas pertencem ao grupo das tecamebas (Protozoa), que apresentaram 

uma maior densidade, praticamente em todos os pontos, independente da sazonalidade. 

7.3 - ANÁLISE DE COMPONENTES PRINCIPAIS (PCA) 

Inicialmente, esperava-se desenvolver uma Análise de Correlação Canônica buscando 

verificar a interação existente entre os parâmetros abióticos e bióticos e assim verificar, com o auxílio 

de outros dados obtidos no trabalho, qual a intensidade da interação entre estes parâmetros. Contudo, o 

número de coletas realizadas provou-se insuficiente para a geração dos dados suficientes para o 

desenvolvimento de uma CCA. Com isto, optou-se pelo desenvolvimento de uma PCA buscando 

verificar esta correlação. O desenvolvimento e a interpretação dos resultados obtidos com este teste 

estatístico foram divididos em duas etapas: 
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1º. Fase: Análise da correlação entre os Elementos Químicos e a Comunidade Zooplanctônica; 

 2º Fase: Análise da correlação entre os Parâmetros Físico-Químicos e a Comunidade Zooplanctônica;  

7.3.1– Primeira Fase 

Para esta fase foram escolhidas espécies zooplanctônicas identificadas em pelo menos um dos 

pontos, aparecendo no mínimo em três coletas. Os elementos químicos selecionados foram aqueles 

que apresentaram valores acima do limite de quantificação do ICPOES (LGqA/Degeo) e que foram 

detectados em pelo menos três coletas, com exceção do zinco. Neste trabalho foram consideradas para 

interpretação somente as correlações com valores iguais ou acima de 0.4 (r > 0.4). 

Verifica-se pela tabela abaixo que as espécies que apresentaram um maior número de 

correlações negativas com os elementos químicos foram Centropyxis aculeata, Conochilus dossuaris, 

Lecane lunaris, Colurella uncinata, Cephalodella gibba, Arcella gibbosa e A. conica, 

respectivamente. Percebe-se que o grupo Rotifera apresentou maior sensibilidade com relação às 

alterações nas concentrações dos elementos químicos do que o grupo Protozoa. Dentro do grupo dos 

rotíferos, a espécie C. dossuaris correlacionou-se negativamente com todos os elementos químicos, 

sendo mais forte com o Li. Outra espécie que também se correlacionou negativamente com 

praticamente todos os elementos químicos na área de estudo foi L. lunaris, que apresentou uma forte 

correlação com os seguintes elementos químicos: Ca, Mn, S, Na e K. A espécie C. uncinata 

apresentou correlação negativa e fraca, com a maioria dos elementos químicos presentes na área de 

estudo, sugerindo que este organismo possa apresentar restrições (ecológicas e funcionais, por 

exemplo) caso as concentrações destes elementos químicos sejam maiores do que as obtidas na área de 

estudo. 
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Tabela 7.2: Análise de Correlação de Pearson entre espécies zooplanctônicas e elementos químicos. 

 

 

Al Ba Ca Fe K Li Mg Mn Na P S Si Sr Ti Zn 

A.c. -0,06 0,02 -0,23 0,27 -0,19 0,12 -0,31 -0,11 -0,12 0,16 -0,17 0,28 0,19 0,48 0,03 

A.de. 0,33 0,29 0,42 0,36 0,38 0,31 0,41 0,44 0,40 0,48 0,48 -0,28 -0,26 -0,12 -0,05 

A.d. 0,63 0,03 0,20 0,31 0,39 0,40 0,41 -0,06 0,57 0,65 0,56 -0,25 -0,23 -0,12 0,89 

A.g. -0,18 -0,12 -0,05 -0,22 -0,10 -0,09 -0,16 -0,20 0,05 -0,03 0,04 -0,33 -0,31 -0,15 -0,14 

A.h. -0,01 0,09 0,13 0,28 0,25 0,28 0,32 -0,03 0,37 0,69 0,36 -0,24 -0,22 -0,10 0,35 

A.v. 0,30 0,26 0,14 0,44 0,41 0,47 0,27 0,07 0,38 0,50 0,30 -0,26 -0,24 -0,12 0,48 

C.umb. -0,02 0,40 0,17 0,36 0,34 0,24 0,17 0,18 0,20 0,25 0,12 -0,02 0,02 -0,03 0,07 

C.a. -0,11 -0,35 -0,57 -0,08 -0,40 -0,07 -0,55 -0,25 -0,37 -0,20 -0,45 -0,13 -0,14 -0,08 -0,16 

D.ob. 0,66 0,13 0,19 0,38 0,38 0,53 0,38 0,02 0,35 0,37 0,34 -0,24 -0,21 0,00 0,79 

C.g. -0,09 -0,12 -0,27 0,34 -0,26 0,01 -0,10 -0,29 -0,25 -0,09 -0,31 0,08 0,15 0,28 0,14 

C.unc. -0,16 -0,08 -0,15 -0,04 -0,12 -0,24 -0,22 -0,25 -0,04 -0,22 -0,13 0,16 0,13 -0,16 -0,09 

C.dos. -0,32 -0,24 -0,13 -0,25 -0,21 -0,42 -0,11 -0,31 -0,17 -0,29 -0,18 0,00 -0,02 -0,24 -0,26 

L.l. -0,32 -0,39 -0,53 0,08 -0,42 -0,01 -0,34 -0,49 -0,46 -0,07 -0,48 0,03 -0,06 -0,02 -0,16 

L.sp. 0,19 0,25 0,26 0,59 0,25 0,45 0,35 0,14 0,30 0,61 0,32 -0,11 -0,05 0,31 0,12 

L.p. 0,08 0,17 -0,05 0,29 0,20 0,51 0,04 0,17 0,08 0,33 0,03 -0,05 -0,24 -0,18 0,10 

Legenda: A.c (Arcella conica); A.de. (Arcella dentata); A.d (Arcella discoides); A.g (Arcella gibbosa); A.h (Arcella hemisphaerica); A.v (Arcella vulgaris); C.umb. 

(Campanella umbellaria); C.a. (Centropyxis aculeata); D.ob. (Difflugia oblonga); C.g (Cephalodella gibba); C.unc. (Colurella uncinata); C.dos. (Conochilus dossuaris); L.l. 

(Lecane lunaris); L.sp. (Lecane sp.); L.p (Lepadella patella). 

                
     

 
:
 
Grupo Protozoa;                                   : Grupo Rotifera; 
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Dentro do grupo Protozoa a espécie C. aculeata, considerada como uma espécie indicadora de 

águas oligotróficas (Landa et al., 1999), apresentou correlação negativa com todos os elementos 

químicos, sendo esta mais forte para o Fe, Mg, S e K, respectivamente. A espécie A. gibbosa 

apresentou correlação negativa, fraca, com a maioria dos elementos químicos. Segundo Madoni 

(2000), ao examinar-se a literatura de ecotoxicidade de elementos químicos com o zooplâncton 

percebe-se que a ordem geral de toxicidade, na maioria das vezes, inicia-se com o cobre, terminando 

com o zinco: Cu>Hg>Cd>Ni>Pb>Cr>Zn. Outros estudos indicam que a ordem de toxicidade de 

elementos traço com relação a invertebrados aquáticos é a seguinte: Hg>Cd>Cu>Cr>Zn>Ni>Pb 

(Eisler e Hennekey, 1977; McLusky et al., 1986 apud Madoni, 2000). Dentro do projeto, estes 

elementos encontraram-se abaixo do limite de detecção do ICOPES/LGqA, com exceção do zinco, 

não permitindo uma comparação. A tabela 7.2 demonstrou que 60% das espécies apresentaram 

correlação negativa com o Al e Mn, 40% com o Zn e 27% com o elemento Fe. Estes elementos 

violaram os valores permitidos pela D.N.no. 01/2008, conforme descrito no capítulo 5. 

 Segundo Ravera (2001), ao correlacionar-se a superfície de contato dos organismos 

zooplanctônicos com sua massa e metabolismo verifica-se que esta combinação favorece uma 

absorção mais rápida de vários tipos de poluentes, bem como de elementos maiores e traço, que 

podem ser tóxicos para a maioria dos microorganismos dependendo de sua concentração e do tempo 

de exposição (Lester, 1983). Esta toxicidade pode causar distúrbios na comunidade zooplanctônica 

refletindo, por exemplo, na alteração da densidade de algumas espécies.  

Os mecanismos através dos quais elementos químicos afetam o zooplâncton ainda não são 

bem claros. Algumas interações podem levar ao bloqueio ou inativação de enzimas, distúrbios nas 

funções do citoplasma ou no núcleo, ou mesmo a lise da membrana celular. Outros possíveis efeitos 

são: redução na capacidade de alimentação e inibição do crescimento (Madoni, 2000).  

Animais aquáticos apresentam duas vias de ingestão de substâncias tóxicas – em conjunto com 

o alimento ou diretamente da água. Logo, a concentração de um elemento tóxico no organismo deste 

animal é derivada de vários fatores tais como a concentração deste na água, sua forma iônica, o tipo e 

a quantidade de alimento ingerido. Com o tempo, caso a concentração deste elemento tóxico 

mantenha-se estável, e caso não ocorra nenhuma alteração fisiológica no microorganismo em questão, 

a concentração deste elemento tóxico no indivíduo irá aumentar, até atingir um ponto limite, e a partir 

daí, esta concentração irá decrescer até atingir um ponto zero, que corresponde ao nível de equilíbrio 

entre a concentração do elemento no organismo com a sua concentração no meio aquático (Ravera, 

2001).  

De acordo com o Manual de Treinamento da Environmental Protection Agency no. 1-75-005 

(1975) existem mecanismos de seleção natural conhecidos entre peixes e outros organismos aquáticos, 
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que atuam no sentido de favorecer as linhagens mais resistentes à poluição. Alguns estudos em 

Genética de Populações indicam que depois de algumas gerações derivadas de populações parentais 

que foram expostas a algum tipo de stress em seu meio, pode ser desenvolvida uma resistência a este 

stress que será manifestada fenotipicamente. Caso o stress seja removido do meio antes que seja 

desenvolvida uma tolerância genética permanente ao mesmo, esta característica pode ser revertida em 

apenas algumas gerações (EPA, 1975). 

Alumínio 

Entre os elementos químicos, o alumínio pode influenciar o ciclo de importantes elementos 

como o fósforo, carbono orgânico e outros, sendo potencialmente tóxico a organismos aquáticos. 

Segundo D.N.no. 01/2008, o valor máximo da concentração de Al, para águas enquadradas como 

sendo de Classe 1 e 2 é de 0.1 mg/L. Na área de estudo, os pontos que violaram os valores 

estabelecidos pela legislação vigente foram Pra (0.26 mg/L), na segunda coleta de seca e Col (0.15 

mg/L), para a segunda coleta de chuva. Segundo Guzmán et al. (2010), uma concentração de 0.1 mg/L 

é capaz de causar a mortalidade de aproximadamente 70% dos indivíduos da espécie Lecane 

quadridentata. Esta espécie não foi identificada na área de estudo, contudo foi utilizada como 

referência, sendo a comparação realizada com o gênero Lecane.  

No ponto Pra (0.26mg/L) não foi registrada a presença de L. lunaris, que foi identificada no 

ponto Col (0.15mg/L) apresentando uma densidade de 0.32 org/L. A baixa densidade pode indicar que 

esta espécie, apesar de apresentar uma correlação negativa fraca com o alumínio, possa ter 

desenvolvido mecanismos de adaptação a esta concentração, especificamente no ponto Col. 

Ferro 

O elemento ferro é considerado como um elemento essencial nos processos envolvidos no 

metabolismo de seres vivos, podendo se tornar tóxico em determinadas concentrações. O ferro pode 

ser liberado, em áreas de extração mineral, através da drenagem ácida (Ellis, 1989; Borba, 2004). 

Quando na forma de pirita ou sulfetos, ao entrar em contato com o ar ou água (oxigênio), este 

elemento sofre oxidação, que resulta na produção de ácidos fortes, cuja mistura com alguns elementos 

químicos presentes na área pode resultar num ambiente com condições extremas para organismos 

aquáticos sensíveis, levando a modificações na estrutura da comunidade zooplanctônica que poderá ter 

sua composição alterada, com uma maior densidade de organismos tolerantes àqueles níveis de 

toxicidade.  

As análises indicaram que este elemento violou o valor de 0.3 mg/L determinado pela 

legislação vigente para o enquadramento nas Classes 1 ou 2, nos seguintes pontos: Col, na primeira 

coleta de seca e segunda coleta de chuva e Pra para a segunda coleta de seca com as respectivas 
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concentrações: 0.4 mg/L; 0.56 mg/L. e 0.4 mg/L.  Segundo Guzmán et al. (2010) uma concentração de 

ferro equivalente a 0.25 mg/L pode causar a mortalidade de aproximadamente 70% de indivíduos da 

espécie L. quadridentata. Apesar disto, as espécies Lecane sp. e L. lunaris não apresentaram uma 

correlação negativa com este elemento. A correlação das duas espécies com o Fe foi positiva, podendo 

ser considerada forte para a primeira e fraca para a segunda espécie, sugerindo uma adaptação às altas 

concentrações deste elemento, especificamente para o ponto Colina. Apesar de apresentar uma 

correlação positiva com o Fe, a espécie L. lunaris não foi identificada no ponto PraSc2, sugerindo que 

outros fatores ou outros elementos químicos exerciam uma influência negativa forte nesta espécie, 

durante a segunda coleta de seca. 

Manganês 

Segundo a D.N. no. 01/2008, águas enquadradas nas Classes 1 e 2 não podem ultrapassar a 

concentração de 0.1 mg/L de manganês. Na área estudada, ocorreram as seguintes violações: coleta de 

seca – Pas, Pra e Col; coleta de chuva – todos os pontos. De acordo com Mejía-Saavedra (2005) 

concentrações de manganês acima de 0.1 mg/L causam efeitos tóxicos observáveis (LOEC
1
) em L. 

quadridentata, e valores acima de 2.12 mg/L podem causar a mortalidade de 50% dos indivíduos desta 

espécie (LC50
2
).  

A segunda coleta de seca apresentou as concentrações mais elevadas de manganês na área – 

Pas (1.47 mg/L), Pra (1.72 mg/L) e Col (1.97 mg/L). Estes valores não chegariam a causar uma 

mortalidade de 50% da população de L. quadridentata, contudo estão acima do valor mínimo - LOEC 

(0.1 mg/L), podendo causar algum efeito tóxico na população zooplanctônica. A espécie L. lunaris 

apresentou correlação negativa fraca com o manganês não sendo identificada em nenhum dos pontos 

mencionados para a coleta de seca. Apesar da espécie Lecane sp. apresentar uma correlação positiva 

fraca com o manganês, esta foi identificada somente no ponto Pra.  

Zinco 

Outro elemento presente no ambiente que pode ser considerado tóxico à comunidade 

zooplanctônica é o zinco. Ele pode ser derivado de fonte geogênica, bem como de fontes 

antropogênicos, sendo que a contribuição antropogênica supera a geogênica. De acordo com a 

legislação vigente, a concentração deste elemento para as águas enquadradas como sendo de Classe 1 

e 2 é de 0.18 mg/L. Na área de estudo não foram observadas violações deste elemento com relação à 

legislação vigente. Contudo, segundo Guzmán et al. (2010), a concentração de 0.2 mg/L de zinco pode 

causar a mortalidade de aproximadamente 80% de indivíduos da espécie Lecane quadridentata. A 

                                                           
1
 : Lowest Observed Effect Concentration (Guzmán et al., 2010; Mejía-Saavedra et al., 2005). 

2
 : Median Lethal Concentration (Guzmán et al., 2010; Mejía-Saavedra et al., 2005). 
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espécie L. lunaris apresentou uma correlação negativa fraca com este elemento e a espécie Lecane sp, 

apresentou uma correlação positiva fraca. 

7.3.2 - Segunda Fase 

Para esta fase foram mantidas as espécies zooplanctônicas utilizadas na primeira fase (tabela 

7.2). Os parâmetros abióticos selecionados foram condutividade elétrica, oxigênio dissolvido, pH, 

velocidade, alcalinidade e temperatura. Estes parâmetros foram escolhidos, pois alterações em seus 

valores são refletidas na composição da comunidade zooplanctônica (Esteves, 1988). 

 

Tabela 7.3: Análise de Correlação de Pearson entre espécies zooplanctônicas e parâmetros físico-químicos. 

 Cond O.D. p.H. Vel. Tbdz Alc. Temp. 

A.c. -0,28 0,08 -0,33 -0,46 0,20 -0,25 -0,05 

A.de. 0,44 0,26 0,16 0,16 0,04 0,36 0,16 

A.d. 0,39 0,60 0,11 0,03 -0,36 0,14 0,14 

A.g. 0,14 0,49 0,12 -0,01 0,31 0,00 -0,01 

A.h. 0,30 0,51 0,10 -0,12 -0,24 0,09 0,05 

A.v. 0,32 -0,01 0,02 0,28 -0,25 0,18 0,26 

C.um. 0,11 -0,39 -0,21 0,39 -0,03 0,23 0,33 

C.a. -0,18 0,14 -0,04 -0,05 -0,33 -0,42 -0,39 

D.ob. 0,25 0,08 0,05 0,24 -0,35 0,12 0,24 

C.g. -0,38 -0,06 -0,45 -0,11 -0,24 -0,26 -0,20 

C.unc. -0,20 0,04 -0,29 0,33 0,04 -0,02 -0,01 

C.dos. -0,20 -0,05 -0,06 0,04 -0,04 -0,04 -0,03 

L.l. -0,38 0,12 -0,02 -0,15 -0,39 -0,53 -0,17 

L.sp. 0,20 0,25 -0,10 -0,07 -0,02 0,17 0,15 

L.p. 0,14 -0,14 0,19 0,36 -0,37 0,01 0,03 

Legenda: A.c (Arcella conica); A.de. (Arcella dentata); A.d (Arcella discoides); A.g (Arcella gibbosa); A.h 

(Arcella hemisphaerica); A.v (Arcella vulgaris); C.umb. (Campanella umbellaria); C.a. (Centropyxis aculeata); 

D.ob. (Difflugia oblonga); C.g (Cephalodella gibba); C.unc. (Colurella uncinata); C.dos. (Conochilus 

dossuaris); L.l. (Lecane lunaris); L.sp. (Lecane sp.); L.p (Lepadella patella). 

              : Grupo Protozoa                         : Grupo Rotifera           

 

A comunidade zooplanctônica apresentou correlações fracas, positivas e negativas, com os 

parâmetros abióticos na área de estudo (tabela 7.3). A espécie C. gibba apresentou correlações 

negativas fracas com todos os parâmetros abióticos. A espécie L. lunaris que apresentou correlação 

negativa forte com o parâmetro alcalinidade, apresentando também correlações negativas fortes com 

os elementos Ca e K, que contribuem para os valores de alcalinidade na área de estudo. As maiores 

concentrações de alcalinidade foram encontradas no ponto Pas independente da sazonalidade e a 
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identificação desta espécie neste ponto ocorreu somente durante as coletas de chuva, sendo que na 

primeira coleta sua densidade foi de 0.2 org/L (52.42 mg/L  de 


3HCO ),e para a segunda coleta a 

densidade foi de 0.25 org/L (44.75 mg/L de 


3HCO ). Percebe-se que com uma redução no valor da 

alcalinidade ocorreu um pequeno aumento na densidade desta espécie.  

As espécies C. dossuaris, C. uncinata, A. conica e C. aculeata também se correlacionaram de 

maneira negativa e fraca com a maioria dos parâmetros abióticos. Na tabela 7.3 verifica-se que as 

espécies pertencentes ao grupo Rotifera apresentaram uma maior sensibilidade às alterações nas 

concentrações dos parâmetros abióticos do que as espécies do grupo Protozoa. 

As espécies A. dentata, A. discoides, A. gibbosa, A. hemisphaerica, A. vulgaris, C. umb, D. 

oblonga, Lecane sp. e L. patella correlacionaram-se de maneira positiva e fraca com a maioria dos 

parâmetros abióticos, indicando provavelmente uma melhor adaptação às possíveis alterações nas 

concentrações destes parâmetros dentro da área estudada. Dentre as espécies citadas, A. dentata 

correlacionou-se de maneira positiva e fraca com todos os parâmetros abióticos, indicando 

provavelmente, que esta espécie seja a que melhor se adaptou às possíveis alterações nas 

concentrações dos mesmos.  

As espécies A. discoides e A. hemisphaerica apresentaram correlação positiva e forte com o 

oxigênio dissolvido, indicando talvez que estas espécies se desenvolvam melhor em ambientes com 

maiores concentrações de oxigênio dissolvido. 
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CAPÍTULO 8 

CONCLUSÕES       

 

Alguns parâmetros analisados no ponto Pas, apresentaram influência direta da geoquímica em 

suas concentrações, a saber: condutividade elétrica, pH e alcalinidade. O primeiro parâmetro variou, 

dentro da área de estudo, sazonalmente e longitudinalmente, sendo fortemente influenciada pelos 

cátions (Ca
2+

, Mg
2+

, Na
+
, K

+
) derivados da composição mineralógica das rochas presentes na área de 

estudo. O ponto Pas apresentou as concentrações mais elevadas para estes cátions e consequentemente 

os maiores valores de condutividade elétrica na área de estudo independente da sazonalidade. Este 

ponto também apresentou altos valores de alcalinidade, expressa predominantemente pelos íons 

bicarbonato, que também é fortemente influenciado pela composição mineralógica local. 

Contrapondo-se com o ponto Pas, o ponto Tri apresentou as menores concentrações de condutividade 

elétrica e alcalinidade, e concentrações elevadas de oxigênio dissolvido compatíveis com aquelas 

obtidas em rios não poluídos. O pH na área de estudo manteve-se neutro com uma tendência a alcalino 

em quase todas as amostras analisadas, sugerindo um tamponamento, devido principalmente às altas 

concentrações de cálcio provenientes de rochas dolomíticas da Formação Gandarela, impedindo que 

os valores deste parâmetro na área de estudo tendam à acidez pela lixiviação dos sulfetos. Os seguintes 

parâmetros: pH, oxigênio dissolvido, Al, Fe, Mn e P violaram as concentrações estipuladas pela DN 

01/2008 (Classes 1, 2 e 3), de maneira difusa dentro da área de estudo. Sugere-se que a condutividade 

elétrica, alcalinidade, e pH sejam diretamente influenciados pela geoquímica presente na área de 

estudo, especialmente no ponto Pas. 

Com relação a comunidade zooplanctônica presente nas águas superficiais, o grupo Rotifera 

foi o mais representativo, dentro da área de estudo com 51% das espécies identificadas, seguido do 

grupo Protozoa, com 45% e por último o grupo Crustacea com apenas 4%. Os seguintes organismos 

foram identificados em todos os pontos independente da sazonalidade: Arcella discoides, A. vulgaris, 

Vorticella, Bdelloida e Lecane lunaris, sendo que a espécie A. vulgaris apresentou maior densidade 

dentro da área de estudo. Percebeu-se que o grupo Rotifera apresentou maior sensibilidade com 

relação às alterações nos valores dos parâmetros físico-químicos analisados para as águas superficiais, 

em relação ao grupo Protozoa, sendo a espécie C. dossuaris a mais sensível a possíveis variações nas 

concentrações destes parâmetros, seguida da espécie C. uncinata. 

A área de estudo como um todo apresentou índices de diversidade na faixa entre 1.0 e 2.0 

Nats.ind
-1

, indicando uma concentração moderada de carga orgânica, com nichos bem distintos, sem 

sobreposição, sugerindo que a área encontra-se em equilíbrio ecológico. Apesar das altas 

concentrações de alguns parâmetros e das violações dos valores estipulados pela DN 01/2008, os 
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valores referentes aos índices de diversidade indicaram que, possivelmente as espécies identificadas 

desenvolveram adaptações favoráveis a sua permanência e desenvolvimento nas águas superficiais, 

sendo as espécies mais adaptadas pertencentes ao grupo das tecamebas (Protozoa). Dentro da área de 

estudo, o ponto Col pode ser considerado aquele com maior carga orgânica, já que apresenta valores 

elevados de condutividade elétrica, baixa concentração de oxigênio dissolvido e valores de pH 

tendendo a acidez, além das violações dos parâmetros estabelecidos pela DN 01/2008. O ponto Tri 

apresentou valores de parâmetros físico-químicos comparados a rios de cerrado não poluídos, podendo 

ser considerado como ponto controle.  

A análise da textura das amostras de sedimento confirmou que textura das amostras de 

sedimento confirmou o posicionamento do Ribeirão do Carmo - rio de cabeceira, composto de 

sedimentos imaturos. A mineralogia do sedimento de fundo refletiu a encontrada no sedimento de 

margem, com presença de minerais instáveis em condições superficiais como dolomita, albita e 

diopsídio, indicando proximidade da área fonte dos sedimentos.  

Com relação à composição geoquímica das amostras de sedimento, os elementos cádmio e 

arsênio apresentaram concentrações elevadas, ultrapassando os valores de referência utilizados. 

Contudo acredita-se que os mesmos estejam adsorvidos nos óxi-hidróxidos de Al, Fe e Mn presentes 

na área de estudo, não apresentando assim, risco imediato à biota local. Este fato pôde ser confirmado 

pela presença de espécies de zooplanctônicas nas amostras de sedimento analisado, sendo as 

tecamebas, as espécies mais frequentes, encontradas em todos os pontos independente da 

sazonalidade. Acredita-se que não somente o cádmio e o arsênio estejam indisponíveis à biota, como 

também outros elementos, o que possibilitou a identificação de espécies nos pontos onde ocorreram 

violações nas concentrações dos mesmos. Com relação à presença de espécies de zooplâncton mesmo 

em pontos onde ocorreram violações de concentração, sugere-se que as espécies desenvolveram 

adaptações, tal como nas águas superficiais, que permitiram às mesmas suportarem as condições 

desfavoráveis encontradas.  

Acredita-se que a espécie A. vulgaris foi a que melhor se adaptou às condições encontradas na 

área de estudo, independente do compartimento analisado – água superficial ou sedimento – ou da 

sazonalidade, sendo encontrada em todos os pontos amostrados. 

Analisando-se os dois compartimentos – água superficial e sedimento – verificou-se que a 

exploração histórica de ouro na região ainda exerce influência na área de estudo, impactando o meio, 

podendo causar danos à biota e à população. Os resultados indicaram que a área de estudo, com 

exceção do ponto Tri, encontra-se impactada não somente pela mineração aurífera histórica, como 

também pela crescente urbanização, e pela atividade de garimpeiros que ainda atuam dentro da área de 

estudo, alterando a composição geoquímica do sedimento e da água. 
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Estes impactos devem ser mapeados, buscando a sua redução através do uso de tecnologias 

disponíveis no mercado, tendo em visto uma melhor utilização das áreas, quer seja para captação de 

água, quer seja para construção de moradias, ou outros fins. Sugere-se que o Projeto Águas de Minas 

instale outro ponto de monitoramento nesta região, que encontra-se muito distante do ponto RD009. O 

posicionamento deste ponto, a jusante da área de estudo, não reflete com precisão, a situação 

enfrentada pela população dos dois centro urbanos – Ouro Preto e Mariana. A implantação de um 

novo ponto de monitoramento faz-se importante já que uma alteração brusca nos valores de Eh ou pH 

pode causar uma desorção dos elementos As e Cd, entre outros considerados tóxicos à biota para o 

meio ambiente. 

Sugere-se a continuação deste trabalho, com um acompanhamento constante dos parâmetros 

bióticos e abióticos, aumentando os pontos de coleta, bem como o número de parâmetros analisados, 

buscando não somente o monitoramento e a construção de uma série histórica de dados, como 

também, a aplicação de tecnologias de recuperação ambiental, melhorando assim, a qualidade de vida 

da população local.  
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