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Resumo 

 

O molusco Biomphalaria, da família Planorbidae, apresenta indiscutível importância 

epidemiológica, sendo naturalmente infectado pelo trematódeo Shistosoma mansoni, parasita responsável 

por causar a esquistossomose. Assim, conhecer a ecologia desses planorbídeos é fundamental para a 

vigilância epidemiológica, na medida em que este conhecimento pode servir de base para o planejamento 

das medidas usadas pelos programas de controle da esquistossomose. Neste contexto, situa-se este estudo, 

que objetivou determinar a influência das características geomorfológicas fluviais e da qualidade das 

águas e sedimentos na distribuição dos moluscos Biomphalaria, na pequena bacia rural do ribeirão do 

Melo. Para tal, foi realizado o monitoramento de águas, sedimentos e moluscos, ao longo de um ano 

hidrológico, durante quatro coletas (setembro de 2008, março de 2009, julho de 2009 e setembro de 

2009). Durante estas etapas de campo, foram monitorados 17 pontos, nos quais foram avaliados os 

parâmetros microbiológicos, hidrossedimentológicos (largura, profundidade, velocidade e vazão do 

canal), hidroquímicos (pH, Eh, temperatura, condutividade elétrica, OD, turbidez, alcalinidade, cloreto e 

sulfato), além da quantificação dos elementos maiores e traço (via ICP/OES), tanto na água como nos 

sedimentos de fundo. Os resultados mostraram que apenas 6 dos 17 pontos eram criadouros do molusco, 

e que as espécies de Biomphalaria, embora possuam uma ampla faixa de sobrevivência frente às 

variáveis físicas e químicas da água e dos sedimentos, habitam canais preferencialmente rasos, estreitos, 

com pequenas velocidades de fluxo e baixas vazões. Essas características foram encontradas mesmo em 

ambientes que coexistem as espécies de B. glabrata e B. tenagophila, mostrando que ambas necessitam 

das mesmas condições ecológicas de sobrevivência. Todos os moluscos foram coletados em canais que 

foram criados pelo homem, como os canais de irrigação, ou que sofrem freqüentes alterações antrópicas, 

revelando que essas interferências também contribuem para a distribuição destes moluscos. O 

monitoramento mostrou que as características favoráveis para a presença do molusco estão espalhadas 

por toda a área. Ou seja, existem inúmeros criadouros em potencial por toda parte da bacia do ribeirão do 

Melo, especialmente nos locais com interferência antrópica mais acentuada, em que os tributários e o 

canal principal são desviados para irrigação. Os dados obtidos durante este projeto mostraram que é 

necessária a implantação imediata de medidas para controle da distribuição dessas espécies na bacia, 

como a construção de um sistema de saneamento na região, acompanhadas por campanhas de educação 

ambiental. 
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Abstract  

Biomphalaria mollusks, Planorbidae family, present a great epidemiological importance in the 

area, as they are naturally infected by Shistosoma mansoni, the parasite responsible for schistosomiasis. 

Ecological studies of these snails are essential for developing government health programs, as snail 

control and environmental management are important complementary strategies in the fight against 

schistosomiasis. In this context, lies this project, which aimed to determine the influence of channels 

geomorphologic characteristics and waters and sediments quality in the distribution of Biomphalaria 

snails in the small rural Melo creek catchment. In order to do so, a monitoring program of waters, 

sediments and shellfishes was carried out over a hydrological year. Field trips took place at 

September/2008, March/2009, July/2009 and September/2009. During these colleting campaigns, 17 

points were monitored and determined: microbiological parameters, hydrosedimentological 

characteristics (width, depth, velocity and flow channel), hydrochemical parameters (pH, Eh, 

temperature, conductivity, dissolved oxygen, turbidity, alkalinity, chlorides, sulfates) and the amount of 

major and trace elements, both in water and in current sediments (ICP-OES). Mollusks were found only 

in 6 points, all of them human altered and with the same hydrological characteristics. Despite the fact that 

Biomphalaria have a wide range of survival in the face of physical and chemical variables of water and 

sediment, they were found only in shallow and narrow channels, with slow currents and reduced water 

discharges. Two species were found coexisting under these ecological conditions: B. glabrata and B. 

Tenagophila. All the poins where the snails were collected were used as irrigation channels, human 

created or modify, suffering frequent anthropogenic changes. Monitoring showed that favorable 

conditions for the existence and proliferation of Biomphalaria sp. are scattered throughout the area. In 

other words, there are numerous potential breeding sites throughout Melo creek catchment, especially in 

places with more severe human interference, in which the tributaries and main channels are diverted for 

irrigation. The data gathered during this project showed that it is necessary to implement immediate 

control measures to stop the spreading of these species in the sub-basin, as the construction of a sewage 

treatment system and, specially, environmental education campaigns. 





 

 

CAPÍTULO 1 

 INTRODUÇÃO 

 

 
1.1 – INTRODUÇÃO 

 

Conforme os dados da Organização Mundial de Saúde (OMS, 2009), mais de 207 milhões de 

pessoas no mundo são portadoras da esquistossomose. No Brasil, segundo os dados do Ministério da 

Saúde, 113.712 casos de esquistossomose foram confirmados em 2007, sendo Minas Gerais um dos 

estados mais endêmicos para a doença no país. De acordo com o Sistema Nacional de Vigilância em 

Saúde os maiores índices de infecção em Minas, são encontrados nas regiões nordeste e leste do estado 

que compreendem as zonas do Mucuri, rio Doce e da Zona da Mata Mineira, região na qual está inserida 

a bacia do ribeirão do Melo. 

As três espécies de Biomphalaria capazes de se infectarem com o parasito causador da 

esquistossomose possuem adaptações morfológicas que permitem sua adequação aos mais diversos 

ambientes (Pieri, 2007), mostrando uma grande plasticidade ambiental, o que facilita a sua propagação. 

Por isso, o reconhecimento geográfico dos criadouros dos Planorbídeos do gênero Biomphalaria é uma 

medida importante quando se pretende combater a expansão dessa endemia. Para tal, é fundamental 

conhecer os aspectos ecológicos dessas espécies (Pieri, 1995). Infelizmente, apesar de diversas pesquisas 

tratarem da doença, ainda são poucos os trabalhos que buscam quantificar os parâmetros físicos e 

químicos das águas e sedimentos dos criadouros, e menos ainda os que se propõe avaliar as 

características geomorfológicas destes. 

A bacia do ribeirão do Melo pertence à bacia do rio Piranga, sub-bacia do rio Doce (Achão et al., 

1991). Segundo o Plano Integrado de Recursos Hídricos-PIRH (2010) muitos municípios que pertencem 

à unidade do Piranga se destacam nas atividades econômicas e elevam o PIB desta bacia, mas o mesmo 

não acontece com os municípios de Rio Espera e Capela Nova, cuja economia é, segundo Gonçalves 

(2007), baseada na agropecuária de subsistência, pequena atividade de prestadores de serviços, comércio 

e administração pública. A ausência de indústrias reflete um PIB baixo e um desequilíbrio sócio-

econômico muito grande. Além dos déficits econômicos, a bacia do ribeirão do Melo ainda enfrenta 

outros problemas, como a precariedade do sistema de saneamento, o desmatamento desordenado, uso 

inadequado dos recursos naturais, antropização acelerada, descaso por parte das autoridades, e a quase 

total inexistência de estudos voltados para a região. Além disso, ocorre ainda na bacia do ribeirão do 

Melo a disseminação desordenada de canais de irrigação rudimentares, construídos para atender às 
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atividades agropastoris da zona rural, o que para muitos autores (Coutinho et al., 1992; Kloetzel et al., 

1994; Pepe, 2006; Martins & Barreto., 2003; Steinmann et al., 2006; Sinha & Lambourne.,. 1987; 

Wurapa et al., 1989) colabora para a disseminação dos moluscos, já que obras como essas, reúnem 

condições morfológicas e hidrológicas ideais para a instalação e povoamento dos moluscos 

Biomphalaria, motivo de preocupação em áreas endêmicas para esquistossomose.  

Todos esses fatores contribuem para a propagação da esquistossomose, que segundo a Funasa 

(2008) é endêmica na bacia do ribeirão do Melo, e de acordo com os dados registrados pela gerência 

regional de saúde responsável pelos municípios da bacia, em 2008 e 2009 foram notificados mais de 100 

casos da doença. 

Diante dessa breve exposição, fica claro que a região merece um estudo detalhado sobre a 

problemática que envolve a esquistossomose, doença que agrava ainda mais a situação da bacia do 

ribeirão do Melo no âmbito social. 

 

1.2 - OBJETIVOS E METAS 

O objetivo principal deste estudo foi determinar a influência das características geomorfológicas 

fluviais da qualidade de água e sedimentos na distribuição do hospedeiro intermediário do Schistosoma 

mansoni, na bacia hidrográfica do ribeirão do Melo. 

 

 Para realização de tais objetivos, foram estabelecidos os seguintes objetivos específicos: 

►Encontrar os criadouros dos planorbídeos ao longo da bacia. 

► Caracterizar a geomorfologia fluvial dos pontos amostrados. 

► Monitorar as características físico-químicas, geoquímicas e microbiológicas das águas da 

bacia, durante um ano hidrológico. 

 ► Monitorar as características geoquímicas dos sedimentos fluviais, durante um ano hidrológico. 

► Realizar exames parasitológicos nos moluscos para a presença do Shistosoma mansoni e 

identificação da espécie.  

►Realizar palestras para crianças e adultos sobre esquistossomose, com intuito de conscientizá-

las sobre a importância da educação sanitária na prevenção da doença. 

Finalmente, pretende-se que os resultados desta pesquisa possam: 
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►Ampliar o conhecimento sobre a ecologia da população de Biomphalaria sp. em ambientes 

aquáticos. 

►Dar subsídios às campanhas de controle da doença e conscientização da população pelos 

órgãos competentes.  





 

 





 

 

CAPÍTULO 2 

CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

 

 

2.1 O PLANORBÍDEO Biomphalaria sp 

 

O molusco Biomphalaria, da família Planorbidae, cujas espécies B. glabrata (Say, 1818), B. 

straminea (Dunker, 1848) e B. tenagophila (Orbigny, 1835), apresentam indiscutível importância 

epidemiológica. Estas espécies são, no Brasil, as únicas capazes de serem infectadas naturalmente pelo 

trematódeo Shistosoma mansoni, parasita responsável por causar a esquistossomose (Passos et al , 1998).  

De acordo com o Ministério da Saúde (Brasil, 2005), todas as espécies podem ser encontradas em 

Minas Gerais, sendo que o B. straminea é a espécie mais distribuída em território nacional, ocorrendo em 

23 estados brasileiros, fato este explicado pela sua grande capacidade de resistir às mais diversas 

condições climáticas (Rosa, 1987). O B. tenagophila é encontrado principalmente na região sul do país, 

embora esteja presente em outros 11 estados. Já a distribuição do B. glabrata abrange 16 estados 

brasileiros. Este último é considerado por Paraense (1972) o representante mais importante, em 

decorrência dos altos índices de infecção e eficiência na transmissão da esquistossomose, com sua 

distribuição quase sempre associada aos índices de ocorrência da doença (Teles, 1996). 

A identificação do Biomphalaria pode ser feita visualmente, pela observação morfológica de suas 

conchas, baseada na metodologia empregada por Paraense (1975). No geral, estes moluscos possuem 

conchas plano-espirais com vários tons de coloração, tendendo principalmente para o amarelo, além de 

possuir uma abertura pela qual os animais saem para se locomover e retraem quando se sentem 

ameaçados. Outros métodos empregados por Paraense (1975) são utilizados para especificar em detalhes 

a diferença entre as espécies, como a análise comparativa dos órgãos do aparelho reprodutor. 

De fato, conhecer os agentes responsáveis pela distribuição e a ecologia desses planorbídeos é 

fundamental na medida em que esse grupo zoológico funciona como hospedeiro intermediário da 

esquistossomose. O conhecimento das áreas colonizadas por esses moluscos é essencial para vigilância 

epidemiológica, servindo de base para o planejamento das medidas usadas pelos programas de controle 

da esquistossomose (Teles 1996). 
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2.2 ECOLOGIA DE Biomphalaria sp. 

 

Apesar desses planorbídeos possuírem muita plasticidade quanto ao habitat, ocorrendo tanto em 

ambientes lóticos quanto lênticos (Pieri, 2007), preferem ambientes com águas mais calmas que 

favorecem seus hábitos bentônicos (Madsen, 1985). Estudando os aspectos ecológicos do B. straminae no 

nordeste brasileiro, Rosa (1987) concluiu que esta espécie suporta grandes adversidades do meio, sendo 

capaz de tolerar amplas variações das condições físicas e químicas do ambiente aquático e assim povoar 

ambientes muito diferentes. Apesar disso, segundo Paraense (1970), os locais mais favoráveis à sua 

colonização, apresentam certos traços comuns, como águas rasas, tendo como substrato o leito lodoso ou 

rochoso, vegetação enraizada ou flutuante mais próxima das margens e riqueza de matéria orgânica.  

Embora a presença desses moluscos esteja vinculada a ambientes naturais, densidades elevadas 

desses moluscos são freqüentemente encontradas em criadouros artificiais, como os canais e valas de 

irrigação ou drenagem (Rey, 1992; Massara, 2008). Inúmeros trabalhos mostraram a importância destes 

criadouros artificiais na propagação dos moluscos. Kloetzel et al. (1994) encontraram uma correlação 

positiva entre os canais de drenagem criados pelo homem com a presença dos moluscos e a contaminação 

pela esquistossomose da população de União dos Palmares em Alagoas. Os resultados das pesquisas 

malacológicas em Porto Velho realizadas por Coimbra et al. (1984) revelaram que os criadouros para a B. 

amazonica foram as valas para captação de águas pluviais e esgotos domésticos existentes ao longo de 

inúmeras ruas da cidade. Pepe (2006), avaliando as populações de Biomphalaria na região sul do Rio 

Grande do Sul, também constatou que dentre as populações estudadas, 87% foram coletadas em 

ambientes modificados ou criados pelo homem, concluindo que esses ambientes forneciam condições 

ideais para a adaptação destes animais. Muniz (2007), estudando os aspectos ecológicos de 7 focos de 

transmissão no Vale do Ribeira, SP, observou que os habitat onde foram encontrados B tenagophila, são 

ambientes antropizados, próximos a residências, com evidências de esgoto, predominando uma vegetação 

coberta por capim e um substrato composto por lamas e lodos. A mesma espécie foi encontrada por Silva 

et al (2001) no ponto mais poluído entre os 5 locais amostrados em seu estudo, realizado no lago Paranoá 

em Brasília. 

A vegetação mais comum nos criadouros dos moluscos hospedeiros é composta por plantas 

herbáceas, típicas das várzeas úmidas ou alagadas, como ciperáceas e gramíneas (Pieri, 1995). Essas 

plantas podem proporcionar microhabitats ideais, além de oferecer uma proteção contra a radiação solar, 

altas temperaturas e correntezas e proteção aos ovos, que são depositados sob folhagens aquáticas (Pieri, 

2007). Giovanelli (2001) constatou em seu estudo, que em ambientes com a vegetação mais densa, a 

abundância de B glabrata era maior em relação aos ambientes com pouca vegetação. 
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Para Rey (1956) o alimento principal desses moluscos adultos é constituído provavelmente pelos 

resíduos de vegetais mortos. Para Pieri (2007), águas que percolam canais de irrigação, são enriquecidos 

com fosfato e nitrato que nutrem o plâncton, que também serviria de fonte de alimento para os moluscos. 

Já Paraense (1970) acredita que as fontes de alimento dos moluscos sejam substratos formados por 

materiais de vários tipos, não só com restos de algas e vegetais, mas também ricos em bactérias, 

microrganismos em decomposição, sais minerais e o excremento de outros animais que com o auxilio de 

sua rádula, raspam estes substratos e os ingerem.  

Estes moluscos possuem alguns predadores naturais (WHO, 1988). Para Paraense (1970) 

sanguessugas, crustáceos, peixes, insetos, anfíbios e aves aquáticas têm se mostrado bons predadores em 

condições naturais e experimentais. Quando infectados pelo parasita Schistosoma mansoni, sua 

sobrevivência se torna mais comprometida em função das lesões que as cercárias provocam em seus 

tecidos (Passos et al., 1998). 

A capacidade de dessecação e autofecundação conferem às espécies de Biomphalaria algumas 

vantagens evolutivas (Guimarães, 2007). A habilidade de sobreviver em ambiente escasso de água 

retraindo o corpo para dentro da concha garante a presença dos moluscos, mesmo diante das piores 

condições. Assim que o ambiente se torna favorável novamente, os moluscos deixam de viver das 

reservas alimentares e da baixa taxa de oxigênio, para voltarem a viver sob as condições ideais (Pieri, 

1980). Os planorbídeos são hermafroditas e neles se observam tanto a autofecundação como a fecundação 

cruzada (Pieri, 2007). A capacidade de autofecundação explica o fato de um único caramujo ser capaz de 

repovoar totalmente um ambiente (Paraense, 1955). São também ovíparos e a postura dos ovos ocorre 

geralmente à noite, sendo os ovos dispostos sobre diferentes substratos, como pode se observar na figura 

2.1, onde os ovos de Biomphalaria encontram-se aderidos a um isopor, em pesquisa realizada no 

Laboratório de helmintologia e Malacologia Médica do Centro de Pesquisas René Rachou/FIOCRUZ. O 

número de ovos postos de cada vez, bem como o número de posturas, sofre variações que dependem de 

diversos fatores, tanto ambientais como biológicos. Segundo Pieri (2007), a cada postura são colocados 

em média, 100 a 200 ovos. O tempo entre a postura e a eclosão da forma jovem está em torno de 10 dias 

e, até que complete sua evolução e inicie a oviposição, geralmente decorrem aproximadamente 110 dias. 
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Figura 2.1 Foto mostrando desovas de Biomphalaria aderidos a pedaços de isopor no Laboratório de 

helmintologia e Malacologia Médica do Centro de Pesquisas René Rachou/FIOCRUZ 
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2.3 FATORES CONTROLADORES DA EXISTÊNCIA DO Biomphalaria sp. 

 

Estudos realizados em áreas endêmicas têm procurado relacionar a distribuição dos Biomphalaria 

com as diversas variáveis físico-químicas que caracterizam seus habitats. Trabalhos com essa temática 

são essenciais para definir as áreas de risco e minimizar a expansão da esquistossomose, já que somente 

uma melhor compreensão da ecologia dos planorbídeos poderá definir com racionalidade métodos de 

controle adequados para este molusco. 

Para Olazarri (1981), que compilou diversas fontes que estudaram os criadouros na região de 

Salto Grande- Uruguai, a presença e o aumento das populações de tenagophila em um ambiente aquático 

depende não só de suas características físicas e químicas, mas também do clima e da fauna existente. Já 

Barbosa et al. (1994) verificaram que a composição do solo, a hidrografia, o clima e a geografia física de 

um dada região têm efeitos significativos na dinâmica de populações destes moluscos. Paz (1997) ao 

estudar a biologia e ecologia do glabrata na Paraíba, acredita que um único parâmetro não seja 

responsável pela distribuição. Este autor fez uma análise fatorial em componentes principais (ACP) entre 

diversos parâmetros físicos e químicos e a densidade populacional dos caramujos dos riachos da Fazenda 

Árvore Alta, sem obter nenhuma correlação estatisticamente significativa. Para ele, o resultado corrobora 

com a hipótese de que um único fator não determina as melhores condições de habitat de caramujos 

planorbídeos, mas sim um conjunto de fatores físico-químicos. 

A seguir, diversos dos parâmetros definidos na literatura como possíveis controladores da 

existência dos Biomphalaria são discutidos. 

 

2.3.1 - Geomorfologia fluvial  

 

A geomorfologia fluvial é o ramo da geomorfologia que analisa as bacias hidrográficas. O 

conhecimento dessa ciência é imprescindível uma vez que ela  está diretamente associada à formação do 

habitat de muitas espécies, principalmente o da vida humana (Cunha, 2001). Ou seja, compreender a 

relação da geomorfologia do ambiente com os padrões biológicos, como aqueles relacionados à 

distribuição espacial, é de suma importância, já que as espécies sofrem inúmeras pressões seletivas ao 

longo da história evolutiva, o que pode determinar seu sucesso na colonização dos habitats (Estiliano, 

2006).  

De uma forma bem resumida, a fisionomia de um rio pode exibir três padrões de canais 

resultantes das relações entre as variáveis descargas líquidas, carga sedimentar, declive, largura, 
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profundidade, velocidade do fluxo, e rugosidade do leito (Cunha, 2001). O canal retilíneo, que está quase 

sempre associado a um leito rochoso e altas velocidades. O padrão entrelaçado, que se caracteriza por 

apresentar grande volume de sedimentos de fundo, gerando ramificações que se reencontram após serem 

desviados por barras assimétricas e bancos de areia; são canais geralmente largos e rasos. Já os canais 

meandrantes, caracterizados por seus trechos sinuosos e a presença de planícies de inundação, 

transportam sedimentos mais finos. O perfil transversal deste tipo de rio possui um ponto de maior 

profundidade (margem externa dos meandros) e um local mais raso que origina bancos de sedimentos que 

se alternam de um lado a outro do canal.  

Em ecossistemas fluviais a geomorfologia pode atuar como uma condicionante da distribuição 

dos Biomphalaria, ao determinar a morfologia dos criadouros aos quais as espécies estão associadas. 

Entretanto poucos estudos utilizam esta variável para avaliar os habitas dessas espécies. Planorbídeos se 

adaptam bem em canais estreitos e rasos. Ambientes com essas características foram encontrados nos 

focos estudados por Ramos et al (1969) que encontraram moluscos em canais com a lâmina da água 

variando de 10cm a 80cm de largura e de 5cm a 50cm de profundidade, e por Muniz (2007) que, de um 

modo em geral, encontrou criadouros do B. tenagophila em canais bem rasos, variando de 3cm a 40 cm. 

Segundo a mesma autora, essa característica do ambiente favorece a respiração dos moluscos, já que estes 

são seres pulmonados.  

 

2.3.2- Clima 

 

 Os aspectos climáticos, especialmente a pluviosidade, são capazes de interferir em toda dinâmica 

dos habitat dos moluscos. Muitos autores buscaram estudar variáveis climáticas para explicar a 

distribuição dos Planorbídeos. Martins (2008), ao estudar a esquistossomose em Minas Gerais, 

comprovou que realmente as condições de sobrevivência dos moluscos, e das formas larvais do 

shistosoma mansoni, são reflexo direto das variações climáticas.  

 Dentre as variáveis climáticas, a pluviosidade é sem dúvida a que tem maior influência sobre a 

população de Biomphalaria, apesar de ainda existirem inúmeras controvérsias sobre o seu papel na 

sobrevivência dos moluscos. Paz (1997), Giovanelli et al. (2001) e Muniz (2007) constataram um maior 

número de exemplares de Biomphalaria glabrata e de indivíduos infectados nos períodos em que as 

chuvas foram mais escassas, atribuindo este fato ao carreamento dos moluscos nos períodos chuvosos. Já 

para Guimarães (2007) e Souza et al (2008), é na estação chuvosa que a densidade populacional é maior, 

uma vez que as chuvas contribuem para uma explosão demográfica dos Biomphalaria, na medida em que 

interrompem o período de estivação dos moluscos durante a seca. Segundo Rosa (1987), as 
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irregularidades pluviométricas são determinantes para estes moluscos, não apenas por controlarem o 

volume de água disponível, mas também por que altera o aspecto físico-químico da água, exercendo forte 

influência na capacidade adaptativa das espécies, o que torna mais difícil estabelecer uma relação direta 

entre a pluviosidade e a população de moluscos. 

 

2.3.3- Hidrologia 

 

 A velocidade das águas de um rio depende de parâmetros como a declividade do perfil 

longitudinal, a forma da seção transversal, o coeficiente de rugosidade do leito e viscosidade da água, 

fazendo com que a velocidade das águas tenha variações nos diversos setores do canal no qual ela flui 

(Cunha, 2001). A velocidade de um canal interfere diretamente na incidência dos Biomphalaria. Em 

geral, esses moluscos não toleram altas velocidades, turbulências e ondas e, raramente, são encontrados 

em águas profundas (WHO, 1988). Segundo Paraense (1970), apesar dos moluscos poderem se adaptar a 

diversas condições hídricas, esses planorbídeos não formam populações em águas correntes com 

velocidade superior a 30 cm/s. No trabalho de Muniz (2007), todos os focos estudados apresentaram 

pouca ou nenhuma correnteza, assim como o trabalho de Vaz et al (1986), que ao analisar a rede hídrica 

de 80 municípios de São Paulo, observaram que 58% dos planorbídeos coletados habitavam ambientes 

com água parada. Nos criadouros encontrados por Rodrigues et al (2008), que fizeram os primeiros 

relatos de Biomphalaria em Juruti-Pará, todos apresentaram velocidade zero.  

 

2.3.4 – Qualidade das Águas  

 

Em 1953, Sioli destacou a importância dos fatores físico-químicos e discutiu a relação entre a 

presença dos moluscos e qualidade das águas. Depois disso, diversos outros autores buscaram entender 

melhor a influência da qualidade das águas sobre os criadouros dos moluscos Biomphalaria (Ramos et 

al., 1969 ; Dussart, 1976; Olazarri, 1981; Økland, 1983; Grisolia et al., 1985; Rosa, 1987; Paz, 1997; 

Silva et al., 2006; Muniz, 2007; Pieri, 2007), Dentre os fatores estudados estão: 
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Temperatura 

 

Os Biomphalaria toleram uma grande faixa de variação de temperaturas, ocorrendo em valores de 

16° a 41° (tabela 2.1). A temperatura influi muito no ciclo da esquistossomose, segundo Passos et al 

(1998) a liberação das cercárias é sensivelmente influenciada pela temperatura da água, assim como 

outras etapas do ciclo. 

Tabela-2.1 Valores de temperatura (°C) encontrados em diversas populações de Biomphalaria 

 Mínimos Máximos 

Grisolia et al. (1985) 17 23 

Paz (1997) 27 34 

Silva et al. (2006) 29 36,5 

Pieri (2007) 18 41 

Ramos et al (1969) 19 21 

Muniz (2007) 16 33 

Rosa (1987) 23 38 

 

 

Oxigênio Dissolvido 

 

Por serem pulmonados, a taxa de oxigênio no ambiente aquático, parece não provocar efeitos na 

distribuição dos Biomphalaria, sendo encontrados em ambientes que variam desde 0,0 a 17,2 mg/L. 

Destaque para os trabalhos de Paz (1997) e Muniz (2007), nos quais os Biomphalaria foram encontrados 

em ambientes com total ausência de oxigênio dissolvido (tabela 2.2). Para Paz (1997) este resultado já era 

esperado, já que esses moluscos são capazes de suportar a longos períodos de estiagem em total anoxia.  

 

Tabela-2.2 Valores de oxigênio dissolvido em mg/L encontrados em diversas populações de Biomphalaria 

 Mínimos Máximos 

Grisolia et al. (1985) 3,3 10,1 

Paz (1997) 0,0 8,12 

Rosa (1987) 4,32 8,24 

Silva et al. (2006) 1,8 17,2 

Muniz (2007) 0,0 13,0 
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pH 
 

Apesar de inúmeros pesquisadores concordarem com o controle exercido pelo pH na distribuição 

dos Biomphalaria, controvérsias ainda persistem. Enquanto alguns autores como Servos et al. (1984) 

acreditam que em ambientes acidificados estes moluscos têm sua abundância reduzida, preferindo 

habitarem ambientes neutros (Paz, 1997; Grisolia et al., 1985; Silva et al., 2006 e Coimbra et al., 1984), 

autores como Milward (1954), Pieri (2007); Muniz (2007) e Ramos et al (1969) sugerem que os 

Biomphalaria vivem bem em condições um pouco mais ácidas, já tendo sido encontrados exemplares 

sobrevivendo em pH variando de 4,0 e 4,8 (tabela 2.3).  

 

Tabela-2.3 Valores de pH encontrados em diversas populações de Biomphalaria 

 Mínimos Máximos 

Coimbra et al (1984) 6 7 

Ramos et al (1969) 5,5 6 

Muniz (2007)  5 8,5 

Rosa (1987) 5,4 8,6 

Grisolia et al. (1985) 6,1 7,5 

Pieri (2007) 5,6 9,1 

Paz (1997) 6,4 7,75 

Silva et al (2006) 7,3 8,5 

 

 

Turbidez 
 

A turbidez possui efeitos variáveis sobre os organismos. Para Muniz (2007) e Olazarri (1981) 

valores altos de turbidez podem afetar a disponibilidade de luz no ambiente provocando a diminuição do 

fitoplâncton, que serve de alimento para os moluscos. Entretanto, alguns estudos relatam a ocorrência 

desses moluscos em ambientes com valores de turbidez altos (até 230NTU) (tabela 2.4). 

   

Tabela-2.4 Valores de turbidez em NTU encontrados em diversas populações de Biomphalaria 

 Mínimos Máximos 

Muniz (2007)  2,2 120 

Silva et al (2006)  16,7 207 

Pieri (2007)  3,7 230 
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Condutividade  
 

Segundo Grisolia et al (1985) a condutividade é um bom parâmetro a ser analisado quando se 

quer avaliar as condições dos habitats dos moluscos. Para estes autores a condutividade mede em 

ambientes afastados do litoral, principalmente carbonatos que influi diretamente na densidade, 

distribuição e vitalidade dos moluscos. Apesar de Grisolia et al (1985) e Sioli (1953) terem obtido uma 

correlação positiva condutividade/densidade, Paz (1997) não encontrou nenhuma correlação entre esta 

variável e a riqueza de espécies.  

Na literatura, foram encontrados espécies de Biomphalaria vivendo em ambientes que variam de 

66,5 µmho/cm a 28700,0 µmho/cm. (tabela 2.5) 

 

Tabela-2.5 Valores de Condutividade em µmho/cm, encontrados em diversas populações de Biomphalaria 

 Mínimos Máximos 

Paz (1997) 66,5 470 

Muniz (2007) 71 344 

Silva et al (2006) 2610 28700 

Grisolia et al. (1985) 305,1 534 

Pieri (2007) 117 >2000 

 

  

Alcalinidade 
 

A partir da tabela 2,6, é possível constatar que exemplares de Biomphalaria estão bem adaptados 

a uma ampla variação de alcalinidade nas águas (0,0mg/L a 415mg/L). Grisolia et al (1985) consideram 

que esta variável mantém uma correlação positiva com a densidade das espécies, assim como Dussart 

(1976) que ao estudar a malacofauna na Inglaterra, encontrou a maior densidade populacional de 

moluscos em águas com mais teores de CaCO3. 
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Tabela-2.6 Valores de alcalinidade em mg/L de CaCO3, encontrados em diversas populações de Biomphalaria 

 Mínimos Máximos 

Paz (1997) 0,0 107 

Silva et al (2006) 148 428 

Grisolia et al. (1985) 70,8 137,8 

Pieri (2007) 20 415 

 

  

Cloreto e Sulfato 
 

Quanto aos valores de cloreto, sabe-se que os moluscos toleram faixas amplas de salinidade, 

como se pode observar na tabela 2.7. Para Grisolia et al (1985) embora em seu estudo o menor valor foi 

de 65,3, as concentrações de cloreto em criadouros afastados do litoral, possuem concentrações muito 

baixas, geralmente inferiores a 10mg/L.  Já o sulfato, SO4
2-

, é uma das formas mais freqüentes de enxofre 

presente em ecossistemas aquáticos e de fundamental importância para produtividade do ecossistema por 

constituir a principal fonte de enxofre para produtores primário (Esteves, 1988). Nos criadouros dos 

Biomphalaria, a concentração de sulfato no trabalho de Silva et al (2006) variou de 65mg/L a 1296 mg/L, 

enquanto que no trabalho de Souza et al (1998) a concentração de sulfato na região da Serra do Cipó em 

Minas Gerais, foi de 0,1 mg/L a 0,68 mg/L. Estes valores demonstram a ampla faixa de tolerância desses 

moluscos frente a disponibilidade de sulfato nas águas. 

 

Tabela-2.7 Valores de cloreto em mg/L, encontrados em diversas populações de Biomphalaria 

 Mínimos Máximos 

Silva et al (2006) 769 11371 

Grisolia et al. (1985) 65,3 256,6 

Pieri (2007) 1 3500 

 

 

Elementos maiores e traços 
 

No geral, os elementos químicos têm participação indispensável nos processos vitais de todos os 

seres vivos e não seria diferente para os moluscos. Segundo Ravera (1977), os metais como o cobre, 

ferro, zinco e manganês são essenciais nas participações celulares de B. glabrata, enquanto o chumbo, 

arsênio e níquel, são tóxicos. Este último é, para WHO (1988), um dos elementos mais tóxicos nas 

coleções hídricas para os moluscos, assim como o bário e o zinco. 
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Dentre os elementos maiores, o cálcio é o que tem se mostrado mais influente na vida dos 

Biomphalaria e por tal motivo, em muitos estudos, é o elemento mais analisado. Økland (1983) e Dussart 

(1976) enfatizaram a importância do cálcio como possível agente limitante da distribuição de moluscos 

em ambientes aquáticos. Porém Pieri, (2007) acredita que mesmo com pequenas concentrações de cálcio 

na água esses moluscos se desenvolvem bem, não necessitando de concentrações altas para satisfazer 

suas necessidades vitais, mas, densidades populacionais elevadas, necessitariam de águas mais duras, ou 

seja, mais ricas em cálcio. Nos criadouros de Biomphalaria straminea analisados por Rosa (1987), a 

concentração de cálcio nas águas, variou de 3,1mg/L a 50mg/L, assim como Silva et al (2001) que 

encontrou a mesma espécie vivendo em águas com 11,1mg/L de cálcio. A investigação da transmissão de 

esquistossomose nas águas de dois rios analisados no complexo turístico da Serra do Cipó, a 

concentração de cálcio nos criadouros foi de 2,17 mg/L e 0,8 mg/L para cada rio (Souza et al., 1998). 

Neste mesmo estudo, a quantidade de ferro encontrada nas águas desses rios, foi de 0,46 mg/L e 0,84 

mg/L. Ambos os elementos são importantes para os moluscos, o cálcio na formação das conchas e o ferro 

na constituição da hemoglobina (Heneine et al, 1970). 

Santos et al (2005) utilizando o ICP –OES, estudou alguns elementos presentes na hemolinfa de 

B. glabrata portadores e não portadores do verme, observando que os metais estão distribuídos de forma 

semelhante tanto nos infectados para os não infectados. Através da tabela 2.8 é possível observar as 

quantidades e quais os elementos químicos incorporados nas hemolinfas desses exemplares para sua 

sobrevivência. Neste estudo, percebe-se que o elemento em maior quantidade é o ferro, com 2,14 nos 

moluscos não infectados e 2,9 para os infectados, seguido pelo cálcio 
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Tabela-2.8 Quantidade de elementos e metais encontrados na hemolinfa de B.glabrata, não infectados e 

infectados com Schistosoma mansoni. Modificado de Santos et al (2005). 

 

 

2.3.5 - Características dos Sedimentos  
 

A característica dos sedimentos é vista como o reflexo da qualidade de ambientes aquáticos. Isso 

porque o sedimento se forma pelo carreamento de materiais oriundos da própria bacia ou de outras 

coleções hídricas. No substrato, esses elementos podem-se associar a fauna aquática, participando da 

cadeia alimentar de muitas espécies, inclusive dos Biomphalaria, que utilizam também substâncias do 

sedimento para auxiliar na sua alimentação (Rey, 1956; Paraense, 1970; Barbosa, 1995). Além disso, a 

análise do sedimento se faz importante em função do papel do substrato no processo de fixação destes 

moluscos.  

Pieri (2007) destaca que sedimentos ricos em argila fina e detritos orgânicos promovem melhores 

condições de sobrevivência, pois em substratos macios, os moluscos podem se proteger da luz em caso da 

ausência de macrófitas. Em termos geoquímicos, Silva et al. (2006) estudando focos litorâneos da 

esquistossomose em Pernambuco, encontrou elevados teores de Ca, Fe, e Al nos sedimentos onde foram 

encontrados os Biomphalaria. Augusto et al (2009) submeteram alguns exemplares de B. glabratas a 

diferentes concentrações de carbonato de cálcio (20 mg/L, 40 mg/L, 60 mg/L, e 80 mg/L) e verificaram 

que a concentração de cálcio nos substratos é diretamente proporcional a expectativa de vida dos 

moluscos criados em laboratório para fins de pesquisa.  
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2.4 ESQUISTOSSOMOSE 

Os primeiros registros da doença foram constatados na bacia do rio Nilo na África, através da 

presença de ovos Schistosoma mansoni em múmias egípcias que datam de 1250 a.C. Com o 

desenvolvimento dos meios de transportes, a doença foi se propagando por todo o mundo (Passos et al , 

1998). Hoje a doença é uma endemia mundial, ocorrendo em 52 países (Brasil, 2005). 

No Brasil, outros nomes são dados à esquistossomose em função do regionalismo, sendo 

comumente conhecidas como barriga d'água, xistosa ou doença do caramujo (Martins et al; 2003). 

Mesmo tratando-se de uma doença que passou a receber mais atenção por parte dos serviços de saúde, 

ainda não é possível conter sua alta incidência no Brasil. A razão está, entre outros fatores, no enorme 

déficit por serviços de saneamento e na extensa distribuição dos hospedeiros intermediários da doença. 

O ciclo biológico da esquistossomose é complexo, como pode se observar na figura 2.2. Ovos são 

eliminados nas fezes ou urinas . Em condições ideais, os ovos eclodem e liberam os miracídios . 

Essas larvas nadam e penetram nos moluscos, hospedeiros intermediários  Os estágios nos moluscos 

incluem duas gerações de esporocistos  e a formação da cercaria , Após se libertar do molusco, a 

larva infectante (cercaria) nada até penetrar no homem (hospedeiro definitivo) via cutânea . No 

homem, a larva cai na corrente sanguínea transformando em esquistossômulos e depois de alguns dias, 

eles podem ser encontrados no sistema intra- hepático ,  e . Machos e fêmeas juntos deslocam-se 

contra a corrente circulatória do sistema porta para as veias mesentéricas . S. japonicum é encontrado 

mais frequentemente nas veias mesentéricas superiores do intestino delgado , enquanto que o S. 

mansoni encontra-se mais frequentemente nas veias mesentéricas superiores do intestino grosso , 

Entretanto, ambas as espécies podem ser encontradas tanto no intestino grosso como no delgado e o S. 

haematobium encontra-se normalmente nos vasos sanguíneos da bexiga . As fêmeas depositam seus 

ovos que se movem progressivamente em direção ao lúmen do intestino (S. mansoni e S. japonicum) ou 

até as bexigas e ureter (S. haematobium) até serem eliminadas pelas fezes ou pela urina respectivamente 

. (Centers for Disease Control, 2009). 

 



Contribuições às Ciências da Terra Série M, vol. 67, 153p 

 

 

19 

 

 

 

Figura 2.2. Ciclo biológico da esquistossomose. Modificado de: Centers for Disease Control (CDC,2009) 

Sob condições ideais, o ciclo evolutivo da doença se completa em 70 dias. No homem o ciclo é 

sexuado e o período decorrido entre a penetração das cercárias e o encontro de ovos nas fezes é de cerca 

de 40 dias. No molusco, o ciclo é assexuado e também dura aproximadamente 30 dias. (Katz et al; 2003). 

Sob condições adequadas, o miracídio pode sobreviver até um dia a procura dos hospedeiros 

intermediários, que infectados, eliminam milhares de cercárias após 4 a 7 semanas. As cercárias, vivem 

aproximadamente 2 dias a procura do hospedeiro definitivo (Passos et al.; 1998).  Embora já tenha 

observado na natureza o parasitismo deste verme em espécies de animais silvestres (Barretto et al; 1964) 

o homem constitui o principal reservatório natural. Com a doença instalada, cada fêmea pode liberar 300 

ovos por dia, sendo que desses, menos da metade são eliminados nas fezes, o restante fica retido em 

algumas partes do corpo comprometendo a saúde do indivíduo (Passos et al., 1998). 

Para Pieri (2007), os focos de transmissão da doença são encontrados mais comumente em áreas 

desprovidas de saneamento básico. Este mesmo ambiente justificou a presença de moluscos e pessoas 

contaminadas na região turística da Serra do Cipó em Minas Gerais constatadas por Massara et al (2008).  
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O diagnóstico para detectar a presença do verme causador da esquistossomose é feito 

examinando a procura de ovos do parasito nas fezes do doente, através do método Kato-Katz. 

Constatando a presença deste verme, a medicação mais indicada é o praziquantel (Brasil, 2005). Esse 

medicamento é distribuído gratuitamente nos postos de saúde de todos os municípios brasileiros.   

 

2.4.1 - Esquistossomose no Brasil 

 

De acordo com Silveira (1990), a introdução do Schistosoma mansoni no Brasil provavelmente 

deu-se a partir de meados do século XVI, durante o ciclo de cana de açúcar no nordeste, quando a mão de 

obra escrava que vinha da África para trabalhar na exploração da cana de açúcar, chegava contaminada 

pelo mansoni, que aqui encontrou moluscos suscetíveis, prontos para servirem de hospedeiros. O 

primeiro caso da endemia foi registrado em 1908 na Bahia por Manuel Augusto Pirajá da Silva (Andrade, 

2002). 

Com as intensas migrações internas em resposta ao crescimento econômico, a doença foi 

amplificando sua área de ocorrência. A princípio, Pernambuco e Bahia foram os primeiros estados a ter 

contato com a doença com a chegada dos africanos, logo a seguir, a esquistossomose se expandiu em 

direção ao norte e oeste para os Estados do Rio Grande do Norte, Ceará, Piauí, Maranhão e Pará, e, em 

direção sul, alcançou Minas Gerais, Espírito Santo, Rio de Janeiro, São Paulo e Paraná e, bem mais 

recentemente, chegou a Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Também na região Centro-Oeste, no Estado 

de Goiás e Distrito Federal, já foram registrados casos autóctones desta doença (Brasil, 2005). Embora a 

doença se manifeste em quase todo território nacional, nas regiões sudeste e nordeste é que se encontram 

os estados brasileiros mais endêmicos, como pode ser observado na figura 2.3 (Amaral et al., 2006). 

Com o aumento da preocupação em torno da doença, hoje o país conta com o Programa de 

Controle de Esquistossomose (PCE), que disponibiliza na internet todas as informações referentes aos 

casos e mapeamento dos hospedeiros intermediários da doença, contribuindo para as ações de controle da 

doença. Até o presente o DATASUS disponibiliza dados desde 1996. 
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Figura – 2.3 Distribuições da esquistossomose de acordo com os níveis de prevalência nos estados brasileiros 

(Amaral et al., 2006). 

 

 

 

Esquistossomose em Minas Gerais 
  

A esquistossomose avançou para Minas Gerais, provavelmente no início do Século XVIII, com a 

migração de escravos durante o ciclo do ouro e do diamante. Nesta mesma época, ocorria o declínio da 

cana de açúcar no nordeste, e como conseqüência houve um grande movimento de pessoas já 

contaminadas, em direção as atividades auríferas em Minas Gerais (Carvalho et al, 1987).  

Segundo Carvalho et al. (1987), em Minas Gerais a manifestação da esquistossomose não 

distribui de forma homogênea por todo estado, possuindo áreas endêmicas e outras onde a taxa de 



Pimenta E.C. 2010. Fatores Condicionantes da Distribuição do Planorbídeo Biomphalaria..... 

 

 

22 

 

transmissão é baixa ou até mesmo nula. Segundo o Sistema Nacional de Vigilância em Saúde (2005), dos 

853 municípios, a esquistossomose ocorre em 523. Quanto à distribuição dos moluscos, Souza et al 

(2001) constataram a presença de 7 espécies de Biomphalaria em 283 dos 853 municípios mineiros, 

sendo que destes, o B. glabrata está presente em 185, enquanto o B. straminea e o B. tenagophila estão 

distribuídos em 125 e 57 municípios respectivamente, revelando que o B. tenagophila é a espécie menos 

encontrada no estado. Pelos dados disponibilizados pelo Ministério da Saúde oriundos do Programa de 

Controle da esquistossomose (PCE), Minas Gerais é o segundo estado com maior número de casos 

confirmados no Brasil. Em 2007 foram registrados 21.811 portadores. 



 

 

CAPÍTULO 3 

ASPECTOS GERAIS DA ÁREA DE ESTUDO   

      

3.1 LOCALIZAÇÃO DA ÁREA DE ESTUDO 

 

A bacia do ribeirão do Melo (BRM) localiza-se no estado de Minas Gerais, a aproximadamente 

200 km de Belo Horizonte (figura 3.1). Inserida na Zona da Mata Mineira, possui 9.076 hectares, sendo 

que 62% pertencem ao município de Rio Espera e 38% ao município de Capela Nova.  

O acesso principal a região é feito pela BR 040 em direção ao Rio de Janeiro. Em Carandaí toma-

se uma estrada secundária até Capela Nova; a partir daí o acesso se dá através de estradas não 

pavimentadas. 

 Figura 3.1 – Mapa de localização da bacia do ribeirão do Melo. (Igreja, 2007). 
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3.2 – CLIMA 
 

Segundo a classificação climática de Köppen, o clima da região é do tipo Cwa, caracterizado por 

possuir temperaturas moderadas com verões quentes e chuvosos e invernos secos. (Achão et al.,  1991). 

Como não existe uma estação meteorológica localizada na bacia do ribeirão do Melo, Gonçalves 

(2007) com base nos dados das estações Ponte São Lourenço, Desterro do Melo, Piranga, e Porto Firme, 

localizadas no entorno da bacia do ribeirão do Melo (figura 3.2), completou as falhas de dados da estação 

Lamim e concluiu que a precipitação média na bacia está em torno de 1900 mm (figura 3.3). A 

distribuição de chuvas apresenta um padrão unimodal, bem definido, composto pelo verão chuvoso e 

inverno seco (Figura 3.4). O período chuvoso, compreendido entre os meses de setembro a março, 

concentra mais de 80% da precipitação média anual. 

 

 

Figura 3.2 - Mapa de localização das estações utilizadas no estudo hidrológico na bacia do ribeirão do Melo 

(Gonçalves, 2007). 
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Figura 3.3 – Distribuição temporal de chuvas na estação Lamim. (Gonçalves, 2007). 

 

Figura 3.4 – Distribuição da precipitação média na BRM ao longo do ano (Gonçalves, 2007) 

Estação Ponte São Lourenço (Lamim) - Precipitações Totais Anuais do Período
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3.3 – GEOLOGIA 

 

A melhor caracterização geológica que se tem da área estudada é um trabalho relativo a 

cartografia geológica da folha de Rio Espera (SF.23-X-B-IV) executado pela Companhia de Pesquisa de 

Recursos Minerais (CPRM) em 1991. Atualmente a CPRM vem conduzindo outros estudos na região, 

mas até o momento os dados não foram divulgados. 

A área de estudo está compreendida na borda sudeste do Cráton do São Francisco, também 

denominada por Almeida (1977) de Província Estrutural São Francisco. Sua litologia é caracterizada, 

segundo Pinto (1991) por uma seqüência vulcano-sedimentar de idade arqueana (Supergrupo Rio das 

Velhas) e por suítes de corpos granitóides (Complexos Santo Antônio do Pirapetinga, e Barbacena), de 

idades que variam do Arqueano ao Proterozóico Inferior e por um magmatismo que varia de composições 

ácidas até intermediárias.  

O Complexo Santo Antônio do Pirapitinga, na região, é caracterizado por rochas metabásicas, 

metaultrabásicas e gnaisses tonalíticos e trondhjemíticos, com zonas microclinizadas localizadas e bandas 

subordinadas de xistos, formação ferrífera e quartzitos, onde ocorre, ainda, uma grande quantidade de 

diques metabásicos, ricos em magnésio e ferro (Cunha et al., 2001). Segundo Raposo (1991), também o 

Complexo Mantiqueira é formado predominantemente por gnaisses bandados, de composição tonalito-

trodhjemítica e granito-granodiorítica, porém, com intercalações de corpos tabulares de metabasitos com 

migmatizações pré e sin-deformacionais em maior ou menor grau. Subordinamente, este complexo 

apresenta ainda rochas cálcio-silicáticas, metaultrabasitos, metagabros e quartzitos. Em razão da 

dificuldade em se estabelecer uma estratigrafia para as rochas do Supergrupo Rio das Velhas na área 

estudada, Raposo (1991), para facilitar a compreensão, dividiu este supergrupo em Unidade Inferior 

(xistos, quartzitos, anfibolitos, metaultrabasito e rochas calcissilicáticas subordinadas), Unidade Média 

(xistos e formações ferríferas com magnetita e anfibolitos subordinados) e Unidade Superior 

(metassedimentos clásticos, xistos, quartzitos e lentes subordinadas de metaconglomerado), aflorando na 

área da bacia apenas a unidade inferior (Raposo, 1991).  

Gonçalves (2007), baseando na carta cartográfica da folha de Rio Espera, montou um mapa 

geológico simplificado da BRM, em que fica visível a predominância de granitóides sobre os gnaisses, 

xistos, anfibolitos e quartzitos (figura 3.5). Vale destaque a falha de empurrão localizada na porção norte 

da bacia. 
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Figura 3.5 – Carta Geológica da bacia do Ribeirão do Melo (Gonçalves, 2007) 
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3.4 – GEOMORFOLOGIA. 

  

A área é composta geomorfologicamente pelos relevos de planícies aluviais, relevos íngremes e 

relevos ondulados (Gonçalves, 2007 - figura 3.6). 

 

Figura 3.6 - Carta Geomorfológica da bacia do ribeirão do Melo (Gonçalves, 2007). 

 

As feições geomorfológicas da região são resultantes dos aspectos climáticos e geológicos. Na 

porção norte da folha de Rio Espera, área de ocorrência do complexo Santo Antônio do Pirapetinga, e das 
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formações do supergrupo Rio das Velhas, apesar de apresentarem as menores altitudes, os relevos são 

mais elevados (Achão et al., 1991 – figura 3.7). Já na porção sul, mesmo com as maiores cotas 

topográficas, o relevo é mais suave, formando os mares de morros, com o formato de “meia laranja”, 

típicos das regiões com granito-gnaisses (figura 3.8A e B). Vale destaque na geomorfologia da área a 

presença dos vales entre morros, atualmente preenchidos pelos depósitos fluviais do ribeirão do Melo 

(figura 3.8 A e B). 

 
Figura 3.7 – Mapa de declividade (em graus) da Bacia do Ribeirão do Melo (Igreja, 2007) 
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Figura 3.8 – Vista geral da porção sul da bacia, destaque para os morros “meia laranja” e o vale entre 

morros preenchido por depósitos fluviais do ribeirão do Melo. Notar a presença da vegetação nativa nos 

topos dos morros. 

 



Contribuições às Ciências da Terra Série M, vol. 67, 153p 

 

 

31 

 

3.5 HIDROGRAFIA 

 

De acordo com o Plano Integrado de Recursos Hídricos (PIRH, 2010), os municípios integradores 

da bacia do ribeirão do Melo, estão inseridos na regional DO1, representada pela bacia do Piranga, que é 

um tributário da bacia do rio Doce. A figura 9 mostra os municípios que compõe a bacia do rio Doce, 

destaque para os municípios 34 e 39, a sudoeste da bacia do rio Doce, respectivamente os municípios de 

Capela Nova e Rio Espera, onde se localiza a bacia do ribeirão do Melo. 

 

 

Figura 3.9. Municípios mineiros que integram a bacia do rio Doce, destacando os municípios 34 (Capela 

Nova) e 39 (Rio espera) que estão inseridos na bacia do ribeirão do Melo.  
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O padrão de drenagem do ribeirão do Melo e de seus tributários é semelhante, dendrítico com 

maior densidade em sua porção norte. Os canais na porção sul, desde as nascentes até o distrito de Rio 

Melo, são estreitos com grandes planícies de inundação, enquanto após o distrito em direção ao rio 

Piranga, os canais se tornam mais largos, rasos e arenosos (Gonçalves, 2007). As baixas declividades da 

porção sul (figura 3.7) favoreceram a formação de imensas planícies de inundação, que pouco a pouco 

foram acumulando os sedimentos trazidos pelo ribeirão em seus momentos de cheia (figura 3.10), 

assoreando os vales entre morros. Como o relevo mais acidentado da porção norte dificulta a formação 

das planícies (figura 3.7), nesta parte da bacia, os tributários tendem as ser mais estreitos e com leitos 

rochosos, já o canal principal, com maior capacidade derivada do relevo escarpado, passa a escavar os 

antigos terraços. 

 

 

Figura 3.10 – Vista geral do ribeirão do Melo, em um trecho meandrante, com as planícies de inundação 

ainda parcialmente encharcadas. 

 

A rede hídrica da bacia é acompanhada de habitações ao longo dos rios, o que compromete a 

qualidade de água dessa região como se observa na figura 3.11 (Igreja, 2007). 
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Figura 3.11 - Rede de drenagem da BRM, com destaue para a localização das propriedades existentes na 

bacia (Igreja, 2007). 
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3.6 – VEGETAÇÃO. 

 

A bacia do ribeirão do Melo está inserida no domínio de Mata Atlântica, que é um dos 25 

hotspots mundiais (PIRH, 2010) porém, devido ao alto grau de antropização, existem poucas áreas 

representativas da vegetação natural. Segundo Gonçalves (2007), as fotografias aéreas e a interpretação 

de imagens de satélite comprovaram que há somente 30% da mata atlântica original remanescente na 

bacia, o que já tinha sido verificado pelo IEF em 1994, que apontou um índice de cobertura florestal 

nativa em Rio Espera de 19,35% de sua área total. Os poucos remanescentes da mata nativa localizam-se 

nos topos de morro. 

A interferência antrópica reduziu a área com vegetação nativa ao desmatar as matas, para dar 

espaço às áreas de pastagem dos gados (figura 3.12A), plantações de eucalipto (Figura 3.12 B), e às 

plantações de cana de açúcar (figura 3.12 C), que abastecem os inúmeros alambiques da região para a 

fabricação da cachaça. Grande parte da madeira derrubada foi transformada em carvão, com as inúmeras 

carvoarias distribuídas pela bacia (figura 3.12 D). Dessa forma, a cobertura vegetal remanescente reflete a 

atuação do homem sobre o meio natural, destacando-se uma paisagem combinada de pastagens e 

capoeira, havendo um predomínio significativo das primeiras. (Achão, 1991). 

Apesar do elevado grau de desmatamento provocado pela interferência antrópica na BRM, Igreja 

(2007) ao realizar uma análise multitemporal da cobertura vegetal da bacia do ribeirão do Melo, 

utilizando fontes de interpretação as aerofotos da CPRM do ano de 1964, ortofotos da CEMIG do ano de 

1986 e a imagem de satélite da SEMAD do ano de 2001, concluiu que houve um acréscimo da cobertura 

vegetal ao longo dos anos analisados (figura 3.13). Para ele, houve um processo de regeneração natural da 

vegetação, em função da diminuição da devastação da vegetação nativa na área, função principalmente da 

fiscalização para controle da produção de carvão a partir de vegetação nativa Sem o desmatamento, a 

mata começou um processo de regeneração, reocupando as áreas de pasto. 
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Figura 3.12 – Áreas antropizadas. A) Pastagem de gado. B) Plantações de eucalíptos. C) Plantação de cana de 

açúcar. D) carvoarias.  
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Figura 3.13. Gráfico mostrando a relação da cobertura vegetal em função do tempo (Igreja, 2007) 
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3.7 SÓCIO-ECONOMIA 

 

A estimativa é que existam 11.389 pessoas vivendo na bacia do ribeirão do Melo. Um censo 

realizado pela ONG -Recriar, organização criada em julho de 2001 que atua em prol das questões sociais 

da região, fez um levantamento populacional das comunidades da zona rural que estão inseridas na bacia 

do ribeirão do Melo, e concluiu que 1731 indivíduos vivem fora da zona urbana distribuídos em 520 

propriedades (tabela 3.1).  

 

Tabela 3.1 – Dados de distribuição das propriedades e de indivíduos na bacia do ribeirão do Melo. 

(Gonçalves, 2007) 

 

Comunidades Nº. Total 

Propriedades 
Homens Mulheres Pop. Total 

Comunidade 
Capela Nova* 121 195 187 382 

Rio Melo 69 122 125 247 
Dornelas 20 33 33 66 
Piranguita 121 200 180 380 

Alves 27 43 45 88 
Moreiras 33 55 58 113 

Comunidades I** 56 109 108 217 
Pereiras 14 23 22 45 

Inácio*** 49 73 87 160 
Chácara 10 17 16 33 
TOTAL 520 870 861   1731 

 

* Capela Nova = Melo + Souza + Vargem Grande + Ribeirão do Melo 

** Comunidades I = Laranjeiras + Morro Grande + Cachoeira Melo + Piteira 

*** Inácio = Inácio + Dias + Cana do Reino 
 

De acordo com o PIRH (2010) de todos os municípios que integram a bacia do Piranga, Rio 

Espera e Capela Nova, não ganham destaque em nenhum quesito econômico. A economia dos municípios 

baseia-se na agropecuária, pequena atividade de prestadores de serviços, comércio e administração 

pública, essas são as fontes geradoras de emprego mais importantes.  

Segundo informações do Zoneamento Ecológico-Econômico (ZEE, 2009), na Zona da Mata 

concentram grandes áreas da monocultura de cana de açúcar. A presença desta última junto com o carvão 

mineral é de fato relevante nos municípios de Capela Nova e Rio Espera em relação a outras culturas, 

mas comparados a outros municípios mineiros a quantidade extraída da cana de açúcar e do carvão 

vegetal, são insignificantes (IBGE, 2008), mostrando que as principais atividades agrícolas da bacia, não 
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são capazes de elevar a parte econômica da região, refletindo num PIB baixo e um desequilíbrio sócio-

econômico muito grande.  

A região da bacia apresenta, segundo o Atlas do Desenvolvimento Humano no Brasil (2000), um 

baixo Índice de Desenvolvimento Humano-IDH. Em relação aos outros municípios do estado, Rio 

Espera, município que integra a maior parte da bacia do ribeirão do Melo, apresenta uma situação ruim: 

ocupa a 660ª posição com um IDH de 0,674, Capela Nova apresenta uma situação um pouco melhor 

ficando em 492 ª com um IDH de 0,712. 

Embora esteja inserido no circuito de fazendas e apresente atrativos paisagísticos aliados a uma 

grande hospitalidade por parte da população, o turismo local é pouco explorado.  

 

Esquistossomose 
 

A esquistossomose na bacia do ribeirão do Melo persiste há algum tempo. Em 2001 a Funasa, 

considerou os municípios de Rio Espera e Capela Nova endêmicos para a doença e ainda hoje os dados 

do Programa de Controle da Esquistossomose- PCE vêm registrando indivíduos infectados na região. 

A gerência regional de saúde responsável pela PCE é a de Barbacena. Registros desta regional 

não notificaram nenhum caso da doença em Capela Nova em 2008, mas em 2009 foram feitos 48 

registros. Situação diferente para Rio Espera, que em 2008 foram notificados 47 casos e em 2009 

apresentou 24 casos positivos da doença. Em 2007 a ONG - Recriar aplicou questionários em 100 

propriedades da zona rural, questionando se algum indivíduo da família contraiu ou não a doença durante 

um período pré-determinado da vida, e 58% disseram que alguém da família já havia contraído a doença 

(figura 3.14). Este resultado corrobora com os dados da PCE que registrou 1.372 casos positivos em Rio 

Espera e Capela Nova no período de 1995-2009. 

 A prevalência da esquistossomose na bacia é agravada em função da precariedade do sistema de 

saneamento básico que não se restringe a bacia do ribeirão do Melo, mas a toda bacia do Piranga, de 

acordo com o Plano Integrado de Recursos Hídricos da Bacia do rio Doce (PIRH, 2010). 
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Cenário da Esquistossomose na Bacia do Ribeirão do Melo

Registro Histórico e Temporal da doença
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Figura 3.14- Cenário da esquistossomose na bacia do ribeirão do Melo (Gonçalves, 2007)



 

 

CAPÍTULO 4 
MATERIAIS E MÉTODOS  

 

4.1 – CONSIDERAÇÕES INICIAIS  

 
 Para se atingir os objetivos propostos nesta pesquisa, foram desenvolvidas, ao longo do trabalho, 

diversas atividades, que se encontram descritas em detalhe nos itens que se seguem 

 

 

4.2 – REVISÃO BIBLIOGRÁFICA E AQUISIÇÃO DE DADOS BÁSICOS 

 
Durante toda a duração deste trabalho, especialmente na fase inicial, foram realizadas compilações 

bibliográficas referentes ao assunto abordado, com o intuito de proporcionar uma interação com outros 

trabalhos. Assim, ao longo da pesquisa, teses, dissertações e artigos científicos que de alguma forma 

pudessem contribuir para o projeto foram buscados, lidos e catalogados.  

Nesta fase, também foram reunidos imagens de satélite, mapas topográfico e temáticos, dados 

climatolólgicos, informações sobre a ocupação da bacia e a incidência da esquistossomose na bacia. 

  

4.3 – DETERMINAÇÃO DOS PONTOS AMOSTRADOS. 

 

Desde 2007, doze pontos vêm sendo monitorados na bacia do Ribeirão do Melo, pelo projeto- 

Caracterização Geoambiental e análise hidrossedimentológica da Sub- bacia do ribeirão do Melo, MG. 

Como apenas o ponto número 6 dos 12 pontos apresentou ocasionalmente a presença do molusco, foram 

determinados outros 5 pontos, todos criadouros dos moluscos, que foram denominados de 1C, 2C, 3C, 4C 

e 5C (figura 4.1), totalizando 17 locais estudados nesta pesquisa. Os pontos foram georreferenciados 

utilizando-se o Sistema de Posicionamento Global (GPS) que possibilitou a localização precisa dos locais 

de coleta (figura 4.1). 
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Figura 4.1- Pontos de monitoramento ao longo da bacia do ribeirão do Melo 

  

 

4.4 – CARACTERIZAÇÃO FLUVIAL 

 

4.4.1 – Morfologia do canal nos pontos amostrais. 

Para caracterizar a morfologia dos trechos amostrados, foram determinados o tipo de ambiente, 

padrão fluvial e medidas a largura e a profundidade de cada seção transversal. Para a definição do padrão 

fluvial, foram analisados, tanto em campo como nas imagens de satélite, tipo de ambiente (lêntico ou 

lótico), sinuosidade do canal, presença de planícies de inundação e tipos de margem. As medidas de 

largura e profundidade foram realizadas com o auxílio de trenas e réguas. As profundidades das margens 

do canal foram sempre medidas e, dependendo se sua largura, realizadas uma ou mais medidas de 
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profundidade ao longo da seção transversal. No caso dos canais estreitos, largura inferior a 2m, apenas a 

profundidade central foi realizada. Já no caso dos canais mais largos, a largura foi dividida em intervalos 

iguais e as diversas profundidades medidas. 

 

4.4.2 – Vazão líquida do canal. 

O método de medição de vazão para este estudo foi o de seções, utilizado pela U.S. Geological 

Survey, no qual a seção transversal de um canal é dividida em segmentos com larguras iguais (figura 4.2). 

Determina-se a área de cada seção e mede-se a velocidade média do fluxo que passa por esta seção, 

calculando-se assim a vazão da seção. De acordo com Chow (1959), as somas das vazões de cada seção 

correspondem à vazão total do canal. No caso de canais estreitos, largura inferior a 2m, apenas a 

velocidade no centro do canal foi medida. Em todos os pontos, a velocidade média foi obtida diretamente 

a 0,6 da profundidade (Chow, 1959), utilizando-se o Micromolinete Fluviométrico FP101/201 (Figura 

4.3). 

 

Figura 4.2. Vista geral de uma das seções transversais e das medições das velocidades em diferentes seções. 
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Figura 4.3. Detalhe de uma das medidas de velocidade com Micro molinete fluviométrico 

 

4.5 – CAMPANHAS DE CAMPO 

 As coletas nos 17 pontos foram realizadas durante um ano hidrológico, buscando-se observar a 

variação temporal dos parâmetros analisados (tabela 4.1).  

 

Tabela-4.1 Datas das coletas 

 

1° coleta Setembro de 2008 

2°coleta Março de 2009 

3° coleta 

4° coleta 

Julho de 2009 

Setembro de 2009 

 

4.6. AMOSTRAGENS E ANÁLISES DE ÁGUA  
 

 4.6.1 – Amostragens 

Durante as campanhas de campo, três diferentes amostras de água foram coletadas para 

posteriores análises em laboratório. Amostras para determinação de alcalinidade, cloreto e sulfato foram 

coletadas em frascos de polietileno de 1litro e encaminhadas ao Laboratório de Geoquímica Ambiental 

(LGqA/DEGEO/UFOP). Amostras para determinação de metais principais e elementos traços, foram 

coletadas em frascos de polietileno de 30 ml, filtradas por uma membrana de policarbonato de 45µm 

(figura 4.4) e aciduladas com adição de HNO3 (pH < 2). Finalmente, as amostras foram armazenadas em 

geladeira a 4ºC para posterior análise. Já as amostras de água para análise microbiológica foram coletadas 
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em um saco esterilizado de 100 ml, próprio para este tipo de coleta (figura 4.5A). O coletor de amostra 

esterilizado foi colocado à cerca de 20 centímetros abaixo da superfície da água, evitando a coleta de 

amostras muito próximas das margens e em áreas estagnadas. (figura 4.5B). Após o preenchimento dos 

recipientes, eles foram conservados por até 12h em caixas de isopores contendo gelo, e encaminhados 

para o Laboratório de Microbiologia da Escola de Farmácia da UFOP. 

                             

Figura 4.4. Detalhe das amostras de água sendo filtradas por uma membrana de policarbonato de 45µm. 

  

Figura 4.5- A) recipiente esterilizado de 100 ml. B) Coleta de água para análise microbiológica. 

 

4.6.2 - Análises in situ 

 

Muitos dos parâmetros que envolvem a qualidade das águas apresentam estreita relação com a 

sobrevivência do molusco hospedeiro intermediário, sendo sua avaliação fundamental para se 

A B 
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compreender sua presença ou ausência em ambientes aquáticos. Assim, diversos parâmetros foram 

determinados in situ com equipamentos de campo, previamente calibrados no laboratório, foram eles: 

 Oxímetro Handylab, modelo OXI 1/SET, utilizado para se determinar o oxigênio dissolvido 

(OD). O resultado expresso em mg/l (figura 4.6). 

 Turbidímetro marca Micronal, modelo B250, utilizado para a determinação da turbidez. O 

resultado medido em NTU (figura 4.7A). 

 Multiparâmetro portátil ULLTRAMETERTM 6P (figura 4.7B), foram medidos os seguintes 

parâmetros: 

 Condutividade Elétrica - resultado expresso em μS/cm 

 Potencial Hidrogeniônico (pH)  

 Temperatura: resultado expresso em °C. 

 Totais de Sólidos Dissolvidos (TDS): resultado é expresso em mg/l. 

 Resistividade : resultado expresso em KW. 

 Poder de oxi-redução (Eh): resultado expresso em µV 

 

 

Figura 4.6- Foto do oxímetro utilizado em campo 
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 A B 

Figura 4.7- Fotos dos equipamentos utilizados em campo: A) Turbidímetro  B) Multiparâmetro. 

 

4.6.3 Análises em laboratório  

 

Alcalinidade 

 
 A análise de alcalinidade foi realizada pelo método titulométrico obedecendo-se às metodologias 

analíticas especificadas no Standard Methods for Examination of Water and Wastewater (APPHA, 1998). 

Inicialmente foram pipetados 100 ml da água coletada (figura 4.8A) e colocadas em um erlenmeyer de 

250 ml. Em cada amostra, foram adicionadas 3 gotas de fenolftaleína. Este procedimento também foi 

feito em um erlenmeyer contendo 100 ml de água deionizada para se ter uma amostra de controle. Não 

havendo nenhuma mudança na cor, foram adicionadas 3 gotas de metilorange obtendo uma solução 

amarela (figura 4.8B). Algumas gotas de ácido sulfúrico 0,01 mol/L foram adicionadas à prova em branco 

até que esta adquirisse uma solução de cor sutil vermelho-laranja que serviu como padrão. As amostras 

foram tituladas (figura 4.8C) com o acido sulfúrico 0,01 mol/l até que tornasse da mesma cor da prova em 

branco. Todos os volumes gastos na titulação foram anotados e jogados na fórmula para realização do 

cálculo da alcalinidade expressa como CaCO3. 
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Figura 4.8- Esquema representativo do método titulométrico para determinação da alcalinidade. A) 

Separação de 100 ml da amostra. B) Adição de 3 gotas de metilorange. C) Titulação. (Brasil, 2006). 

 

Cloreto 

  
 Para se determinar o teor de cloreto das amostras, inicialmente foram transferidos 100 ml da 

amostra previamente filtrados por um filtrador eletrônico (figura 4.9A) para um erlenmeyer de 250ml. Em 

seguida, foi adicionado 1ml do indicador de cromato de potássio em cada erlenmeyer. Todas as soluções 

foram tituladas com a solução padrão de nitrato de prata até adquirirem uma cor castanho persistente. Este 

mesmo procedimento foi feito com uma amostra controle, de água deionizada. Todos os volumes gastos 

durante a titulação com o nitrato de prata foram anotados e calculados os teores de cloreto a partir da 

concentração inicial do nitrato de prata. 

 

Sulfato 

 
 Assim como na análise do cloreto, a determinação da concentração do sulfato foi realizada após a 

filtragem da amostra coletada (figura 4.9A). Também foram colocados 100 ml da amostra filtrada em 

cada erlenmeyer de 250 ml e em seguida, adicionados 20 ml da solução tampão através de uma pipeta 

volumétrica e uma pitada de cloreto de bário. Todas as soluções foram colocadas num agitador durante 2 

minutos. A determinação da concentração de sulfato em uma amostra foi feita medindo-se a turbidez da 

amostra pelo método turbidimétrico (Greenberg et al; 1992). Para isso, utilizou-se um turbidímetro B250 

(figura 4.9B) previamente calibrado para fazer a medida da turbidez e da elaboração da curva de 

calibração com a finalidade de se obter uma comparação analítica para a quantificação. Com os valores 
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obtidos no turbidímetro, construiu-se uma curva de calibração, plotando-se as leituras de turbidez na 

ordenada e as concentrações na abscissa. 

 
 A B 

Figura 4.9- Fotos dos equipamentos utilizados em laboratório: A) conjunto para filtragem das amostras  B) 

Turbidímetro de bancada. 

 

Análises Microbiológicas 

 
 Para a avaliação dos coliformes totais e termotolerantes utilizou-se à técnica do número mais 

provável (NMP) também conhecido como método de tubos múltiplos. As análises microbiológicas foram 

realizadas no Laboratório de Qualidade de Águas (LaQuA) da Escola de Farmácia – UFOP, seguindo a 

metodologia dos tubos múltiplos da American Public Health Association (APHA, 1998) Esta metodologia 

foi empregada como padrão, por ser amplamente utilizada. Este método se constitui de três etapas:  

 A primeira etapa é um teste presuntivo, o qual determinou o total de coliformes presentes na 

amostra de água. Nesta etapa foram preparados tubos de ensaio contendo caldo lactosado 13g/l, 

cuja concentração de lactose e peptona serviu para o enriquecimento de bactérias do grupo 

coliformes, mais uma pequena quantidade do corante púrpura de bromocresol, para facilitar a 

visualização na leitura (figura 4.10A). Para cada amostra analisada, montou-se um suporte de 

madeira com 11 tubos de ensaio, contendo 9 tubos (3 tubos preparados para receber 03 diferentes 

concentrações em triplicata) referentes ao Caldo Lactosado e 2 tubos para a solução salina 

preparada na concentração 0,9%. Tubos de Duhan foram colocados de cabeça pra baixo dentro de 

cada tubo de ensaio, a fim de determinar a presença de gás originado da fermentação da lactose, 

dando evidências da presença de coliformes na água. Após a inoculação de 9 ml da amostra 

coletada de água nos tubos, eles foram incubados em estufa bacteriológica de 36ºC por 24 horas.  
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 A segunda fase é um teste confirmativo para coliformes termotolerantes, cujo objetivo foi 

diferenciar os coliformes termotolerantes dos coliformes totais. Nesta etapa, foram usados 

somente os tubos lactosados que apresentaram turbidez, presença do gás e mudança de cor (figura 

4.10A). Preparou-se o Ágar Eosina Azul de Metileno - EMB na concentração de 37,5g/L, em um 

erlenmeyer e esterilizou-se em autoclave a uma temperatura de 120-122ºC, durante 15 minutos. 

Utilizando o meio ainda quente, transferiu-se um volume aproximado de 20ml para as placas de 

Petri previamente esterilizadas. Após a solidificação do Agar, realizaram-se as estrias nas 

mesmas utilizando alça de platina em ambiente estéril (figura 4.10B). Depois de inoculadas, as 

placas de Petri foram incubadas a 36±0,5ºC por 24 horas. Transcorrido esse tempo de 

crescimento bacteriano, realizou-se a leitura (de forma positiva ou negativa) de quais placas 

desenvolveram colônias com centros enegrecidos e brilho verde metálico (figura 4.10C).  

 

 

Figura 4.10 – Fotografias representativas das diversas etapas das análises microbiológicas: A) Tubo 

lactosados evidenciando a presença de turbidez, gás e mudança de cor do primeiro tubo para o segundo. B) 

Estrias em placas de petri. C) Evidência de colônias de coliformes termotolerantes. 

 Por fim, na terceira etapa somente os tubos que apresentaram crescimento bacteriano 

(positivos) no teste presuntivo foram semeados em tubos contendo caldo Escherichia coli (EC) 

37g/l, e tubos de Duhan invertidos para a detecção de gás a partir da presença de coliformes 

fecais. Em seguida estes tubos foram armazenados a 44ºC por 24 horas. Os resultados positivos 

foram lidos através da tabela de McGrady, com limite de confiança de 95% para a identificação 

do Número Mais Provável (NMP) por 100 ml de amostra.  

 

A B C 
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Análises de elementos maiores e traço.  

 
 Para serem determinados os elementos Al, Ba, Ca, Co, Cu, Fe, K, Mg, Mn, Na, Ni, P, Pb, e Zn 

nas amostras de água, foi utilizada a técnica de Espectrometria de Emissão Atômica com fonte Plasma 

Indutivamente Acoplado (ICP-OES) (APHA, 2005), no Laboratório de Geoquímica Ambiental (LGqa) do 

Departamento de Geologia da Universidade Federal de Ouro Preto (DEGEO/UFOP) (Figura 4.11). Neste 

equipamento, uma fonte de alta energia é usada, para converter as espécies de interesse, presentes na 

amostra em átomos e íons, que sofrerão transições eletrônicas, gerando um espectro de emissão formado 

por fótons de luz, com freqüência e energia diferentes. Esse feixe de radiação é direcionado para um 

policromador, onde ocorre a separação em comprimentos de onda, que são focalizados no plano focal e 

quantificados por um sistema de detecção (Santos, 2005). Todos os resultados foram verificados com o 

material de referência NIST-SRM 1643e. 

 

 

Figura 4.11- Detalhe do ICP-OES, em processo de leitura 

 

4.7 – AMOSTRAGENS E ANÁLISES DE SEDIMENTOS 

 4.7.1 – Amostragens 

Amostras de sedimentos foram coletadas com o apoio de um coletor plástico com haste, 

disponível do LGqA/DEGEO e colocadas em sacos plásticos (Figura 4.12), enumeradas e 

encaminhadas para o laboratório de Sedimentologia da UFOP para análises, seguindo as 
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recomendações da EPA (USEPA, 2001) e USGS (Shelton et al, 1994). Foram coletados cerca de 

2kg de amostra de cada ponto.  

 

Figura 4.12 Detalhe da coleta de sedimentos de fundo e armazenamento em sacos plásticos 

4.7.2 Análises em laboratório 

 

 Análise Granulométrica 

 Em laboratório, os sedimentos foram colocados em uma capela sob a luz artificial que era ligada 

pela manhã e desligada no final da tarde para o processo de secagem a uma temperatura aproximada de 

40
o 

(figura 4.13A). Durante algumas campanhas alguns sedimentos foram secos em ambiente protegido, 

sob a luz solar (figura 4.13B). Em seguida, as amostras foram destorronadas (figura 4.13C), 

homogeneizadas e quarteadas (figura 4.13D).  

 Um quartil de cada amostra foi peneirado usando-se um conjunto de peneiras tipo Ro-tap 

(SOLOTEST
®
), com aberturas: 10#, 18#, 35#, 60#, 120#, 230# durante 20 minutos com auxilio de um 

agitador (figura 4.13E). Após este procedimento, obtiveram-se as seguintes frações: areia muito grossa e 
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cascalho (abertura 16#); areia grossa (abertura 32#, > 0,400mm); areia média (abertura 60#, 

0,400<0,210mm); areia fina (abertura 115#, 0,210<0,150mm); areia muito fina (abertura 250#, 

0,150<0,063mm) e silte e argila (<0,063mm). As frações foram armazenadas em sacos plásticos e 

pesadas em uma balança digital para o cálculo de porcentagem das mesmas.   

 

 

 

4.13- Fotografias das diversas fases da preparação das amostras de sedimentos até seu peneiramento. A) 

Sedimentos na capela sob a luz artificial. B) Sedimentos sob a luz solar. C) Amostras sendo destorronadas. D) 

Amostras quarteadas. E) Peneiramento das amostras 

 

 

B 

C D E 
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Análise de elementos maiores e traço 

 

Nos sedimentos, os metais pesados e elementos traços tendem a se concentrar nas frações mais 

finas e naquelas com maior teor de matéria orgânica. Portanto, um quartil da amostra foi peneirada e de a 

mais fração fina foi encaminhada (<0,063mm) para o Laboratório de Geoquímica Ambiental (LGqA) 

para a digestão total. As amostras foram colocadas em pequenas placas de petri após terem sido secas em 

uma estufa (figura 4.14A). Em uma navete de vidro de peso determinado, pesou-se 0,25g da amostra fina 

em uma balança analítica (figura 4.14B). Esses sedimentos foram transferidos para o interior dos frascos 

de savillex (figura 4.14C). Em cada frasco, foi adicionado 1 ml de ácido nítrico (10 mol/L) seguido de 3 

ml de ácido clorídrico. Os frascos foram mantidos abertos em uma placa aquecedora, a 110°C, até 

evaporar todo o ácido (figura 4.14D). Em seguida foram adicionados 2 ml de ácido fluorídrico 

concentrado e deixados na chapa aquecedora para evaporação a 140°C. Novamente adicionou 2 ml do 

ácido fluorídrico, sendo os frascos novamente deixados na chapa aquecedora durante 30 horas, porém 

desta vez fechados. Decorrido este tempo, os frascos foram abertos e levados para a chapa aquecedora à 

cerca de 110°C para evaporação e secagem do material. Transcorrida esta etapa, foram adicionados 2 ml 

de ácido nítrico (10 mol/L) e colocados novamente na chapa para a secagem da solução a 110°C. Mais 

uma vez foi adicionado 2 ml de ácido nítrico e os frascos deixados na chapa a mesma temperatura para a 

evaporação do ácido. Em seguida, 2 ml de ácido clorídrico (10 mol/L) foram adicionados aos frascos e 

deixados na chapa a 110°C para a secagem. Foram adicionados 25 ml de ácido clorídrico em cada frasco. 

Estes foram fechados e colocados na placa aquecedora por 2 horas a temperatura de 100°C. Após o 

resfriamento, os frascos foram pesados na balança analítica e seus pesos foram anotados.  

As análises dos elementos traço e maiores existentes nas amostras de sedimentos foram realizadas 

no Espectrofotômetro de Emissão Atômica com Fonte de Plasma Indutivamente Acoplado (ICP-OES), 

marca SPECTRO/MODELO Ciros CCD em operação no Laboratório de Geoquímica Ambiental (LGqA - 

DEGEO/UFOP). Analisou-se os teores de Al, Ba, Ca, Co, Cu, Fe, K,  Mg, Mn, Na, Ni, P, Pb e Zn. 



Contribuições às Ciências da Terra Série M, vol. 67, 153p 

 

 

53 

 

 

 

 

 

Figura 4.14- A) Amostras finas colocadas em placas de petri em um desumificador. B) Balança analítica. C) 

Savillex. D)  Placa aquecedora. 

4.8 – COLETAS E ANÁLISES DOS MOLUSCOS 

4.8.1 - Coletas 

As buscas pelos moluscos Biomphalaria foram realizadas ao longo de toda bacia, 

preferencialmente nos arredores dos domicílios, valas de irrigação agrícola, áreas próximas às atividades 

de produção de cachaça, pocilgas e trechos de rios adequados à prática de recreação. A procura contou 

com a ajuda da população local, que embora apresentassem grande interesse, tiveram resistência ao 

utilizar as luvas e calçados. (figura 4.15).  

A B 

C D 
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Figura 4.15. Colaboração da população local para encontrar os pontos habitados pelos moluscos no ponto 1C. 

A coleta dos moluscos Biomphalaria foi baseada na técnica recomendada por Paraense, que 

consiste em se raspar com uma rede de captura a vegetação submersa, as margens e o fundo do criadouro 

(Figura 4.16A). Na superfície, o material recolhido através da rede, foi cuidadosamente analisado à 

procura dos moluscos (Figura 4.16B). Em algumas ocasiões, os moluscos foram capturados sem o uso da 

rede, já que em diversos locais foi possível encontrá-los sobre as margens ou até mesmo flutuando nas 

coleções hídricas (Figura 4.16C). À medida que foram encontrados, os Planorbídeos foram colocados em 

recipientes de vidros ou plásticos com um pouco de água e da vegetação que eles se encontravam, (Figura 

4.16D), numerados e encaminhados ao laboratório para identificação e análise de infecção. 

No laboratório os moluscos foram mantidos em recipientes de plástico ou vidro (pequenos 

béqueres) com água declorada e alimentados com alface até que todos passassem por exames 

parasitológicos e fossem identificados.   

É importante ressaltar que o tempo médio destinado à procura dos moluscos, em cada ponto, foi 

de 20 minutos. 

A B 
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4.16 – Fotografias representativas da coleta dos moluscos. A) Uso da rede de captura. B) Molusco capturado 

na rede. C) Molusco capturado sem o uso da rede. D) Recipiente usado para transportar os moluscos. 

 

4.8.2 – Identificação dos moluscos. 

 

 A identificação dos moluscos foi realizada no Laboratório de Helmintoses Intestinais do Centro 

de Pesquisas René Rachou/FIOCRUZ, utilizando-se uma lupa binocular. A observação das características 

das conchas dos moluscos foi o critério utilizado na identificação, já que cada espécie possui formatos e 

tamanhos que permitem a classificação dos mesmos (Paraense 1975).  

 

4.8.3 – Análise de infecção dos moluscos 

 

Para se verificar se os moluscos estavam infectados, foram realizados dois tipos de exames. 

Ambas as técnicas embora sejam fáceis de operacioná-las, requerem muita atenção, já que é possível 

diagnosticar outros trematódeos, eliminando cercárias, que não são as formas infectantes do Schistosoma 

C D 

A B 
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mansoni (Melo, 2007). A primeira consistiu em colocar os planorbídeos em placas de petri (figura 4.17A) 

com água desclorada, filtrada, exposta à luz de lâmpadas incandescentes (60 w) a uma distância de 30 cm, 

durante 30 minutos (figura 4.17B). Este procedimento forneceu uma temperatura entre 28-30C°, capaz de 

estimular a emissão cercariana. A visualização das cercárias nas placas foi feita com o auxílio do 

microscópio estereoscópico (aumento de 8 vezes) (figura 4.17C). 

 

 

Figura 4.17- A) molusco na placa de petri. B) moluscos expostos à luz incandescente. C) 

visualização das cercárias. 

 

O outro exame consistiu em esmagar os moluscos entre duas Placas de vidro (figura 4.18A) e 

observar em microscópio estereoscópico a presença de cercárias ou esporocisto nos tecidos dos moluscos 

(figura 4.18B). 

  

Figura 4.18-A) moluscos esmagados entre duas placas. B) microscópio estereoscópico para observação de 

esporocistos ou de cercárias. 

 

Os moluscos que se apresentassem positivos para qualquer exame parasitológico seriam 

contabilizados para cálculo da taxa de infecção (equação 4.1). 

A B 
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 Taxa de infecção = 100 x N°de positivos  (Equação 4.1) 
 Total examinado  

Os moluscos capturados no campo de setembro de 2008 foram analisados no laboratório de 

Ecologia Aquática do Instituto de Ciências Exatas e Biológicas, Departamento de Ciências Biológicas-

UFOP. Os moluscos coletados em março, julho e setembro de 2009 foram analisados no Laboratório de 

helmintologia e Malacologia Médica do Centro de Pesquisas René Rachou/FIOCRUZ.  

 

4.9 - TRATAMENTO DOS DADOS 

 

4.9.1 - Cálculo das vazões foi realizado utilizando-se as equações 4.2. 

 

 

 n

n

n AvQ
1

  (Equação 4.2) 

Sendo,: Q = vazão em m
3
/s; A = área em m

2
; v = velocidade média do fluxo na parcela em m/s (Gupta, 

2001).
 

 

 4.9.2 – Organização de dados em tabelas. 
 

O grande volume de dados obtidos durante este projeto levou à criação de um banco de dados, 

que permitisse um rápido acesso aos mesmos, Assim, os resultados foram armazenados em planilhas 

utilizando-se o software Microsoft Office Excel 2007. Ainda utilizando-se este software, diversos 

gráficos foram criados, na tentativa de melhor se compreender a distribuição dos dados. 

  

4.9.3 – Tratamento estatístico. 

 
Os dados foram tratados estatisticamente através do programa Minitab® 15, onde foi realizada 

uma estatística básica e construídos boxplots. Também chamado de gráficos caixa, os boxplots são uma 

maneira conveniente de descrever graficamente grupos de dados numéricos, já que lidam com 

cinco números importantes: o menor de observação (mínimo da amostra), o menos quartil (Q1), 

mediana (Q2), quartil superior (Q3) e o maior de observação (máximo da mostra). O boxplot 

possui outra vantagem, que é a de indicar as observações, que podem ser consideradas outliers. 
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CAPÍTULO 5 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

5.1- DESCRIÇÃO DOS PONTOS 

 

5.1.1 Ponto -1C 

O Ponto 1C está inserido no quintal de uma propriedade familiar. Neste ponto, o canal principal é 

desviado para irrigar as hortas e as plantações da propriedade (figura 5.1A). São nesses canais de 

irrigação rasos, estreitos e cobertos por macrófitas (figura 5.1B) que se encontram as maiores densidades 

das espécies do molusco. Aqui, os moradores transitam no local sem calçados ou qualquer tipo de 

proteção. Na planície de inundação, são cultivadas culturas de subsistência, entre elas, o arroz e o feijão. 

Próximo ao local onde os moluscos Biomphalaria foram coletados, localiza-se uma casinha de 

madeira que é usada como banheiro pelos os moradores (figura 5.1A). Este tipo de construção lança os 

dejetos humanos direto no curso d’água, comprometendo a qualidade deste recurso e favorecendo o ciclo 

da doença caso haja a eliminação de fezes contaminadas com o parasita da esquistossomose. 

 

  

Figura 5.1. A) Vista geral do canal, notar as margens cultivadas e a casinha sobre o rio usada como banheiro.  

B) Canal de irrigação onde são encontrados os moluscos Biomphalaria, detalhe da macrófita. 
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5.1.2 Ponto -2C 

 

Diferente dos outros criadouros, este ponto embora sofra interferências antrópicas, não foi 

originado pelo homem, fazendo parte de um dos tributários menores do ribeirão do Melo (figura 5.2A). 

Também localizado dentro de uma propriedade particular, o canal freqüentemente é limpo e modificado 

pelo proprietário (figura 5.2B). Essa medida altera significativamente as condições geomorfológicas e 

hidrológicas deste ponto. As margens do canal são compostas por Gramíneas e o canal possui muitas 

macrófitas flutuantes (figura 5.2A). A cobertura da planície de inundação foi transformada em uma área 

agrícola, para o cultivo de cana de açúcar. 

  

Figura 5.2 Vista geral do ponto 2C: A) Canal em março de 2009, antes da limpeza. Destaque para a 

presença de macrófitas. B) Canal em julho de 2009, após a limpeza, sem as macrófitas. 

 

5.3.3- Ponto 3C 

 

Este ponto é um curso de água criado pelo proprietário para levar água para o gado. Suas margens 

são cobertas por gramíneas e pequenos arbustos (figuras 5.3A e B). Localmente, ocorrem macrófitas 

próximas às margens. 

 

5.3.4 -Ponto 4C 

Este ponto é muito similar ao ponto 1C. Situados no quintal de uma propriedade familiar (figuras 

5.4A e B), é também um canal utilizado para irrigar as plantações de subsistência e também funciona 

como reservatório de água para o gado. O canal corta uma área ocupada por plantações de cana (figura 

B A 
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5.4A) e campo com gramíneas. A propriedade quase não possui mata nativa, com a área de mata tendo 

cedido espaço para as carvoarias e para as plantações de café e eucalipto (figura 5.3B). Assim como o 

ponto 2C, este local freqüentemente passa por limpeza. 

 

 

Figura 5.3. Fotografias do Ponto 3C. A) Vista geral do ponto. b) Detalhe do canal 

 

 

Figura 5.4. A) Vista geral do Ponto 4C, notar a plantação de cana ao fundo. B) Vista geral da propriedade 

onde se encontra o ponto 4C , destaque para os fornos de carvão e a plantação de eucalipto ao fundo. 
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5.3.5- Ponto 5C 

Este ponto é o único ambiente totalmente lêntico, representado por uma lagoa. Suas margens são 

rasas e cobertas por macrófitas (figuras 5.5A e B). Está próximo ao canavial de um dos alambiques mais 

conhecidos da bacia. Segundo relatos do proprietário do alambique, a lagoa é frequentemente usada para 

recreação por seus funcionários, além de possuir uma torneira que capta água do manancial para uso da 

higiene pessoal daqueles que passam pela estrada que fica ao lado da lagoa (figura 5.5B). 

 

 

Figura 5.5. Vista geral do Ponto 5C. A) A lagoa com o canavial ao fundo. B) A lagoa ao fundo com a 

torneira em primeiro plano. Notar as macrófitas presentes nas duas fotografias. 

 

5.3.6- Ponto 1  

Esse ponto situa-se em um dos tributários formadores do ribeirão do Melo, próximo à 

nascente, a montante da bacia (figura 4.1). Está inserido em uma propriedade particular (figura 

5.6A) e possui uma grande planície de inundação (figura 5.6B) que durante a escassez de chuvas, 

são cobertos por gramíneas, funcionando como pastagem para o gado. Bem ao lado de uma das 

margens, há uma estrada que dá acesso a outras propriedades da zona rural (figura 5.6A). São 

freqüentes as macrófitas tanto no centro do canal quanto próximo às margens (figura 5.6C e D). 

B A 



Contribuições às Ciências da Terra Série M, vol. 67, 153p 

 

 

63 

 

 

 

Figura 5.6 Fotografias representativas do Ponto 1. A) Detalhe da medição de vazão no ponto, notar a 

proximidade com a sede da fazenda e do curral. B) Detalhe do canal com sua planície de inundação, C) 

Detalhe da macrófita no centro do canal; d) Detalhe da macrófita próximo à margem 

 

5.3.7- Ponto 2 

 Este ponto, assim como o ponto 1, possui uma grande planície de inundação (figuras 5.7A e B) e 

também está situado a montante da bacia, próximo a nascente do segundo tributário formador do ribeirão 

do Melo (figura 4.1). Apesar de também estar situado no interior de uma fazenda (figura 5.7A), neste 

ponto, existe ainda uma pequena amostra da mata atlântica ainda preservada. As macrófitas flutuantes 

estão distribuídas ao longo de quase todo o canal (figura 5.7B). As margens do canal estão plantadas com 

gramíneas para o gado, que usa frequentemente o canal para obter água (figura 5.7A). 

A B 
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Figura 5.7 . Fotografias do Ponto 2. A) Vista geral do ponto, com a sede da fazenda ao fundo. Notar a 

margem direita pisoteada pelo gado; B) Detalhe do canal, notar as macrófitas, a planície de inundação ainda 

encharcada e, ao fundo, a mata ainda preservada. 

 

5.3.8- Ponto 3 

Este ponto possui um canal mais encaixado, sem macrófitas (figura 5.8A), muito comum nos 

outros pontos amostrados. Possui uma grande planície de inundação, desmatada e ocupada por gramíneas 

que são utilizadas pelo gado como fonte de alimento (figuras 5.8A e B). 

 

Figura 5.8. Vista geral do ponto Ponto 3. A) Canal com a planície de inundação na estação seca; B) 

Na estação chuvosa, a planície encharcada. 

 

   

A B 
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5.3.9- Ponto 4 

Este ponto está inserido em uma propriedade familiar, que possui um dos alambiques mais 

conhecidos da bacia, mas que atualmente encontra-se em fase de desativação (figura 5.9A). Quando o 

alambique esta em atividade, parte do vinhoto é dado ao gado ou despejado no canal. O gado criado pelos 

proprietários utiliza este canal para saciar a sede, já que o curral localiza- se em uma de suas margens 

(figura 5.9B).  

 

Figura 5.9 Fotografias do Ponto 4. A) Ao fundo o alambique em fase de desativação; B) Vista geral 

do canal, com o curral em primeiro plano. Notar as margens desmatadas, utilizadas para cultivo de cana e 

pasto 

 

 5.3.10- Ponto 5 

Este canal também possui uma planície de inundação bastante alterada, cedendo espaço à 

pastagem (figuras 5.10A e B). Este ponto não apresenta macrófitas. O local é utilizado pelo gado para 

beber água, pisoteando a margem esquerda.  A planície é frequentemente inundada no período de chuvas 

(figura 5.10B) 

 

B 
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Figura 5.10. Fotografias do Ponto 5. A) Vista do canal na época da seca; B) Canal com sua planície inundada 

no período das chuvas.  

 

5.3.11- Ponto 6 

Este ponto não faz parte do tributário principal, ele foi criado pelo proprietário da área para 

atender as atividades agrícolas de sua propriedade (figura 5.11A). Neste ambiente verifica-se a presença 

das macrófitas aquáticas (figura 5.11B) e as gramíneas ocupando as margens do canal (figuras 5.11A e 

B). Sua planície de inundação é usada para pastagem do gado. Neste ponto, foi observada ocasionalmente 

a presença do molusco Biomphalaria.  

 

Figura 5.11 Fotografias representativas do Ponto 6. A) Detalhe do canal artificial, formada o partir 

de um desvio do tributário. Notar as margens desmatadas, usadas para pasto. B) Detalhe das macrófitas 

presentes no canal 
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5.3.12- Ponto 7 

Este ponto situa-se na porção central da bacia (figura 4.1). Próximo ao canal localiza-se um bar 

(figura 5.12A) que bombeia água do ribeirão (figura 5.12C) para dentro do empreendimento, onde é 

usada pelos funcionários e pelos freqüentadores do estabelecimento. A planície de inundação, uma das 

maiores na bacia, está totalmente desmatada e ocupada por pasto (figuras 5.12A, B e C). 

 

 

Figura 5.12 Fotografias do Ponto 7. A) Vista geral do ponto. Ao fundo o bar que utiliza a água do 

ribeirão. B) Detalhe do canal com as gramínias em suas margens; C) Detalhe da bomba para retirada de água 

do canal. 

 

5.3.13- Ponto 8 

Este ponto situa-se num longo trecho meandrante (figura 5.13A) e está localizado imediatamente 

a montante da entrada do distrito do Melo. Sua planície de inundação é usada para pastagem do gado que 

A B 
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se alimenta das gramíneas distribuídas por toda área (figuras 5.13A e B). O ponto fica próximo ao curral 

de uma propriedade, sempre pisoteado pelo gado. 

 

Figura 5.13 Fotografias representativas do Ponto 8. A) Vista geral na região do ponto. Notar a sinuosidade 

do canal, tipicamente meandrante com a planície ainda parcialmente inundada; B) Detalhe do canal. Notar 

as margens em grande parte desmatadas, sendo utilizadas atualmente como pasto.  

 

5.3.14- Ponto 9 

O Ponto 9 também se localiza em uma propriedade particular. As margens deste ponto são 

cobertas por gramíneas, usadas na alimentação do gado. O canal encontra-se encaixado, com o leito 

formado por afloramento rochoso (figuras 5.14A e B). 

   

Figura 5.14. Vista geral do Ponto 9. A) e B) Detalhe do canal encaixado com as margens cobertas por 

gramíneas. 
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5.3.15- Ponto 10 

O ponto 10 é um canal largo, que não possui planície de inundação (figura 5.15A), sendo suas 

margens marcadas pela presença de terraços (figura 5.15B). Seu terraço possui uma vegetação mais 

densa, embora muito desmatada, diferente da maioria dos pontos amostrados, em que predominam as 

gramíneas. 

                

Figura 5.15 Fotografias do Ponto 10. A) Vista geral do ribeirão; B) Detalhe do terraço na margem do canal 

 

5.3.16- Ponto 11 

O ponto 11 localiza-se no último tributário de margem esquerda do ribeirão do Melo. Trata-se de 

um pequeno canal encaixado (figura 5.16A). Diferentemente dos pontos anteriores, sua mata ciliar 

encontra-se preservada, incluindo a presença de grandes árvores (figura 5.16B). 

          

Figura 5.16. Fotografias do Ponto 11. A) Notar o canal encaixado. B) destaque para a mata ciliar preservada. 
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5.3.17- Ponto 12 

Este ponto está situado na porção mais a jusante da bacia, próximo a seu exutório, pouco antes do 

ribeirão do Melo se juntar ao rio Piranga. Suas margens são cobertas por uma vegetação arbustiva da 

mata ciliar ainda preservada, semelhante à do ponto 11 (figura 5.17A). Trata-se de um canal largo, com 

margens com terraços (figura 5.17 B), muito parecido com o ponto 10. 

  

Figura 5.17. Fotografias representativas do Ponto 12. A) O ribeirão do Melo com sua mata ciliar ainda 

preservada; B) Detalhe do canal, largo e raso, e com as margens com terraços. 

  

 

5.2- GEOMORFOLOGIA FLUVIAL E HIDROLOGIA. 

 

Os pontos amostrados apresentam características geomorfológicas e hidrológicas diferentes, 

podendo ser agrupados em cinco padrões distintos: 

 

► Canais retilíneos, rasos e relativamente estreitos, modificados pelo homem, de pouca velocidade e 

baixa vazão (pontos 1C, 2C, 3C, 4C e 6)  

 

Todos esses pontos são criadouros dos moluscos Biomphalaria, além de terem sofrido de forma 

direta ou indireta influências antrópicas. Nesses canais, a largura variou de 0,34 m a 2,28 m como se pode 

observar no apêndice VI. Entre esses pontos, o 2C é o único que faz parte de um tributário, mas é 

submetido a freqüentes limpezas realizadas pelo proprietário, por tal motivo, a variação da largura do 

canal ao longo do tempo analisado foi maior quando comparada com os demais criadouros (figura 
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5.18A). Quanto à profundidade, os canais que abrigam os moluscos, variam de 0,1 m a 0,95m (figura 

5.18B), sendo que o ponto 2C é ligeiramente mais profundo (apêndice VI).  

A velocidade nestes pontos variou de 0,001 m/s a 0,8 m/s (apêndice VI e figura 5.19A), sendo 

menor do que a dos pontos que não abrigam os Planorbídeos, assim como as vazões, que apresentaram 

valores bem inferiores que a dos demais pontos (figura 5.19B) com valores bem próximos de zero 

(apêndice VI e figura 5.19B). Apesar destas diferenças não serem estatisticamente significativas, mostram 

uma clara tendência de preferência dos moluscos Biomphalaria por ambientes mais calmos. 

Os sedimentos de fundo nesses canais não apresentaram diferença significativa dos demais, como 

pode ser observada nos boxplots das concentrações de silte-argila (figura 5.20A) e das frações de areias, 

(figura 5.20B). Os valores de silte-argila variaram de 0,7% a 17,5% (apêndice VI), já as concentrações 

das areias do leito nos criadouros dos moluscos, ficaram entre 52,9% a 77,9%. (apêndice VI). 

 

►canais meandrantes, com grandes planícies de inundação (pontos 1, 2, 3, 4, 5, 7 e 8) 

 

Esses canais são relativamente estreitos, apresentando larguras que variam de 0,5m a 3,0 m 

(apêndice VI), a exceção do ponto 1, com seus 4,6m. Possuem grandes planícies de inundação, que nos 

períodos chuvosos ficam encharcadas por grandes períodos, como pode se observar nas figuras 5.6B; 

5.7B; 5.8A; 5.10B; 5.12A; 5.13A. 

A profundidade nesses canais não difere dos demais pontos (figura 5.20B), sendo que os mais 

rasos possuem 0,29 m e os mais profundos alcançando 1,5 m (apêndice VI e figura 5.20B).  

A velocidade desses canais varia de 0,26 m/s a 6,1 m/s (apêndice VI) e as vazões de 0,31 m
3
/s a 

8,1 m
3
/s (apêndice VI). Destaque para os pontos 2, 3 e 8, com as maiores velocidades e os pontos 7 e 8 

com as maiores vazões. Vale destacar os resultados obtidos para os pontos 4, que apresenta características 

hidrológicas muito semelhante as dos criadouros dos moluscos (figuras 5.19A e B), porém com larguras e 

profundidades um pouco superiores as destes. 

A granulometria desses pontos apresentou percentuais de silte-argila variando entre 0,3% e 

12,9%, e de 56,3% a 96,3% para as frações de areia (apêndice VI). O ponto 7 apresenta teores um pouco 

maiores de silte-argila (figura 5.20A), sendo menos arenoso que os demais (figura 5.20B), reflexo da 

grande planície de inundação que o ribeirão do Melo apresenta neste trecho (figura 5.12A). 
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►canais retilíneos, naturais, estreitos e encaixados, com leito rochoso (pontos 9 e 11) 

 

Apenas dois pontos amostrados se enquadram neste padrão, sendo ambos em tributários do 

ribeirão do Melo, contribuintes de seu baixo curso (figura 4.1). Esses dois pontos se caracterizam por 

serem rasos (figuras 5.18A, 5,14A, 5.14B, 5.16A e 5.16B), estreitos (figuras 5.18B, 5,14A, 5.14B, 5.16A 

e 5.16B). 

Estes pontos diferem do primeiro padrão por serem velozes com velocidades médias superiores a 

1,7 m/s (figura 5.19A). Esta velocidade é reflexo da morfologia do baixo curso do ribeirão do melo 

(figura 3.6), onde os vales apresentam encostas com declividades superiores a 15 graus (figura 3.7).  

Tratam-se de canais encaixados, tipicamente erosivos, com leitos rochosos.  A granulometria do 

material de fundo difere dos demais padrões por apresentar um percentual mais elevado grânulos e 

cascalhos. 

 

►canais largos, com leitos arenosos, apresentando terraços nas margens (pontos 10 e 12) 

 

Dentre todos os pontos amostrados esses dois canais são os mais largos (figura 5.18A), como 

pode observar nas figuras 5.15A, 5.15B, 5.17A e 5.17B. Quanto à profundidade, não há diferença para os 

outros pontos, podendo ser considerados canais relativamente rasos (figuras 5.15A, 5.15B, 5.17A e 

5.17B). Diferentemente dos demais padrões, estes dois pontos, situados nos trechos mais a jusante no 

próprio ribeirão do Melo, não apresentam planícies de inundação, mas sim margens com terraços (figuras 

5.15A, 5.15B, 5.17A e 5.17B), provavelmente reflexo da morfologia do baixo curso, com maior 

declividade de seus vales (figuras 3.6 e 3.7). Esse pode ser também o motivo que levou à preservação da 

mata ciliar de suas margens (figuras 5.15B, 5.17A e 5.17B), evitando sua derrubada para a criação de 

pastos. 

São canais velozes (figura 5.19A) e com altas descargas líquidas (figura 5.19B), muito superiores 

às dos demais pontos. A alta vazão encontrada é conseqüência do posicionamento dos pontos, no canal 

principal e a jusante da bacia (figura 4.1). 

O sedimento transportado pelo ribeirão do Melo nestes dois pontos é bem diferente dos demais, 

contendo uma quantidade menor de site-argila (figura 5.20A) e bem maior de areias (figura 5.20B). São 

canais tipicamente arenosos, com mais de 85% destas frações granulométricas (figura 5.20B) 
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►ambientes lênticos (ponto 5C) 

 

De todos os pontos monitorados, apenas o ponto 5C pode ser caracterizado como um ambiente 

tipicamente lêntico. Trata-se de uma lagoa permanente (figuras 5.5A e B), daí que neste local não terem 

sido realizadas as medidas de largura, profundidade e velocidade, que é zero.  

Quanto às características granulométricas, este ponto não apresentou diferença significativa para 

os demais (figuras 5.20A e B). O percentual de silte-argila variou de 4,2% a 7,2% (apêndice VI e figura 

5.20A) e o de areia entre 72,1% e 80,2% (apêndice VI e figura 5.20B). Ou seja, mesmo sendo um 

ambiente lêntico, seu fundo é arenoso, reflexo do desmatamento de suas margens para plantio de cana 

(figura 5.5A) 
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Figura 5.18. Boxplots dos resultados de campo das características morfológicas dos canais, obtidos nas quatro 

campanhas. A) Variação da largura do canal ao longo dos pontos; B) Variação da profundidade central do 

canal ao longo dos pontos; 
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Figura 5.19. Boxplots dos resultados de campo das características hidrológicas obtidos nas quatro 

campanhas. A) Variação da velocidade média ao longo dos pontos; B) Variação da vazão ao longo dos pontos 
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Figura 5.20. Boxplots dos resultados das análises granulométricas dos sedimentos de fundo das quatro 

campanhas. A) Variação da concentração de silte-argila ao longo dos pontos amostrados, B) Variação do 

percentual de areias ao longo dos pontos amostrados 

 

5.3- RESULTADOS DOS PARÂMETROS FÍSICO-QUÍMICOS DA ÁGUA. 

 

5.3.1- Oxigênio Dissolvido (OD) 

Não houve diferença significativa dos valores de oxigênio dissolvido dos pontos com moluscos 

para os pontos sem moluscos (figura 5.21). Como se pode observar no apêndice II, os moluscos 

Biomphalaria são encontrados sobrevivendo em uma faixa de oxigênio dissolvido que varia entre 1,56 

mg/L e 9,79 mg/L. Esses valores foram semelhantes aos encontrados nos 11 pontos que não abrigam os 

moluscos, que apresentaram valores entre 3,02 mg/L e 8,55 mg/L (apêndice  II ). 
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Figura 5.21. Bloxplot com os resultados de oxigênio dissolvido (OD) das quatro campanhas, nos 17 pontos 

amostrados. 
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5.3.3- Temperatura 

 A temperatura dos pontos com moluscos não apresentou valores diferente daqueles encontrados 

durante as 4 campanhas nos pontos sem os planorbídeos (figura 5.22). A faixa de temperatura em que os 

moluscos Biomphalaria foram encontrados foi de 14,2°C a 27°C (apêndice II), nos demais pontos a 

variação foi de 14,4 °C a 26,4°C (apêndice II). Os valores mais baixos foram encontrados em julho, 

durante o inverno (apêndice II). Destaque para os valores sempre mais elevados encontrados na lagoa 

(ponto 5C – figura 5.22), reflexo de suas características de ambiente lêntico (figura 5.5A e 5.5B). 
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Figura 5.22. Bloxplot com os resultados de temperatura das quatro campanhas, nos 17 pontos amostrados. 

 

5.3.4 –Turbidez 

 
Foram encontrados moluscos sobrevivendo em uma faixa de turbidez variando de 0,0 a 55,00 

NTU (apêndice II). Nos pontos que não abrigam os moluscos a variação foi bastante semelhante, entre 

0,0NTU e 43,57 (apêndice II). Na figura 5.23, é possível se notar uma maior amplitude na variação dos 

criadouros dos moluscos Biomphalaria em relação aos demais pontos, que pode ser resultante das 

freqüentes atividades antrópicas nesses pontos, como a limpeza dos canais para retirada da vegetação das 

margens e das macrófitas. 
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 Figura 5.23. Bloxplot com os resultados de turbidez das quatro campanhas, nos 17 pontos amostrados. 

 

5.3.5- Condutividade Elétrica  

Foram encontrados moluscos Biomphalaria vivendo em uma faixa de condutividade elétrica que 

variou de 26,81 μmS/cm a 106,30 mS/cm (apêndice II). Já nos demais pontos, os valores variaram entre 

14,6 μmS/cm e 114,8 μmS/cm (apêndice II). Não foram estatisticamente significantes as variações 

encontradas nos pontos com moluscos para aqueles sem as espécies (figura 5.24). 

 

1211109876543215C4C3C2C1C

120

100

80

60

40

20

0

Pontos amostrados

C
o
n
d
u
ti
v
id

a
d
e
 (

µ
m

S
/c

m
)

 

Figura 5.24. Bloxplot com os resultados de condutividade elétrica das quatro campanhas, nos 17 pontos 

amostrados. 
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5.3.6 - Potencial Hidrogeniônico (pH) 

 
Embora Andrade (1959) afirme que o pH ideal pra os moluscos Biomphalaria esteja entre 6,0 e 

8,5, neste estudo foram encontrados moluscos sobrevivendo a 5,49 (apêndice II). De acordo com a figura 

5.25, tanto em ambientes que abrigam os moluscos Biomphalaria quanto naqueles em que os animais 

estão ausentes, os valores de pH permaneceram levemente ácidos, com uma média em torno de 6,5 

(figura 5.25). Destaque para a constância no pH da lagoa (5C), provavelmente reflexo do ambiente 

lêntico. 
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Figura 5.25. Bloxplot com os resultados de pH das quatro campanhas, nos 17 pontos amostrados. 

 

 

5.3.7 – Resistividade. 

 
No geral, não houve variação dos valores de resistividade entre os pontos com moluscos e sem os 

moluscos (figura 5.26). Não foram encontrados na bibliografia, estudos que avaliam o efeito da 

resistividade sobre as populações de moluscos Biomphalaria. Neste estudo, os valores de resistividade 

nos pontos em que foram encontrados os moluscos alcançaram 36,85 KW. Já nos outros pontos, os 

valores, em geral mais elevados que os dos pontos com os moluscos atingiram 67,12 KW (apêndice II).  
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Figura 5.26. Bloxplot com os resultados de resistividade das quatro campanhas, nos 17 pontos amostrados. 

 

5.3.8 - Potencial de oxi-redução (Eh). 

Assim como a resistividade, não foram encontrados na literatura estudos abordando os efeitos dos 

valores de poder de oxi-redução sobre a distribuição dos moluscos Biomphalaria. Os valores de Eh tanto 

nos criadouros dos moluscos como nos demais pontos apresentaram valores que, variaram de 3mV a 

255mV., sem apresentar diferenças significativas (figura 5.27). Os menores valores foram encontrados na 

coleta de março de 2009, exatamente na estação chuvosa, enquanto os maiores valores ocorreram na 

campanha de julho de 2009, no inverno, quando os cursos de água se apresentavam com suas menores 

temperaturas e vazões (apêndice II). 
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Figura 5.27. Bloxplot com os resultados do de Eh das quatro campanhas, nos 17 pontos amostrados. 
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5.3.9 –Alcalinidade  

 
No geral, as variações dos resultados de alcalinidade foram semelhantes nos pontos com 

moluscos e nos pontos sem moluscos. Os valores de alcalinidade oscilaram entre 11mg/L e 35 mg/L 

(apêndice II) nos ambientes criadouros dos moluscos e nos outros pontos a variação foi de 8mg/L a 

35mg/L (apêndice II). Como se pode observar na figura 5.28, dentre os pontos com os moluscos, apenas o 

ponto 1C apresentou valores abaixo de 15mg/L. Esta pode ser uma tendência dos pontos com os 

invertebrados, com valores extremos inferiores maiores que os pontos sem moluscos, já que no ponto 1C 

devido ao seu reduzido volume de água tinha sua amostra retirada do curso de água principal (figuras 

5.1A e B). 
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Figura 5.28. Bloxplot com os resultados de alcalinidade das quatro campanhas, nos 17 pontos amostrados. 

 

 

 

5.3.10 –Cloreto. 

 
Os valores encontrados neste estudo não apresentaram variação perceptível entre os pontos que 

abrigam os moluscos para aqueles que não possuem os mesmos (figura 5.29). Para os 6 criadouros, os 

valores ficaram entre 3,7 mg/L a 10,2 mg/L, nos outros pontos os resultados variaram de 3,7mg/L a 11,6 

mg/L (apêndice II). 
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Figura 5.29. Bloxplot com os resultados de cloreto das quatro campanhas, nos 17 pontos amostrados 

 

5.3.11 - Sulfato. 

 Todos os pontos das quatro coletas apresentaram uma concentração de sulfato abaixo do limite de 

quantificação do método utilizado, que é de 1 mg/L.  

 

5.3.12- Resultados dos elementos maiores e traço na água. 

 Nenhum dos 16 elementos analisados apresentou resultado estatisticamente significativo para a 

presença dos moluscos, já que os elementos estavam distribuídos de forma semelhante tanto nos 6 

criadouros dos moluscos Biomphalaria quanto nos outros 11 pontos em que não foram encontrados os 

invertebrados. 

Os elementos níquel, cobalto, chumbo, cobre e fósforo apresentaram, nas quatro coletas e em 

todos os 17 pontos amostrados, valores abaixo dos limites de detecção do aparelho (apêndices III). A 

seguir, estão destacados alguns dos demais elementos analisados que apresentaram variações, que apesar 

de estatisticamente não significativas, mostraram tendências claras ou que permitiram separar os 

criadouros dos pontos sem os moluscos. Os demais resultados encontram-se no apêndice III. 

Bário 

O Bário manteve-se com valores elevados nas quatro campanhas, principalmente nos pontos que 

abrigam os moluscos Biomphalaria. Os teores de bário variaram de 14 mg/L a 69,1 nos criadouros, 

enquanto nos outros pontos oscilaram entre 9,61 mg/L e 41,0 mg/L (apêndice III). Vale destacar que as 
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maiores variações e os maiores valores foram encontrados nos pontos que abrigam os moluscos, com 

exceção do ponto 4C (figura 5.30). 
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Figura 5.30. Bloxplot com a variação dos teores de bário encontrados na água nos 17 pontos amostrados. 

 

Ferro 

O Ferro, que se relaciona diretamente com a sobrevivência do caramujo, apresentou valores 

distribuídos de forma similar em todos os pontos amostrados (figura 5.31). As maiores variações foram 

encontradas nos criadouros e nos pontos 4, 7 e 10, com teores oscilando entre 235mg/L a 1883mg/L 

(apêndice III). 
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Figura 5. 31. Bloxplot com a variação dos teores de ferro encontrados na água nos 17 pontos amostrados. 
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Cálcio 

Neste estudo, os moluscos foram encontrados sobrevivendo a uma faixa de teores de cálcio 

variando de 1,48 mg/L a 5,92 mg/L (apêndice III). Nos outros pontos, a variação foi de 0,58 mg/L a 3,39 

mg/L (apêndice III). Apesar de não ser significativa estatisticamente esta diferença, as concentrações de 

cálcio são claramente superiores nos criadouros dos moluscos, quando comparadas com os teores nos 

outros pontos. Como pode ser observado no gráfico da figura 5.32. 
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Figura 5.32. Bloxplot com a variação dos teores de cálcio encontrados na água nos 17 pontos amostrados. 

 

 

Magnésio 

 

Em todos os pontos amostrados, as concentrações de magnésio distribuem-se de forma muito 

similares às distribuições do cálcio e também aparecem superiores nos pontos 1C, 2C, 3C, 4C e 5C 

(figura 5.33). Os valores nestes pontos, incluindo o ponto 6, oscilaram de 0,6 mg/L  a 2,8 mg/L, enquanto 

que nos outros pontos variaram de 0,25 mg/L a 1,95mg/L (apêndice III e figura 5.33). 
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Figura 5.33. Bloxplot com a variação dos teores de magnésio encontrados na água nos 17 pontos 

amostrados. 

 

5.4 - ANÁLISES MICROBIOLÓGICAS DA ÁGUA 

 

Os coliformes fecais, denominados de termotolerantes, são bactérias que normalmente habitam o 

trato digestivo do homem e dos animais homeotérmicos. Por isso, esse grupo é utilizado como 

bioindicador de locais contaminados por dejetos humanos, representando um importante parâmetro 

indicativo de contaminação fecal e risco da presença de organismos patogênicos como os ovos do 

Schistosoma mansoni. Os valores do número mais provável (NMP) de coliformes termotolerantes 

encontrados nas amostras analisadas na bacia do ribeirão do Melo, estão representados detalhadamente no 

apêndice IV e na figura 5.34. 

Os dados não mostraram variações sazonais da concentração dos coliformes termotolerantes, 

provavelmente em função da falta de saneamento básico na bacia e da pecuária extensiva e suinocultura 

existentes na área. 

Pode- se observar na figura 5.34 que todos os criadouros dos moluscos Biomphalaria 

apresentaram pelo menos um mês com contaminação maior a 2400NMP, valor que representa o grau 

máximo de contaminação por 100 ml de amostra, exceto os pontos 4C e 5C que apresentaram valores de 

coliformes termotolerantes bem próximos de zero durante o período de coletas, além do ponto 6 que teve 

valores oscilando de 20 NMP a 1100 NMP (apêndice IV e figura 5.34). O ponto 1C estava mais 

contaminado em julho e setembro de 2009. O ponto 2C apresentou contaminações máximas em todos os 

meses amostrados exceto para o mês de setembro de 2008. Já o ponto 3C esteve pouco contaminado em 
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todos os meses exceto em setembro de 2009. Quanto aos demais pontos, em todos os meses amostrados a 

contaminação foi menor nos pontos 4, 7 e 9  
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Figura 5.34. Histograma mostrando os valores de coliformes termotolerantes encontrados nos 17 pontos 

amostrados. 

 

5.5- ELEMENTOS MAIORES E TRAÇO PRESENTES NOS SEDIMENTOS. 
 

  

Assim como na água, estatisticamente a concentração dos elementos determinado via ICP-OES 

não apresentou diferença significativa entre os 6 criadouros e os demais pontos. Os resultados dos 16 

elementos analisados estão apresentados no apêndice V. Assim como foi feito com os resultados na água, 

a seguir, são apresentados alguns dos elementos analisados que apresentaram variações, que apesar de 

estatisticamente não significativas, mostraram tendências claras ou que permitiram separar os criadouros 

dos pontos sem os moluscos. Os demais resultados encontram-se no apêndice V. 

Bário 

Nos criadouros dos moluscos hospedeiros, a concentração do bário variou de 75,9 mg/Kg a 624 

mg/Kg (apêndice V), já nos outros pontos a variação foi de 103 mg/Kg a 728 mg/Kg (apêndice V). O 

resultado mostra a tendência do bário se concentrar na água nos locais com os moluscos e estar 

preferencialmente nos sedimentos nos demais pontos (figuras 5.30 e 5.35). 
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Figura 5.35. Bloxplot com a variação dos teores de bário encontrados nos sedimentos dos 17 pontos 

amostrados. 

 

Ferro 

A concentração do ferro, ficou entre 57754 mg/Kg a 210990 mg/Kg nos pontos com 

moluscos (apêndice V), e entre 52170 mg/Kg a 184.687 mg/Kg nos demais pontos (apêndice V). 

Como se pode observar na figura 5.36, a variação dos teores de ferro nos sedimentos foi bem 

maior que a encontrada na água, sem relação aparente com esta.  
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Figura 5.37. Bloxplot com a variação dos teores de ferro encontrados  nos sedimentos dos 17 pontos 

amostrados. 
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Cálcio 

A concentração de cálcio nos sedimentos foi menor nos criadouros quando comparada 

com a dos outros pontos, ao contrário da concentração encontrada nas águas que esteve superior 

nos pontos com moluscos (figuras 5.32 e 5.36). Nos sedimentos, os teores de cálcio variaram de 

439 mg/Kg a 2697 mg/Kg nos criadouros (apêndice V) e de 591 mg/Kg a 8319 mg/Kg nos outros 11 

pontos (apêndice V). Ou seja, o cálcio apresentou a mesma tendência do bário, de se concentrar 

nas águas e não nos sedimentos nos locais com o molusco (figuras 5.32 e 5.36). 
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Figura 5.36. Bloxplot com a variação dos teores de cálcio encontrados nos sedimentos dos 17 pontos 

amostrados. 
 

 

Magnésio 

O magnésio também apresentou teores superiores nas águas nos pontos com moluscos, enquanto, 

as concentrações nos sedimentos estiveram inferiores nos criadouros, quando comparadas com as dos 

demais pontos amostrados (figuras 5.33 e 5.37). Os teores de magnésio nos sedimentos dos criadouros 

variaram de 345mg/Kg a 1432 mg/Kg (apêndice V), já nos demais pontos estiveram entre 426mg/Kg e 

5775 mg/Kg (apêndice V). Estes resultados mostram a mesma tendência encontrada para o bário e o 

cálcio.  
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Figura 5.37. Bloxplot com a variação dos teores de magnésio encontrados nos sedimentos dos 17 pontos 

amostrados. 
 

5.6- ANÁLISES DOS MOLUSCOS. 

 
 Nos 6 pontos amostrados, durante as 3 primeiras campanhas, foi identificada apenas à espécie 

Biomphalaria glabrata. Já em setembro de 2009, no ponto 3C, foram registrados 23 exemplares da 

espécie Biomphalaria tenagophila. 

Na primeira coleta realizada em setembro de 2008, foram encontrados moluscos nos 5 pontos 

amostrados, motivo pelo qual tais pontos foram escolhidos para monitoramento durante esta pesquisa. Na 

segunda coleta, em março de 2009, no ponto 4C não foi encontrado nenhum exemplar da espécie. Na 

terceira campanha, em julho de 2009, foram encontrados indivíduos nos 5 pontos amostrados, e 3 

exemplares de Biomphalaria glabrata  no ponto 6. Em setembro de 2009, não foi encontrado nenhum 

exemplar no ponto 2C. Os pontos de coleta que apresentaram maior abundância do molusco 

Biomphalaria durante as 4 coletas foram os pontos 1C e o 3C (figura 5.39; apêndice I). 
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Figura 5.39. Quantidade de moluscos coletados nos 6 pontos durante as 4 campanhas. 

 

Nas coletas feitas em setembro de 2008 e março de 2009 no ponto 5C, os exemplares coletados 

possuíram tamanho maior que os encontrados nos outros pontos (figura 5.40). De acordo com a régua de 

mensuração dos moluscos, os moluscos Biomphalaria glabrata da lagoa atingiram o tamanho de 24 mm 

de diâmetro, enquanto nos outros ambientes não ultrapassaram os 13 mm de diâmetro. 

 

 

Figura 5.40. Fotografia representativa da diferença no tamanho dos moluscos B. glabrata coletados na 

bacia. A escala é uma moeda de R$0,05. 

5.6.1 Taxa de infecção dos moluscos. 

 

Os moluscos coletados nas quatro campanhas estavam negativos para a presença de larvas do 

trematódeo no exame parasitológico. 
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5.7 - PALESTRAS 

 

Com intuito de conscientizar a população sobre a gravidade dos problemas ambientais na região, 

foi realizada uma palestra no dia 20/11/2009 com a participação de duas escolas estaduais do município 

de Rio Melo, para alunos do ensino fundamental e para a comunidade do distrito. A divulgação para as 

crianças foi feita nas escolas e para a comunidade, pela funcionária da biblioteca montada pela ONG 

RECRIAR na bacia. A palestra foi realizada à tarde, a pedido das escolas, o que limitou o número de 

participantes, já que neste horário, muitas pessoas estavam trabalhando. O horário também comprometeu 

a escolha do espaço, pois a iluminação impediu a projeção da palestra no pátio da escola, que foi 

transferida para uma salinha de computação com um espaço muito reduzido. Foram abordados temas 

como a transmissão e prevenção da doença, qualidade da água, educação ambiental e divulgação dos 

resultados deste trabalho. Embora o convite tenha sido extensivo a toda população de Rio Melo, 

predominou a presença de crianças (figura 5.41A e B). Alguns pais também marcaram presença e 

elaboraram perguntas referentes à doença e a ecologia dos moluscos. Durante a palestra, diversas 

questões foram lançadas para instigar a curiosidade das crianças, aqui estão algumas destas perguntas: 

Como os caramujos conseguem transmitir a doença? Onde os moluscos ficam? Como faz para sabermos 

se estamos com a doença? Qual é a medicação para a cura? 

  

Figura 5.41 Fotografias tiradas durante a palestra apresentada para a comunidade. A e B- Destaque para a 

grande quantidade de crianças. 

A 

B A 
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5.8 – DISCUSSÃO 

 

Todos os moluscos Biomphalaria coletados durante a pesquisa foram encontrados em condições 

semelhantes. A baixa profundidade nos 6 pontos onde os moluscos foram amostrados é uma das 

característica geomorfológicas que favoreceu o povoamento dos moluscos Biomphalaria. Estes resultados 

corroboram os de Ramos et al (1969) e Muniz (2007), que mostraram que, de um modo em geral, os 

criadouros dos moluscos Biomphalaria são canais rasos, com profundidade variando de 3cm a 50 cm. Já a 

largura encontrada nos criadouros diferiu das preconizada na literatura que tenderia a ficar entre 10cm a 

80cm (Ramos et al., 1969), tendo ultrapassado os 2m no ponto 2C (figura 5.18A). Dos outros 11 pontos 

amostrados, alguns apresentaram aspectos morfológicos em comum com os 6 criadouros, porém, a 

magnitude da vazão se mostrou uma variável significativa para a separação dos pontos que abrigam os 

moluscos daqueles que não possuem os mesmos, funcionando como um agente limitante para a 

distribuição destes invertebrados. A baixa vazão nos criadouros dos moluscos é resultado de três 

condições, canais estreitos, rasos e que possuem baixa velocidade das águas. Com essas três 

características juntas, o molusco é capaz de colonizar a área e se desenvolver com sucesso. Embora a 

vazão do ponto 11 seja relativamente baixa (figura 5.19B), a velocidade neste tributário é alta (figura 

5.19A), não permitindo a fixação dos moluscos (Paraense, 1970).  

Os resultados físico-químicos da água e geoquímicos de águas e sedimentos obtidos durante o 

monitoramento não apresentaram diferenças estatisticamente significativas entre os criadouros dos 

moluscos e demais pontos. Porém, diversos parâmetros apresentaram tendências interessantes e dados 

diferentes dos da literatura, que ajudaram a entender melhor as preferências ambientais destes 

invertebrados. A disponibilidade de oxigênio dissolvido não foi um fator limitante para os moluscos 

(figura 5.21), tendo sido encontrados em locais com baixa saturação de oxigênio, corroborando os 

trabalhos de Paz (1997) e Muniz (2007), nos quais os moluscos foram encontrados inclusive em total 

anoxia. Isso pode ser explicado pela característica do sistema respiratório dessas espécies que usam além 

do oxigênio dissolvido das águas, utilizam o oxigênio atmosférico para a realização da respiração 

pulmonar. Também os valores encontrados para a turbidez oscilaram dentro da faixa encontrada por 

Muniz (2007), Silva et al (2006) e Pieri (2007), sendo sempre inferiores aos limites encontrados por estes 

autores, o que é importante já que valores muito altos de turbidez podem reduzir a capacidade de 

sobrevivência dos moluscos (Muniz, 2007 e Olazarri, 1981). No geral, o pH dos criadouros deste estudo 

manteve-se próximo a neutralidade, como nos ambientes encontrados por Coimbra et al., (1984), Grisolia 

et al; (1985), Paz, 1997 e Silva et al. (2006); porém, também foram registrados ambientes ligeiramente 

ácidos, como os de Ramos et al., (1969), Rosa, (1987), Muniz (2007) e Pieri (2007). A alcalinidade é para 
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alguns autores, uma variável com forte correlação sobre a distribuição dos Biomphalaria; os valores 

encontrados nos 6 criadouros estão dentro das faixas de tolerância encontradas em outros trabalhos como 

o de Silva et al. (2006), Grisolia et al. (1985), Pieri (2007) e Paz (1997), porém, claramente mais baixos 

que o da maioria dos autores (figura 5.28). Já a temperatura, apresentou dados diferenciados, tendo sido 

encontrados moluscos vivendo com temperaturas inferiores àquelas encontradas em outros estudos 

(Grisolia et al., 1985; Paz, 1997; Silva et al., 2006; Pieri , 2007; Ramos et al , 1969; Muniz, 2007; Rosa , 

1987); estas temperaturas ocorreram no mês de julho, no inverno (figura 5.22 e apêndice II). Como a 

temperatura é um dos principais fatores reguladores da vida e dos processos vitais dos planorbídeos 

(Olazarri, 1981), os dados encontrados neste monitoramento apontam para uma ampliação da faixa de 

sobrevivência destes invertebrados. Também no caso da condutividade elétrica, valores inferiores aos 

referenciados na bibliografia foram encontrados (Silva et al., 2006; Grisolia et al., 1985; Paz, 1997 e 

Muniz, 2007, Pieri, 2007), ampliando a faixa de sobrevivência destes organismos (figura 5.24).  

Em termos geoquímicos, dos 16 elementos químicos analisados nas águas, alguns merecem 

destaque. É o caso do cálcio, cobre, ferro, e magnésio, apontados por Ravera (1977) como essenciais nas 

participações celulares dos moluscos, e o chumbo, bário, zinco, arsênio e níquel, considerados tóxicos 

(Ravera, 1977 e WHO, 1988). Embora o cálcio seja indispensável na formação das conchas (Paraense 

1970), Pieri (2007) acredita que pequenas concentrações desses íons na água são suficientes para as 

necessidades vitais dos moluscos Biomphalaria; este é o caso da bacia do ribeirão do Melo (figura 5.32) e 

dos criadouros amostrados no trabalho de Souza et al., (1998). Mesmo relativamente menores que os 

valores relacionados na literatura, tanto os teores de cálcio com os de magnésio apresentaram-se 

claramente superiores nos pontos com os moluscos (figuras 5.32 e 5.33), este último podendo substituir o 

cálcio na formação das conchas da maioria dos invertebrados. Já o ferro, que se relaciona diretamente 

com a sobrevivência do caramujo (Heneine, 1970; Ravera, 1977), apresentou valores muito superiores 

aos definidos na literatura (figura 5.31), reflexo da geologia da região; o que não impediu a proliferação 

dos moluscos. Dados que valem destaque são os valores de bário encontrados, ligeiramente superiores nas 

águas dos criadouros (figura 5.30), contradizendo os estudos de WHO (1988), que aponta o bário como 

prejudicial ao desenvolvimento dos moluscos. Utilizando a hemolinfa do Biomphalaria glabrata, Santos 

et al (2005) mostraram a ausência do cobalto e do níquel nos criadouros, comprovando que estes não são 

elementos essenciais para os moluscos, motivo pelo qual, conseguem sobreviver em ambientes de baixas 

dosagens, como nas águas dos criadouros da bacia do ribeirão do Melo (apêndice III).  

No caso da geoquímica dos sedimentos, como são relativamente poucos os trabalhos que 

buscaram analisar o substrato dos criadouros, ainda são incipientes as hipóteses sobre sua influência na 

presença dos moluscos. Apenas Silva et al. (2006) estudando focos litorâneos da esquistossomose em 
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Pernambuco, encontraram elevados teores de Ca, Fe, e Al nos sedimentos e Augusto et al (2009) que ao 

testarem diferentes concentrações de carbonato de cálcio verificaram que a concentração de cálcio nos 

substratos é diretamente proporcional a expectativa de vida dos moluscos criados em laboratório. No caso 

dos sedimentos da bacia do ribeirão do Melo, também foram encontrados valores elevados destes 

elementos (apêndice V), porém vale destacar o comportamento do bário, cálcio e magnésio, que 

apresentaram teores relativamente superiores nas águas dos criadouros e inferiores nos sedimentos, 

quando comparados com os teores dos pontos onde não foram encontrados os moluscos (figuras 5.30, 

5.32, 5.33, 3.35, 5.36 e 5.38). Estes resultados podem apontar para a absorção destes elementos a partir do 

sedimento, já que, de acordo com Paraense (1970), a fonte de alimento dos moluscos está diretamente 

relacionada ao substrato no qual eles se encontram. 

Embora as quantidades de coliformes termotolerantes tenham sido relativamente baixas em 

alguns pontos que abrigam os moluscos, contradizendo com a situação precária do sistema de saneamento 

básico da região, esses valores demonstram que coexistem coliformes fecais e Biomphalaria glabrata, e 

que esse encontro favorece a prevalência da doença na região. Isso reforça a preocupação em se conhecer 

a distribuição destes moluscos e monitorar a qualidade das águas nesses locais. 

Nos 6 pontos amostrados, a presença da espécie Biomphalaria glabrata foi predominante. Para 

Teles (1996), essa espécie associa-se quase sempre a prevalência da esquistossomose. Somente na última 

campanha foi registrada no ponto 3C além do B glabrata, a presença de Biomphalaria tenagophila, 

revelando que as condições para a adaptação dessas duas espécies são as mesmas. Os moluscos coletados 

nas quatro campanhas estavam negativos para a presença de larvas do trematódeo no exame 

parasitológico. Mesmo negativas para Schistosoma mansoni, as incidências dos Biomphalaria alertam 

para a possibilidade de um surto de esquistossomose para a região, já que além das condições ambientais 

que propiciam à instalação do ciclo do parasitário, há também fatores que contribuem para a manutenção 

da doença, como a presença do esgoto sendo lançados nos corpos d’água, cachoeiras e outros trechos do 

rio usados para recreação, além de um alto índice de pessoas infectadas na região. Outro agravante está no 

fato de que, segundo Rey (2001), o número de cercárias produzidas varia de acordo com a espécie de 

molusco hospedeiro, sendo muito alto em B. glabrata, que pode eliminar cerca de 1.000 a 3.000 cercárias 

de S. mansoni por dia e mais de 100.000 durante toda a vida do molusco. Ou seja, os altos índices da 

doença na região, podem ser explicados pelo fato da quantidade de cercárias que apenas um molusco 

infectado pode eliminar.  

Mesmo não tendo sido objeto de estudo deste trabalho a densidade populacional dos moluscos, 

observou-se uma nítida variação da quantidade de indivíduos ao longo do monitoramento, inclusive com  
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a completa ausência de Biomphalaria glabrata em alguns meses nos pontos 2c e 4c. A alteração nesses 

pontos justifica-se pela freqüente limpeza realizada nos locais pelos proprietários das áreas, que ao 

realizarem esta prática, fazem com que os moluscos se desprendam do substrato onde haviam se fixado, 

sendo levados pela corrente para outros trechos dos cursos de água, onde provavelmente encontrarão 

condições favoráveis para sua instalação, ampliando ainda mais a sua área de ocorrência. Nas coletas 

feitas em setembro de 2008 e março de 2009 no ponto 5c, os exemplares possuíram tamanho das conchas 

maiores dos que nos outros pontos. Esta observação pode ser explicada pelas constatações feitas por 

Paraense (1955), pois segundo ele, o tamanho da concha é muito variado, mas os caramujos que se 

desenvolvem em ambientes lênticos, em função da grande quantidade de alimento, são maiores do que os 

de ambientes lóticos.  

Embora não tenham sido determinados mais que 6 pontos com a presença dos moluscos 

Biomphalaria ao longo de toda bacia, os resultados do monitoramento mostraram que as características 

favoráveis para a presença do molusco estão espalhadas por toda a área. Ou seja, existem inúmeros 

criadouros em potencial por toda parte da bacia do ribeirão do Melo, especialmente nos locais com 

interferência antrópica mais acentuada, em que os tributários e o canal principal são desviados para 

irrigação. Canais de irrigação são, em geral, rasos, estreitos e apresentam baixa velocidade e reduzida 

vazão, que geraram condições morfológicas favoráveis à adaptação e manutenção destes invertebrados. 

Além disso, a maioria destes canais possui vegetação formada em grande parte por macrófitas, que 

oferecem bons microhabitats, e protegem os ovos dos moluscos que são depositados sob as folhagens 

(Pieri, 2007). O padrão de distribuição dos moluscos Biomphalaria encontrado na bacia do ribeirão do 

Melo não é único. Em regiões tropicais é muito comum a construção de canais de irrigação com o 

propósito de atender às atividades agropastoris (Martins et al., 2003). No continente africano, esses canais 

têm sido responsáveis pela distribuição dos hospedeiros intermediários da esquistossomose (Steinmann et 

al., 2006;  Sinha et al., 1987; Wurapa et al., 1989). No Brasil, criadouros de origem antrópica também 

foram constatados por Kloetzel et al (1994); Coimbra et al (1984); Muniz (2007) e Pepe (2006), 

demonstrando a grande capacidade adaptativa dessas populações frente às alterações feitas pelo homem.  

Para solucionar tal problema, alguns lugares implantam a mecanização das áreas rurais, que 

bloqueiam o contato do agricultor com o solo cultivado e interrompem o ciclo da doença (Martins et al., 

2003). Outra opção é fazer a distribuição de água em canos fechados, o que aumentaria a velocidade e a 

vazão do fluxo e impediria a proliferação de vegetação, deixando os moluscos sem alimento e proteção. O 

problema é que tais soluções exigem recursos financeiros que contradizem com a situação de muitas áreas 

endêmicas, como na bacia do ribeirão do Melo. Medidas menos onerosas vêm sendo implantadas no 

nordeste brasileito, com intuito de evitar que esses canais antrópicos sejam habitados pelas espécies em 
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questão, como a limpeza e a remoção da vegetação dos canais, que evitam a fixação e povoamento dos 

moluscos (Martins et al., 2003). Esta última, é uma medida mais condizente com a realidade da bacia do 

ribeirão do Melo, podendo ser implantada sem causar qualquer ônus para a população local.  

 

 



 

 

CAPÍTULO 6 

CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES  

 

6.1-CONCLUSÕES 

O estudo da relação da distribuição dos moluscos Biomphalaria com as características 

geomorfológicas, físico-químicas da água e geoquímica dos sedimentos permitiu conhecer melhor os 

criadouros destes moluscos na bacia do ribeirão do Melo. Os resultados obtidos ao longo de um ano de 

monitoramento vem a se somar aos demais trabalhos sobre estes organismos, contribuindo para descrever 

de forma mais abrangente sua adaptabilidade ambiental. Foram registradas duas espécies de moluscos 

Biomphalaria na bacia, Biomphalaria glabrata e Biomphalaria tenagophila, mostrando que ambas 

possuem as mesmas condições de adaptação. As características físicas e químicas da água e dos 

sedimentos revelaram uma ampla faixa de tolerância dos Biomphalaria frente aos parâmetros analisados, 

demonstrando a capacidade adaptativa de colonizar uma grande variedade de coleções hídricas. A 

facilidade de adaptação em diferentes ambientes é resultante dos aspectos morfológicos dessas espécies, 

uma vez que possuem pulmões capazes de auxiliar na respiração, hábitos alimentares generalistas, em 

caso de seca extrema entram em estivação, se reproduzem com facilidade, e assim se distribuem mesmo 

sob muitas condições adversas. 

De acordo com os resultados, todos os pontos amostrados seriam ideais para a instalação dos 

moluscos se não fosse o conjunto morfológico dos 11 canais que resultaram numa vazão elevada, 

dificultando a colonização dos planorbídeos nestes pontos. É importante destacar que mesmo um ambiente 

com todas as condições físico-químicas favoráveis aos moluscos e um canal com baixa vazão, os 

moluscos Biomphalaria não irão fixar caso a velocidade do fluxo esteja alta. Portanto, o que determina um 

bom criadouro para os moluscos e explica sua distribuição nas coleções hídricas na bacia do ribeirão do 

Melo, são as características físico-químicas da água e geoquímica dos sedimentos ideais a sobrevivência 

dos moluscos Biomphalaria, e um canal com baixa descarga líquida resultante de um canal com pouca ou 

nenhuma velocidade de fluxo. Essas condições são proporcionadas pelos canais de irrigação criados ao 

longo de toda bacia do ribeirão do Melo, além de diminuir a descarga líquida do canal principal, 

favorecendo o estabelecimento desses invertebrados nesses trechos, garantem um excelente habitat para os 

moluscos, contribuindo para a expansão dessas espécies. Como são construídos em áreas agrícolas, o 

contato entre hospedeiro e agricultor é aumentado, agravando ainda mais a situação ao favorecer o ciclo 

da doença.  
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Outro agravante está na avaliação microbiológica, que confirmou a presença de coliformes de 

origem fecal no mesmo ambiente dos Biomphalaria, potencializando a infestação da esquistossomose na 

região, caso essas fezes estejam contaminadas com ovos de Schistosoma mansoni. 

 

6.2 RECOMENDAÇÕES 

Recomenda-se aos órgãos competentes de saúde nos municípios envolvidos, monitoramento 

malacológico, educação sanitária nas áreas de riscos, e tratamentos aos portadores da doença. Como 

medida de urgência é necessária a construção de um sistema de saneamento eficiente na zona rural. 

As ações antrópicas, principalmente as relacionadas às criações de canais de irrigação, devem ser 

monitoradas e avaliadas para evitar a instalação dos moluscos. Uma solução prática e sem gerar ônus para 

a população é a freqüente limpeza dos canais para evitar que os moluscos se fixem e formem população. 

Porem, para tal, é necessário que sejam desenvolvidos mais trabalhos sociais em prol da população local, 

especialmente trabalhos de educação ambiental, com a conscientização da população sobre os riscos e as 

forma de controle dos moluscos.  
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APÊNDICE I 
Quantidade de moluscos coletados em cada criadouro durante as quatro campanhas.  

 
Moluscos coletados 

Pontos Setembro/2008 Março/2009        Julho/2009   Setembro/2009 

P1C 18 15 19 25 

P2C 2 3 1 - 

P3C 10 12 16 23 

P4C 6 - 3 3 

P5C 3 4 2 1 

P6 - - 3 - 

Total 39 34 45 52 
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APÊNDICE II 
Tabelas indicando os parâmetros físico-químicos determinados na água nos pontos amostrados durante as 4 campanhas. 

 

 

 Oxigênio dissolvido nos 17 pontos amostrados. 

Pontos Oxi Dissolvido mg/L 

(Setembro de 2008) 

Oxi Dissolvido mg/L 

(março de 2009) 

Oxi Dissolvido mg/L 

(Julho de 2009) 

Oxi Dissolvido mg/L (Setembro 

de 2009) 

1c 9,79 4,95 5,22 7,02 

2c 1,56 4,62 7,18 4,40 

3c 4,57 5,30 6,90 6,27 

4c 5,58 4,58 6,40 5,53 

5c 4,24 4,4 3,75 4,75 

1 4,62 5,49 5,51 5,54 

2 3,94 4,30 5,10 4,32 

3 7,39 5,41 7,29 7,41 

4 7,26 4,98 5,84 6,46 

5 7,32 5,11 6,86 6,32 

6 6,91 5,44 8,75 7,89 

7 5,16 3,02 5,59 3,69 

8 7,18 3,60 7,31 6,92 

9 6,96 4,60 8,55 6,95 

10 8,35 5,85 7,83 7,88 

11 6,47 5,90 7,08 7,40 

12 6,67 5,93 7,43 7,51 
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Temperatura nos 17 pontos amostrados. 

 
Pontos Temperatura °C 

 (Setembro de 2008) 

Temperatura °C  

(março de 2009) 

Temperatura °C 

(Julho de 2009) 

Temperatura °C 

(Setembro de 2009) 

1c 25,6 24,0 17,7 21,80 

2c 19,9 26,3 15,8 19,10 

3c 19,8 24,5 14,2 20,00 

4c 22,5 24,9 14,7 20,70 

5c 22 24,6 23,4 27 

1 17,1 22,0 15,8 21,70 

2 18,5 21,9 15,0 21,20 

3 21 24,0 14,8 21,4 

4 22,5 23,6 15,3 22,5 

5 22,3 23,8 14,4 21,5 

6 25,8 24,7 16,9 24,2 

7 23,2 22,4 20,2 23,4 

8 22 23,9 17,1 24,1 

9 22,6 22,6 26,4 17,5 

10 25,8 23,3 17,5 23,2 

11 21,4 22,1 17,6 24,3 

12 23,2 22,7 16,3 23,4 
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 Turbidez nos 17 pontos amostrados. 
Pontos Turbidez (NTU) 

(Setembro de 2008) 

Turbidez (NTU) 

 (março de 2009) 

Turbidez (NTU) 

 (Julho de 2009) 

Turbidez (NTU) 

 (Setembro de 2009) 

1c 27,47 30,32 1,99 3,78 

2c 10,42 0,00 17,64 0,17 

3c 21,33 7,23 0,00 0,00 

4c 16,65 0,00 21,61 55,00 

5c 8,44 55 14,66 1,27 

1 1,37 1,70 0,00 5,81 

2 1,38 2,65 5,35 0,00 

3 6,55 30,32 3,39 14,25 

4 4,8 0,04 0,00 7,07 

5 9,12 19,97 0,00 5,95 

6 14,97 0,00 0,00 9,73 

7 6,62 22,36 11,05 11,46 

8 3,9 8,26 4,10 3,27 

9 4,25 4,35 0,94 2,40 

10 2,56 7,64 5,33 1,96 

11 2,39 0,00 5,55 2,10 

12 5,76 0,84 10,34 2,01 
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Condutividade elétrica nos 17 pontos amostrados. 

Pontos Condutividade (μmS/cm) 

(Setembro de 2008) 

Condutividade (μmS/cm) 

(março de 2009) 

Condutividade (μmS/cm) 

(Julho de 2009) 

Condutividade (μmS/cm) 

(Setembro de 2009) 

1c 62,35 32,21 40,54 39,76 

2c 53,12 42,13 36,80 106,30 

3c 63,29 34,99 30,15 47,38 

4c 41,65 31,30 34,46 93,45 

5c 44,74 88,34 36,22 37,32 

1 20,85 44,85 16,87 25,46 

2 21,66 30,15 14,67 17,46 

3 27,1 32,21 16,24 68,08 

4 36,8 35,75 24,14 37,97 

5 37,5 32,27 25,87 51,39 

6 51,31 41,71 26,81 52,70 

7 35,45 32,92 21,70 42,44 

8 114,8 31,25 23,85 60,12 

9 42,76 42,65 29,29 54,92 

10 72,45 35,84 26,66 37,17 

11 60,1 48,44 37,21 53,80 

12 39,26 33,31 26,48 36,35 
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 Potencial Hidrogeniônico (pH) nos 17 pontos amostrados. 

 
Pontos pH (Setembro de 2008) pH (março de 2009) pH (Julho de 2009) pH (Setembro de 2009) 

1c 6,4 6,95 6,19 6,13 

2c 6,47 6,85 6,26 6,91 

3c 6,73 7,05 5,49 7,03 

4c 6,58 6,80 6,21 6,62 

5c 6,61 6,53 6,52 6,50 

1 6,16 6,42 6,12 6,36 

2 6,08 6,41 5,49 6,00 

3 6,41 6,95 6,96 7,20 

4 6,67 6,77 4,89 6,52 

5 6,8 7,20 6,00 6,86 

6 6,61 7,11 5,54 6,74 

7 6,39 6,81 6,06 6,30 

8 7,6 6,94 6,20 6,53 

9 6,59 6,72 6,42 6,50 

10 7,06 6,62 6,50 7,27 

11 7,18 6,51 6,42 6,82 

12 7,04 6,78 6,59 7,27 
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Resistividade nos 17 pontos amostrados. 
 

Pontos Resistividade KW 

(Setembro de 2008) 

Resistividade KW 

(março de 2009) 

Resistividade KW 

(Julho de 2009) 

Resistividade KW 

(Setembro de 2009) 

1c 15,84 32,90 24,62 24,83 

2c 18,46 25,16  ND¹  ND¹ 

3c 15,53 30,53 ND¹ 20,90 

4c 23,64 33,80 28,57 10,94 

5c 21,99 16,91 27,49 26,72 

1 47,21 22,13 58,28  ND¹ 

2 45,6 34,47 67,12  ND¹ 

3 ND¹ 32,90 60,40  ND¹ 

4 26,8 29,45 40,80  ND¹ 

5 26,38 32,84 38,03 18,91 

6 19,41 25,40 36,85 18,99 

7 27,75 31,35 45,62 21,21 

8 10,62 33,88 42,84 16,43 

9 22,7 24,72 33,87 17,82 

10 13,71 30,04 37,08 26,67 

11 16,37 21,79 26,59 18,44 

12 25,18 31,69 37,3 27,32 

1- ND (Não detectável) Limite de detecção do aparelho de 10 kΩ 



Pimenta E.C. 2010. Fatores Condicionantes da Distribuição do Planorbídeo Biomphalaria..... 

 

 

114 

 

 Poder de oxi-redução nos 17 pontos amostrados. 
 

Pontos Poder de oxi-redução µV 

(Setembro de 2008) 

Poder de oxi-redução µV  

(março de 2009) 

Poder de oxi-redução µV 

(Julho de 2009) 

Poder de oxi-redução µV 

(Setembro de 2009) 

1c 108 45 164 141 

2c 95 71 186 127 

3c 158 43 255 153 

4c 125 3 116 75 

5c 142 48 132 172 

1 115 20 165 121 

2 147 19 214 56 

3 129 45 144 153 

4 76 19 253 82 

5 106 68 199 133 

6 40 61 212 151 

7 103 45 174 77 

8 109 81 174 137 

9 99 36 94 77 

10 93 82 152 170 

11 37 65 120 100 

12 114 97 167 143 
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Alcalinidade nos 17 pontos amostrados. 

 
Pontos Alcalinidade mg/l 

(Setembro de 2008) 

Alcalinidade mg/l (março 

de 2009) 

Alcalinidade mg/l (Julho 

de 2009) 

Alcalinidade mg/l 
(Setembro de 2009) 

1C 11 25 15 15 

2C 21 23 23 17 

3C 17 20 35 17 

4C 20 15 17 18 

5C 23 28  20 14 

1 17 18 20 10 

2 14 15 25 8 

3 15,5 20 17 9 

4 24 25 35 12 

5 24 30 16 13 

6 25 26 20 17 

7 21 28 15 12 

8 22,5 20 22 11 

9 23 28 25 13 

10 21,5 15 19 15 

11 29,5 30 20 18 

12 24,5 25 17 14 
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 Cloreto nos 17 pontos amostrados. 
 

Pontos Cloreto mg/l  (Setembro 

de 2008) 

Cloreto mg/l (março de 

2009) 

Cloreto mg/l (Julho de 

2009) 

Cloreto mg/l (Setembro 

de 2009) 

P1C 7,5 5,5 3,7 8,3 

P2C 10,2 7,4 5,5 6,5 

P3C 10,2 6,4 3,7 5,8 

P4C 6,4 5,5 3,7 6,5 

P5C 4,6 5,5 3,7 5,6 

P1 7,4 5,5 3,7 6,4 

P2 8,3 5,5 4,6 6,3 

P3 11,1 5,5 4,6 7,2 

P4 8,3 5,5 4,6 5,3 

P5 9,7 7,4 3,7 5,3 

P6 6,9 5,5 4,6 5,7 

P7 9,2 6,4 6,4 6,8 

P8 11,6 6,4 4,6 8,5 

P9 7,8 5,5 3,7 5,3 

P10 10,2 7,4 2,7 3,4 

P11 7,4 8,3 6,4 6,9 

P12 10,6 7,4 4,6 7,3 
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APÊNDICE III 
                Concentrações de elementos maiores, traços e metais das amostras de água durante as 4 amostragens  

 

 

Resultados das Análises Químicas da Água em Setembro De 2008.  

 Metais e semi-metais analisados em concentração µg/L (Setembro de 2008) 

Identificação 

das Amostras 
Al Ba Ca Co Cu Fe K Mg Mn Na Ni P Pb Zn 

P 1C 160 47,3 4,46 <LQ <LQ 1178 10,57 2,00 450 2,68 <LQ 0,260 <LQ <LQ 

P 2C 37,4 31,7 3,17 <LQ <LQ 1883 1,69 1,69 376 3,52 <LQ <LQ <LQ <LQ 

P 3C 20,5 21,3 2,68 <LQ <LQ 1404 1,31 1,37 58,2 2,89 <LQ <LQ <LQ <LQ 

P 4C 27,6 18,6 2,26 <LQ <LQ 750 1,47 1,56 41,0 2,58 <LQ <LQ <LQ <LQ 

P 5C <LQ 36,0 3,30 <LQ <LQ 1121 0,583 2,12 43,2 2,82 <LQ <LQ <LQ <LQ 

P 01 22,99 13,19 0,597 <L.Q. <L.Q. 582 0,879 0,3257 19,57 2,368 <L.Q. <L.Q. <L.Q. 6,92 

P 02 13,52 14,01 0,589 <L.Q. <L.Q. 248,2 0,906 0,2904 30,4 2,681 <L.Q. <L.Q. <L.Q. 5,99 

P 03 26,13 15,13 0,714 <L.Q. <L.Q. 472,5 1,275 0,3349 21,58 2,695 <L.Q. <L.Q. <L.Q. 9,6 

P 04 37,54 22,65 1,402 <L.Q. <L.Q. 898 1,805 0,801 26,76 3,239 <L.Q. <L.Q. <L.Q. 8,92 

P 05 35,97 22,87 1,911 <L.Q. <L.Q. 528 1,732 1,008 27,36 3,067 <L.Q. <L.Q. <L.Q. 17,23 

P 06 17,96 29,21 1,483 <L.Q. <L.Q. 1324 1,889 0,677 99,6 3,489 <L.Q. <L.Q. <L.Q. 11,15 

P 07 29,05 28,06 1,271 <L.Q. <L.Q. 1459 1,908 0,655 135,2 2,972 <L.Q. <L.Q. <L.Q. 15,99 

P 08 15,31 25,01 1,42 <L.Q. 6,92 949 2,203 0,745 40,38 2,981 <L.Q. <L.Q. <L.Q. 10,73 

P 09 28,61 25,62 1,888 <L.Q. <L.Q. 769 1,957 1,231 141 3,771 <L.Q. <L.Q. <L.Q. 21,62 

P 10 33,1 24,02 1,509 <L.Q. <L.Q. 1528 2,171 0,838 43,11 3,354 <L.Q. <L.Q. <L.Q. 11,64 

P 11 14,34 36,19 2,657 <L.Q. <L.Q. 386,3 1,862 1,628 136,9 3,371 <L.Q. <L.Q. <L.Q. <L.Q. 

P 12 29,05 22,42 1,574 <L.Q. <L.Q. 861 2,245 0,888 22,7 3,138 <L.Q. <L.Q. <L.Q. 14,57 

LQ 11,19 0,81 0,05 14,2 4,79 12,08 0,07 0,01 7,48 0,03 25,6 0,12 131,18 4,25 
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 Resultados das Análises Químicas da Água em Março De 2009. 

 Metais e semi-metais analisados em concentração µg/L (Março de 2009) 

Identificação 

das Amostras 
Al Ba Ca Co Cu Fe K Mg Mn Na Ni P Pb Zn 

P 1C <LQ 37,3 2,44 <LQ <LQ 695 0,524 1,08 90,3 1,732 <LQ <LQ <LQ 13,52 

P 2C 11,51 21,82 2,65 <LQ <LQ 564 0,565 1,152 110,2 1,958 <LQ <LQ <LQ 18,18 

P 3C <LQ 16,35 1,68 <LQ <LQ 1182 0,4997 0,978 48,58 1,79 <LQ <LQ <LQ 14,12 

P 4C <LQ 21,23 2,81 <LQ <LQ 550 0,792 1,253 122,6 2,801 <LQ <LQ <LQ 37,32 

P 5C 21,12 68,8 5,92 <LQ <LQ 1242 2,476 2,814 679 2,969 <LQ <LQ <LQ 104,1 

P 01 22,6 22,9 1,22 <LQ <LQ 578 0,337 0,606 41,4 1,20 <LQ <LQ <LQ 9,25 

P 02 11,2 22,4 1,03 <LQ <LQ 506 0,303 0,447 83,6 0,969 <LQ <LQ <LQ 67,5 

P 03 <LQ 34,59 2,06 <LQ <LQ 804 0,4468 0,831 160,5 1,267 <LQ <LQ <LQ 10,93 

P 04 <LQ 40,55 2,55 <LQ <LQ 1482 0,4329 1,08 108,2 1,693 <LQ <LQ <LQ 11,85 

P 05 <LQ 28,64 2,50 <LQ <LQ 683 0,605 1,03 69,2 1,988 <LQ <LQ <LQ 23,3 

P 06 <LQ 24,9 2,85 <LQ <LQ 581 0,907 1,177 62,2 2,492 <LQ <LQ <LQ 15,34 

P 07 <LQ 29,15 2,33 <LQ <LQ 820 0,657 0,935 45,12 1,751 <LQ <LQ <LQ 30,57 

P 08 <LQ 30,88 2,66 <LQ <LQ 671 0,592 1,053 99,6 1,619 <LQ <LQ <LQ 57,4 

P 09 <LQ 27,72 2,61 <LQ <LQ 1040 0,3449 1,508 235,7 1,712 <LQ <LQ <LQ <LQ 

P 10 <LQ 29,11 2,47 <LQ <LQ 462,9 0,538 1,156 71,3 1,671 <LQ <LQ <LQ 9,47 

P 11 <LQ 35,08 2,98 <LQ <LQ 326,5 0,788 1,639 133,6 2,399 <LQ <LQ <LQ 13 

P 12 <LQ 26,76 2,48 <LQ <LQ 488,9 0,635 1,203 55,7 1,864 <LQ <LQ <LQ 7,75 

LQ 10,5 0,342 0,0134 6,10 7,12 8,53 0,0583 0,00140 0,388 0,050 76,1 0,0479 52,69 1,89 
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Resultados das Análises Químicas da Água em Julho De 2009.  

 Metais e semi-metais analisados em concentração µg/L (Julho de 2009) 

Identificação 

das Amostras 
Al Ba Ca Co Cu Fe K Mg Mn Na Ni P Pb Zn 

P 1C <LQ 25,3 2,16 <LQ <LQ 332 0,499 0,910 41,1 2,12 <LQ <LQ <LQ 34,7 

P 2C <LQ 69,1 4,59 <LQ <LQ 778 1,41 1,98 3273 2,82 <LQ <LQ <LQ 16,8 

P 3C 18,8 35,0 2,53 <LQ <LQ 418 3,81 1,14 123 2,40 <LQ <LQ <LQ 36,0 

P 4C 52,5 16,3 2,20 <LQ <LQ 1036 0,900 1,22 76,5 1,89 <LQ <LQ <LQ 15,7 

P 5C <LQ 24,8 2,34 <LQ <LQ 400 0,595 1,62 19,9 2,62 <LQ <LQ <LQ 44,8 

P 01 <LQ 14,3 0,794 <LQ <LQ 326 0,304 0,352 22,5 1,39 <LQ <LQ <LQ 5,11 

P 02 <LQ 9,61 0,662 <LQ <LQ 272 0,234 0,257 30,7 1,26 <LQ <LQ <LQ 5,85 

P 03 10,4 18,4 1,13 <LQ <LQ 381 0,530 0,434 47,1 1,57 <LQ <LQ <LQ 12,8 

P 04 <LQ 23,5 1,69 <LQ <LQ 467 0,483 0,742 35,7 2,06 <LQ <LQ <LQ 15,5 

P 05 26,3 16,3 1,86 <LQ <LQ 495 1,06 0,798 31,9 2,10 <LQ <LQ <LQ 8,83 

P 06 11,4 14,0 1,67 <LQ <LQ 235 0,479 0,775 12,3 2,69 <LQ <LQ <LQ 13,6 

P 07 10,5 19,3 1,71 <LQ <LQ 440 0,749 0,706 42,2 1,84 <LQ <LQ <LQ 20,6 

P 08 <LQ 19,6 1,56 <LQ <LQ 349 0,603 0,705 49,5 1,88 <LQ <LQ <LQ 7,53 

P 09 11,1 21,3 2,22 <LQ <LQ 730 0,918 1,23 151 2,44 <LQ <LQ <LQ 123 

P 10 12,7 18,8 1,78 <LQ <LQ 317 0,825 0,858 53,8 2,24 <LQ <LQ <LQ 42,5 

P 11 13,9 29,6 2,46 <LQ <LQ 332 1,01 1,40 125 2,56 <LQ <LQ <LQ 13,3 

P 12 27,4 21,6 1,90 <LQ <LQ 487 0,701 0,884 38,0 2,21 <LQ <LQ <LQ 22,9 

LQ 7,32 0,256 0,00661 15,2 4,89 6,11 0,0455 0,00136 1,58 0,0272 20,0 0,108 97,1 4,93 
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                     Resultados das Análises Químicas da Água em Setembro De 2009. 

 Metais e semi-metais analisados em concentração µg/L (Setembro de 2009) 

Identificação 

das Amostras 
Al Ba Ca Co Cu Fe K Mg Mn Na Ni P Pb Zn 

P 1C <LQ 21,0 3,43 <LQ <LQ 732 0,915 1,72 32,3 2,93 <LQ 0,129 <LQ 18,5 

P 2C <LQ 27,3 4,04 <LQ <LQ 888 1,29 1,98 232 4,22 <LQ <LQ <LQ 48,6 

P 3C <LQ 33,9 2,19 <LQ <LQ 792 0,806 0,982 121 2,60 <LQ 0,169 <LQ 29,7 

P 4C 10,7 17,4 2,09 <LQ <LQ 987 0,498 1,48 114 2,13 <LQ 0,147 <LQ 14,9 

P 5C <LQ 27,6 2,56 <LQ <LQ 438 1,10 1,70 31,5 3,04 <LQ 0,144 <LQ 46,9 

P 01 13,8 20,5 1,26 <LQ <LQ 406 0,488 0,533 48,4 1,76 <LQ 0,177 <LQ 39,2 

P 02 15,6 20,3 1,10 <LQ <LQ 393 0,498 0,382 78,3 1,91 <LQ 0,142 <LQ 35,4 

P 03 9,06 20,8 1,34 <LQ <LQ 388 0,506 0,519 31,4 1,90 <LQ 0,176 <LQ 16,2 

P 04 14,3 34,6 2,25 <LQ <LQ 1259 0,926 0,966 171 2,73 <LQ 0,149 <LQ 38,3 

P 05 <LQ 20,5 2,07 <LQ <LQ 566 0,709 1,03 51,5 2,52 <LQ 0,168 <LQ 30,7 

P 06 15,8 35,2 3,41 <LQ <LQ 1040 1,74 1,58 355 3,68 <LQ 0,205 <LQ 31,8 

P 07 28,4 35,4 2,09 <LQ <LQ 1165 1,19 0,860 375 2,32 <LQ 0,217 <LQ 41,0 

P 08 9,17 30,1 2,20 <LQ <LQ 649 1,52 0,941 78,3 2,69 <LQ 0,122 <LQ 38,6 

P 09 7,99 23,1 2,22 <LQ <LQ 760 1,00 1,46 191 2,89 <LQ 0,278 <LQ 9,25 

P 10 <LQ 26,7 2,21 <LQ <LQ 703 1,19 1,07 61,3 2,61 <LQ 0,133 <LQ 13,6 

P 11 <LQ 41,0 3,39 <LQ <LQ 515 1,57 1,93 175 3,15 <LQ 0,178 <LQ 27,5 

P 12 9,44 25,0 2,23 <LQ <LQ 782 1,20 1,12 48,2 2,74 <LQ 0,158 <LQ 12,0 

LQ 7,32 0,256 0,00661 15,2 4,89 6,11 0,0455 0,00136 1,58 0,0272 20,0 0,108 97,1 4,93 
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APÊNDICE IV 
Resultados dos coliformes totais e termotolerantes durante as quatro campanhas. 

 

Resultados de análises microbiológicas dos 17 pontos amostrados.  

 Setembro 

de 2008 

 Março de 

2009 

 Julho de 

2009 

 Setembro de 

2009 

 

Pontos Coliformes 

totais 

(NMP/ 

100mL) 

Coliformes 

termotolerantes 

(NMP/100mL) 

Coliformes 

totais 

(NMP/ 

100mL) 

Coliformes 

termotolerantes 

(NMP/100mL) 

Coliformes 

totais 

(NMP/ 

100mL) 

Coliformes 

termotolerantes 

(NMP/100mL) 

Coliformes totais 

(NMP/ 

100mL) 

Coliformes 

termotolerantes 

(NMP/100mL) 

P1C 1100 240 >2400 210 >2400 >2400 >2400 >2400 

P2C >2400 93 >2400 >2400 >2400 >2400 >2400 >2400 

P3C >2400 240 >2400 3,6 >2400 11 >2400 >2400 

P4C 93 21 >2400 6,2 1100 21 210 28 

P5C >2400 14 >2400 <3 1100 <3 >2400 <3 

P01 >2400 3,6 >2400 >2400 120 43 >2400 >2400 

P02 >2400 75 >2400 >2400 >2400 >2400 >2400 >2400 

P03 460 1100 >2400 <3 93 7,3 >2400 290 

P04 >2400 15 >2400 <3 150 93 >2400 >2400 

P05 >2400 >2400 >2400 >2400 >2400 240 >2400 150 

P06 >2400 460 >2400 20 460 75 >2400 1100 

P07 >2400 460 >2400 460 >2400 43 >2400 1100 

P08 >2400 93 >2400 21 1100 20 >2400 >2400 

P09 >2400 1100 >2400 <3 460 9,1 >2400 9,1 

P10 >2400 290 >2400 <3 >2400 290 >2400 >2400 

P11 >2400 >2400 >2400 16 >2400 >2400 >2400 21 

P12 >2400 >2400 >2400 3,6 1100 <3 290 >2400 
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APÊNDICE V 
Concentrações de elementos maiores, traços e metais nas amostras de sedimento durante as 4 amostragens  

 

Resultados das Análises Químicas dos Sedimentos em Setembro de 2008.  

 concentração mg/Kg  

Identificação 

das Amostras 
Al Ba Ca Co Cu Fe K Mg Mn Na Ni P Pb Zn 

P 1C 169403 93,7 482 25,0 38,2 92493 356 375 479 142 73,3 713 <LQ 71,8 

P 2C 116508 229 1196 29,4 40,2 210990 412 535 3172 146 58,4 1675 <LQ 88,6 

P 3C 181893 140 784 28,7 44,1 116538 301 706 1793 116 90,1 1041 <LQ 81,3 

P 4C 138120 326 1408 28,2 41,1 112618 517 1028 682 330 47,2 2565 <LQ 108 

P 5C 134580 509 1532 43,6 52,4 145856 1024 1278 7002 370 71,7 1118 <LQ 109 

P 01 122009 464 4686 62,2 24,6 150413 1428 2481 2258 1421 18,9 1570 <LQ 118 

P 02 119511 495 1476 38,7 6,14 139938 2907 919 1754 378 15,0 1793 <LQ 92,5 

P 03 139095 728 2269 44,0 20,0 113007 2237 2019 3658 756 34,9 1395 <LQ 95,0 

P 04 126962 600 2462 46,7 31,2 141827 763 1615 2223 591 45,4 2472 <LQ 114 

P 05 64299 103 1162 42,7 29,3 52170 437 1037 1046 414 63,9 378 <LQ 62,0 

P 06 143750 624 2143 17,2 20,2 53914 5949 2529 655 1457 42,8 696 <LQ 72,1 

P 07 133626 376 1116 32,8 53,2 169620 1384 996 3392 335 77,7 1016 <LQ 115 

P 08 164406 541 1557 34,5 38,8 85179 2605 2806 1319 635 72,4 1019 <LQ 110 

P 09 137339 252 3261 42,0 54,1 83511 1177 3003 1538 1875 108 715 <LQ 108 

P 10 110375 395 8319 46,5 38,1 92496 2747 3748 1721 4590 57,6 578 <LQ 88,5 

P 11 122856 441 2239 78,4 103 140090 1111 3261 5691 523 170 649 21,4 135 

P 12 123708 482 5462 55,0 60,6 92435 2673 4737 3682 3734 97,7 721 <LQ 124 

LQ 35,8 0,0406 16,6 1,49 0,923 73,3 6,31 0,279 0,156 3,91 2,35 5,74 15,0 0,550 

 

 



 

 

 

Resultados das Análises Químicas dos Sedimentos  em Março de 2009. 

 concentração mg/Kg 

Identificação 

das 

Amostras 
Al Ba Ca Co Cu Fe K Mg Mn Na Ni P Pb Zn 

P 1C 129378 349 2697 54,7 45,2 139484 516 1252 2273 758 47,8 1947 <LQ 110 

P 2C 161166 167 1305 27,8 51,7 103299 499 739 1268 172 77,2 1267 <LQ 89,0 

P 3C 179405 147 843 28,4 50,9 114463 326 630 2400 102 90,1 1085 <LQ 89,4 

P 4C 168454 118 751 26,2 41,0 92018 368 433 480 136 76,9 747 <LQ 76,6 

P 5C 118390 120 950 42,2 55,5 65065 409 914 582 288 112 662 <LQ 95,0 

P 01 156162 468 2548 52,4 19,0 120945 1206 1735 1456 655 25,6 1654 <LQ 102 

P 02 154762 302 654 36,2 7,31 66941 3546 567 932 284 13,1 748 22,2 69,3 

P 03 138291 612 3497 53,7 14,0 59617 2202 1988 1374 1034 33,0 1151 9,52 108 

P 04 166145 540 1351 32,9 50,7 122228 493 966 1426 221 52,1 1963 <LQ 101 

P 05 154784 486 1350 47,9 78,0 132585 1139 1303 7700 315 87,2 1087 <LQ 116 

P 06 211157 221 550 19,7 17,9 71119 860 449 534 138 45,3 605 <LQ 64,7 

P 07 179531 578 3460 31,6 68,9 117568 2618 1316 2881 1081 121 676 <LQ 92,5 

P 08 112458 581 2608 50,1 27,4 86326 3649 3289 2185 1377 60,4 695 <LQ 108 

P 09 109691 236 7315 50,6 30,1 67510 1330 2924 1971 3224 64,8 507 <LQ 97,2 

P 10 114006 417 7304 50,0 33,2 78146 3092 4235 2275 3755 56 547 13,0 95,9 

P 11 137131 222 1857 54,8 93,8 124741 901 2444 2222 408 176 586 21,6 130 

P 12 143211 247 2082 57,2 103 135359 1074 3039 2485 430 187 630 29,1 141 

LQ 35,8 0,0406 16,6 1,49 0,923 73,3 6,31 0,279 0,156 3,91 2,35 5,74 15,0 0,550 



Pimenta E.C. 2010. Fatores Condicionantes da Distribuição do Planorbídeo Biomphalaria..... 

 

 

124 

 

Resultados das Análises Químicas dos Sedimentos  em julho de 2009. 

concentração mg/Kg 

  

Identificação 

das Amostras 
Al Ba Ca Co Cu Fe K Mg Mn Na Ni P Pb Zn 

P 1C 142356 342 2037 47,3 56,1 127864 664 1432 2072 611 51,1 1820 <LQ 108 

P 2C 117818 166 1252 22,8 36,0 111512 466 570 1509 185 61,1 1016 <LQ 85,8 

P 3C 169974 139 596 32,7 48,5 122576 344 624 1859 111 90,2 941 <LQ 93,0 

P 4C 173873 75,9 511 26,0 40,2 100085 272 343 457 114 81,0 649 <LQ 77,0 

P 5C 83780 98,5 1025 47,0 34,1 57754 421 968 895 370 81,6 431 13,6 73,8 

P 01 130737 524 3845 57,5 16,9 145972 2210 4061 1746 1102 25,2 1631 15,9 114 

P 02 149538 372 591 26,4 10,3 117633 2042 426 998 178 14,4 938 14,8 76,7 

P 03 157993 582 3176 42,2 32,6 86823 1755 2646 1226 982 62 1143 <LQ 101 

P 04 149080 515 3445 45 38,4 132620 648 1357 1422 479 44,9 2244 18,6 111 

P 05 151590 550 1780 45,9 51 110239 1386 1764 4974 484 81,2 968 <LQ 111 

P 06 191219 222 439 21,5 15,5 76750 1095 465 517 192 43,8 518 <LQ 61,7 

P 07 161411 667 4610 29,0 55,6 111130 2592 1287 2896 1361 112 560 <LQ 86,2 

P 08 146173 453 1765 37,5 33,3 92466 2322 2296 1580 821 68,8 809 <LQ 97,2 

P 09 127030 248 3233 43,0 38,6 89223 1088 2647 1296 1567 87,9 839 <LQ 101 

P 10 116094 417 7630 46,9 30,6 75780 2889 3912 1702 4132 52,1 531 8,78 97,0 

P 11 130587 371 3182 57,7 77,6 109535 1375 3967 3551 1113 160 516 16,8 127 

P 12 107123 418 7415 60,8 40,6 87184 2921 4850 2589 5002 73,7 504 19,5 118 

LQ 35,8 0,0406 16,6 1,49 0,923 73,3 6,31 0,279 0,156 3,91 2,35 5,74 8,30 0,550 
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 Resultados das Análises Químicas dos Sedimentos  em Setembro de 2009.  

 concentração mg/L  

Identificação 

das Amostras 
Al Ba Ca Co Cu Fe K Mg Mn Na Ni P Pb Zn 

P 1C 152828 356 1725 43,3 67,9 129181 638 1295 1939 521 52,6 1914 <LQ 103 

P 2C 162172 237 1495 33,1 55,0 134915 488 656 3388 152 77,0 1225 <LQ 97,2 

P 3C 193896 123 446 28,5 42,3 119104 251 639 1536 96 105 820 <LQ 84,6 

P 4C 169537 113 704 27,3 39,0 92672 356 411 462 135 79,2 687 <LQ 75,6 

P 5C 117926 119 1046 43,3 48,5 59175 417 916 539 316 113 537 <LQ 90,3 

P 01 123704 463 4088 60,3 15,1 151327 2033 3582 1994 1212 27,4 1482 15,3 111 

P 02 152616 516 1197 34,2 8,69 91284 3481 1266 1161 411 18,4 1009 13,3 93,5 

P 03 148898 644 2241 44,5 19,9 94419 2183 2018 2036 698 36,6 1140 11,4 99,9 

P 04 128891 524 1760 40,2 54,7 184687 605 1189 3241 392 42,3 2021 21,0 104 

P 05 149955 466 1421 52,7 56,5 120469 1359 1507 6277 465 83 971 11,7 107 

P 06 188030 312 1045 20,1 17,3 59260 1636 682 910 147 43,4 451 <LQ 65,7 

P 07 149990 188 668 31,2 60,7 116248 1441 789 1140 468 127 553 <LQ 77,5 

P 08 131666 567 1991 46,3 29,0 105345 2664 2514 4202 890 64,1 763 <LQ 99,0 

P 09 145932 256 2593 45,2 43,8 103319 991 2730 1372 1400 101 580 <LQ 102 

P 10 128819 439 6393 49,4 38,0 91357 2875 3870 2574 3418 59,2 606 <LQ 105 

P 11 121600 470 3662 59,6 73,8 108510 1831 4592 4454 1634 135 563 13,4 130 

P 12 121508 455 6772 55,8 50,1 99616 3042 5775 2621 4075 90,1 698 16,1 130 

LQ 35,8 0,0406 16,6 1,49 0,923 73,3 6,31 0,279 0,156 3,91 2,35 5,74 8,30 0,550 

 

 

 

 



Pimenta E.C. 2010. Fatores Condicionantes da Distribuição do Planorbídeo Biomphalaria..... 

 

 

126 

 

APÊNDICE VI 
Aspectos geomorfológicos e hidrológicos dos 17 pontos amostrados nas amostragens 

 

 

Pontos Largura em metro (m) 

 (Setembro de 2008)  (março de 2009)  (Julho de 2009)  (Setembro de 2009) 

1c 0,7 0,55 0,65 0,5 

2c 2,28 1,8 1,71 0,55 

3c 0,72 0,7 0,7 0,66 

4c 0,46 0,34 0,4 0,38 

1 3,2 4,6 3,4 3,7 

2 1,8 1,28 1,0 1,5 

3 1,75 2,5 2,0 1,5 

4 1,61 2,5 2,2 2,3 

5 1,25 1,1 1,2 0,8 

6 1,1 1,1 1,2 1,3 

7 3,0 2,2 2,2 2,0 

8 2,0 3,45 1,9 1,9 

9 1,4 1,2 1,1 0,87 

10 7,8 6,3 5,7 5,5 

11 0,32 0,36 0,7 0,33 

12 6,2 7,2 6,3 6,9 
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Pontos Profundidade do centro dos canais em metro (m) 

 (Setembro de 2008)  (março de 2009)  (Julho de 2009)  (Setembro de 2009) 

1c 0,12 0,2 0,44 0,15 

2c 0,95 0,84 0,6 0,55 

3c 0,18 0,7 0,1 0,66 

4c 0,46 0,34 0,11 0,38 

1 0,44 0,9 0,86 0,79 

2 0,53 0,91 0,9 0,65 

3 0,73 0,59 0,36 0,52 

4 0,33 0,89 0,6 0,65 

5 0,29 1,1 0,5 0,63 

6 0,3 0,27 0,22 0,27 

7 1,5 0,9 1,25 0,8 

8 0,5 1,1 0,78 0,8 

9 0,43 0,42 0,35 0,34 

10 0,45 1,1 0,84 0,76 

11 0,16 0,25 0,14 0,2 

12 0,33 0,46 0,14 0,31 
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Pontos Velocidade em m/s 

 (Setembro de 2008)  (março de 2009)  (Julho de 2009)  (Setembro de 2009) 

1c 0,001 0,001 0,001 0,001 
2c 0,001 0,001 0,62 0,4 
3c 0,001 0,001 0,001 0,001 
4c 0,001 0,001 0,001 0,001 

1 0,5 1,08 0,7 0,7 

2 2,7 0,9 0,7 4,6 

3 2,6 4,4 6,1 3,6 

4 0,67 0,26 0,6 0,65 

5 2,3 2,1 2,4 2,2 

6 0,001 0,8 0,6 0,52 
7 2 2,7 0,6 3,1 

8 4,4 3,4 4,3 3,8 

9 1,7 5,3 4,3 4,5 
10 3,2 2,9 2,6 3,2 
11 2,2 4,5 4,3 3,1 

12 4,7 5,1 5,7 5,3 
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Pontos Vazão (m

3
/s) 

 (Setembro de 2008)  (março de 2009)  (Julho de 2009)  (Setembro de 2009) 

1c 0,000065 0,000072 0,000143 0,000041 
2c 0,0015 0,0012 0,33 0,06 
3c 0,000106 0,0003 0,000057 0,000239 
4c 0,000122 0,000022 0,00002 0,000011 

1 0,39 3 1,3 1,4 

2 1,28 0,83 0,63 2,52 

3 2,8 5,25 3,6 2,64 

4 0,31 0,38 0,68 0,88 

5 0,82 2,02 1,39 1,03 

6 0,00024 0,18 0,14 0,14 
7 6,9 5,3 0,8 4,96 

8 6,4 8,1 3,83 3,45 

9 0,95 2,79 1,33 0,95 
10 2,64 2,49 2,1 2,43 
11 0,08 0,65 0,31 0,16 

12 1,53 3,35 2,93 2,52 
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Pontos Fração % (∑ de todas as frações de areia)  

 (Setembro de 2008)  (março de 2009)  (Julho de 2009)  (Setembro de 2009) 

1c 67,2 77,9 73,3 77 
2c 60 65,3 52,9 57 
3c 66,5 75,4 70,1 67 
4c 65,3 74,2 75,6 66,7 
5c 74,9 80 80,2 72,1 

1 94 90,2 90,8 90,6 

2 82,5 78,3 75,7 68,1 

3 90,7 82,9 68 91,3 

4 85,1 63,4 86,4 76,6 
5 84,5 82,3 83,9 78,5 

6 63,5 70,7 67,5 71,3 

7 80,4 65,9 56,3 73,3 

8 73,3 96,3 70,1 79,9 

9 73 75,3 66,3 59,8 
10 90,1 83,1 93,4 95 

11 77,1 74 57,8 73,2 

12 80,5 80,9 90,5 89,9 
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Pontos Fração% (Silte-argila)  

 (Setembro de 2008)  (março de 2009)  (Julho de 2009)  (Setembro de 2009) 

1c 4,8 0,7 2,5 3,4 

2c 5,9 0,9 1,6 2,6 

3c 7,5 3,6 4,9 4,9 

4c 11,2 5,3 4,4 7 

5c 4,9 7,1 4,2 7,3 

1 1 2 2,8 1 

2 3,5 4,2 7,5 2,2 

3 0,3 1,9 2,4 1,4 

4 4,4 8,2 3,8 7 

5 2,5 2,9 3,3 3,6 

6 17,5 7 7,3 6,8 

7 3 12,8 8,1 12,9 

8 5,9 2,5 5,8 3,3 

9 9 0,9 3,6 5,7 

10 0,49 0,5 2,3 3,6 

11 0,19 0,3 2,2 2,5 

12 1,5 0,1 0,89 2,2 

 



 

 

APÊNDICE VII 
Distribuição dos gráficos da dinâmica da forma de leito dos pontos amostrados durante o período 

de monitoramento. 
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PONTO 1C 
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PONTO 2C 
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PONTO 3C 
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PONTO 4C 
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PONTO 3 
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PONTO 5 
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PONTO 9 

 

 

 

 
 

 

 



Pimenta E.C. 2010. Fatores Condicionantes da Distribuição do Planorbídeo Biomphalaria..... 

 

 

146 

 

PONTO 10 
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PONTO 12 
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APÊNDICE VIII 
Resultado dos exames dos moluscos realizados no Laboratório de helmintologia e Malacologia 

Médica do Centro de Pesquisas René Rachou/FIOCRUZ. 

 

 

 



Pimenta E.C. 2010. Fatores Condicionantes da Distribuição do Planorbídeo Biomphalaria..... 

 

 

150 

 



Contribuições às Ciências da Terra Série M, vol. 67, 153p 

 

 

151 

 



Pimenta E.C. 2010. Fatores Condicionantes da Distribuição do Planorbídeo Biomphalaria..... 

 

 

152 

 



Contribuições às Ciências da Terra Série M, vol. 67, 153p 

 

 

153 

 

Ficha de Aprovação 

 

DISSERTAÇÃO DE MESTRADO 

TÍTULO: FATORES CONDICIONANTES DA DISTRIBUIÇÃO DO PLANORBÍDEO 

Biomphalaria sp. NA BACIA DO RIBEIRÃO DO MELO, MG 

 

AUTOR: Érica Cristina Pimenta 

 

ORIENTADORA: Prof(a). Mariângela Garcia Praça Leite 

CO-ORIENTADORA: Prof(a) Eneida Eskinazi Sant’Anna 

 

Aprovada em: _____ / _____ / _____ 

 

PRESIDENTE: Prof(a). Mariângela Garcia Praça Leite 

 

BANCA EXAMINADORA 

 

Prof(a). Mariangela Garcia Praça Leite _________________________________ DEGEO/UFOP 

 

Convidado: Prof. Alan Lane de Melo ______________________________________________  

 

Prof(a) Maria Paula Delício __________________________________________ DEGEO/UFOP 

 

Ouro Preto, _____ / _____ / _____ 


