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RESUMO 

A partir da utilização de técnicas investigativas, o presente estudo realizou uma análise 

ambiental da bacia hidrográfica do rio do Peixe, no Quadrilátero Ferrífero, Minas Gerais. 

Com intuito de compreender o comportamento da qualidade dos sistemas fluviais em distintos 

cenários climáticos, foram realizados duas campanhas de amostragens de águas superficiais e 

sedimentos de fundo, em doze sítios amostrais, uma no período úmido (março/2015) e outra 

no período seco (julho/2015). Realizou-se nesta pesquisa, a caracterização do uso e ocupação 

do solo na bacia e análises nas matrizes ambientais de água e sedimento de fundo. O 

levantamento do uso e ocupação do solo permitiu identificar que os principais usos na bacia 

são marcados por 4,8% de mineração, 3,9% de áreas edificadas, 2,4% de cultivo de pinus, 

11,4% cultivo de eucalipto, 27,9% de floresta estacional semidecídual, 1,6% pátio da VALE, 

1,3% de área industrial e 44,5% de áreas de pastagens degradadas. Os resultados analíticos 

obtidos dos parâmetros de qualidade das águas superficiais comparados com limites 

estabelecidos pela Resolução CONAMA 357/05, revelaram percentuais de 

inconformidade  para os parâmetros OD (25%), DBO (42%), Turbidez (50%), E.coli 

(83%), Ba (8%), Cu (25%), Fe (100%), Mn (67%), Ni (83%), P (67%) e Zn (58%) no período 

úmido. E no período seco, o OD (17%), DBO (42%), Turbidez (17%), E.coli (75%) Cu 

(25%) Fe (100%) Mn (67%) Ni (75%) P (75%) Zn (42%). Em relação aos resultados do 

IQA’s, foi constatada a persistência de IQAs “Ruim” para os pontos de amostragens P2, P3, 

P5 e P8 para as duas campanhas de amostragens. Os resultados dos metais em sedimentos 

comparados com os valores de background regional e com a literatura permitiram identificar a 

atuação da assinatura geoquímica sobre os sistemas fluviais da bacia. Mas apesar da origem 

dos metais nos sistemas fluviais serem justificados pela litologia para a maioria dos pontos 

amostrais, o revolvimento e exposição dos substratos litológicos pela atividade minerária, o 

despejo de efluentes domésticos in natura e os resíduos das atividades industriais e 

agropecuárias tem propiciado a disponibilização e enriquecimentos do Al, Cu, Ni, Co, Ca, Fe, 

Mn, Ni, Ti e Zn nos sedimentos da bacia. Neste sentido, recomendam-se o monitoramento e 

fiscalização mais rigorosa dessas áreas fontes, visto que quaisquer mudanças que venham a 

ocorrer em função das atividades antrópicas podem alterar as condições ambientais e 

favorecer ainda mais a disponibilização dos metais para o sistema hídrico. 

 

Palavras-chave: Rio do Peixe; Quadrilátero Ferrífero; Geoquímica Ambiental; Análise 

Ambiental. 



 

 

 

ABSTRACT 

Using investigative techniques, this study conducted an environmental analysis of Rio do 

Peixe river watershed, in the Iron Quadrangle, Minas Gerais, Brazil. In order to understand 

the behavior of the quality of river systems in different climate scenarios, two campaigns of 

surface water samples and bottom sediments in twelve sampling sites were carried out, one in 

the rain season (March / 2015) and one in the dry season ( July / 2015). This research assessed 

the characterization of land use and occupation in the river basin and analysis of 

environmental matrices, water and bottom sediment. The survey of land use and occupation 

identified that the main uses in the basin were of 4.8% by mining, 3.9% by urban areas, 2.4% 

by pine cultivation, 11.4% by eucalyptus cultivation, 27.9% by semi-deciduous forest, 1.6% 

used by the mining company VALE, 1.3% of industrial area and 44.5% of degraded pastures. 

The analysis of the surface water during the rain season showed nonconformity percentages 

for the DO parameters (25%), BOD (42%), Turbidity (50%) , E. coli (83%) Ba (8%), Cu 

(25%), Fe (100%), Mn (67%), Ni (83%), P (67%) and Zn (58%); and in the dry season, for 

DO (17%), BOD (42%) Turbidity (17%) E.coli (75%) Cu (25%) Fe (100%) Mn (67%) Ni 

(75% ) P (75%) Zn (42%), when compared to limits set by CONAMA Resolution 357/05. 

Regarding the results of the WQI, it was found persistent “bad” WQIs to the sample points 

P2, P3, P5 and P8 in the twa sampling campaigns. The results for metals in the sediments, 

compared with background values of the region and literature, have identified the role of 

geochemical signature on the river basin systems. Even though the regional lithology explains 

most of the metals present in the river matrices, the disturbance and exposure of lithological 

substrates by mining activities, dumping of domestic raw sewage and waste from industrial 

and agricultural activities has led to the provision and enrichment of Al, Cu, Ni, Co, Ca, Fe, 

Mn, Ni, Ti and Zn in the river sediments of the watershed. In that way, it is recommended 

closer attention to monitoring and control of such activities, as any changes that may occur 

due to human activities can alter the environmental conditions and further enhance the 

availability of metals to the aquatic environments of the watershed. 

 

Keywords: Rio do Peixe river, Iron Quadrangle; Environmental Geochemistry; 

Environmental Analysis. 
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1 INTRODUÇÃO 

O Quadrilátero Ferrífero é a mais relevante província mineral do sudeste do Brasil. 

Além do seu potencial econômico e mineral, o Quadrilátero Ferrífero também é um 

importante domínio geológico-geomorfológico de relevo montanhoso, que atua como 

divisor topográfico e abriga diversas nascentes, às quais alimentam duas importantes 

bacias hidrográficas do Brasil: a do rio Doce e do rio São Francisco. A primeira está 

representada pelos rios das Velhas e Paraopeba, e a segunda pelos rios Piracicaba e  

Piranga. 

Desde a descoberta do ouro até os dias de hoje, a região do Quadrilátero Ferrífero 

tem atraído grandes fluxos migratórios de mineradores sem planejamento e ordenamento 

territorial adequado. Neste sentido, as intensificações das atividades antrópicas 

provocaram uma adversidade de impactos, que resultaram em uma deterioração da 

qualidade e quantidade dos sistemas fluviais dessa região. 

Não obstante, a bacia hidrográfica do rio do Peixe, insere-se nesse contexto. 

Localizada na porção nordeste do Quadrilátero Ferrífero e contida na porção oeste da 

bacia hidrográfica do rio Doce, esta enfrenta problemas característicos dessas duas 

unidades.  

A bacia hidrográfica do rio do Peixe possui área de drenagem total de 409 km², 

abrange o município de Itabira e pequena porção do município de Nova Era. O processo 

de ocupação urbana e exploração mineral nessa bacia remontam desde 1705 quando 

Cônego Raimundo Trindade, Padre Manoel do Rosário e João Teixeira Ramos 

descobriram ouro de aluvião nesta região e construíram uma pequena capela. Somente em 

1808 foi liberada pela Coroa Portuguesa a manufatura do ferro e, assim, paralelas à 

exploração aurífera, surgiram as primeiras explotações de minério de ferro. Diante do 

potencial mineral, a bacia hidrográfica do rio do Peixe abriga uma das maiores jazidas de 

minério de ferro e de esmeralda a céu aberto do mundo. 

Mas apesar da relevante importância histórica, econômica e ambiental, os sistemas 

fluviais desta bacia de estudo encontram-se cada vez mais ameaçados e impactados 

qualitativamente e quantitativamente. A explotação de minério de ferro em cavas a céu 

aberto descaracterizaram a geomorfologia fluvial na cabeceira da bacia, expuseram os 

substratos litológicos a processos intempéricos mais acelerados, assorearam e 

enriqueceram os corpos hídricos de sedimentos, extinguiram nascentes e corpos hídricos 
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devido ao rebaixamento do nível freático e aumentaram  a produção de material 

particulado atmosférico proveniente da manipulação do minério de ferro e da ação dos 

ventos. 

Além dos impactos ocasionados pelas atividades minerárias, a bacia hidrográfica 

do rio do Peixe sofre constantemente com o: despejo clandestino de efluentes domésticos 

sem o devido tratamento; exposição e degradação dos solos que, aliado às condições de 

relevos íngremes e precipitações elevadas na bacia, favorecem o carreamento e lavagem 

superficial dos solos para os corpos hídricos; manejo e uso indiscriminado de agrotóxicos 

e fertilizantes nas atividades agrícolas, pecuárias e silviculturais da região. 

Diante do exposto, tornam-se cada vez mais importantes os levantamentos e 

estudos contínuos sobre as influências dos impactos das atividades antrópicas exercidas 

sobre esta bacia hidrográfica. Neste sentido, esta pesquisa realizou uma análise ambiental 

a partir do emprego de técnicas investigativas para averiguar as possíveis interferências 

antrópicas sobre a qualidade dos sistemas fluviais, onde as informações geradas poderão 

subsidiar nos futuros estudos, valores de referências, guias de prevenções e alertas aos 

usuários e gestores da bacia. 
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2 OBJETIVOS  

2.1 OBJETIVO GERAL 

  

Realizar uma análise ambiental a partir do emprego de técnicas investigativas de 

qualidade das águas superficiais e sedimentos de fundo da bacia hidrográfica do rio do Peixe, 

Minas Gerais. 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Levantar e identificar os principais impactos e pressões exercidas sobre os sistemas 

fluviais na bacia; 

 Compreender as possíveis relações das interferências antrópicas na qualidade das 

águas superficiais na bacia a partir da utilização dos parâmetros de qualidade da água 

e da determinação do Índice de Qualidade da Água (IQA); 

 Investigar as influências das assinaturas geoquímicas e atividades antrópicas sobre os 

compartimentos fluviais na bacia; 

 Confrontar os parâmetros da qualidade da água e sedimentos de fundo com as 

literaturas e legislações vigentes. 
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3 JUSTIFICATIVA 

Situada no sudeste do país, a bacia do rio Doce é a quinta maior bacia do país e possui 

83.400 km² de área, dos quais 86 % (71.468 km²) estão em Minas Gerais e os 14% restantes 

no Espírito Santo. Esta possui o maior complexo siderúrgico da América Latina, mais de 

3.600 indústrias, uma população de quase 4 milhões de habitantes. Mais de 85% desses 

municípios têm até 20 mil habitantes e cerca de 73% da população total da bacia concentra-se 

na área urbana. Nos municípios com até 10 mil habitantes, 47,75% da população vive na área 

rural (CBH-Doce, 2016). 

Apesar da bacia hidrográfica do rio Doce apresentar extrema relevância para o país e 

principalmente para os estados de Minas Gerais e Espírito Santo, esta tem sido considerada a 

bacia mais degradada do país. O processo de ocupação territorial, o uso dos recursos hídricos 

sem planejamento, as aplicações de técnicas agropecuárias inapropriadas, o descarte de 

resíduos industriais e domésticos sem o tratamento correto e o aumento populacional 

resultaram em uma queda da qualidade e quantidade das águas do rio Doce e dos seus 

tributários. 

Da cobertura vegetal original da bacia hidrográfica do rio Doce, mais de 95% foi 

extinta, restando menos de 5% de cobertura florestal original. De acordo com os dados do 

Sistema Nacional de Informação sobre Saneamento (SNIS), para o ano de 2013, os 

municípios que integram a bacia do rio Doce, em média, coletaram 77% do esgoto gerado, 

porém, apenas 10% dos efluentes domésticos foram tratados na bacia (SNIS, 2013). 

Além das adversidades de degradações ocorrentes na bacia do rio Doce, em novembro 

de 2015, esta sofreu o maior acidente ambiental do mundo envolvendo mineração. O 

rompimento da barragem de rejeito de minério de ferro de Fundão liberou aproximadamente 

50 milhões de m³ para os sistemas fluviais, afetando diretamente 663 km no rio Doce e seus 

afluentes e milhões de habitantes. Além das alterações hidrológicas, a descaracterização da 

geomorfologia fluvial, a mortandade de seres aquáticos entre outros impactos ainda não 

mensuráveis (IBAMA, 2015). 

Diante de diversos cenários de conflitos e pressões sobre os sistemas fluviais, remeteu-

se a necessidade de monitoramentos constantes da qualidade dos corpos hídricos nas bacias 

hidrográficas.  Neste contexto, visando monitorar a qualidade das águas da bacia do rio Doce, 

o estado de Minas Gerais conta com o Projeto Águas de Minas do Instituto Mineiro de Gestão 

das Águas (IGAM), onde estão distribuídas 64 estações de monitoramento de qualidade das 

águas na bacia do rio Doce. Já o estado do Espírito Santo, tem como suporte o Programa de 
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Águas Interiores executado pela Agência Estadual de Recursos Hídricos – AGERH, que 

realiza o monitoramento através de 13 estações. 

Porém, estas estações de monitoramento não são o bastante. A extensão territorial e os 

diversos impactos e conflitos na bacia do rio Doce, tornam-se cada vez mais imprescindíveis 

o aumento de estações de monitoramento como referencial nas tomadas de decisões, para 

formulação de políticas públicas, planejamento e gestão territorial das bacias. Diante disso, as 

pesquisas científicas e estudos mais aprofundados referentes aos recursos hídricos realizadas 

nas universidades têm contribuído e subsidiado diversos órgãos gestores no gerenciamento e 

planejamento ambiental de bacias hidrográficas. 

Neste sentido, o professor doutor Hubert Mathias Peter Roeser, da Universidade 

Federal de Ouro Preto, pesquisa a qualidade e geoquímica das águas superficiais e sedimentos 

de fundo na bacia hidrográfica do rio Doce desde a década de 80. Em sua carreira já explorou 

mais de 900 pontos de amostragens na referida bacia. Sendo este estudo, uma parte do projeto 

de pesquisa que vem sendo realizado na bacia do rio Doce há 20 anos.  

Atualmente já foram realizados dezoitos estudos em corpos hídricos das sub-bacias do 

rio Piranga e do rio Piracicaba. Os estudos realizados na sub-bacia do rio Piranga abrangeram 

os seguintes afluentes: o rio Piranga, Carmo, Gualaxo do Norte, Gualaxo do Sul, Oratórios, 

Casca, Matipó (ELEUTÉRIO, 1997; OLIVEIRA, 1999; PEREIRA, 2004; MARTINS, 

2005; BASÍLIO, 2005; FUKUZAWA, 2008; GOULART, 2008; ALMEIDA, 2012; 

LACERDA, 2013; GLÓRIA, 2014; REIS, 2015). Enquanto os estudos realizados na sub-

bacia do rio Piracicaba, exploraram os afluentes: o rio Piracicaba, Conceição, Barão de 

Cocais, Caraça, Maquiné (PARRA, 2006; LIMA, 2009; DA SILVA, 2010; SILVA, 2010; 

CRAVEIRO, 2012; GONTIJO, 2012; SILVA, 2013). 

Portanto, visando contribuir para o prosseguimento desta linha de pesquisa e 

considerando a necessidade de estudos mais detalhados sobre os impactos ambientais em 

bacias hidrográficas no rio Doce e no Quadrilátero Ferrífero, escolheu-se como objeto de 

estudo a bacia hidrográfica do rio do Peixe. Localizada no leste do estado de Minas Gerais a 

bacia está inserida na porção oeste da bacia hidrográfica do rio Doce. Com área de drenagem 

total de 409 km², esta bacia vêm sofrendo desde o início de sua ocupação em 1705 com os 

impactos das intervenções antrópicas.  

Considerada altamente antropizada, essa bacia abriga aproximadamente 110 mil 

habitantes em seu território, dos quais 60% das residências despejam seus efluentes 

domésticos clandestinamente para os corpos hídricos sem o devido tratamento (SNIS, 2013). 
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Exemplifica-se essa informação com os dados da série histórica de 2000 a 2015, fornecidos 

pelo Instituto Mineiro de Gestão das Águas (IGAM), os quais relatam índices de qualidade 

das águas médios de 58,5 na bacia hidrográfica do rio do Peixe. Os parâmetros que mais 

influenciaram seus resultados foram os coliformes termotolerantes, a turbidez e o fósforo 

total, encontrados em valores acima do limite preconizado pela legislação (IGAM, 2016).  

Além disso, a bacia encontra-se circundada por uma infraestrutura operacional de 

mineração de 3 minas, com 7 cavas, 11 pilhas de estéril, 14 barragens e 16 diques 

(LAMBERTINI;OBERDIEK , 2015). Em relação à vegetação da bacia, esta se encontra com 

apenas 27 % restantes da floresta estacional semidecídual, sendo as atividades agropecuárias e 

silviculturais as principais causas da supressão da vegetação nativa, das quais ocupam 

atualmente mais de 60% do território da bacia.  

Mesmo sendo uma bacia altamente antropizada, o Projeto Águas de Minas do IGAM 

possui apenas um ponto de monitoramento da qualidade da água na foz do rio do Peixe para 

monitorar toda extensão territorial da bacia, sendo insuficiente para a avaliação das 

adversidades dos impactos e seus efeitos sobre a qualidade dos recursos hídricos. 

Diante da necessidade de estudos e monitoramentos que viessem compreender os 

efeitos destas problemáticas ambientais sobre a qualidade dos sistemas ambientais, foram 

realizadas algumas pesquisas sobre os problemas enfrentados pela bacia (ANDRADE, 2012; 

BONFIM et al., 2013; BRAGA et al., 2007; CLEMENTE; LEITE; PEREIRA,2013; 

PERDIGÃO et al., 2013; SANTI; SUZUKI; OLIVEIRA, 2000; SILVA; BRAGA; 

FONSECA, 2010). Mas apesar de já existirem pesquisas que buscaram compreender a 

magnitude dos impactos ambientais na bacia, esta área ainda carece de mais estudos. 

Portanto, considerando o histórico de degradação ambiental e a carência de estudos 

ambientais, esta pesquisa teve como objetivo realizar uma análise ambiental na bacia 

hidrográfica do rio do Peixe, a partir de técnicas, diagnósticos, monitoramentos ambientais 

das águas superficiais e sedimentos de fundo, objetivando auxiliar nos processos de 

gerenciamento desta bacia.  
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4 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

4.1 A BACIA HIDROGRÁFICA COMO UNIDADE TERRITORIAL DE ESTUDO 

A utilização da bacia hidrográfica como unidade de recorte espacial para os estudos 

ambientais e geográficos consolidaram cada vez mais. Isso pode ser justificado pelo fato deste 

compartimento ambiental compreender toda a área de captação natural da água da chuva que 

proporciona escoamento superficial para o canal principal e seus tributários (RENNÓ, 2004). 

Para Lima e Zakia (2000), a bacia hidrográfica é um sistema aberto que recebe energia 

através de agentes climáticos e perdem energia através do deflúvio, podendo ser descritas em 

termos de variáveis interdependentes, que oscilam em torno de um padrão e, desta forma, 

mesmo quando perturbadas por ações antrópicas, encontram-se em equilíbrio dinâmico. 

Barrella et al. (2001) define o conceito de bacia hidrográfica como um conjunto de 

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

divisores de água, onde as águas das chuvas, ou escoam superficialmente formando os riachos 

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

Diante dessas características, a Política Nacional de Recursos Hídricos, por meio da 

Lei Federal n° 9.433 de 08 de janeiro de 1997, definiu a bacia hidrográfica como unidade 

territorial para sua implementação e atuação do Sistema Nacional de Gerenciamento de 

Recursos Hídricos.  

A partir de então, a adoção de bacias hidrográficas como objeto de pesquisas e 

análises ambientais tem se popularizado cada vez mais entre profissionais das áreas, visto que 

todos os fatores físicos, biológicos, econômicos e sociais que integram a área da bacia 

influenciam na sua qualidade, especialmente, nos sistemas fluviais. 

4.2 IMPORTÂNCIA DAS INVESTIGAÇÕES EM MATRIZES AMBIENTAIS  

É sabido que evaporação, condensação, precipitação, escoamento superficial, 

infiltração e evapotranspiração são as principais fontes atuantes de energia e fluxo de uma 

dada bacia hidrográfica. Destacando-se os processos de precipitação e o escoamento 

superficial, onde o primeiro ao interagir com toda a área superficial da bacia 

incorpora as características ambientais do meio e em seguida uma porção da água precipitada 

é infiltrada no solo e outra parcela é convertida em forma de escoamento superficial, onde é 

carreada para as altitudes mais baixas da bacia, transportando consigo diversos componentes 

para os sistemas fluviais. Portanto, diante dessa interatividade peculiar com os 
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compartimentos ambientais das bacias, os processos de precipitação e o escoamento 

superficial, são os principais fatores de enriquecimentos de elementos nos sistemas fluviais. 

Portanto, em função da incorporação de informações dos componentes do meio, 

matrizes ambientais como as águas superficiais e sedimentos de fundo dos corpos hídricos, 

tem sido excelentes compartimentos de estudos para a realização da investigação dos 

possíveis impactos ambientais em bacias hidrográficas, visto que juntos, representam a 

interação de diversos processos que ocorrem na bacia de drenagem, carregando assim, a 

assinatura comportamental de fontes naturais e antrópicas da bacia. 

Para Licht (2001) a água superficial é o somatório das porções de água pluvial de 

escoamento superficial e de águas de subsuperfície que afloram em nascentes. Além da fase 

líquida, uma amostra de água natural de um canal de drenagem superficial é composta 

também de diversas fases mineralógicas em solução e/ou suspensão e de uma carga iônica, 

contendo a assinatura geoquímica característica dos materiais por onde essas águas 

percolaram. Enquanto para Siwek, Zelazny e Chelmicki (2009), os materiais dissolvidos e 

particulados da água, transportados pelos sistemas de drenagem, têm composição determinada 

pela geologia local, cobertura vegetal e uso do solo, carregando assim, a assinatura 

geoquímica e das atividades antrópicas da bacia.  

Outra matriz elementar para investigações do comportamento de uma bacia 

hidrográfica são os sedimentos. Para Baird (2002), os sedimentos são camadas de partículas 

minerais e orgânicas, com frequência finamente granuladas, que se encontram presentes em 

corpos d’água natural como lagoas, rios, reservatórios, estuários e oceanos originados por 

meio do intemperismo das rochas, solos e/ou da decomposição do material animal e vegetal. 

Segundo Mozeto (2004), os sedimentos de ambientes lacustres são constituídos de partículas 

de grande variedade de tamanho, formas geométricas e composição química, que são 

transportados por água, ar ou gravidade dos pontos de origem nos ambientes terrestres e 

depositados nos fundos dos rios, lagos e oceanos.  

De acordo com Carvalho (2008), os sedimentos presentes nos cursos d'água são 

originários tanto da erosão na bacia, quanto da erosão no próprio leito e margens do canal, 

sendo a concentração de sedimentos conduzidos mais intensa na época chuvosa, sobretudo, 

durante eventos de elevada vazão. Para Salomons e Brils (2004), os sedimentos são 

originados, basicamente, da erosão e degradação do solo e pela erosão no leito do canal; além 

de restos de vegetais e resíduos da pecuária (material orgânico). 
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Para Carvalho (2008), cerca de 70% a 90% dos sedimentos transportados pelos rios 

ocorre no período de chuva, principalmente, durante as fortes precipitações. Em ocasiões de 

chuvas, as enxurradas carregam um elevado número de partículas para o rio, que serão 

movimentadas em suspensão ou então, no leito do canal; rolando, deslizando ou em saltos.  

Diante disso, torna-se claro que a analise geoquímica conjunta das águas superficiais e 

sedimento fundo é uma ferramenta elementar no suporte das investigações e análises 

ambientais de bacias. 

4.3 A UTILIZAÇÃO DE PARÂMETROS FÍSICOS, QUÍMICOS E BIOLÓGICOS 

COMO SUPORTE NAS INVESTIGAÇÕES DA QUALIDADE DOS SISTEMAS 

FLUVIAIS  

O entendimento e estudos dos parâmetros físicos, químicos e biológicos têm se 

mostrado excelentes para os levantamentos e investigações do comportamento dos sistemas 

fluviais, visto que estas ao serem relacionadas com fontes de contribuições litogênicas e 

antropogênicas podem indicar a qualidade dos compartimentos ambientais. 

A temperatura da água, por exemplo, é um parâmetro extremamente relevante em 

estudos hidrológicos, pois ela influência em quase todos os processos físicos, químicos e 

biológicos que ocorrem na água, atuando como um excelente indicador das condições do 

meio aquático. Webb, Clack, e Walling (2003) e Brown, Hannah e Milner (2006) relataram 

que a variabilidade e flutuações da temperatura da água podem ocorrer naturalmente ou como 

resultado de várias perturbações antropogênicas, como a alteração de fluxo, poluição térmica, 

desmatamento e mudanças climáticas. De fato, a resposta térmica da água de um rio é, na 

verdade, a somatória de diferentes efeitos de fatores ambientais e antrópicos a que esse rio, ou 

sua bacia, está sujeito (PERCEBON; BITTENCOURT; DA ROSA FILHO, 2005).   

A turbidez é usualmente considerada como um dos principais parâmetros de qualidade 

das águas, pois permite demonstrar as possíveis interferências do uso e ocupação do solo de 

uma bacia na dinâmica fluvial (SILVA; SCHULZ; CAMARGO, 2003). Raposo, Barros e 

Júnior (2011) reportam que a turbidez é muito útil em análises ambientais em bacias 

hidrográficas, uma vez que é possível associar o uso e cobertura do solo a este parâmetro, 

com intuito de detectar os danos nos cursos d’água relacionados a atividades humanas, por 

exemplo. Para Poleto, Carvalho e Matsumoto (2010), a principal fonte de turbidez é a erosão 

dos solos, quando na época das chuvas as água pluviais trazem uma quantidade significativa 

de material sólido para os corpos d’água. 
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A condutividade elétrica é um indicador da capacidade da água conduzir eletricidade e 

representada em sua maioria por sólidos dissolvidos em água, dos quais se destacam dois 

tipos: compostos iônicos e compostos catiônicos. Os compostos iônicos (cargas negativas, 

que possuem elétrons livres na camada de valência) são sólidos que se dissolvem em água e 

caracterizados como sendo cloretos, sulfatos, nitratos e fosfatos.  Os compostos catiônicos 

(cargas positivas, que perderam elétrons na camada de valência) também interferem na 

condutividade elétrica da água e  possuem cátions de sódio, magnésio, cálcio, ferro, alumínio 

e amônio (HOUNSLOW, 1995). 

Segundo Tundisi e Tundisi (2008) a condutividade elétrica é um indicador da 

salinidade resultante da concentração de sais, ácidos e base, e de acordo com Ayers e Westcot 

(1991), os sais presentes na água, originam-se da dissolução ou intemperização das rochas e 

solos, incluindo a dissolução lenta do calcário, do gesso e de outros minerais. 

O Potencial Hidrogeniônico (pH) pode ser considerado como um dos parâmetros 

ambientais mais importantes, pois representa a concentração de íons hidrogênio H
+
(em escala 

anti-logarítmica), dando uma indicação sobre a condição de acidez, neutralidade ou 

alcalinidade da água (VON SPERLING , 2005). Para Von Sperling (2005), as alterações na 

medida do pH podem  ser oriundas de ações naturais  ou antropogênicas. Os fatores naturais 

são a dissolução de rochas, absorção de gases da atmosfera, oxidação da matéria orgânica e a 

fotossíntese. E os fatores antropogênicos são representados por despejos domésticos e 

despejos industriais. Também o efeito indireto é muito importante, podendo determinadas 

condições de pH contribuírem para a precipitação de elementos químicos tóxicos como metais 

pesados; outras condições podem exercer efeitos sobre a solubilidade de nutrientes. 

Para Radojevic e Bashkin (1999), o potencial redox (ORP ou Eh) é uma medida 

quantitativa da tendência que as espécies, em um sistema redox, têm de reduzir ou oxidar 

outras espécies. Valores elevados e positivos de Eh correspondem a ambientes fortemente 

oxidantes, e em consequência, valores elevados e negativos indicam ambientes fortemente 

redutores. Essa informação é muito relevante em estudos geoquímicos, pois influencia 

diretamente na especiação de vários elementos químicos. Vale lembrar que a solubilidade de 

alguns elementos depende de seu estado de oxidação e também que a toxicidade é variável em 

função da espécie presente, ou seja, estas questões são dependentes do Eh do meio 

(RADOJEVIC; BASHKIN, 1999). 

Oxigênio Dissolvido (OD) é o principal parâmetro de caracterização dos efeitos da 

poluição por lançamentos orgânicos. Para Von Sperling (2005), a concentração de (OD) é um 
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fator limitante para manutenção da vida aquática e de processos de autodepuração em 

sistemas aquáticos naturais e estações de tratamento de esgotos. 

 A Demanda Bioquímica de Oxigênio (DBO) é dos parâmetros mais empregados para 

avaliar a qualidade de curso d’agua. Isso pode ser explicado pelo fato deste parâmetro 

determinar indiretamente a concentração de matéria orgânica biodegradável por meio da 

demanda de oxigênio exercida por microrganismos durante a respiração celular (VON 

SPERLING, 2005).  

 A determinação dos sólidos totais (sólidos dissolvidos totais mais os sólidos em 

suspensão totais) é importante para a avaliação da qualidade das águas e do meio ambiente. 

Através de processos de adsorção, os sólidos totais presentes nos cursos fluviais tendem a 

fixar nutrientes, matéria orgânica, metais pesados, pesticidas e micro-organismos. Todos esses 

poluentes, quando aderidos à superfície dos sólidos tendem a ser transportados por longas 

distâncias, contaminando vários trechos dos cursos fluviais. Parte desses sólidos 

contaminados pode, também, sedimentar durante o percurso e ser responsável pela 

contaminação local das águas (RODRIGUES, 2012). 

Sólidos totais dissolvidos (STD) são representados pela a soma de todos os 

constituintes químicos dissolvidos na água. Portanto, este parâmetro indica além da 

contaminação orgânica recente dos rios por efluentes domésticos ou industriais, mas também 

um excesso de matéria sólida levada aos rios por erosão, movimentação de terra na bacia e a 

perda de mata ciliar (FUZINATTO, 2009). 

 Conforme Von Sperling (2005), o uso das bactérias coliformes totais e Escherichia 

coli como indicadoras de poluição sanitária tem se mostrado bastante eficaz, pois essas 

bactérias estão restritas ao trato intestinal de animais de sangue quente, porém não dá garantia 

de que a contaminação seja humana, já que E. coli pode ser encontrada também em fezes de 

outros animais de sangue quente. A E. coli pode ser encontrada em esgotos, efluentes tratados 

e águas naturais sujeitas à contaminação recente por seres humanos, atividades agropecuárias, 

animais selvagens e pássaros (VON SPERLING, 2005). 

A clorofila a é um indicador da presença de biomassa algal em ambientes aquáticos. 

Associada aos parâmetros físicos e químicos pode-se detectar possíveis alterações na 

qualidade das águas, bem como avaliar tendências ao longo do tempo, que se reflitam em 

modificações no habitat ou no comportamento dos organismos aquáticos (WETZEL, 2001). 
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4.4 A IMPORTÂNCIA DOS ESTUDOS DOS METAIS EM 

COMPARTIMENTOS AMBIENTAIS 

Todos os elementos metálicos estão presentes naturalmente em diversos 

compartimentos ambientais desde a formação do planeta. Porém, sua mobilidade em 

compartimentos ambientais é regida pelas propriedades físico e químicas do ambiente (pH e 

ORP), das propriedades dos metais (valência, raio, grau de hidratação e coordenação com o 

oxigênio), da natureza do absorvente, de outros metais presentes e suas concentrações 

(HORTELLANI et al., 2008).  

As ocorrências de concentrações de metais em compartimentos fluviais podem advir 

de fontes litogênicas ou antropogênicas. Os metais oriundos de fontes litogênicas são 

considerados aqueles que derivam do intemperismo de rochas, sem nenhuma intervenção do 

homem, apenas a atuação do intemperismo químico. Por exemplo, as rochas sedimentares 

apresentam comportamento geoquímico menos resistentes ao intemperismo químico em 

relação às rochas ígneas e metamórficas, sendo mais facilmente solubilizadas e 

disponibilizadas no meio. 

Enquanto, os metais nos sistemas fluviais originados de fontes antropogênicas são 

aqueles que derivam das atividades humanas. As principais fontes são as atividades e seus 

subprodutos da: Mineração, indústrias químicas, metalúrgicas, têxtil, agroquímicos, 

pesticidas, fertilizantes, efluentes domésticos. 

Embora os metais tenham sido taxados negativamente como ameaça e risco aos seres 

vivos nas últimas décadas, algumas espécies químicas de metais são essenciais para a 

realização de diversos processos bioquímico, fisiológicos e metabólicos das plantas, animais e 

do homem. Apenas os elementos que não desempenham nenhuma função bioquímica 

essencial, são considerados não-essenciais ou tóxicos. Portanto, os metais, somente oferecem 

algum tipo de risco para a saúde dos seres humanos quando ingeridos em concentrações 

superiores àquelas permitidas pela Organização Mundial de Saúde (OMS). 

Com a expansão das atividades antropogênicas nas últimas décadas, diversos 

elementos químicos foram inseridos nos sistemas ambientais trazendo danos a saúde dos seres 

vivos. Estudos relataram os perigos ofertados aos indivíduos em contato com os metais, tais 

como: arsênio (MEZA et al., 2004),  bário  (JOURDAN, et al., 2001) cobalto (SIMONSEN et 

al., 2012), cromo (BARNHART, 1997), cobre (ARAYA et al., 2002), ferro 

(PAPANIKOLAOU; PANTOPOULOS, 2005), mercúrio (TRIUNFANTE et al., 2009), 
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manganês (KSHETRIMAYUM; HEGEU, 2016),  níquel (DENKHAUS; SALNIKOW, 2002),  

chumbo (GIDLOW, 2004) e  zinco (CHASAPIS, 2012).  

Recentemente, diversos estudos realizados no Quadrilátero Ferrífero constataram 

incrementos das concentrações de metais nos sistemas fluviais pelas atividades 

antropogênicas (COSTA et al., 2015; MENESES; RENGER; DESCHAMPS, 2011; 

COSTA et al., 2006; MATSCHULLAT et al., 2000; MENDONÇA, 2012; PARRA et al., 

2012).  

Diante disso, é notável que contaminações de metais em sistemas fluviais possam 

comprometer drasticamente a saúde e os usos de diversos seres vivos em uma bacia 

hidrográfica. Portanto, o monitoramento ambiental dos metais torna-se uma premissa básica 

nos estudos da qualidade dos sistemas fluviais, visto que o levantamento dessas informações 

em uma bacia podem identificar as possíveis causas que poderão servir como alerta e 

orientação para gerenciamento dos recursos hídricos e os usuários da bacia.  

4.5 VALORES DE REFERÊNCIA NO MONIRORAMENTO AMBIENTAL 

Diante dos diversos problemas de toxicidade dos metais na saúde dos seres vivos, 

valores numéricos de concentração de contaminantes individuais estatisticamente definidos 

têm sido estabelecidos pela sociedade.  Neste sentido, os QUADROS 1 e 2 sintetizam os 

valores máximos permitidos pela legislação para cada elemento na água e os valores de 

referência regional (background) para o sedimentos de fundo. 
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QUADRO 1: Parâmetros legais para água de consumo humano. 

Elementos 

Parâmetros legais para água de consumo humano. 

 

Valor Máximo da Resolução 

CONAMA 357 de 17/03/2005 

Valor 

Máximo 

Permitido da 

Portaria do 

Ministério da 

Saúde 

n°2914/2011 

Guidelines 

for drinking- 

water quality  

World Health 

Organization 

- WHO - 3 ed 

- 2009- 

VMP VMP VMP VMP 

Classe 1 
Classe 

2 

Classe 

3 

Classe 

4 

E
L

E
M

E
N

T
O

S
 Q

U
IM

IC
O

S
 

As ≤ 0,01 ≤ 0,01 ≤ 0,033 - ≤ 0,01 0,01 

Ba ≤ 0,7 ≤ 0,7 ≤ 1,0 - ≤ 0,7 0,7 

Ca     -  

Co ≤ 0,05 ≤ 0,05 ≤ 0,2 - -  -   

Cr ≤ 0,05 ≤ 0,05 ≤ 0,05 - ≤ 0,05 0,05 

Cu ≤ 0,009 ≤ 0,009 ≤ 0,013 - ≤ 2 2 

Fe ≤ 0,3 ≤ 0,3 ≤ 5,0 - 0,3 -   

Hg ≤ 0,0002 ≤ 

0,0002 
≤ 0,002 - ≤ 0,001 0,006 

K - - - -    -   - 

Mn ≤ 0,1 ≤ 0,1 ≤ 0,5 -  0,1 0,4 

Ni ≤ 0,025 ≤ 0,025 ≤ 0,025 -  0,07 0,07 

P ≤ 0,020 ≤ 0,030 ≤ 0,05 -    -  -  

Zn ≤ 0,18 ≤ 0,18 ≤ 5 -  ≤ 5  - 

Â
N

IO
N

S
 

Cl- ≤ 250 ≤ 250 ≤ 250 -  ≤ 250 0,7 

NO2
-
 ≤ 1 ≤ 1 ≤ 1 -  ≤ 1 3 

NO3
-
 ≤ 10 ≤ 10 ≤ 10 -  ≤ 10 50 

F
IS

IC
O

- 
Q

U
IM

IC
O

 pH 6 a 9 6 a 9 6 a 9 6 a 9  6 a 9 - 
OD ≥ 6 ≥ 5 ≥ 4 ≥ 2 - - 

ORP - - - -  - - 

DBO ≤ 3 ≤ 5 ≤ 10 -  - - 

Condutividade - - - -  - -  

Turbidez ≤ 40 ≤ 100 ≤ 100 -  ≤ 5  ≤ 5  

Temperatura - - - -  - - 

Sólidos Totais - - - -  - - 

SDT  ≤ 500 ≤ 500 ≤ 500 -  ≤ 1000  ≤ 600  

B
IO

 Clorofila a 
≤ 10 

μg/L 

≤ 30 

μg/L 

≤ 60 

μg/L 
-  -   _  

E.Coli ≤ 200 ≤ 1000 ≤ 2500  -  ≤ 100  ≤ 100 

Fonte: Elaborado pela autora. 
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QUADRO 2: Parâmetros legais para sedimentos de fundo 

Elementos 

Parâmetros legais para sedimento 

Valor Máximo da 

Resolução 

CONAMA 

454/12 

TEL (Threshold 

Effect Level), 

CCME(2001) 

PEL (Probable 

Effect Level), 

CCME(2001) 

Background 

geoquímico 

proposto por 

Costa 

(2015) 

Nível 1 Nível 2 

Al -  -  -   - 45200 

Ba -  -  -   - 281000 

Be -  -  -   - 3200 

Ca -  -  -   - - 

Co -  -  -   - - 

Cr 37,3 90 37,3 90 - 

Cu 35,7 197 35,7 197 1072,34 

Fe -  -  -   - - 

K -  -  -   - 3264 

Li -  -  -   - - 

Mg -  -  -   - - 

Mn -  -  -   - 30,72 

Na -  -  -   -  292,5 

Ni 18 35,9 18 35,9 48,34 

P -  -  -   - - 

Pb 35 91,3 35 91,3 80,12 

S -  -  -   -  45,4 

Ti -  -  -   -  - 

V -  -  -   -  - 

Zn 123 315 123 315 105,4 

  Fonte: Elaborado pela autora. 

4.6 MAPEAMENTO DOS PARÂMETROS DE QUALIDADE DA ÁGUA E 

SEDIMENTOS 

 

A elaboração de mapas georreferenciados a partir de resultados dos parâmetros de 

qualidade da água e sedimentos são extremamente relevantes em estudos de bacias 

hidrográficas, visto que permitem a identificação e localização  de valores anômalos que 

possam causar danos à saúde da população (PLANT et al., 2001; GEBLER et al., 2015; 

ZIMBACK, 2001; CHANG, 2008; COSTA et al., 2015). 
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Para Costa (2007), a elaboração de mapas, com enfoque geoambiental, é considerada 

ferramenta importante na gestão territorial, podendo esses mapas serem transformados em 

guias de alerta para os gestores públicos e aos seres humanos.   

4.7 ANÁLISE ESTATÍSTICA DOS PARÂMETROS DE QUALIDADE DA ÁGUA 

E SEDIMENTOS 

O levantamento dos parâmetros ambientais gera grandes quantidades de dados que são 

difíceis de analisar e interpretar, pois as relações entre as variáveis são complexas. Deste 

modo, abordagens multivariadas, como Análise de Componentes Principais (ACP), têm sido 

utilizadas com sucesso para apoiar a gestão dos recursos hídricos e extrair informações 

significativas a partir dessas bases de dados.  

Segundo Demétrio (2002), a técnica de ACP permite avaliar simultaneamente um 

conjunto de características levando-se em consideração as correlações entre elas. Essas 

técnicas possibilitam inferências sobre conjuntos de dados no nível de significância 

conhecido, permitindo assim ampla faixa de compreensão da distribuição geral dos resultados.  

Um dos objetivos da utilização da análise multivariada é reduzir a representação 

dimensional dos dados, organizando-os em uma estrutura que facilita a visualização de todo o 

conjunto de dados (FADIGAS et al., 2002; YU et al., 2001; YONGMING et al., 2005). 

Para Singh et al. (2004), a análise de componentes principais reescreve as coordenadas 

das amostras em outro tipo de eixo, no qual as variáveis originais geram componentes 

principais. Com a construção de um gráfico entre as componentes é possível visualizar a 

distribuição da informação estatística por meio de pontos.  
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5 METODOLOGIA  

A FIGURA 1 sintetiza todos os procedimentos metodológicos adotados nesta pesquisa. Este 

serão descritos posteriormente de forma mais detalhada.  

  

FIGURA 1: Fluxograma das etapas metodológicas realizadas nesta pesquisa. 

 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

  

 

 

   

 

 

 

 

 

 

AMOSTRAGENS 

 

 

Coleta de aproximadamente 2 kg em 

sacos plásticos descontaminados 

para secagem. 

 

Resultados finais, interpretação dos 

dados e discussões. 

Quarteamento, peneiramento e 

análise granulométrica. 
 

ANÁLISE AMBIENTAL DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO PEIXE, QUADRILÁTERO 

FERRÍFERO, MINAS GERAIS. 

 

Produção cartográfica e definição dos pontos de 

amostragens. 

Revisão bibliográfica, aquisição de dados e determinação dos 

objetivos. 

Análise de 

elementos por 

ICP-OES: Al, 

Fe, Ca, Na, Mg, 

K, Ti, P , Mn, 

Ba, Be, Co, Cr, 

Cu, Li, Ni, Pb, 

S, V e Zn. 

Digestão parcial conforme o método 

proposto por Pueyo et al. (2001). 

Frascos de 60 

mL filtrados 

e acidificados 
 

Análise de 

cloreto, 

clorofila a, 

E. coli, 

fósforo, 

nitrito, 

nitrato e 

DBO. 

 

 

Frascos de 1000 

mL água natural 

 

 
 

Análise de 

elementos por 

TXRF: As, Ba, 

Ca,  Co, Cr, Cu, 

Fe, Hg, K, Mn, 

Ni, P e Zn. 

SEDIMENTOS ÁGUA 

Análises in situ: pH, ORP, 

condutividade,  sólidos totais 

dissolvidos, turbidez, temperatura 

e oxigênio dissolvido. 
 

Organização dos dados 
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5.1 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA, AQUISIÇÃO DE DADOS E DETERMINAÇÃO 

DOS OBJETIVOS 

Com intuito de aprofundar o conhecimento sobre o tema, realizou-se um 

levantamento bibliográfico a partir de leituras em teses, dissertações, artigos, periódicos, 

legislação vigente, documentos oficiais referentes às temáticas ambientais e cartas 

topográficas referentes à área de estudo, entre outros.  

Para aquisição de dados referentes à bacia de estudo, efetuou-se buscas em sites 

institucionais como Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), Instituto 

Mineiro de Gestão das Águas (IGAM), Companhia de Desenvolvimento Econômico de 

Minas Gerais (CODEMIG), Serviço Geológico do Brasil (CPRM), Empresa Brasileira de 

Pesquisa Agropecuária (EMBRAPA). 

A partir de estudos e revisões de literatura de outros trabalhos delineou-se os 

objetivos dessa pesquisa.  

5.2 PRODUÇÃO CARTOGRÁFICA DIGITAL 

A utilização de ferramentas cartográficas em estudos de caracterização de bacias 

hidrográficas tem sido ampla por subsidiar eficientemente na tomada de decisão dos 

planejadores e gestores.  

A aplicação deste ferramental oferece um conjunto de potencialidades como 

aquisição, manipulação e integração de informação, geração de cartas temáticas, 

possibilitando uma visão integrada dos problemas enfrentados em bacia hidrográfica. 

Para a manipulação das bases cartográficas esta pesquisa utilizou o software da 

ESRI® ArcGis 10.2. para esta pesquisa. 

5.2.1 MAPAS DE HIDROGRAFIA E HIERARQUIZAÇÃO FLUVIAL 

Para elaboração dos mapas hidrográficos, utilizou-se arquivos vetoriais (shapefile), 

restituídos das cartas topográficas da série topográfica do Instituto Brasileiro de Geografia 

e Estatística, escala 1:50.000 (IBGE, 1985). 

Com auxílio das ferramentas dispostas no software da ESRI® ArcGis 10.2 pôde-se 

editar, manipular e recortar os shapefiles. Tal procedimento contou com os comandos 

“ArcToolbox > Analysis Tools > Extract > Clip”. 

Em relação à hierarquização fluvial, a partir do modelo digital de elevação do terreno 

(MDT), realizaram-se as seguintes etapas, sendo: 1º – Mosaico (Mosaic), 2º - Extração de 



 

35 

 

Máscara (Extrac by Mask), a partir do polígono da bacia, 3º preenchimento de depressões 

(fill sinks); 4º direção de fluxo (flow direction); 5º - fluxo acumulado (flow accumulation); 

6º - delimitação da hierarquia fluvial (Stream Order) da drenagem. 

5.2.2 MAPAS TEMÁTICOS, A PARTIR DE DADOS CARTOGRÁFICOS 

Para confecção dos mapas temáticos da área de estudo, esta pesquisa contou com 

diferentes bases cartográficas disponibilizadas por órgãos e instituições públicas. A partir 

da utilização e aplicação do software da ESRI® ArcGis 10.2 pode-se elaborar os mapas 

descritos no QUADRO 3. 

 

QUADRO 3: Síntese das informações cartográficas utilizados nesta pesquisa. 

Produto Fonte Base cartográfica Escala Datum 

Mapa do Quadrilátero Baltazar et al.(2005) Shape file 1:25.000 SIRGAS2000 

Mapa de municípios IBGE, 2010 Shape file 1:250.000 SIRGAS2000 

Mapa de estado IBGE, 2010 Shape file 1:250.000 SIRGAS2000 

Mapa de país IBGE, 2010 Shape file 1:250.000 SIRGAS2000 

Mapa de UPGRHS IGAM, 2009 Shape file 1:50.000 SIRGAS2000 

Mapa da expansão urbana e 

mineração 

Clemente, Leite e 

Pereira, 2013 
Shape file 1:25.000 SIRGAS2000 

Mapa solos Santos et al., (2011) Shape file 1:5.000.000 SIRGAS2000 

Mapa hidrográfico IBGE, 1985 Shape file 1:50.000 SIRGAS2000 

Mapa de enquadramento IBGE, 1985 Shape file 1:50.000 SIRGAS2000 

Mapa de hierarquia fluvial USGS, 2015 Shape file 1:50.000 SIRGAS2000 

Mapa litológico de MG CODEMIG/CPRM, 2014 Shape file 1:100.000 SIRGAS2000 

Mapa altitude e declividade USGS, 2015 
Imagens  Landsat-8 

Resolução de 30 m 
1:50.000 SIRGAS2000 

Mapa de temperatura SIMGE, 2015 Shape file 1:50.000 SIRGAS2000 

Mapa de clima  Peel MC et al. (2007) Shape file 1:50.000 SIRGAS2000 

Mapa de uso e ocupação USGS, 2015 
Imagens Landsat-8 

Resolução de 30 m 
1:50.000 SIRGAS2000 

Mapa de caracterização dos 

Pontos de amostragens 
IEF, 2015 

Imagens rapideyes 

Resolução de 30 m 
1:25.000 SIRGAS2000 

Mapa de vazão HIDROTEC, 2015 - 1:50.000 SIRGAS2000 

Mapa de outorgas SEMAD, 2015 - 1:50.000 SIRGAS2000 

Fonte: Elaborado pela autora. 
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5.2.3 MAPAS  DE ALTITUDES E DECLIVIDADES 

As bases matriciais utilizadas corresponderam às cenas do modelo digital de elevação 

(MDE) SRTM (Shuttle Radar TopographicMission), que recobrem toda a extensão da bacia 

do rio do Peixe. Elas foram obtidas em formato geotiff, através do portal da United States 

Geological Survey (USGS, 2015). 

A confecção dos mapas de altitude e declividade contou com o modelo digital de 

terreno (MDT). Para elaboração do mapa de altitude, utilizou-se o MDT e posteriormente, 

foi aplicada uma palheta de cores para a diferenciação das altimetrias, gerando assim o mapa 

de altitude. Na construção do mapa de declividades utilizou-se o comando do software da 

ESRI® ArcGis 10.2 Slope, disponível no módulo 3D Analyst . A partir disso fez-se a 

reclassificação das classes de declividade adotadas pela EMBRAPA em sua classificação de 

tipos de relevo (EMBRAPA, 1979). 

5.2.4 MAPA DE USO E OCUPAÇÃO DO SOLO 

Para a elaboração do mapa de uso e ocupação do solo desta pesquisa, foram utilizadas 

imagens orbitais com resolução espacial de 30 metros captada pelo sensor Operacional Land 

Imager (OLI), instalado a bordo do satélite Landsat-8 e disponibilizadas pela United States 

Geological Survey (USGS). As imagens foram captadas na data de 25/06/2015 e a escolha 

destas imagens deve-se ao fato das mesmas serem as mais atuais sem a presença de nuvens 

sobre a região de estudo. Posteriormente, com o auxílio do software da ESRI® ArcGis , 

realizou-se o processamento digital de imagens(PDI), com o emprego da classificação 

supervisionada. 

5.2.5 MAPAS DA DISTRIBUIÇÃO ESPACIAL DOS DADOS FISÍCOS, 

QUÍMICOS E BIOLÓGICOS 

Após a obtenção dos resultados, foram elaborados mapas da distribuição espacial dos 

parâmetros físicos, químicos e biológicos na bacia hidrográfica do rio do Peixe. Para 

confecção, criou-se uma planilha no Excel ® com base nos valores das concentrações obtidos 

e suas respectivas coordenadas geográficas. Em seguida, essa planilha foi importada para o 

software da ESRI® ArcGis e plotou-se os dados sobre a malha de drenagem e o contorno da 

bacia. 

Para representação gráfica dos mapas, foi utilizado círculos com coloração que variou 

do azul ao vermelho. Os círculos de coloração azul representam os valores abaixo do limite de 
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quantificação (LQ) da técnica analítica utilizada. Enquanto as seis classes de círculos com 

cores graduadas de verde escuro ao vermelho ilustram as oscilações dos valores para todo 

território da bacia investigada. 

5.3 DEFINIÇÃO DOS PONTOS DE AMOSTRAGENS 

5.3.1 DEFINIÇÃO, LOCALIZAÇÃO E CARACTERIZAÇÃO DOS PONTOS DE 

AMOSTRAGEM. 

Antes da definição dos pontos de amostragens na bacia hidrográfica do rio do Peixe, 

realizou-se um estudo prévio de planejamento, logística, representatividade e acessibilidade 

dos pontos de amostragens, vide FIGURA 2. 

 

FIGURA 2: Definição, planejamento e logística para o delineamento dos pontos de 

amostragens. 

 
Fonte: Elaborado pela autora. 

 

Com intuito de caracterizar o comportamento dos sistemas fluviais da melhor forma 

possível, definiram-se doze pontos de amostragens ao longo da bacia. A espacialização dos 

pontos de amostragens foi dividida em oito pontos nas proximidades da foz dos tributários e 

quatro pontos na calha principal do rio do Peixe, conforme a FIGURA 3. 

Todos os pontos de amostragens foram demarcados na rede hidrográfica integrante por 

meio de um Global Position System (GPS), modelo GPS II, marca Garmim, sistema de 

coordenadas UTM, Datum SIRGAS 2000, Fuso 23K. Também foi utilizada uma caderneta de 
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campo personalizada e uma máquina fotográfica da marca Canon para coletar, registrar e 

armazenar todas as informações referentes à paisagem e as características peculiares de cada 

ponto de amostragem, como será exposto a seguir. 

 

FIGURA 3: Mapa de acessibilidade dos pontos de amostragens na bacia. 

 

Fonte: Elaborado pela autora, com base nos dados do (IBGE, 1985). 
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FIGURA 4: Ponto de amostragem no alto curso do rio do Peixe (P1) 

 
Período Úmido Período Seco 

  
Coordenadas Geográficas: Latitude -19°41,100' Longitude - 43°16,482' Altitude: 785 metros. 

Observações: Ponto de coleta próximo à nascente do rio do Peixe, a jusante da barragem Itabiruçu. As margens 

deste corpo d’água apresentam-se com a mata ciliar pouco densa e composta por monoculturas de eucalipto. 

Fonte: Elaborado pela autora, com base nas imagens de satélite rapideyes do IEF (2015). 
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FIGURA 5: Ponto de amostragem no córrego Conceição (P2) 

 
Período Úmido Período Seco 

  
Coordenadas Geográficas: Latitude -19°41,100' Longitude - 43°16,482' Altitude: 785 metros. 

Observações: Ponto de coleta a jusante da mineração de ferro e pátio industrial da Vale S.A e do núcleo 

urbano de Itabira. 

Fonte: Elaborado pela autora, com base nas imagens de satélite rapideyes do IEF (2015). 
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FIGURA 6: Ponto de amostragem no córrego Doze (P3). 

 
Período Úmido Período Seco 

  
Coordenadas Geográficas: Latitude -19°38,523' Longitude - 43°10,725' Altitude: 661 metros 

Observações: Este ponto de coleta encontra-se próximo a BR-120, à jusante ao núcleo urbano de Itabira. O 

ponto de amostragem encontra-se a jusante da barragem Pontal e do núcleo urbano de Itabira. A vegetação é 

quase inexistente nessa sub-bacia, onde o curso d’água apresenta uma mata ciliar pouco densa. 

Fonte: Elaborado pela autora, com base nas imagens de satélite rapideyes do IEF (2015). 
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FIGURA 7: Ponto de amostragem no córrego Candinópolis (P4). 

 
Período Úmido Período Seco 

  
Coordenadas Geográficas: Latitude -19°39,056'  Longitude - 43°11,691' Altitude: 674 metros 

Este ponto de coleta encontra-se a jusante do distrito industrial de Itabira, da Universidade Federal de Itajubá, e 

da estação de tratamento de água Pureza (responsável por 55% do abastecimento da cidade de Itabira). A 

paisagem natural desta sub-bacia encontra-se alterada pelas atividades agrícolas e urbanas.  

              Fonte: Elaborado pela autora, com base nas imagens de satélite rapideyes do IEF (2015). 
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FIGURA 8: Ponto de amostragem no rio do Peixe (P5). 

 
Período Úmido Período Seco 

  
Coordenadas Geográficas: Latitude -19°38,748'  Longitude - 43°10,408'  Altitude: 660 metros 

Observações: Este ponto de coleta encontra-se a jusante próximo a BR-120 e à ferrovia, próximo ETE 

Laboreaux de Itabira. O local da amostragem encontra-se com a vegetação nativa suprimida. 

Fonte: Elaborado pela autora, com base nas imagens de satélite rapideyes do IEF (2015). 
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FIGURA 9: Ponto de amostragem no córrego Santa Cruz (P6) 

 
Período Úmido Período Seco 

  
Coordenadas Geográficas: Latitude -19°40,341' Longitude -43°07,737' Altitude: 643 metros 

Observações: Este ponto de coleta encontra-se na zona rural, próximo à BR-120,  a montante da mineradora 

Belmont. O local da amostragem encontra-se cercado de plantações de eucalipto e pastagens degradadas. 

Fonte: Elaborado pela autora, com base nas imagens de satélite rapideyes do IEF (2015). 
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FIGURA 10: Ponto de amostragem no córrego Cachoeira (P7). 

 

Período Úmido Período Seco 

  
Coordenadas Geográficas: Latitude -19°39,914' Longitude - 43°08,165' Altitude: 632 metros 

Observações: Este ponto de coleta localiza-se próximo à montante da mineradora Belmont, próximo a linha 

de ferrovia. O local da amostragem encontra-se com seus cursos d’águas cercados de pastagens. 

Fonte: Elaborado pela autora, com base nas imagens de satélite rapideyes do IEF (2015). 
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FIGURA 11: Ponto de amostragem no rio do Peixe (P8). 

 
Período Úmido Período Seco 

  
Coordenadas Geográficas: Latitude -19°39,914' Longitude - 43°08,165' Altitude: 632 metros 

Observações: Este ponto de coleta encontra-se com seus cursos d’águas cercados de pastagens degradadas e 

próximo a residências rurais. 

Fonte: Elaborado pela autora, com base nas imagens de satélite rapideyes do IEF (2015). 
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FIGURA 12: Ponto de amostragem no córrego Goiabeiras (P9). 

 
Período Úmido Período Seco 

  
Coordenadas Geográficas: Latitude -19°39,914' Longitude - 43°08,165' Altitude: 632 metros 

Observações: Este ponto de coleta encontra-se em área rural, com seus cursos d’águas cercados de 

pastagens degradadas. 

Fonte: Elaborado pela autora, com base nas imagens de satélite rapideyes do IEF (2015). 

 



 

48 

 

FIGURA 13: Ponto de amostragem no córrego São José (P10). 

 
Período Úmido Período Seco 

  
Coordenadas Geográficas: Latitude -19°39,914' Longitude - 43°08,165' Altitude: 632 metros 

Observações: Este ponto de coleta localiza-se próximo a comunidade Ribeirão São José, distrito do 

município de Itabira. O local da amostragem encontra-se com seus cursos d’águas cercados de pastagens 

degradadas, florestas de pinus e eucaliptos e residências rurais. 

Fonte: Elaborado pela autora, com base nas imagens de satélite rapideyes do IEF (2015). 
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FIGURA 14: Ponto de amostragem no córrego Cabral (P11). 

 
Período Úmido Período Seco 

  
Coordenadas Geográficas: Latitude -19°39,914' Longitude - 43°08,165' Altitude: 632 metros 

Observações: Este ponto de coleta localiza-se próximo a comunidade de Capoeirana, distrito do município 

de Nova Era. O local da amostragem encontra-se com seus cursos d’águas cercados de pastagens 

degradadas e residências rurais. 

Fonte: Elaborado pela autora, com base nas imagens de satélite rapideyes do IEF (2015). 
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FIGURA 15: Ponto de amostragem no baixo curso do rio do Peixe (P12). 

 
Período Úmido Período Seco 

  
Coordenadas Geográficas: Latitude -19°39,914' Longitude - 43°08,165' Altitude: 632 metros 

Observações: Este ponto de coleta encontra-se próximo a zona de confluência do rio do Peixe com o rio 

Piracicaba. O local da amostragem encontra-se com seus cursos d’águas cercados de pastagens degradadas e 

próximos de residências rurais. 

Fonte: Elaborado pela autora, com base nas imagens de satélite rapideyes do IEF (2015). 



 

51 

 

5.4 AMOSTRAGEM 

As amostras de água e sedimentos foram coletadas de 12 pontos de amostragens da 

bacia hidrográfica do rio do Peixe, entre os municípios de Itabira e Nova Era. Com intuito de 

contemplar o período úmido (verão) e o período seco (inverno), realizaram-se duas 

campanhas de amostragens no ano de 2015. A primeira no mês de março e a segunda no mês 

de julho, conforme QUADRO 4. A metodologia para a coleta da amostragem de água e 

sedimentos foi realizada conforme o Guia Nacional de Coleta e Preservação de Amostras 

(ANA, 2011). 

 

QUADRO 4: Dados referentes aos pontos amostrados na pesquisa 

Amostragens Data         Descrição das amostragens 
Condições do 

clima 

Horário de coleta 

(Horas e minutos) 

P1/1°Coleta* 20/03/2015 
Rio do Peixe (Próximo a Nascente) 

Nublado 6:45 

P1/2°Coleta* 15/07/2015 Nublado 6:30 

P2/1°Coleta* 20/03/2015 
Córrego Conceição 

Nublado 7:05 

P2/2°Coleta* 15/07/2015 Nublado 7:02 

P3/1°Coleta* 20/03/2015 
Córrego dos Dozes 

Nublado 8:07 

P3/2°Coleta* 15/07/2015 Nublado 8:00 

P4/1°Coleta* 20/03/2015 
Córrego Candinópolis 

Nublado 9:49 

P4/2°Coleta* 15/07/2015 Nublado 9:40 

P5/1°Coleta* 20/03/2015 
Rio do Peixe (após ETE) 

Nublado 10:00 

P5/2°Coleta* 15/07/2015 Ensolarado 10:29 

P6/1°Coleta* 20/03/2015 
Córrego Santa Cruz 

Nublado 10:28 

P6/2°Coleta* 15/07/2015 Ensolarado 10:55 

P7/1°Coleta* 20/03/2015 
Córrego Cachoeira 

Nublado 11:55 

P7/2°Coleta* 15/07/2015 Ensolarado 11:02 

P8/1°Coleta* 20/03/2015 
Rio do Peixe (Após a Belmont) 

Chuvoso 12:17 

P8/2°Coleta* 15/07/2015 Ensolarado 12:29 

P9/1°Coleta* 20/03/2015 
Córrego das Goiabeiras 

Chuvoso 13:20 

P9/2°Coleta* 15/07/2015 Ensolarado 13:00 

P10/1°Coleta* 20/03/2015 
Córrego São José 

Chuvoso 14:50 

P10/2°Coleta* 15/07/2015 Ensolarado 14:56 

P11/1°Coleta* 20/03/2015 
Córrego Cabral 

Chuvoso 15:48 

P11/2°Coleta* 15/07/2015 Ensolarado 15:30 

P12/1°Coleta* 20/03/2015 
Rio do Peixe (Foz) 

Chuvoso 16:28 

P12/2°Coleta* 15/07/2015 Ensolarado 16:20 

Observações: Nomenclatura: código do ponto de amostragem(P) para todos eles, acrescidos 

da sequência de números (1 a 12). Onde está escrito: 1°Coleta* significa 1° coleta ou 

amostragem e 2°Coleta* significa 2° coleta ou amostragem. 
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5.4.1 AMOSTRAGEM DE ÁGUA 

Visando atender os objetivos propostos nesta pesquisa, extraíram-se amostras de água 

para cada ponto de amostragem e adotaram-se os seguintes procedimentos para amostragens: 

Amostragens de água para análises laboratoriais de clorofila a, DBO, sólidos 

totais, ânions: Nesta etapa de amostragem, utilizaram-se três frascos âmbar de 1000 ml 

descontaminados e identificados. O recipiente utilizado para armazenamento da água coletada 

para análise de clorofila a continha papel alumínio em sua volta para evitar qualquer 

influência de fonte luminosa na amostra. Com a utilização de luvas limpas, pegou-se os 

frascos âmbar e emergiu-se na água em posição contraria da correnteza, movendo lentamente 

o frasco em contra-corrente até seu preenchimento e lacrados e imediatamente este foi 

hermeticamente fechado e colocado em caixa de isopor com gelo (vide FIGURA 16). 

Amostragens de água para análise laboratorial de E.coli: Com utilização de luvas 

limpas, sanitizou-se as luvas com álcool etílico 70, em seguida pegou-se o saco esterilizado e 

identificado de 120 mL, do tipo Whirl-Pak® Thio Bag®, e exatamente no local da 

amostragem, destacou-se a parte superior ao longo da linha picotada, puxando as abas para 

fora para abrir o saco. Emergiu-se o saco estéril lentamente na água em contra-corrente e 

preencheu-se até a linha demarcada, atingindo 100 mL de amostra. Para fechar o saco estéril, 

puxou-se as extremidades, dobrando no mínimo 3 vezes a aba superior. Em seguida, 

direcionou-se as amostras contidas no saco estéril para uma caixa de isopor com gelo.  

Amostragens para análise laboratorial de metais em água: Com utilização de luvas 

limpas, pegou-se uma seringa limpa e a inseriu na água corrente, injetando a amostra líquida e 

dispersando três vezes a fim de ambientar a seringa antes da amostragem final. Com a seringa 

cheia, acoplou-se a ela um filtro, com membrana de acetato de celulose, marca Millipore® e 

porosidade de 0,45µm e realizou-se a filtração da amostra em um frasco identificado de 60 

mL de polietileno até o seu preenchimento. Em seguida, a amostra filtrada foi acidificada com 

três gotas de HNO3 concentrado da marca Merck® em pH menor do que dois, para evitar a 

adsorção dos metais  a parede do frascos, mantendo-os em solução. Em seguida, 

direcionaram-se as amostras contidas no saco estéril para uma caixa de isopor com gelo (vide 

FIGURA 17). 
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FIGURA 16: Técnica de amostragem de água contra corrente 

 
Fonte: Elaborado pela autora, com base na pesquisa de campo. 

 

FIGURA 17: Técnica de filtração de água para análise de metais na água. 

 
Fonte: Elaborado pela autora, com base na pesquisa de campo. 

Posteriormente, todas as amostras foram conduzidas para o laboratório de saneamento 

ambiental do departamento de engenharia civil da Universidade Federal de Ouro Preto. Com 

intuito de assegurar à integridade e confiabilidade de cada amostra, estas foram 

acondicionadas conforme cada especificidade e exigências estabelecidas para cada análise, 

como mostra o QUADRO 5. 
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QUADRO 5: Armazenamento e preservação de amostras para as análises 

Ensaio Recipiente 
Quantidade 

da amostra 

Formas de conservação 

das amostras 
Armazenamento 

Prazo de 

validade 

Clorofila (a) 

 Frasco âmbar 

embalado com 

papel alumínio  

500 mL Resfriamento em gelo * Refrigeração a 4 ºC ± 2 ºC. 24h 

DBO Frasco âmbar 500 mL Resfriamento em gelo * Refrigeração a 4 ºC ± 2 ºC. 24h 

Sólidos Totais Frasco âmbar 500 mL Resfriamento em gelo * Refrigeração a 4 ºC ± 2 ºC. 24h 

Ânions Frasco âmbar 1000 mL Resfriamento em gelo * Refrigeração a 4 ºC ± 2 ºC. 24h 

Coliformes 

totais e E.coli 

Sacolas 

apropriadas 

esterilizadas 

100 mL Resfriamento em gelo * Refrigeração a 4 ºC ± 2 ºC. 24h 

Metais em 

água 

Frasco de 

Polietileno 
10 mL Resfriamento em gelo 

Adicionou ácido nítrico até 

pH < 2. * Refrigeração a 4 

ºC ± 2 ºC. 

6 meses 

Metais em 

sedimentos 

Sacos de 

Polietileno 
- -- ---- 

-- 

 

Fonte: adaptado ANA, 2011 e APWA, 2005. * as amostras foram mantidas refrigeradas até o 

momento da análise. 

5.4.2 AMOSTRAGEM DE SEDIMENTOS 

As amostras de sedimentos foram coletadas nas margens dos corpos hídricos de todos 

os pontos de amostragem deste estudo, onde retiraram-se aproximadamente dois kg da 

camada superficial do sedimento fundo. Esta etapa contou com o auxílio de um coletor com 

haste alongada e uma draga tipo Birge-Ekman. A FIGURA 18 ilustra a técnica de amostragem 

para sedimentos de fundo.  

Após a coleta, as amostras de sedimentos foram acondicionadas em saco plástico 

(polietileno), identificadas e conduzidas em caixa de isopor para o laboratório de saneamento 

ambiental do departamento de engenharia civil da Universidade Federal de Ouro Preto. 

http://lista.mercadolivre.com.br/frasco-ambar-de-100ml
http://lista.mercadolivre.com.br/frasco-ambar-de-100ml
http://lista.mercadolivre.com.br/frasco-ambar-de-100ml
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FIGURA 18: Técnica de amostragem de sedimentos de fundo de rio. 

Fonte: Elaborado pela autora, com base na pesquisa de campo. 

5.5 ANÁLISES 

5.5.1 ANÁLISES DA AMOSTRAGEM EM CAMPO 

Para obtenção de resultados de oxigênio dissolvido na água, utilizou-se a Sonda 

HACH 40 D HQ eletrodo LDO101. A determinação da turbidez contou com auxilio do 

Turbidímetro Digital Portátil da Digimed Modelo DM-TU. Enquanto o levantamento da 

condutividade elétrica, ORP, pH, sólidos totais dissolvidos, temperatura utilizou-se o 

Multiparâmetro Portátil da Myron L. Company, Ultrameter II, 6P, vide FIGURA 19. 

 

FIGURA 19: Aparelhos utilizados para análise da água. 

Sonda HACH 40 D HQ eletrodo 

LDO101. 

Turbidímetro Digital Portátil da 

Digimed Modelo DM-TU 

Multiparâmetro Portátil da 

Myron. Company, Ultrameter II, 6P  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaborado pela autora.  
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5.5.2 ANÁLISES EM LABORATÓRIOS 

Análise em água superficial 

 O QUADRO 6, sintetiza todos os métodos realizados para cada análise de água e os 

respectivos laboratórios onde foram realizadas:  

 

QUADRO 6: Métodos padronizados adotados para as análises das amostras 

Parâmetro Unidade 
Método/Referência 

utilizado 
Descrição do Equipamento Local 

Clorofila a µg/L 
6520 

(NEM, 1981) 

Espectrofotômetro dr 6000™ 

uv-vis - Hach 

 

Laboratório de 

Saneamento 

Ambiental (UFOP 

DBO mg/L 

5210 B (APHA, 

2012) 

 

_ 

Laboratório de 

Saneamento 

Ambiental (UFOP) 

Sólidos 

Totais 
mg/L 

2540 B (APHA, 

2012) 

 

_ 

Laboratório de 

Saneamento 

Ambiental (UFOP) 

Ânions mg/L 

Nitrato (HACH 8171) 

Nitrito (HACH 8173) 

Cloreto ( 4500-Cl
-
) 

 

Espectrofotômetro dr 6000™ 

uv-vis - Hach 

 

Laboratório de 

Saneamento 

Ambiental (UFOP) 

Coliformes 

totais e 

E.coli 

NMP/100 

mL 

Colilert 9223 B 

(APHA, 2012) 
_ 

Laboratório de 

Biologia e Tecnologia 

de Micro-organismos 

(UFOP) 

Metais em 

água 
mg/L 

 

QUARESMA  

(2014) 

Espectrofotômetro de 

Fluorescência de Raios X por 

Reflexão Total (TXRF) 

BRUKER, S2 Picofox. 

 

Laboratório de 

Caracterização 

Molecular e 

Espectrometria de 

Massas (UFOP) 

Mercúrio na 

água 
mg/L 

1631 

(EPA, 1983) 

Espectrofotômetro de 

absorção atômica com 

geração de vapor frio, 

modelo SpectrAA 50B, 

da marca Varian 

Laboratório de 

espectrometria de 

absorção atômica  

(UFOP) 

Fonte: Elaborado pela autora, com base na ANA, 2011 e APWA, 2005. 

Análise granulométrica e análise geoquímica em sedimentos de fundo 

Após secas ao natural, as amostras de sedimentos foram quarteadas e dois quartis 

foram separados e submetidos ao peneiramento, utilizando-se um conjunto de peneiras de 

diferentes malhas, explicitadas no QUADRO 7 em um agitador de peneiras tipo Rotap 

(SOLOTEST®), agitados durante 20 minutos.  As frações peneiradas das amostras foram 
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separadas e pesadas em balança analítica, e os resultados foram classificados na escala de 

Wentworth  em: grânulo, areia muito grossa, areia grossa, areia média, areia fina, areia muito 

fina e finos (silte e argila). 

Para que não ocorressem interferências nos resultados de cada amostra, após o término 

de cada peneiramento, as peneiras foram limpas com escova, depois enxaguadas com água 

destiladas e secas à temperatura ambiente. 

 

QUADRO 7: Peneiras utilizadas no fracionamento granulométrico 

ABNT/Mesh Φ (diâmetro partículas)-mm Classificação (Wentworth, 1922) 

5 4,000 Seixo (S) 

10 2,000 Grânulo (G) 

18 1,000 Areia Muito Grossa (AMG) 

35 0,500 Areia Grossa (AG) 

60 0,250 Areia Média (AM) 

120 0,125 Areia Fina (AF) 

230 0,0625 Areia Muito Fina (AMF) 

<230 <0,0625 Silte/ Argila (S/A) 

Fonte: Elaborado pela autora, com base na classificação de Wentworth (1922). 

 

A porção mais fina das amostras (<0,0625 mm) foi separada e digerida de acordo com 

o método proposto por Pueyo et al. (2001). Na digestão com água régia, pesou-se cerca de 

1,000 g de sedimento (<0,0625 mm) em béquer de 100 mL. Adicionou-se uma pequena 

quantidade de água deionizada (de 0,5 a 1,0 mL). Em seguida colocou-se 9,3 mL de água 

régia (7,0 mL de HCl 37 % p/p e 2,3 mL de HNO3 65% p/p).  

Após agitação, tampou-se o béquer com vidro de relógio e mantido à temperatura 

ambiente por 16 horas. A partir do béquer tampado colocou-se na placa aquecedora com 

temperatura entre 90°C e 100° C por 2 horas. Após resfriamento filtrou-se a amostra, 

utilizando papel de filtro quantitativo JP - 41, marca Quanty e 9 cm Ø. Fez-se a lavagem 

do resíduo com água deionizada, recolhendo o filtrado em balão volumétrico de 50 mL. 

Após, as alíquotas foram analisadas pela técnica de espectrometria de emissão atômica com 

plasma indutivamente acoplado (ICP-OES), marca Spectro e modelo Ciros, para a 

mensuração da concentração de metais. 
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5.6 DETERMINAÇÃO DO ÍNDICE DE QUALIDADE DA ÀGUA (IQA) 

A partir dos resultados das análises de água, determinou-se o Índice de Qualidade da 

Água (IQA). Este índice foi desenvolvido pela National Sanitation Foundation (NSF) dos 

Estados Unidos, através de pesquisa de opinião junto a vários especialistas da área ambiental, 

quando cada técnico selecionou, a seu critério, os parâmetros relevantes para avaliar a 

qualidade das águas em relação ao material orgânico e estipulou para cada um deles, um peso 

relativo na série de parâmetros especificados (FEAM, 2000). 

Em sua formulação original, o IQA-NSF é uma combinação linear (somatória) dos 

produtos entre cada sub-índice e seu respectivo peso, conforme a equação abaixo. Entretanto, 

diversos pesquisadores chegaram a um consenso de que a forma multiplicativa do IQA-NSF 

refletia melhor a variabilidade total dos dados e que permitia analisar a influência e a 

sensibilidade de cada parâmetro na mudança de faixa de cada classificação.  

Neste sentido, a determinação do IQA pela fórmula do produtório utilizado nesta 

pesquisa corresponde a: 





9

1

1

i

wiqIQA  

Onde: 

  
08,008,01,0

.

1,0

4

1,0

3

1,012,015,0

.

17,0

STTuTempPONODBOpHcoliEOD qqqqqqqqqIQA 

em que:  

IQA – índice de qualidade da água, um número de 0 a 100;  

qi – qualidade do i-ésimo parâmetro, um número entre 0 a 100;  

wi – peso correspondente ao i-ésimo parâmetro, um número entre 0 e 1. 

 

 O QUADRO 8 representa os pesos de cada parâmetro utilizados no cálculo do IQA e 

o QUADRO 9 classifica por faixas o índice estabelecido  e adaptado pela Feam (2000). 
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QUADRO 8: Pesos atribuídos aos parâmetros para o calculo do IQA. 

Parâmetro Peso - wi qi  

Oxigênio dissolvido (mg/L)  0,17 ODq  

*Coliformes termotolerantes (NMP/100mL) 0,15    coliEq .  

pH 0,12    pHq  

DBO (mg/L) 0,1    DBOq  

Nitrato (mg/L ) 0,1 03Nq  

Fosfato total (mg/L 0,1    4POq  

Variação na temperatura (°C) 0,1    .Tempq  

Turbidez (UNT) 0,08    Tuq  

Sólidos Totais (mg/L) 0,08 STq  

  *Substituído por E. coli a partir de 2013.   

  Fonte: FEAM, 2000. 

 

QUADRO 9: Classificação do Índice de Qualidade das Águas – IQA 

Nível de Qualidade Faixa 

Excelente 90 < IQA ≤ 100 

Bom 70 < IQA ≤ 90 

Médio 50 < IQA ≤ 70 

Ruim 25 < IQA ≤ 50 

Muito Ruim 0 < IQA ≤ 25 

  Fonte: FEAM (2000). 

5.7 APLICAÇÃO E TRATAMENTO ESTATÍSTICO  

Para as análises estatísticas, esta pesquisa contou com o auxílio do software R©, 

versão 3.1.3, desenvolvido por R Foundation for Statistical. Para os procedimentos de 

estatística multivariados utilizou-se o pacote “FactoMineR”.  
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6 CARACTERIZAÇÃO DA ÁREA DE ESTUDO 

6.1 LOCALIZAÇÃO DA ÁREA DE ESTUDO 

A bacia hidrográfica do rio do Peixe localiza-se no leste do estado de Minas Gerais, e 

está inserida no Complexo Itabira, uma unidade geológica localizada na extremidade 

nordeste do Quadrilátero Ferrífero. Encontra-se entre as coordenadas 19º42’0”S e 19º36’0”S   

de latitude sul, e 43º20’30”S e 43º5’0”S de longitude oeste, conforme apresenta a FIGURA 

20.  

Pertencente a bacia hidrográfica o rio Doce, esta limita-se ao norte com a bacia do rio 

Jirau, ao sul com o rio Piracicaba, ao leste com a bacia do ribeirão Piçarrão e ao oeste com a 

bacia do rio Santa Bárbara . 

 

FIGURA 20: Localização geográfica da bacia hidrográfica do rio do Peixe. 

 

Fonte: Elaborado pela autora, com base nos dados do IBGE (2010); IBGE (1985); 

BALTAZAR et al. (2005) 
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6.2 UNIDADES DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE RECURSOS HÍDRICOS – 

UPGRH 

A bacia hidrográfica do rio Peixe está inserida na Unidade de Planejamento e Gestão 

de Recursos Hídricos – UPGRH- DO2 - Rio Piracicaba. De acordo com a Deliberação 

Normativa do CERH/MG, nº 06/2002, as UPGRHs foram estabelecidas visando à 

implantação dos instrumentos da Política Estadual e da gestão descentralizada dos recursos 

hídricos no estado de Minas Gerais, conforme ilustra a FIGURA  

A UPGRH - DO2 abarca 20 municípios mineiros, sendo representado por uma 

população de 687.851 habitantes e possui uma área de drenagem de 5.706 km². 

 

FIGURA 21: Mapa da unidade de planejamento e gerenciamento de recursos hídricos - 

DO2 – rio Piracicaba. 

 

Fonte: Elaborado pela autora, com base nos dados do IGAM (2009). 
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6.3 HISTÓRICO DE OCUPAÇÃO NA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO DO 

PEIXE 

Os processos de ocupação na bacia hidrográfica do rio do Peixe deram-se nas duas 

primeiras décadas do século XVIII. Segundo relato do cônego Raimundo Trindade, por volta 

de 1705, o padre Manoel do Rosário e João Teixeira Ramos descobriram ouro de aluvião nas 

proximidades do córrego da Penha. A partir de então, ergueram-se uma capela e logo após, as 

primeiras casas entorno da igreja e próximo aos corpos hídricos, pertencentes aos 

exploradores do ouro.  

Diante disso, um espaço foi construído por uma sociedade que se dedicavam a 

atividades econômicas como explotação de ouro e ferro, siderurgia incipiente realizada em 

pequenas forjas, indústrias têxteis e alimentares, agricultura e pecuária caracterizada pelo 

cultivo de produtos próprios da denominada “lavoura branca”, como arroz, feijão, uva usada 

para fabricação de bebidas e, ainda, pecuária extensiva (IPAC, 2014).  

Ainda em meados do século XIX, com o aumento populacional, surgiu-se a 

necessidade de construção de um templo maior. De topografia acidentada, o crescimento 

urbano dava-se nos locais mais próximos das áreas de mineração e nas estradas de acesso ao 

povoado, dada a sua importância comercial (IPAC, 2014).  

Outro marco histórico relevante do processo de ocupação na bacia hidrográfica do rio 

do Peixe foi à instalação da Companhia Vale do Rio Doce, em 1942. Esta provocou uma 

reordenação social, novo arranjo do espaço físico da cidade e firmou a mineração como a sua 

principal atividade econômica.  

6.3.1 HISTÓRICO DA EXPANSÃO DA ÁREA URBANA E DE MINERAÇÃO 

NA BACIA HIDROGRAFICA DO RIO DO PEIXE 

Baseando-se no trabalho desenvolvido por Clemente, Leite e Pereira, 2013 e adaptado 

para esta pesquisa, este tópico retrata a evolução da ocupação urbana e minerária na bacia a 

partir dos anos 80 e até o cenário atual, conforme é ilustrado na FIGURA 22 e FIGURA 23. 

Em 1985, a área minerada representava uma área de 13,04 km², conforme a TABELA 

1. Nesse ano havia três minas ativas, a mina do Cauê, a mina do Meio ("Chacrinha") e a mina 

da Conceição. No ano de 1997, a área de extração mineral teve um crescimento de 3,62 km², 

chegando a um total de 16,66 km². Enquanto no ano de 1997, a área de extração mineral teve 

um crescimento de 3,13 km², chegando a um total de 19,79 km². Atualmente a área de 

mineração abarca 23,69 km² do alto curso da bacia hidrográfica do rio do Peixe. 
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TABELA 1: Resultados da expansão da área urbana e de mineração em Itabira. 

Anos 
Expansão da mancha 

urbana (km²) 

Expansão da área de 

mineração (km²) 

1985 11,56 13,04 

1997 12,78 16,66 

2007 15,37 19,79 

2015 19,28 23,69 

 Fonte: Adaptado pela própria autora com base nos dados de Clemente, Leite e Pereira (2013). 

  

 

FIGURA 22: Mapa da expansão da área de mineração na bacia do rio do Peixe. 

 

Fonte: Elaborado pela autora, com base nos dados de Clemente, Leite e Pereira (2013). 

  

Em 1985, a mancha urbana correspondia a 11,56 km². No ano de 1997, a área da 

cidade cresceu 1,22 km², em comparação com 1985 (com 12.78 km² em 1997). O crescimento 

urbano foi maior nas partes sul e sudeste, pois a mineração apresentava como forte barreira 

para o crescimento da malha urbana, principalmente a oeste, noroeste e sudoeste, conforme a 

FIGURA 23.  
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O aumento da mancha urbana e da área superficial de mineração também é 

evidenciado no ano de 2007, com a primeira alcançando 15,37 km² e a última 19,79 km². O 

crescimento urbano continuou nos setores sul e sudeste. Atualmente a área urbana abrange 

19,28 km² do alto curso da bacia hidrográfica do rio do Peixe. 

 

FIGURA 23: Mapa da expansão da área urbana na bacia do rio do Peixe. 

 

Fonte: Elaborado pela autora, com base nos dados de Clemente, Leite e Pereira (2013). 

6.4 ASPECTOS SOCIAS E ECONÔMICOS DA BACIA 

           A bacia hidrográfica do rio do Peixe abrange aproximadamente 82,35% (337,55 km²) 

do município de Itabira e 17,65% (72,35 km²) do território rural do município de Nova Era, 

conforme é ilustrado na FIGURA 24. 
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FIGURA 24: Mapa de localização dos municípios. 

 

Fonte: Elaborado pela autora, com base nos dados do IBGE (2010). 

 

 

De acordo com os dados disponibilizados pelo IBGE o município de Itabira possui 

uma população estimada em 109.783 habitantes e um IDHM de 0,756. Sendo a média do 

Produto Interno Bruto (PIB) per capita do município, em 2012, de R$ 36.333,49 reais.  

6.5 HIDROGRAFIA 

A hidrografia da bacia do rio do Peixe é constituída de uma rede de drenagem 

composta por um rio principal, 43 macro tributários e 706 micro tributários. O curso d’água 

principal da bacia é denominado rio do Peixe, onde sua nascente encontra-se na Serra da 

Conceição, contida na barragem de rejeitos de mineração Itabiruçu da Companhia Vale S.A 

no município de Itabira. O Rio do Peixe possui uma extensão de 52,68 km e sua confluência 

com o Rio Piracicaba (afluente do Rio Doce), localiza-se na zona rural, próximo a cidade de 

Nova Era.  A seguir serão descritos os principais tributários foco desta pesquisa e suas 

respectivas extensões, tais como: córrego Candinópolis (11,59 km), córrego Conceição (8,60 

km), córrego do Cabral (9,42 km), córrego da Cachoeira (14,33 km), córrego dos Doze (7,22 
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km), córrego Goiabeira (6,59 km), córrego Periquito (9,72 km) e por fim o córrego Santa cruz 

(9,86 km).  A bacia drena uma área de aproximadamente 409,89 km², conforme a FIGURA 

25. 

FIGURA 25: Malha de drenagem da bacia hidrográfica do rio Peixe. 

 

Fonte: Elaborado pela autora, com base nos dados de IBGE (1985). 

 

6.6 ENQUADRAMENTO DOS CORPOS HIDRÍCOS DA BACIA DO RIO 

PIRACICABA 

 

Em função do crescente e intensivo uso do solo na bacia, principalmente pelas 

atividades industriais, extrativismo mineral, silvicultura, agricultura irrigada, e o surgimento 

de conflitos entre as diversas utilidades do recurso hídrico, em 1993, a Fundação Estadual do 

Meio Ambiente – FEAM, por meio da solicitação do Conselho Estadual de Política 

Ambiental – COPAM, iniciou os estudos para o Enquadramento dos Corpos D’água da bacia 

do rio Piracicaba. Tendo como prerrogativa a necessidade de disponibilidade de água em 

qualidade e quantidade necessárias para atender aos usuários residentes na bacia que, na 

época, somavam 600 mil (FEAM, 1993). 
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Assim, a bacia do rio Piracicaba teve seu enquadramento homologado pela 

Deliberação Normativa do Conselho Estadual de Política Ambiental n°9 de 19 de abril de 

1994, tendo em vista a necessidade de proteção dos recursos hídricos. Foi uma das primeiras a 

ter o enquadramento definido, tornando-se referência no Estado de Minas Gerais e no Brasil 

(FEAM, 1993). 

Diante disso, ficou definido nesta deliberação o enquadramento de dozes trechos na 

bacia do rio do Peixe do município de Itabira e Nova Era. Dos dozes trechos enquadrados pela 

D.N COPAM 009/94, oito foram pontos de amostragens desta pesquisa, conforme o 

QUADRO 10. 

Os pontos de amostragens P2, P6, P9 e P11 desta pesquisa não possuem 

enquadramento na D.N COPAM 009/94. Neste sentido, estes foram enquadrados como classe 

2, conforme FIGURA 26. De acordo com a Resolução CONAMA 357/2005 em seu Art. 37 

“Enquanto não aprovados os respectivos enquadramentos, as águas doces serão consideradas 

classe 2, exceto se as condições de qualidade atuais forem melhores, o que determinará a 

aplicação da classe mais rigorosa correspondente”. 

 

QUADRO 10: Enquadramento dos corpos hídricos da bacia e suas classes 

Pontos de amostragens Descrição Enquadramento 1994 

P1 Rio do Peixe Classe 1 

P2 Córrego Conceição Classe 2 

P3 Córrego Dozes Classe 1 

P4 Córrego Candinópolis Classe 1 

P5 Rio do Peixe Classe 2 

P6 Córrego Santa Cruz Classe 2 

P7 Córrego Cachoeira Classe especial 

P8 Rio do Peixe Classe 2 

P9 Córrego Goiabeiras Classe 2 

P10 Córrego São José Classe especial 

P11 Córrego Cabral Classe 2 

P12 Rio do Peixe Classe 2 

       Fonte: Elaborado pela autora, com base nos dados da D.N COPAM 009/94. 
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FIGURA 26: Mapa de enquadramento dos corpos hídricos na bacia. 

 

 Fonte: Elaborado pela autora, com base nos dados da D.N COPAM 009/94. 

 

6.7 HIERARQUIZAÇÃO FLUVIAL 

 

Segundo Christofoletti (1980) a hierarquia fluvial consiste no processo de 

classificação de curso d’água (ou da área drenada que lhe pertence) no conjunto total da bacia 

hidrográfica na qual se encontra. Quanto maior a participação percentual de canais de 

primeira ordem, maior é a fragilidade da paisagem, pois os mesmos indicam maior dissecação 

do relevo, que pode ser provocada por controle estrutural, como falhas, fraturas ou 

dobramentos (CHRISTOFOLETTI, 1980). 

De acordo com a hierarquização fluvial realizada na bacia de drenagem do rio do 

Peixe, os canais fluviais são constituídos de 50,03% de canais de primeira ordem; 25,05% de 

segunda ordem; 10,99% de terceira ordem; 9,39% de quarta ordem; 0,33% de quinta e 4,20% 

de sexta ordem, conforme ilustra a FIGURA 27. 
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FIGURA 27: Mapa de hierarquização fluvial dos corpos hídricos da bacia. 

 

 Fonte: Elaborado pela autora, com base nos dados da USGS (2015). 

 

6.8 LITOLOGIA 

 

  De maneira geral, a litologia da bacia é composta pelo Quadrilátero Ferrífero e pelo 

Embasamento Cristalino, QUADRO 11. Sendo constituída por 16,35% Supergrupo Rio das 

Velhas, Grupo Nova Lima (A34rn); 0,25% Grupo Serra Negra,  Litofácies formação 

ferrífera bandada (APsnff); 3,54% Grupo Serra Negra, litofácies quartzito (APsnq) ; 30,87% 

Grupo Serra Negra - litofácies metavulcanossedimentar (APsnvs); 0,48% Supergrupo Minas, 

Grupo Caraça (PP1mc); 1,93% Supergrupo Minas, Grupo Itabira (PP1mi); 1,42% 

Supergrupo Minas, Grupo Piracicaba (PP1mp) e 45,16% Suíte Borrachudos (PP4gammaAb) 

conforme ilustra a FIGURA 28, (CPRM; CODEMIG, 2014). 
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Fonte: Elaborado pela autora, com base nos dados da CPRM/CODEMIG (2014). 

 

QUADRO 11: Descrição das classes litológicas da bacia hidrográfica do rio Peixe. 

CORES SIGLA UNIDADE LITOTIPOS 

 

APsnvs 

Grupo Serra Negra - 

litofácies 

metavulcanossedimentar 

Rocha metaultramáfica e metamáfica 

tholeiíticas, gnaisses bandados, 

quartzito, metabasalto komatiítico, 

metavulcânica félsica, formações 

químico-exalativas, FFB e xisto. 

 

PP4gammaAb Suíte Borrachudos 
Quartzo monzonito, álcali-feldspato 

granito, ortognaisse granítico alcalino. 

 

APsnq 
Grupo Serra Negra, 

litofácies quartzito 

Quartzito puro, quartzito laminado 

argiloso e localmente ferruginoso, 

formação ferrífera bandada; biotita 

gnaisse bandado; calcissilicática 

laminada; anfibolitoeventual.  

Predominâncias conforme a litofácies. 

 

PP1mc 
Supergrupo Minas, 

Grupo Caraça 

Quartzito com metaconglomerado e 

filito quartzoso subordinados. 

 

PP1mi 

 

Supergrupo Minas, 

Grupo Itabira 

 

Itabirito, dolomito. 

 

APsnff 

 

Grupo Serra Negra, 

Litofácies formação 

ferrífera bandada 

 

Formação ferrífera bandada 

predominante intercaladas em gnaisse 

bandado tipo TTG. Ocorrência 

eventual de quartzito puro, quartzito 

Laminado argiloso e localmente 

ferruginoso, calcissilicática laminada e 

anfibolito e rochas metaultramáficas. 

 

PP1mp 

 

Supergrupo Minas, Grupo 

Piracicaba. 

 

Filito quartzoso e/ou grafitoso com 

intercalações de metarenito e 

metaconglomerado. 

 

A34rn 
Supergrupo Rio das 

Velhas, Grupo Nova Lima 

Rocha metaultramáfica e metamáfica 

tholeiíticas, metabasalto komatiítico, 

metavulcânica félsica, formações 

químico-exalativas, FFB e xisto. 



 

73 

 

FIGURA 28: Mapa litológico da bacia. 

 

Fonte: Elaborado pela autora, com base nos dados da CPRM/CODEMIG (2014). 

6.9 ALTITUDE 

Os mapas de altitudes em bacias hidrográficas são importantes fontes de estudos, onde 

permite uma melhor avaliação do comportamento do relevo, podem-se observar os limites e a 

ocorrência das principais altitudes e divisores topográficos encontradas no interior da bacia. 

  

Portanto, conforme a FIGURA 29, a bacia hidrográfica apresenta altitudes que variam 

de 510 a 1300 m. Prevalecendo em aproximadamente 46,90% na área total da bacia as 

altitudes entre os intervalos de 860 m a 930 m, seguidas de altitudes relevantes entre os 

intervalos de 780 a 850m, constituindo 38,36% da área da bacia. 
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FIGURA 29: Mapa de altitude da bacia. 

 

Fonte: Elaborado pela autora, com base nos dados da USGS (2015). 

6.10 DECLIVIDADE 

 Dada à importância das características físicas de uma determinada bacia hidrográfica 

para planejamento territorial, ambiental, urbano, rural, entre outros fins, os produtos 

cartográficos cada vez mais tem se mostrado ferramentas imprescindíveis nos estudos de 

bacias.  

Portanto, um dos produtos cartográficos que merece destaque nos estudos de bacias é 

o mapa de declividades. Esta fonte de dado tem como um atributo representar a inclinação do 

relevo, podendo informar a influência dessa característica física no comportamento 

hidrológico da bacia hidrográfica. 

Segundo a classificação de declividade da Embrapa (1979), a bacia hidrográfica do rio 

Peixe é representada pelas classes de Plano (2,65%), Suavemente ondulado (9,37%), 

Ondulado (38,36%), Fortemente Ondulado (46,90%), Montanhoso (2,72%) e Fortemente 

Montanhoso (0,02%), conforme ilustra a FIGURA 30. 
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FIGURA 30: Mapa de declividade da bacia. 

 

Fonte: Elaborado pela autora, com base nos dados da USGS (2015). 

  

6.11 SOLOS 

A composição pedológica da bacia hidrográfica do rio Peixe é marcada por três tipos 

de classes de solos, conforme ilustra a FIGURA 31. 

Representando 68,68% da área, os Latossolos Vermelho-Amarelos, são 

predominantemente na bacia e se caracterizam por serem profundos e bem drenados. São 

encontrados principalmente nos planaltos dissecados (EMBRAPA, 2011). 

 Prevalecendo em 17,84% na bacia a classe Latossolos Vermelho, são representadas 

por solos muito profundos, bem drenados, friáveis ou muito friáveis, de textura argilosa ou 

muito argilosa e média (EMBRAPA, 2011). 

Os Argissolos Vermelho-Amarelos ocorrem na porção oeste da unidade. Sendo 

representados por (13,48%) na bacia, estes são solos cauliníticos e com uma gradiente textural 

entre os horizontes A e B, que tem uma menor condutividade hidráulica. Por isso, durante 
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uma chuva forte, pode ocorrer uma rápida saturação do horizonte superficial mais arenoso e 

uma reduzida infiltração da água na superfície do solo, o que favorece a ocorrência de 

processos importantes de erosão, mesmo quando o relevo é suavemente ondulado. Quando o 

relevo é mais movimentado, não são recomendados para agricultura, e sim para silvicultura 

(EMBRAPA, 2011). 

FIGURA 31: Mapa de solos da bacia. 

 

Fonte: Elaborado pela autora, com base nos dados da EMBRAPA (2011). 

 

6.12 CLIMA 

Na classificação de Köppen, o clima é caracterizado pela existência de duas estações: 

uma seca, correspondente ao outono e inverno, que se estende de abril a setembro, e uma 

chuvosa, englobando a primavera e o verão, estendendo-se de outubro a março (KÖPPEN, 

1931). O comportamento climático da bacia hidrográfica do rio Peixe é definido por 95,59%  

Am, seguido de 4,41% do clima Aw, conforme FIGURA 32. 
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FIGURA 32: Mapa climático da bacia. 

 

Fonte: Elaborado pela autora, com base nos dados de Peel MC et al. (2007). 

6.13 PRECIPTAÇÕES 

          A FIGURA 33 representa os dados totais registados pelas estações pluviométrica do 

Centro de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais (CEMADEM). 

 

   Fonte: Elaborado pela autora, com base nos dados do (CEMADEN, 2015).  
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FIGURA 33: Dados de precipitações registrados pelas estações pluviométricas do 

CEMADEM no município de Itabira. 
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6.14 TEMPERATURA 

A área em estudo apresenta comportamento térmico variado, onde 57,22% do 

território da bacia possui temperatura entre 19 a 21 ºC e 42,78% do território da bacia 

possuem temperaturas mais amenas entre 21 a 22 ºC, conforme a FIGURA 34. 

Tal comportamento climático é decorrente do fato de que o relevo da área apresenta-se 

bastante acidentado e contêm elevações altimétrica consideráveis, verificando-se em algumas 

áreas altos índices pluviométricos e temperaturas amenas. Como também a existência de forte 

radiação solar e grande variação da temperatura entre o dia e a noite, constante incidência de 

ventos e tempestades de raios (DUTRA et al., 2002).  

 

FIGURA 34: Mapa geotérmico da bacia. 

 

 Fonte: Elaborado pela autora, com base nos dados do SIMGE (2015). 
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6.15 VAZÕES   

O entendimento dos processos hidrológicos que ocorrem em uma bacia hidrográfica 

constitui-se em elemento indispensável para a avaliação do grau de influência das diferentes 

intervenções humanas sobre os recursos hídricos. 

 Os registros históricos de séries de vazão em uma bacia reúnem as respostas do 

sistema hídrico às intervenções antrópicas ocorridas na área de drenagem ao longo dos anos, 

que influenciam a disponibilidade hídrica de um rio. 

Portanto, com intuito de obter informações a respeito das vazões na bacia do rio Peixe, 

realizou-se uma consulta espacial georreferenciada no Atlas Digital Das Águas De Minas 

(HIDROTEC, 2015).  

A partir disso, extraíram-se informações sobre vazões na bacia hidrográfica do rio do 

Peixe, conforme FIGURA 35. Vale ressaltar que estes dados são de vazões estimadas, obtidos 

através de cálculos estatísticos, bem como a regionalização hidrológica, sendo necessários 

estudos mais confiáveis para obter informações mais reais e concretas sobre as vazões da 

bacia. 

A TABELA 2, descreve trabalhos de medições de vazões nos corpos hídricos da bacia 

hidrográfica do rio do Peixe para os pontos de amostragens P4 e P5. 

 

TABELA 2: Medições de vazões reais na bacia do rio do Peixe 

Seção Descrição  
Ano de 

medição 

Estação 

do ano 

Vazão 

média 

(m³/s) 

Velocidade 

média 

(m/s) 

Trabalho 

desenvolvido 

Córrego 

Candinópolis 

MIRANDA et., al 

(2014) mensuraram 

vazões no ponto de 

amostragem (P4) 

desta pesquisa. 

2014 

Úmido 0,40 m³/s 0,41 m/s 
MIRANDA 

et., al (2014) 

Seco 0,26 m³/s 0,45 m/s 

Rio do Peixe 

COUTO et., al 

(2011)  mensuraram 

vazões no ponto de 

amostragem (P5) 

desta pesquisa. 

2010 

Úmido 4,61 m³/s 1,84 m/s 
COUTO et., 

al (2010)   

Seco 2,19 m³/s 3,03 m/s 

Fonte: Elaborado pela autora. 
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FIGURA 35: Mapa de vazões médias de longo período na bacia. 

 

  Fonte: Elaborado pela autora, com base nos dados da HIDROTEC (2010). 

6.16 OUTORGA DE USO INSIGNIFICANTE 

Com o aumento da diversificação dos usos múltiplos, a intensificação da 

urbanização e o aumento populacional resultaram em uma multiplicidade de impactos 

que exigem evidentemente mecanismos de controle sobre as demandas dos recursos 

hídricos de uma dada bacia hidrográfica. 

Diante disso, em Minas Gerais por meio do arcabouço legal criou-se a Lei 

Estadual no 13.199, que dispõe sobre a Política Estadual de Recursos Hídricos no Estado de 

Minas Gerais, estabelece que a outorga dos direitos de uso de recursos hídricos deva assegurar 

o efetivo exercício dos direitos de acesso à água. A outorga é o instrumento da Política de 

Recursos Hídricos que tem o objetivo de assegurar o controle quantitativo e qualitativo dos 

usos da água. Garante ao usuário outorgado o direito de acesso à água, uma vez que regulariza 

o seu uso em uma bacia hidrográfica. 
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Tendo em vista a significativa variação da oferta hídrica entre as diferentes regiões do 

Estado, principalmente quando consideradas as águas superficiais e a sua menor 

disponibilidade nas regiões norte, noroeste e nordeste, os usos insignificantes para águas 

superficiais apresentam valores distintos conforme a Unidade de Planejamento e Gestão de 

Recursos Hídricos – UPGRH em que elas ocorrem. 

Sendo considerados como usos insignificantes as captações e derivações de águas 

superficiais menores ou iguais a 1 litro/segundo e acumulações de volume máximo igual a 

5.000 m³. No caso de captações subterrâneas, tais como, poços manuais, surgências e 

cisternas, são consideradas como insignificantes aquelas com volume menor ou igual a 10 

m³/dia, de acordo com DN CERH MG 09/2004.  Conforme a FIGURA 36 as águas 

superficiais e subterrâneas da bacia hidrográfica são destinadas para os seguintes tipos de 

usos. 

 

FIGURA 36: Mapa de outorga de uso insignificante da bacia. 

 

Fonte: Elaborado pela autora, com base nos dados do SEMAD (2016).  
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6.17 OUTORGA DE USO SIGNIFICANTE  

Enquanto os usos significantes são aqueles onde as captações e derivações de águas 

superficiais são maiores que litro/segundo e acumulações de volume acima de 5.000 m³. 

Enquanto, captações subterrâneas, tais como, poços manuais, surgências e cisternas, são 

consideradas como insignificantes aquelas com volume maior ou igual a 10 m³/dia. 

Pode-se observar na FIGURA 37, a concentração de outorgas de uso significante na 

cabeceira da bacia hidrográfica do rio do peixe. 

 

FIGURA 37: Mapa de outorgas de uso significante da bacia. 

 

Fonte: Elaborado pela autora, com base nos dados do SEMAD (2016). 

 

Portanto, o levantamento dos tipos de usos das quais as águas são destinadas são de 

extrema importância para evitar conflitos entre usuários dos recursos hídricos e assegurar o 

efetivo direito de acesso à água. A FIGURA 38 ilustra a multiplicidade de usos da água na 

bacia hidrográfica do rio do Peixe. 
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FIGURA 38: Principais tipos de usos da água na bacia. 

 

DESSEDENTAÇÃO DE ANIMAIS 

 

Estima-se que a bacia do rio do Peixe é 

responsável pela dessedentação de 121.675 

animais. 

 

CONSUMO HUMANO 

 

A bacia hidrográfica do rio do Peixe abastece 

aproximadamente a 110.000 habitantes, incluindo 

o município de Itabira e uma porção da zona rural 

de Nova Era. O tributário córrego Candinópolis é 

responsável por 55% do abastecimento público do 

núcleo urbano de Itabira. 

 

CONSUMO INDÚSTRIAL 

 

A bacia hidrográfica do rio do Peixe é responsável 

por abastecer o distrito industrial de Itabira e 

outras indústrias como: têxtil, siderúrgica, 

laticínios, madeireiras, química, abatedouros, 

mineração entre outras.  

 

IRRIGAÇÃO 

 

O uso da água é destinado à irrigação de Cana-de- 

açúcar, Feijão (em grão), Mandioca, Milho (em 

grão), banana, hortaliças entre outras culturas de 

pequenos produtores familiares.  

 

 

Fonte: Elaborado pela autora, com base na pesquisa de campo. 
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6.18 USO E OCUPAÇÃO DO SOLO  

 

 O uso e ocupação do solo na bacia são representados pelas seguintes atividades 

conforme ilustra a FIGURA 39. O uso e ocupação na bacia hidrográfica do rio Peixe são 

marcados por (4,803%) mineração, (3,858) áreas edificadas, (2,374%) cultivo de pinus, 

(11,309%) cultivo de eucalipto, (27,891%) de floresta estacional semidecídual, (1,625%) 

pátio vale, (1,228%) drenagem fluvial (0,007%) estação de tratamento de esgoto, (0,001%) 

estação de tratamento de água, (2,449%) área industrial (44,454%) áreas de pastagens 

degradadas. 

 

FIGURA 39: Mapa de uso e ocupação do solo na bacia. 

 

Fonte: Elaborado pela autora, com base nos dados da USGS (2015). 

 

Portanto é notável a diversidade de degradações na bacia, sendo estas, colocam 

constantemente a qualidade dos corpos hídricos ameaçados, conforme ilustra a FIGURA 40.
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FIGURA 40: Tipo de ameaças e impactos nos corpos hídricos da bacia. 

 

 

EFLUENTE INDÚSTRIAL 

 

Os impactos dos despejos dos efluentes industriais 

na bacia têm deteriorado a qualidade dos sistemas 

fluviais da bacia. 

 

EFLUENTE DOMÉSTICO 

 

O sistema de tratamento de efluente nesta bacia 

ainda se encontra precário, visto que apenas 80% 

do esgoto gerado, 40% é tratado. 

 

 

PRÁTICAS AGRÍCOLAS INAPRÓPRIADAS 

 

Em diversos pontos da bacia são observados 

praticas agrícola inapropriadas que somadas com 

relevo íngreme da bacia, tem propiciado a 

aceleração dos processos erosivos na bacia. 

 

ALTERAÇÕES NA ÁGUA 

 

Diante das diversidades de pressões das atividades 

exercidas na bacia, constantemente a qualidade da 

agua é comprometida. 

Fonte: Elaborado pela autora, com base na pesquisa de campo. 

 



 

86 

7 RESULTADOS E DISCUSSÃO  

7.1 APRESENTAÇÃO DOS RESULTADOS 

 

Serão apresentados ao longo deste capítulo, os principais resultados obtidos nesta 

pesquisa para as duas campanhas de amostragens, uma no período úmido e outra no período 

seco. 

Os resultados analíticos das águas superficiais como os elementos (As, Ba, Ca, 

Co, Cr, Cu, Fe, Hg, K, Mn, Ni, P e Zn); os ânions (Cl
-
, NO2

-
, NO3

-
); parâmetros físico e 

químicos (pH, OD, ORP, DBO, condutividade elétrica, turbidez, temperatura da água, 

sólidos dissolvidos totais e  sólidos totais); parâmetros biológicos clorofila a e E. coli, 

estão compilados nas tabelas 3, 4, 5, e 6. 

As concentrações dos elementos maiores (Al, Fe, Ca, Na, Mg, K, Ti, P e Mn) e 

dos elementos traço (Ba, Be, Co, Cr, Cu, Li, Ni, Pb, S, V e Zn) encontrados  nos 

sedimentos de fundo estão expressamente dispostos nas tabelas 7 e 8. 

As tabelas 9 e 10 mostrarão à distribuição das diferentes frações granulométricas dos 

sedimentos de fundo obtidos durantes as duas campanhas de amostragens. 
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TABELA 3: Resultados da 1ª campanha de amostragem – Março de 2015 (período úmido). Teores de elementos em (mg/L) 

determinados nas águas por TXRF. 

 PONTOS DE AMOSTRAGENS Valores de cada elemento 

 P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 Mínimo Máximo Média 

As <LQ <LQ 0,008 <LQ <LQ <LQ <LQ 0,015 0,013 <LQ 0,009 <LQ 0,008 0,015 0,011 

Ba 0,305 0,711 <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ 0,305 0,711 0,508 

Ca 2,810 4,600 5,800 7,230 5,110 2,710 2,920 1,010 1,550 2,480 2,710 4,190 1,010 7,230 3,594 

Co <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ 0,023 <LQ <LQ <LQ <LQ 0,023 0,023 0,023 

Cr <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ 0,0410 <LQ 0,0410 0,0410 0,0410 

Cu <LQ 0,155 0,014 <LQ <LQ <LQ <LQ 0,036 <LQ <LQ <LQ 0,015 0,014 0,155 0,055 

Fe 1,012 10,150 0,998 1,533 1,479 1,437 0,460 6,980 4,850 3,889 5,933 7,750 0,460 10,150 3,873 

Hg 0,000025 0,000104 0,000002 <LQ <LQ <LQ 0,000009 0,000017 <LQ <LQ <LQ 0,000078 0,000002 0,000104 0,000039 

K 4,700 0,490 0,990 1,640 4,800 1,790 1,010 2,700 2,280 1,880 1,630 1,340 0,490 4,800 2,104 

Mn 1,368 13,210 0,252 0,154 0,201 0,097 0,124 0,901 0,056 0,132 0,270 1,486 0,056 13,210 1,521 

Ni 0,051 0,043 <LQ 0,034 0,049 0,051 <LQ 0,037 0,025 0,085 0,012 0,015 0,012 0,085 0,040 

P 0,155 0,715 0,585 0,020 1,065 0,035 0,020 1,700 0,555 0,400 0,345 2,250 0,020 2,250 0,654 

Zn 0,265 0,376 0,106 0,201 0,283 0,361 0,150 0,345 0,331 0,190 0,143 0,160 0,106 0,376 0,243 

Onde: <LQ (menor que o limite de quantificação).  
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TABELA 4: Resultados da 1ª campanha de amostragem – Março de 2015 (período úmido). Parâmetros físicos, químicos, 

biológicos e ânions. 

  PONTOS DE AMOSTRAGENS Valores de cada elemento 

 P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 Mín  Máx Méd 

Cl
-
 1,9 1,7 2,4 1,6 3,1 0,9 1,8 3,9 1,5 1,3 1,4 4,1 0,9 4,1 2,1 

NO2
-
 0,042 0,052 0,031 0,003 0,131 0,011 0,017 0,054 0,009 0,006 0,009 0,230 0,003 0,23 0,049 

NO3
-
 2,3 5,4 3,2 2,2 3,0 2,5 2,4 2,3 2,4 2,5 2,5 4,3 2,2 5,4 2,9 

pH 6,7 8,4 7,7 7,1 7,8 7,6 7,5 7,3 6,4 6,3 6,9 7,2 6,3 8,4 7,2 

OD 7,0 7,4 6,5 5,1 3,2 7,4 7,2 3,4 8,1 7,8 8,0 7,4 3,2 8,1 6,5 

ORP 181 154 235 234 162 217 296 93 160 140 136 131 93 296 178 

DBO 3 12 8 1 10 <LQ 1 11 4 2 2 15 1 15 6 

Cond. 317 271 200 62 259 20 31 159 26 23 32 117 20 317 126 

Turb. 19 1281 14 17 27 19 11 1058 953 961 427 831 11 1281 468 

Temp. 26 26 27 24 28 26 29 22 22 23 23 24 22 29 25 

STD 216 182 133 41 173 13 20 102 16 14 20 74 13 216 84 

ST 217 5320 136 44 183 15 21 120 270 450 185 415 15 5320 615 

E.coli 86 24810 38030 276 173290 980 129 61670 1011 43520 24810 32500 86 173290 33426 

Clor a 0,031 0,001 0,012 <LQ 0,006 <LQ <LQ 0,100 <LQ 0,004 0,003 0,002 0,001 0,100 0,020 

Onde: <LQ (menor que o limite de quantificação); Cl
-
.(Cloreto Total-mg/L); NO2

-
.(Nitrito-mg/L); NO3

-
.(Nitrato-mg/L); 

pH.(Potencial hidrogeniônico); OD.(Oxigênio dissolvido-mg/L); ORP.(Potencial de oxirredução-mV); DBO.(Demanda bioquímica 

de oxigênio-mg/L); Cond.(Condutividade Elétrica- μS/cm); Turb.(Turbidez-NTU); Temp.(Temperatura-°C); STD (Sólidos Totais 

Dissolvidos-mg/L); ST.(Sólidos Totais-mg/L); E.coli.( Escherichia coli-NMP/100mL) e Clor a.(Clorofila a - μg/l). 
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TABELA 5: Resultados da 2ª campanha de amostragem – Julho de 2015 (período seco). Teores de elementos em (mg/L) 

determinados nas águas por TXRF. 

  PONTOS DE AMOSTRAGENS Valores de cada elemento 

  P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 Mín Máx Méd 

As <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ 0,008 <LQ <LQ 0,015 <LQ 0,008 0,015 0,011 

Ba 0,311 0,720 <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ 0,311 0,720 0,516 

Ca 4,110 3,622 2,860 2,920 7,380 5,800 2,810 4,190 2,341 2,708 4,010 2,710 2,341 7,380 3,788 

Co <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ 0,023 <LQ <LQ <LQ <LQ 0,023 0,023 0,023 

Cr <LQ 0,026 <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ 0,042 <LQ 0,026 0,042 0,034 

Cu <LQ 0,017 <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ 0,014 <LQ <LQ 0,036 <LQ 0,014 0,036 0,022 

Fe 1,479 6,455 0,590 0,460 0,771 0,929 1,012 0,998 3,676 5,933 6,98 1,437 0,460 6,980 2,560 

Hg 0,000099 0,000104 0,000003 0,000004 0,000033 0,000001 0,000003 0,000017 0,000014 0,000005 0,000011 0,000012 0,000001 0,0001 0,000026 

K 4,800 0,680 0,940 1,010 4,080 3,640 4,700 2,990 1,770 1,630 2,700 1,790 0,677 4,80 2,560 

Mn 0,201 5,044 0,097 0,124 0,374 0,302 1,368 0,252 0,125 0,270 0,901 0,020 0,020 5,044 0,756 

Ni 0,049 0,655 0,019 0,034 0,055 <LQ 0,051 <LQ 2,630 0,012 0,037 0,051 0,012 2,63 0,359 

P 0,050 0,545 1,050 0,030 0,960 0,020 0,070 1,130 0,070 0,070 0,075 0,420 0,020 1,130 0,374 

Zn 0,283 0,445 0,319 0,150 0,209 0,107 0,265 0,106 0,376 0,143 0,345 0,361 0,106 0,445 0,259 

Onde:: <LQ ( menor que o limite de quantificação). 
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TABELA 6: Resultados da 2ª campanha de amostragem – Julho de 2015 (período seco). Parâmetros físicos, químicos, 

biológicos e ânions. 

  PONTOS DE AMOSTRAGENS Valores de cada elemento 

 
P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 Mín Máx Méd 

Cl
-
 1,6 2,5 3,2 0,8 3,7 0,5 0,4 4,3 0,7 0,5 1,1 5,3 0,4 5,3 2,1 

NO2
-
 0,049 0,079 0,009 0,005 0,065 0,006 0,005 0,203 0,005 0,003 0,004 0,143 0,003 0,203 0,048 

NO3
-
 2,3 3,6 2,2 2,4 2,6 2,3 2,2 3,7 2,2 2,1 2,2 5,0 2,1 5,0 2,7 

pH 7,7 8,2 7,1 7,2 7,1 7,9 7,9 7,5 8,2 8,0 6,8 7,2 6,8 8,2 7,6 

OD 8,3 8,2 3,4 6,7 3,9 8,8 8,6 6,2 8,6 8,6 8,6 8,3 3,4 8,8 7,3 

ORP 88 70 22 99 39 72 17 84 164 87 99 201 17 201 87 

DBO 2 12 9 <LQ 7 1 <LQ 12 1 1 <LQ 5 1 12 4 

Cond. 313 315 219 46 247 18 27 236 16 19 18 122 16 315 133 

Turb. 30 990 8 45 13 5 5 20 7 6 8 8 5 990 95 

Temp. 19 21 19 19 20 19 22 21 19 20 19 21 19 22 20 

STD 215 214 154 31 174 13 18 166 11 13 12 83 11 215 92 

ST 225 2095 157 34 179 80 40 168 14 16 35 87 14 2095 261 

E.coli 99 9820 8570 261 34480 7440 365 9870 411 1120 108 4100 99 34480 6387 

Clor a 0,002 0,001 0,007 <LQ 0,003 <LQ 0,004 0,001 <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ 0,007 0,002 

Onde: <LQ (menor que o limite de quantificação); Cl
-
.(Cloreto Total-mg/L); NO2

-
.(Nitrito-mg/L); NO3

-
.(Nitrato-mg/L); 

pH.(Potencial hidrogeniônico); OD.(Oxigênio dissolvido-mg/L); ORP.(Potencial de oxirredução-mV); DBO.(Demanda bioquímica 

de oxigênio-mg/L); Cond.(Condutividade Elétrica- μS/cm); Turb.(Turbidez-NTU); Temp.(Temperatura-°C); STD (Sólidos Totais 

Dissolvidos-mg/L); ST.(Sólidos Totais-mg/L); E.coli.( Escherichia coli-NMP/100mL) e Clor a.(Clorofila a - μg/l). 
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TABELA 7: Resultados da 1ª campanha de amostragem – Março de 2015 (período úmido). Teores de elementos maiores e 

traços em (mg/kg) determinado nos sedimentos por ICP-OES. 

 PONTOS DE AMOSTRAGENS Valores de cada elemento 

 P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 Mín Máx Méd 

Al 9516 236 12040 6854 21231 20167 21750 12768 34222 13711 25662 23597 236 34222 16813 

Fe 190475 400222 128230 9430 106602 47756 84580 179266 59089 1615 3813 117232 1615 400222 110693 

Ca 847 283 1863 461 2556 659 1246 1000 756 3864 1222 1215 283 3864 1331 

Na 136 16 203 <LQ 269 17 51 92 30 343 28 117 16 343 118 

Mg 860 27 635 181 966 369 1040 686 560 784 740 1101 27 1101 662 

K 267 <LQ 658 170 867 1119 936 554 529 828 775 815 170 1119 683 

Ti 296 58 412 107 346 921 976 380 124 <LQ <LQ 547 58 976 417 

P 616 35 2814 63 6449 307 413 1218 202 <LQ <LQ 1581 35 6449 1370 

Mn 7270 462 513 103 780 387 1451 736 461 254 1030 2054 103 7270 1292 

Ba 445 5 150 19 376 124 218 106 68 46 90 173 5 445 152 

Be 0,8 <LQ 0,3 <LQ 0,4 1,0 1,1 0,4 2,2 1,2 1,7 0,9 0,3 2,2 1,0 

Co 11 <LQ 5 <LQ 6 3 24 4 6 4 9 10 3 24 8 

Cr 76 16 35 11 89 9 72 61 115 30 19 84 9 115 51 

Cu 26 1 31 8 88 11 32 18 62 25 80 27 1 88 34 

Li 4 <LQ 2 <LQ 5 5 7 4 4 <LQ <LQ 7 2 7 5 

Ni 14 <LQ 7 <LQ 17 <LQ 17 8 11 7 7 14 7 17 11 

Pb 11 <LQ 16 <LQ 20 23 29 12 45 21 41 22 11 45 24 

S 1073 625 2935 798 2395 1081 966 973 774 890 94 898 94 2935 1125 

V 57 29 65 11 72 14 67 49 14 <LQ <LQ 69 11 72 45 

Zn 41 20 74 12 133 61 68 53 77 112 106 69 12 133 69 

Onde: <LQ (menor que o limite de quantificação).  
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TABELA 8: Resultados da 2ª campanha de amostragem – Julho de 2015 (período seco). Teores de elementos maiores e 

traços em (mg/kg) determinado nos sedimentos por ICP-OES. 

 
PONTOS DE AMOSTRAGENS  Valores de cada elemento 

 
P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 Mín Máx Méd 

Al 9279 566 11414 33304 13959 27993 23370 19119 45516 26982 28229 5002 566 45516 20395 

Fe 128749 340127 154116 26765 168011 66508 58759 124040 97861 45975 54628 191567 26765 340127 121426 

Ca 753 458 1594 901 1310 1126 590 1210 239 1181 576 280 239 1594 852 

Na 117 21 63 31 111 43 31 60 6 59 22 26 6 117 49 

Mg 832 90 677 601 757 718 969 618 190 1400 657 210 90 1400 643 

K 347 14 525 672 771 1658 985 630 197 1163 994 194 14 1658 679 

Ti 309 59 504 291 557 1648 975 514 1201 813 1462 370 59 1648 725 

P 649 74 868 172 1134 569 336 1146 495 421 399 177 74 1146 537 

Mn 5490 690 555 175 354 632 425 741 206 341 333 451 175 5490 866 

Ba 429 28 170 45 155 180 105 129 14 51 64 24 14 429 116 

Be 0,8 <LQ 0,3 0,4 0,3 1,9 1,0 0,6 1,5 1,1 1,3 0,2 0,2 1,9 0,8 

Co 11 <LQ 6 3 6 6 12 6 2 6 7 <LQ 2 12 6 

Cr 71 12 39 51 51 26 64 57 177 78 33 31 12 177 58 

Cu 34 5 37 51 34 148 27 24 68 24 25 8 5 148 40 

Li 4 <LQ 2 6 3 8 7 5 <LQ 7 8 <LQ 2 8 6 

Ni 14 <LQ 7 12 10 6 14 9 17 11 7 <LQ 6 17 11 

Pb 18 <LQ 31 118 27 63 26 20 37 39 40 <LQ 18 118 42 

S 1595 821 1553 914 1426 973 708 847 838 702 629 643 629 1595 971 

V 54 35 64 65 72 25 62 57 188 56 87 38 25 188 67 

Zn 47 22 85 257 65 175 59 66 43 53 79 23 22 257 81 

Onde: <LQ (menor que o limite de quantificação). 
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TABELA 9: Resultados da distribuição granulométrica de sedimentos de fundo em (%) da 1ª campanha de amostragem, 

março (período úmido) de 2015. Classificação segundo a Escala Granulométrica de Wentworth (1922). 

Classificação Diâmetro partículas (mm) P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 Mín Máx Méd 

Seixo 4,00 7,1 0,1 5,0 6,2 0,6 4,6 0,9 2,5 1,5 0,8 1,8 0,1 0,1 7,1 2,6 

Grânulo 2,00 4,5 3,3 6,6 14,9 1,0 7,1 2,7 6,9 0,3 1,7 2,2 4,4 0,3 14,9 4,6 

Areia M. Grossa 1,00 14,9 3,5 8,9 17,0 1,5 8,9 3,7 3,1 1,0 1,9 2,9 4,7 1,0 17,0 6,0 

Areia Grossa 0,500 18,7 4,1 22,3 24,2 8,2 18,0 18,6 8,4 12,5 6,4 6,2 10,4 4,1 24,2 13,2 

Areia Média 0,250 20,8 8,1 54,8 21,1 50,9 47,7 57,3 18,5 56,4 39,8 39,1 31,6 8,1 57,3 37,2 

Areia Fina 0,125 16,1 18,9 0,8 11,1 34,5 9,6 14,8 27,2 21,4 32,6 39,6 26,3 0,8 39,6 21,1 

Areia M. Fina 0,0625 8,5 26,6 1,1 3,2 2,7 3,2 0,7 18,1 3,9 10,2 5,6 13,8 0,7 26,6 8,1 

Silte/Argila >0,0625 9,5 35,4 0,5 2,4 0,5 0,9 1,4 15,5 2,9 6,6 2,7 8,8 0,5 35,4 7,3 

 

 

TABELA 10: Resultados da distribuição granulométrica de sedimentos de fundo em (%) da 2ª campanha de amostragem, 

julho (período seco) de 2015. Classificação segundo a Escala Granulométrica de Wentworth (1922). 

Classificação Diâmetro partículas (mm) P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 Mín Máx Méd 

Seixo 4,00 6,9 0,1 7,5 6,5 0,7 5,3 0,9 1,8 1,8 0,8 1,8 2,7 0,1 7,5 3,1 

Grânulo 2,00 8,0 0,3 8,2 11,0 1,3 7,2 2,2 6,9 1,7 1,6 2,2 10,8 0,3 11,0 5,1 

Areia M. Grossa 1,00 7,8 1,4 15,0 19,8 1,7 7,8 3,2 4,1 0,7 1,8 2,8 7,7 0,7 19,8 6,2 

Areia Grossa 0,500 8,2 4,8 16,6 22,0 7,4 18,3 19,1 7,8 12,2 6,8 6,8 15,9 4,8 22,0 12,2 

Areia Média 0,250 32,4 14,6 21,6 20,1 49,2 48,4 56,5 17,6 55,7 39,1 39,0 24,2 14,6 56,5 34,9 

Areia Fina 0,125 23,8 18,9 13,9 15,8 36,7 8,3 15,7 27,4 22,4 33,4 39,4 17,6 8,3 39,4 22,8 

Areia M. Fina 0,0625 10,8 25,9 16,3 4,1 1,9 3,8 1,0 18,8 3,3 10,1 5,4 12,7 1,0 25,9 9,5 

Silte/Argila >0,0625 2,1 33,9 0,9 0,7 1,2 0,8 1,4 15,7 2,2 6,3 2,6 8,4 0,7 33,9 6,3 
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7.2 DISCUSSAO DOS RESULTADOS  

7.2.1 PARÂMETROS FÍSICOS E QUÍMICOS DA ÁGUA 

Temperatura da água 

De modo geral, observou-se uma nítida oscilação sazonal dos resultados da 

temperatura na agua, com maiores valores no período úmido, conforme a FIGURA 41. 

Analisando os tributários do rio do Peixe, observou-se que as temperaturas variaram entre 

21,6°C a 28,6°C no período úmido (verão) e no período seco (inverno) de 19,1 °C a 21,5 °C. 

Enquanto as temperaturas no rio do Peixe foram de 22,9 °C a 28,3 °C no período úmido 

(verão) e de 19,2 °C a 21,3 °C no período seco (inverno). 

Dados semelhantes foram encontrados nesta mesma bacia por Pinto et al. (2013), onde 

os valores das temperaturas das águas na bacia apresentaram comportamento geotérmico mais 

elevados no período úmido (verão) em relação ao período seco (inverno). 

As temperaturas nas águas mais elevadas para os pontos de amostragens P2, P3, P5, 

P8 e P12, estão associados à oxidação biológica da matéria orgânica dos lançamentos de 

efluentes industrial e doméstico do núcleo urbano de Itabira. Enquanto os demais pontos de 

amostragens estão relacionados à ausência da mata ciliar, incidência da radiação solar no 

horário da coleta e a oxidação biológica da matéria orgânica. 

Para Percebon et al. (2005) o aquecimento das águas dos rios podem ter origem em 

processos naturais, como os geotérmicos, variações sazonais da temperatura ambiente e da 

insolação, e da redução de vazão. Mas também advém de processos antrópicos diretos, como 

a descarga de efluentes com temperatura diferente do corpo receptor, pelo calor liberado na 

oxidação de carga poluente lançada; ou indiretamente, pelo represamento das águas e 

desmatamentos na área de drenagem. 

O parâmetro temperatura da água não consta na Resolução CONAMA nº 357/2005, 

mas é praticamente sempre medido em diagnósticos de recursos hídricos, pois reflete bem as 

variações sazonais.  
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FIGURA 41: Resultados da temperatura na água, obtidos no (a) período úmido (verão) 

e (b) seco (inverno). 

 
 

Turbidez 

Os valores de turbidez nos corpos hídricos da bacia foram maiores no período úmido, 

seguindo o mesmo padrão de variação observado por Costa (2001), Parra (2006) e Mendonça 

(2012), no qual, em períodos com maiores precipitações, ocorreram maiores aportes e 

carreamento de partículas de solos para dentro dos corpos hídricos em relação aos períodos de 

estiagens (vide a FIGURA 42). 

Foram observados resultados elevados de turbidez no ponto de amostragem P2 nas 

duas campanhas de amostragens, cujos valores foram de 1281 a 990 NTU. Isto esta 

diretamente associada aos resíduos escapados das barragens e bacias de contenção da 

mineradora localizada a montante deste ponto.  

Em outras bacias diretamente afetadas por áreas de mineração de ferro no 

Quadrilátero Ferrífero, pesquisas também revelaram um incremento de material em 

suspensão nos rios e aumento da turbidez nas águas em períodos úmidos como impactos 

decorrentes deste tipo de atividade (COSTA, 2001; PARRA, 2006; MENDONÇA, 2012).  

Os altos valores de turbidez no período úmido para os pontos de amostragens P8 

(1058 NTU), P9 (953 NTU), P10 (961 NTU), P11 (427 NTU) e P12 (831 NTU) são 

atribuídos aos elevados índices pluviométricos no horário da coleta, que somado aos relevos 

íngremes e solos degradados, ocasionaram em um maior aporte de carreamento de partículas 

de solos para os corpos receptores de água. Raposo, Barro e Magalhães Júnior (2011), ao 
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estudarem em uma das bacias no alto rio da velhas, no Quadrilátero Ferrífero, identificaram 

que além das atividades minerárias na  região, o voçorocamentos e atividades agropastoris 

são umas das contribuições do aumento da turbidez nas corpos hídricos. 

No período seco, os pontos de amostragens P1 (29,7 NTU), P3 (8,26 NTU), P4 (44,6 

NTU), P5 (12,7 NTU) e P8 (20,2 NTU) foram influenciados por baixas precipitações que 

ocorreram dias anteriores das amostragens e pelos despejos de esgoto domésticos, com 

exceção apenas para o P1. 

Comparando as classes de enquadramento dos corpos hídricos da bacia (D.N 

COPAM 009/94) com a Resolução CONAMA nº 357/2005, os pontos de amostragens que 

apresentaram desconformidade com a legislação vigente, cujos valores de turbidez, 

estabelecidos para as classes 1 e 2, são de 40 e 100 NTU, foram : P2 (1281 NTU), P8 (1058 

NTU), P9 (953 NTU), P10 (961 NTU), P11 (427 NTU) e P12 (831NTU) no período úmido. 

Enquanto no período seco, os pontos que apresentaram descumprimento com os limites 

legais foram o P2 (990 NTU) e P4 (44,60 NTU).  

 

FIGURA 42: Resultados da turbidez na água, obtidos no (a) período úmido (verão) e (b) 

seco (inverno). 

  
 

Condutividade elétrica 

Os valores de condutividade elétrica foram maiores no período úmido, seguindo o 

mesmo padrão de variação observado por Silva (2008) e Magalhães Júnior (2007), no qual, 
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em períodos com maiores precipitações ocorreram maiores valores de condutividade elétrica 

em relação aos períodos seco (vide a FIGURA 43). 

Foram observados para as duas campanhas de amostragens, altos valores de 

condutividade elétrica para os pontos de amostragens P1 (317,4 - 313,3 µS/cm), P2 (271,3 - 

314,7 µS/cm), P3 (200,4 - 219,1 µS/cm), P5 (259 - 247,4 µS/cm), P8 (158,9 -236,1 µS/cm) e 

P12 (116,5-121,5 µS/cm). Geologicamente, estes pontos de amostragens encontram-se 

influenciados pelos afloramentos de rochas dolomíticas do Supergrupo Minas, Grupo Itabira 

na cabeceira da bacia, sendo estas rochas responsáveis pelos acréscimos de íons solúveis e 

consequentemente o aumento da condutividade elétrica nos corpos hídricos. 

À medida que os tributários se distanciam dessa formação rochosa, os valores 

tenderam a reduzir-se. Além do mais, estes pontos que foram atribuídos os maiores valores de 

condutividade elétrica, recebem constantemente contribuições de efluentes domésticos e 

indústriais sem tratamento prévio e escoamento superficial de áreas agrícolas. 

Apesar de a assinatura geoquímica atuar nos resultados da condutividade elétrica, as 

atividades de explotação de minério de ferro sobre essa formação litológica, têm exposto os 

afloramentos de rochas dolomíticas à intensificação dos processos de intemperismos, 

liberando mais íons. 

Enquanto os demais pontos de amostragens nos tributários podem estar sendo 

influenciados tanto pela assinatura geoquímica das rochas ultrabásica e metaultramáficas, 

como também pelos resíduos das atividades agropecuárias e esgoto doméstico. 

Para Boyd et al. (2003), altos índices de condutividade são ocasionados por fontes não 

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

irrigação e escoamento superficial de áreas agrícolas.  

O parâmetro condutividade elétrica da água não consta na Resolução CONAMA nº 

357/2005. 
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FIGURA 43: Resultados da condutividade elétrica na água, obtidos no (a) período 

úmido (verão) e (b) seco (inverno). 

 
 

Potencial hidrogeniônico  

Os valores de pH nas águas da bacia foram maiores no período úmido, seguindo o 

mesmo padrão de variação observado por Carvalho, Schlittler e Tornisielo (2000). Estes 

autores afirmam que com o aumento das chuvas, o pH tende a subir e aproximar-se da 

neutralidade, pois, ocorre maior diluição dos compostos dissolvidos e escoamento mais 

rápido. Isso é causado pelo aumento no volume de água que faz com que a acidez da água 

diminua (vide a FIGURA 44). 

Foram observados resultados elevados de pH no ponto de amostragem P2 (8,4 a 8,2), 

para as duas campanhas de amostragens. Apesar deste ponto de amostragem ser diretamente 

afetado pelas drenagens ácidas de rejeitos de minério, as rochas dolomíticas do Supergrupo 

Minas, Grupo Itabira influenciaram nos resultados do pH da água, agindo naturalmente na 

remediação de condições de acidez inseridas no meio. 

A composição geológica da bacia por rochas ultramáficas exerceram um papel 

importante na regulação e no controle do pH nos corpos hídricos, porém, as atividades 

antropogênicas como despejo clandestino de efluentes domésticos para os corpos hídricos são 

uma das principais causas justificáveis para o decaimento do pH na bacia.  O declínio dos 

valores de pH, podem ser observados claramente nos pontos de amostragens P1, P3, P4, P5, 

P8 e P12. 
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Corroborando para esta informação, Mendonça (2012) ao estudar a bacia hidrográfica 

do ribeirão Mata Porcos, no Quadrilátero Ferrífero, encontrou situação similar, cujo efeito dos 

componentes das rochas carbonáticas elevaram o pH do corpo hídrico. Para Esteves (1998), o 

pH na maioria das águas naturais pode ser influenciado pelas reações de íons carbonato e 

bicarbonato com a molécula de água, que elevam os valores de pH para a faixa alcalina.  

Comparando as classes de enquadramento dos corpos hídricos da bacia (D.N COPAM 

009/94) com a Resolução CONAMA nº 357/2005, todos os pontos de amostragens estiveram 

dentro dos valores permitidos, cujo limite para o pH esta entre 6,00 a 9,00.  

 

FIGURA 44: Resultados do pH na água, obtidos no (a) período úmido (verão) e (b) seco 

(inverno). 

 
 

Potencial de oxi-redução (ORP) 

Os valores de ORP nas águas da bacia foram maiores no período úmido, seguindo o 

mesmo padrão de variação observado por Poleto (2007), onde afirmam que o efeito de 

diluição dos compostos presentes nos corpos hídricos causados pelo volume precipitado 

provoca o aumento do ORP, tornando o ambiente mais oxidante, conforme observado na 

FIGURA 45. 

Os pontos de amostragens P8 (93 mV) no período úmido e o P3 (12 mV) no período 

seco foram os pontos que apresentaram os menores valores de ORP e de oxigênio dissolvido. 

Isso pode ser justificado pela constante contribuição de esgoto in natura despejado pelo 

núcleo urbano de Itabira.  
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Para Lima (2010), o potencial de oxi-redução exibe uma forte correlação com o 

oxigênio dissolvido. Segundo ele, se há um alto conteúdo de oxigênio O2, os valores ORP são 

altos, enquanto que em caso de concentração baixa de O2, ou em sua ausência, processos 

redutivos são dominantes, como, por exemplo, a respiração anaeróbica de bactérias.  

O parâmetro ORP da água não consta na Resolução CONAMA nº 357/2005. 

 

FIGURA 45: Resultados do ORP na água, obtidos no (a) período úmido (verão) e (b) 

seco (inverno). 

 
  

Oxigênio dissolvido (OD) 

Observou-se uma sazonalidade do oxigênio dissolvido, com maiores teores registrados 

no período úmido, seguindo o mesmo padrão de oscilação observado por Marengo e Alves 

(2005) e Paz et al. (2008). Estes autores afirmam que com aumento das precipitações, elevam 

a vazão e a velocidade da correnteza dos corpos hídricos, aumentando o turbilhamento da 

água e, consequentemente a incorporação e dissolução do oxigênio atmosférico, conforme 

observado na FIGURA 46. 

Os menores teores de oxigênio dissolvido foram observados nas duas campanhas para 

os pontos de amostragens P3 (6,5-3,9 mg/L), P4 (5,1-6,7 mg/L), P5 (3,2-3,9 mg/L) e P8 (3,4 -

6,2 mg/L). Tais resultados corroboram para afirmativa de que os despejos clandestinos de 

efluentes industriais e domésticos in natura de Itabira estejam contribuindo para o decaimento 

do oxigênio dissolvido nos corpos hídricos na bacia. 
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Para Piveli e Kato (2006) os baixos teores de oxigênio dissolvido refletem a situação 

da poluição no corpo hídrico, uma vez que o oxigênio dissolvido participa como combustível 

no processo de autodepuração do corpo de água.  

Comparando as classes de enquadramento dos corpos hídricos da bacia (D.N COPAM 

009/94) com a Resolução CONAMA nº 357/2005, os pontos de amostragens que 

apresentaram desconformidade com a legislação vigente, cujos valores de oxigênio dissolvido 

estabelecidos para as classes 1 e 2 não devem ser inferiores a 6  a 5 mg/L, foram: o P4 (5,1 

mg/L), P5 (3,2 mg/L) e P8 (3,4 mg/L) os que apresentaram desconformidade no período 

úmido. Enquanto no período seco, os pontos P3 (3,4 mg/L) e P5 (3,9 mg/L) descumpriram 

com os limites legais. 

 

FIGURA 46: Resultados do OD na água, obtidos no (a) período úmido (verão) e (b) seco 

(inverno). 

 
 

Demanda bioquímica de oxigênio (DBO)  

Foram observados uma sazonalidade no comportamento da demanda bioquímica de 

oxigênio, com maiores teores registrados no período úmido, seguindo o mesmo padrão de 

variação observado por Franco e Hernandez (2012) e Vasco et al. (2011). Estes autores 

afirmam que com aumento das vazões fluviais no período úmido pode ocorrer uma maior 

diluição dos corpos hídricos e no período seco as reduções das vazões podem concentrar a 

matéria orgânica contida nos corpos hídricos aumentando a demanda bioquímica de oxigênio 

nos processos degradativos dos organismos (vide a FIGURA 47). 
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Os maiores resultados de demanda bioquímica de oxigênio para os pontos de 

amostragens P2(12-12mg/L), P3(8-9mg/L), P5(10-7mg/L), P8(11-12mg/L) e P12(15-5mg/L) 

exibem uma relação com à decomposição da matéria orgânica proveniente de despejo 

industrial e esgotos domésticos in natura pelo núcleo urbano de Itabira, que consome grande 

parte do oxigênio dissolvido nos processo metabólicos e oxidativos. 

Comparando as classes de enquadramento dos corpos hídricos da bacia (D.N COPAM 

009/94) com a Resolução CONAMA nº 357/2005, os pontos de amostragens que 

apresentaram desconformidade com a legislação vigente, cujos valores de demanda 

bioquímica de oxigênio estabelecidos para as classes 1 e 2 não devem ultrapassar a 3 e 

5 mg/L, foram: o P2(12 mg/L), P3(8 mg/L), P5(10 mg/L), P8(11 mg/L) e  P12(12 mg/L), que 

apresentaram desconformidade no período úmido. Enquanto no período seco, os pontos que 

descumpriram com os limites legais estabelecidos pela resolução foram o P2(12 mg/L), P3(9 

mg/L),  P5( 7 mg/L) e P8(12 mg/L). 

 

FIGURA 47: Resultados da DBO na água, obtidos no (a) período úmido (verão) e (b) 

seco (inverno). 

 
 

Sólidos totais dissolvidos (STD) 

Sazonalmente foram observados um discreto padrão de sólidos totais dissolvidos, com 

maiores teores registrados no período seco, seguindo o mesmo padrão de variação observado 

por Barreto, Rocha e Oliveira (2009), no qual, afirmam que devido às influências da água da 
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chuva, lixiviação dos minerais presentes nas margens e posteriormente pode ocorrer o efeito 

de diluição em função da vazão (vide a FIGURA 48). 

Os maiores resultados de sólidos totais dissolvidos para os pontos de amostragens P1 

(216-215 mg/L),  P2 (182-214 mg/L), P3 (133-154 mg/L), P5 (173-174mg/L), P8 (102-166 

mg/L) e P12 (74-83 mg/L) exibem uma relação direta com o substrato rochoso da formação 

dolomito, que disponibiliza íons que compõem os sólidos totais dissolvidos (STD) nas águas 

(BROWN; HANNAH; MILNER, 2000).  

Além da influência geológica, estes pontos de amostragens localizam-se nas 

proximidades do núcleo urbano de Itabira, que despeja nos corpos hídricos cargas de efluentes 

domésticos e industriais, contribuindo para valores elevados no período seco.    

Em relação aos sólidos totais dissolvidos, os valores mensurados nesta pesquisa foram 

inferiores ao valor de referência de 500 mg/L expostos na Resolução CONAMA nº 357/2005. 

 

FIGURA 48: Resultados do STD na água, obtidos no (a) período úmido (verão) e (b) 

seco (inverno). 

  
 

Sólidos totais  

Em termos gerais, os valores de sólidos totais nas águas da bacia foram maiores no 

período úmido, seguindo o mesmo padrão de variação observado por Oliveira et al. (2008), no 

qual, afirmam que altos índices pluviométrico em bacias degradadas favorecem  ocorrência de 

maior carreamento e lavagem da superfície do solos para dentro do corpo hídrico (vide a 

FIGURA 49). 
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Os pontos de amostragens P1 (217-225 mg/L), P2 (5320-2095 mg/L), P3 (136-157 

mg/L), P5 (183 -179 mg/L), P8 (120 -168mg/L) e P12 (415-87mg/L) apresentaram os maiores 

resultados de sólidos totais nas duas campanhas de amostragens. Tais resultados exibe uma 

relação direta com influência dos rejeitos da mineração de minério de ferro a jusante desses 

pontos de amostragens. Com a exposição das rochas e solos pela mineração e o aumentos das 

taxas pluviométricas, parte do material erodido é transportada até os compartimentos fluviais 

da bacia. Enquanto os pontos de amostragens P9, P10 e P11 foram influenciados pelas 

precipitações no horário da coleta. 

Além da influência dos processos minerários, a bacia encontra-se com quase 50% do 

seu território constituída de pastagens degradadas e solos expostos, onde em períodos com 

precipitações consideráveis promovem um maior arraste de partículas de solos desprotegidas. 

Outro fator que possa ter contribuído para este fato é a constante contribuição dos despejos in 

natura de efluentes industriais e domésticos do núcleo urbano de Itabira. 

 

FIGURA 49: Resultados do ST na água, obtidos no (a) período úmido (verão) e (b) seco 

(inverno). 

  
 

7.2.2 PARAMETROS BIOLÓGICOS DA ÁGUA 

Escherichia coli  

Sazonalmente foram registrados maiores teores de Escherichia coli no período úmido, 

seguindo o mesmo comportamento observado por Morais e Silva (2012) e Gonzalez et al. 
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(2000). Estes autores concluíram que a presença de Escherichia coli nas amostras de água dos 

mananciais teve relação direta com a presença de chuva, devido ao arraste de excretas 

humanas e animais, o que vem de encontro ao encontrado pelo trabalho em questão (vide a 

FIGURA 50). 

Os maiores valores de Escherichia coli observados para as duas campanhas de 

amostragens para os pontos P2 (24810- 9820 mg/L), P3 (38030-8570 mg/L),  P5 (173290-

34480 mg/L), P8 (61670-9870 mg/L) e P12 (74-83 mg/L) exibem uma relação direta com a 

falta de uma coleta e tratamento efetiva dos efluentes domésticos do núcleo urbano de Itabira 

e nas zonas distritais. 

Comparando as classes de enquadramento dos corpos hídricos da bacia (D.N COPAM 

009/94) com a Resolução CONAMA nº 357/2005,  cujos valores de Escherichia coli, 

máximos permitidos para as respectivas classes 1 e 2 é  de  200 e 1000 NPM/100ml, todos 

pontos de amostragens apresentaram desconformidade no período úmido, com exceção 

apenas para os pontos P1, P6 e P7. Enquanto no período seco, todos os pontos de amostragens 

descumpriram com os limites legais estabelecidos pela resolução, com exceção apenas para o 

P1. 

 

FIGURA 50: Resultados da E.coli na água, obtidos no (a) período úmido (verão) e (b) 

seco (inverno). 
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Clorofila a 

Os valores obtidos de clorofila a nos corpos hídricos da bacia foram maiores no 

período úmido, seguindo o mesmo padrão de variação observado por Oliveira et al. (2008), 

que afirmam que altos índices pluviométrico em bacias degradadas favorecem o 

enriquecimento de nutrientes nos sistemas fluviais, propiciando um cenário favorável para a 

produtividade planctônica (vide a FIGURA 51). 

A determinação da clorofila a demonstrou baixa concentrações em todos os períodos 

de coleta, indicando pequena atividade fitoplanctônica. Os maiores valores de clorofila a 

encontrados nos pontos de amostragens exibe uma relação com a influência do despejo de 

esgoto doméstico bem como o aporte do fósforo, que é o fato essencial para o 

desenvolvimento produtividade e a biomassa fitoplanctônica. 

Comparando as classes de enquadramento dos corpos hídricos da bacia (D.N 

COPAM 009/94) com a Resolução CONAMA nº 357/2005, nenhum ponto de amostragem 

apresentou descumprimento com a legislação. 

 

FIGURA 51: Resultados da clorofila a na água, obtidos no (a) período úmido (verão) e 

(b) seco (inverno). 

  
 

7.2.3 DETERMINAÇÃO DO ÍNDICE DE QUALIDADE DA ÁGUA 

De acordo com as tabelas 11 e 12, pode-se fazer uma análise de quais parâmetros mais 

interferiram na diminuição do IQA. Cada parâmetro que compõem o IQA apresenta um peso 

e uma qualidade requerida (qi), sendo que, quanto maior for esta, maior a relevância do 
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parâmetro, dentro da análise da qualidade da água. Os valores abaixo de 50 foram destacados 

com a cor cinza. 

O comportamento do Índice de Qualidade da Água (IQA) para os corpos hídricos da 

bacia hidrográfica do rio do Peixe apresentaram resultados que oscilaram de 25,2 a 74,9 no 

período úmido e no período seco de 33,2 a 74,2, conforme apresentam a TABELA 11 e a 

TABELA 12. De modo geral, observou-se a persistência de IQAs “Ruim” para os pontos de 

amostragens P2, P3, P5 e P8 para as duas campanhas de amostragens. 

Baseando-se nas tabelas 11 e 12, pode-se constatar que o parâmetro que mais 

contribuiu para a diminuição do IQA nos corpos hídricos foi a presença significativa da 

bactéria indicadora Escherichia coli (qE.coli) em todos os pontos amostrais. A ocorrência 

elevada de Escherichia coli (qE.coli) revela a contaminação dos corpos hídricos por 

organismos patogênicos e está diretamente relacionada com o lançamento de dejetos de 

animais de sangue quente, como, por exemplo, esgotos domésticos. Tais resultados podem ser 

justificados pelo despejo de efluentes domésticos in natura de aproximadamente 60% da 

população residente na bacia investigada (SNIS, 2015). Alvarenga et al., 2011 e  Couto et al., 

2011, também constataram os despejos de efluentes domésticos como a principal fonte de 

depleção da qualidade da água dos corpos hídricos da bacia. 

Outros parâmetros que contribuíram negativamente para a depleção do IQA nos 

corpos hídricos da bacia foram o nitrato (qNO3
-
) e o fosfato (qPO4) para maioria dos pontos. 

A ocorrência de elevados teores de nitrato e fosfato nos corpos hídricos no período úmido está 

associada ao arraste e lixiviação dos fertilizantes de áreas agrícolas e ao despejo de efluentes 

domésticos sem o devido tratamento. 

 A DBO (qDBO), foi outro parâmetro que influenciou negativamente no IQA,  isto 

indica que o aumento da demanda de consumo de oxigênio dissolvido esta relacionado  com 

os processos oxidativos da degradação de grandes concentrações de cargas orgânicas pelas 

bactérias.  

A turbidez (qTu) também influenciou na queda do IQA, especialmente na campanha 

realizada no período úmido (verão), onde ocorreu precipitações mais elevadas, que aliada a 

degradação e exposição dos solos na bacia, acarretou em um aumento do escoamento 

superficial e consequentemente um maior aporte de partículas de solos para dentro dos corpos 

hídricos. 
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TABELA 11: Resultados dos parâmetros que mais influenciaram no valor do IQA no 

período chuvoso. 

 VALORES INDICADORES   

Pontos de 

amostragens 
qOD qE.coli qpH qDBO qNO3

-
 qPO4 qTemp qTu qST IQA Final 

Classificação 

do IQA 

P1 96,7 41,6 79,6 70,11 48,1 59,1 92,0 63,7 71,7 67,2 Médio 

P2 99,3 5,3 75,6 27,71 28,9 22,4 92,0 5,0 30,0 29,5 Ruim 

P3 92,7 4,4 91,7 40,13 41,0 26,4 92,0 69,4 81,4 42,4 Ruim 

P4 68,4 30,7 92,1 95,67 51,6 92,0 92,0 66,4 86,6 68,2 Médio 

P5 36,5 3,0 89,9 33,93 42,1 15,8 92,0 55,5 76,0 31,1 Ruim 

P6 98,8 20,7 92,7 95,77 46,7 86,8 92,0 64,3 83,6 67,0 Médio 

P7 99,9 37,7 93,1 95,11 47,7 92,0 92,0 73,7 84,7 74,9 Bom 

P8 32,8 3,8 92,4 29,21 48,1 10,1 92,0 5,0 83,0 25,2 Ruim 

P9 98,5 20,5 67,7 67,11 47,7 27,5 92,0 5,0 64,3 44,3 Ruim 

P10 97,6 4,2 65,2 78,46 46,7 35,0 92,0 5,0 39,2 34,7 Ruim 

P11 98,3 5,3 91,2 84,44 46,2 38,6 92,0 5,0 75,8 40,1 Ruim 

P12 95,9 4,7 90,5 20,02 34,1 7,6 92,0 5,0 43,5 26,8 Ruim 

 

TABELA 12: Resultados dos parâmetros que mais influenciaram no valor do IQA no 

período seco. 

 VALORES INDICADORES   

Pontos de  

amostragens 
qOD qE.coli qpH qDBO qNO3

-
 qPO4 qTemp qTu qST  IQA Final 

Classificação 

do IQA 

P1 98,0 40,3 91,9 78,94 48,1 82,1 92,0 52,4 70,6 70,2 Bom 

P2 99,4 8,2 81,1 26,77 37,9 27,9 92,0 5,0 30,0 33,2 Ruim 

P3 29,4 8,7 92,2 37,75 50,5 16,0 92,0 78,8 79,1 37,6 Ruim 

P4 81,8 31,1 91,3 95,83 47,2 88,5 92,0 40,7 86,0 66,8 Médio 

P5 37,7 4,6 92,2 46,40 45,3 17,4 92,0 71,8 76,5 35,9 Ruim 

P6 99,7 9,3 87,8 89,76 48,1 92,0 92,0 84,8 86,1 60,8 Médio 

P7 99,3 28,3 87,0 97,11 50,5 76,6 92,0 84,7 86,4 71,3 Bom 

P8 78,9 8,2 93,1 25,15 37,3 14,9 92,0 62,3 77,8 39,9 Ruim 

P9 99,2 27,3 81,3 88,41 50,5 76,6 92,0 80,4 83,4 69,2 Médio 

P10 99,5 19,8 85,6 95,26 52,8 76,6 92,0 83,1 83,7 67,3 Médio 

P11 98,5 39,4 85,8 97,84 50,5 75,3 92,0 80,0 86,1 74,2 Bom 

P12 98,4 12,0 90,6 56,26 30,4 33,8 92,0 79,1 85,7 51,9 Médio 

Obs: Os valores abaixo de 50 foram destacados com a cor cinza. 
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FIGURA 52: Resultados do IQA na água, obtidos no (a) período úmido (verão) e (b) 

seco (inverno). 

 
 

7.2.4 APLICAÇÃO DA ANÁLISE DAS COMPONENTES PRINCIPAIS (ACP). 

 

Com intuito de compreender a qualidade dos corpos hídricos desta bacia de estudo, 

aplicou-se a análise de componentes principais (ACP), nos parâmetros físicos, químicos e 

biológicos da água para os períodos úmido e seco. A TABELA 13 representa os 

resultados encontrados da ACP. 

 

TABELA 13: ACP dos parâmetros físicos, químicos e biológico da água no período 

úmido. 

 Variáveis CP.1 CP.2 

OD -0,45 0,74 

Temp. 0,13 -0,41 

Cl
-
 0,79 -0,36 

E. coli 0,59 -0,56 

pH 0,58 -0,08 

DBO 0,97 0,06 

NO3
-
 0,73 0,52 

Pt 0,84 -0,03 

Tur. 0,46 0,70 

ST 0,46 0,69 

% da variância 41,43 23,93 

% da variância acumulada 41,43 65,36 
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FIGURA 53: Representação gráfica do posicionamento dos parâmetros e dos pontos de 

amostragens nos quadrantes do gráfico da ACP. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   

    

  

 

 

 No período úmido, a ACP mostrou a primeira componente (CP1) com variância de 

41,43% e a segunda componente (CP2) com 23,93%. Juntas, elas explicam 65,36% da 

variância total, conforme TABELA 13.  

A representação gráfica do posicionamento dos parâmetros e dos pontos de 

amostragens nos quadrantes do gráfico da ACP permitiu identificar a formação de dois 

distintos e com similaridades entre si (vide a FIGURA 53). 

O grupo 1, formados pelos pontos de amostragens em tributários localizados em áreas 

rurais como P1, P4, P6, P7, P9, P10 e P11, foram influenciados pelo oxigênio dissolvido. Isto 

pode estar associado à ocorrência de precipitações no horário da coleta, onde propiciou o 

aumentou do escoamento superficial e vazões, que ocasionou uma movimentação, 

cascateamento ou turbulências no sistema fluvial, aumentando a incorporação de OD nas 

águas neste período. Além do mais, estes pontos de amostragens recebem pequenas 

contribuições de efluentes domésticos. 

Em relação ao grupo 2, formado pelo pontos de amostragens que recebem 

contribuições de áreas urbanas, mineral/industrial como:P2, P3, P5, P8 e P12, estes foram 

influenciados pelos parâmetros: Temperatura, Cl
-
,  E. coli,  pH,  DBO, NO3

-
, Pt, Tur, ST. Tal 

ocorrência destes parâmetros está relacionada com a degradação dos solos, despejo de 

efluentes domésticos in natura e a explotação de minério de ferro. 
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No período seco, a primeira componente (CP1) apresentou variância de 41,43% e a 

segunda componente (CP2) 27,59%, juntas, elas explicam 72,34% da variância total, 

conforme apresenta a TABELA 14.   

De acordo com a representação gráfica da ACP disposta na FIGURA 54, observou-se 

a formação de dois grupos distintos e com similaridades entre si.  

O primeiro grupo, também é formados pelos pontos de amostragens em tributários 

localizados em áreas rurais como: P1, P4, P6, P7, P9, P10 e P11. Estes pontos foram 

influenciados pelo oxigênio dissolvido e pH. Tais resultados podem estar relacionados com os 

pontos menos impactados pelo despejo de efluentes domésticos na bacia. 

Em relação ao segundo grupo, também formado pelos pontos de amostragens que 

recebem contribuições de áreas urbanas, mineral/industrial como: P2, P3, P5, P8 e P12, estes 

foram influenciados pelos parâmetros: Temperatura, Cl
-
,  E. coli,  DBO, NO3

-
, Pt, Tur, ST. 

Tal ocorrência confirma a degradação dos corpos hídricos da bacia por degradação dos solos, 

despejo de efluentes domésticos in natura e a explotação de minério de ferro. 

 

TABELA 14: ACP dos parâmetros físicos, químicos e biológico da água no período seco. 

 Variáveis CP.1 CP.2 

OD -0,59 0,66 

Temp. 0,55 0,51 

Cl
-
 0,88 -0,21 

E. coli 0,66 -0,33 

pH -0,24 0,75 

DBO 0,94 0,12 

NO3
-
 0,67 0,26 

Pt 0,89 -0,33 

Tur. 0,43 0,78 

ST 0,49 0,75 

% da variância 44,75 27,59 

% da variância acumulada 44,75 72,34 
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FIGURA 54: Representação gráfica do posicionamento das variáveis e dos pontos de 

amostragens nos quadrantes do gráfico da ACP. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   

    

 

 

 

7.2.5 ELEMENTOS NA ÁGUA 

Cálcio 

As concentrações de cálcio nos corpos hídricos da bacia variaram de 1,010 a 7,230 

mg/L no período úmido e no  período seco de 2,341 a 7,380 mg/L, conforme a  FIGURA . 

Estudo realizado em área não impactada ou sob influência antrópica mínima no 

Quadrilátero Ferrífero, encontrou valor máximo de cálcio na água na ordem de 18,0 mg/L 

(CRUZ, 2002). Andrade (2008) constatou teor máximo de cálcio equivalente a 5,030 mg/L. 

Na mesma ordem, Apa sul (2005) deparou com concentração de cálcio na água em uma área 

não antropizada de 14,010 mg/L.    

A ocorrência de valores elevados de cálcio na água para os pontos de amostragens P1, 

P2, P3, P4, P5, P8 e P12 estão associados à assinatura geoquímica das rochas dolomíticas do 

Supergrupo Minas, Grupo Itabira, presente na área investigada. Porém, as atividades de 

explotação de minério de ferro realizados na cabeceira da bacia expõem e revolvem os 

afloramentos dessas rochas, o que proporciona um maior intemperismos e dissolução deste 

elemento.  

Enquanto os valores de cálcio atribuídos para os pontos de amostragens P6 e P11 

podem estar associados tanto a fontes litogênicas (intemperismos de rochas ultrabásicas) 
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como antropogênica (utilização de corretivos do solo a base de calcário dolomítico).  Em 

relação aos limites legais, este elemento não consta na Resolução CONAMA nº 357/2005. 

 

FIGURA 55: Resultados do cálcio na água, obtidos no (a) período úmido (verão) e (b) 

seco (inverno). 

 
 

Ferro  

Em termos gerais, as concentrações de ferro nos corpos hídricos variaram de 0,460 a 

10,150 mg/L no período úmido e no período seco de 0,460 a 6,980 mg/L, conforme a  

FIGURA 56. 

Cruz (2002), ao investigar o teor de ferro na água em uma área sob influência 

antrópica mínima no Quadrilátero Ferrífero, encontrou teor máximo na ordem de 8,600 mg/L. 

Enquanto Andrade (2008) detectou  teor máximo de ferro equivalente a 5,030 mg/L. Andrade 

(2000),  Gonçalves (2010) e Mendes (2007) identificaram concentração máxima de ferro nas 

águas em áreas não antropizadas no Quadrilátero Ferrífero de até 0,810 mg/L. 

Os teores elevados de ferro na água para o ponto de amostragem P2 estão associados 

ao intemperismo de rochas itabiríticas da formação Cauê (Grupo Itabira) que afloram a 

montante desse ponto. Além da influência geoquímica, as atividades de explotação e 

beneficiamento de minério de ferro a montante desse ponto contribui para o enriquecimento 

deste elemento nos corpos hídricos (COSTA, 2001; PARRA, 2006; MENDONÇA, 2012). 

Enquanto os teores mais destacáveis de ferro nas águas para os pontos P9, P10 e 

P11 podem estar associados ao efeito promovido pelo escoamento superficial dos solos 
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lateríticos e itabiritos (ricos em ferro) e das formações ferríferas no período de chuvas na 

bacia. Além disso, a explotação e transporte de minério de ferro, podem estar 

enriquecendo os corpos hídricos de ferro em função do material particulado e suas 

deposições.  

Comparando as classes de enquadramento dos corpos hídricos da bacia (D.N COPAM 

009/94) com a Resolução CONAMA nº 357/2005, cujo valor de ferro máximo permitido para 

as respectivas classes 1 e 2 é  de  0,3 mg/L, todos os pontos de amostragens apresentaram 

inconformidades com resolução.  

 

FIGURA 56: Resultados do ferro na água, obtidos no (a) período úmido (verão) e (b) 

seco (inverno). 

 
 

Potássio 

Concentrações de potássio encontradas na água podem ter sido originadas dos 

processos intempéricos dos feldspatos potássicos e das micas presentes na área de estudo.  

A ocorrência de teor de potássio no ponto de amostragem P1 pode estar associada ao 

revolvimento e exposição de rochas a sua montante, que propiciou o aumento das condições 

intempéricas, conforme a  FIGURA 57. 

Enquanto, os valores elevados deste elemento, principalmente, para os pontos de 

amostragens P5 e P7 podem estar associados ao uso indiscriminado de fertilizantes a base de 

potássio utilizado pelas propriedades rurais locais (LIMA, 2005).  



 

115 

Guedes et al. (2005) reforçam que valores de potássio detectados em água provêm de 

despejo in natura de matéria orgânica, incluindo detergentes através dos esgotos domésticos. 

Para Elmi et al. (2004) a presença do potássio em águas superficiais pode ter sua origem em 

fertilizantes químicos.  

Este parâmetro químico da água não consta na Resolução CONAMA nº 357/2005. 

 

FIGURA 57: Resultados do potássio na água, obtidos no (a) período úmido (verão) e (b) 

seco (inverno). 

 
 

Arsênio 

As concentrações de arsênio nos corpos hídricos oscilaram de 0,008 a 0,015 mg/L no 

período úmido e no  período seco de 0,008 a 0,015 mg/L, conforme a  FIGURA 58. 

Cruz (2002), ao investigar o teor de arsênio na água em uma área sob influência 

antrópica mínima no Quadrilátero Ferrífero, encontrou teor máximo na ordem de 0,430 mg/L. 

Enquanto Andrade (2000), constatou teor de arsênio em água de até 0,002 mg/L. 

A ocorrência de arsênio nas águas no ponto de amostragem P3 pode estar associada 

aos minerais das rochas sulfetados, como a arsenopirita, do Supergrupo Rio das Velhas, 

Grupo Nova Lima presente na área investigada. No entanto, a exploração mineral a montante 

deste ponto pode ter favorecido a liberação deste elemento para os corpos hídricos 

(MATSCHULLAT e DESCHAMPS, 2007; PALMIERI et. al, 2006; COSTA 2001). 
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Os pontos de amostragens P8, P9 e P10 apresentaram teores de arsênio na água, isso 

pode esta associada à utilização de pesticidas organoclorados arseniais ou lixiviação de minas 

abandonadas (BORDA, 2002; RHODES, 2010). 

Comparando as classes de enquadramento dos corpos hídricos da bacia (D.N COPAM 

009/94) com na Resolução CONAMA nº 357/2005, cujo valor de arsênio máximo 

permitido  para as respectivas classes 1 e 2 é  de  0,01 mg/L, todos os pontos de amostragens 

apresentaram teores abaixo do preconizado pela  resolução.  

 

FIGURA 58: Resultados do arsênio na água, obtidos no (a) período úmido (verão) e (b) 

seco (inverno). 

 
 

Bário 

As concentrações de bário nos corpos hídricos oscilaram de 0,305 a 0,711 mg/L no 

período úmido e no  período seco de 0,311 a  0,720  mg/L, conforme ilustra a FIGURA 59. 

Estudos realizados por Gonçalves (2010), Andrade (2008) e Mendes (2007) em áreas 

sob influência antrópica mínima no Quadrilátero Ferrífero encontraram teor máximo de bário 

equivalente a 0,192 mg/L.  

A ocorrência de concentrações de bário nos pontos de amostragens P1 e P2 pode ter 

sido originada dos processos de intemperismos dos feldspatos e rochas de carbonato de bário 

do Supergrupo Minas, Grupo Itabira, presente na área investigada. Kitano, Kanamori e 

Oomori (1971) depararam com situação similar. 
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Comparando as classes de enquadramento dos corpos hídricos da bacia (D.N COPAM 

009/94) com a Resolução CONAMA nº 357/2005, cujo valor de bário máximo permitido para 

as respectivas classes 1 e 2 é  de  0,7 mg/L, apenas  o ponto de amostragem P2 que 

descumpriu o atendimento aos limites legais estabelecidos pela resolução. 

 

FIGURA 59: Resultados do bário na água, obtidos no (a) período úmido (verão) e (b) 

seco (inverno). 

 
 

Cobalto 

Conforme FIGURA 60, foram identificados nas duas campanhas de amostragens 

teores de cobalto apenas para o ponto de amostragens P8, cujo teor foi de 0,023 mg/L. 

Estudos realizados por Andrade (2000) e Cruz (2002) em áreas sob influência 

antrópica mínima no Quadrilátero Ferrífero encontraram teor máximo de cobalto de até 0,020 

mg/L.  

A presença deste elemento na água, pode está relacionado com os resíduos de 

agroquímicos a base de cobalto lixiviado das atividades agropecuárias e silviculturais na 

bacia. Mas também, pode ter associações aos resíduos industriais a montante desse ponto.  

Comparando as classes de enquadramento dos corpos hídricos da bacia (D.N COPAM 

009/94) com a Resolução CONAMA nº 357/2005, cujo valor de cobalto máximo permitido 

para as respectivas classes 1 e 2 é  de  0,05 mg/L, nenhum ponto de amostragem apresentou 

inconformidade com resolução. 
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FIGURA 60: Resultados do cobalto na água, obtidos no (a) período úmido (verão) e (b) 

seco (inverno). 

 
 

Cobre 

As concentrações de cobre nos corpos hídricos oscilaram de 0,014 a 0,155 mg/L no 

período úmido e no  período seco de 0,014  a 0,036 mg/L, conforme ilustra a FIGURA 61. 

Andrade (2000) e Gonçalves (2010) encontraram teor máximo de cobre em áreas não 

impactadas no Quadrilátero Ferrífero de até 0,013 mg/L. 

Os teores de cobre encontrados nos pontos de amostragens P2 e P3 podem ter sido 

originados do intemperismos de depósitos auríferos, como a jacutinga, que ocorrem nesta 

região (KWITKO et al. 2002). A ocorrência de concentrações de cobre para os pontos P8, P11 e 

P12 podem ter sido derivadas da utilização de sulfato de cobre nas atividades agropecuárias e 

silviculturais na bacia. 

Comparando as classes de enquadramento dos corpos hídricos da bacia (D.N COPAM 

009/94) com a Resolução CONAMA nº 357/2005, cujo valor de cobre máximo permitido 

para as respectivas classes 1 e 2 é  de  0,009 mg/L, os pontos de amostragens P2, P3, P8 e P12 

foram os que apresentaram desconformidade no período úmido. Enquanto no período seco, 

apenas o pontos de amostragens P2, P8 e P11 que descumpriram com atendimento dos limites 

legais estabelecidos pela resolução. 
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FIGURA 61: Resultados do cobre na água, obtidos no (a) período úmido (verão) e (b) 

seco (inverno). 

 
 

Cromo 

Em termos gerais, as concentrações de cromo nos corpos hídricos oscilaram de 0,041 

mg/L no período úmido e no período seco de 0,026 a 0,042 mg/L, conforme ilustra a 

FIGURA 62. 

Andrade (2000) e Gonçalves (2010) encontraram teor máximo de cromo em áreas sob 

influência antrópica mínima no Quadrilátero Ferrífero de até 0,290 mg/L. 

Foram constados teores de cromo na água apenas para os pontos de amostragens P2 e 

P11. Tais resultados sugerem que os teores tenham sido herdados da assinatura geoquímica 

das rochas máficas, ultramáficas e pegmatitos presentes na área de estudo. 

Comparando as classes de enquadramento dos corpos hídricos da bacia (D.N COPAM 

009/94) com a Resolução CONAMA nº 357/2005, cujo valor de cromo permitido  para as 

respectivas classes 1 e 2 é  de  0,05 mg/L, nenhum ponto de amostragem apresentou 

inconformidade com resolução.  
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FIGURA 62: Resultados do cromo na água, obtidos no (a) período úmido (verão) e (b) 

seco (inverno). 

 
 

Fósforo Total  

As concentrações de fósforo nos corpos hídricos oscilaram de 0,020 a 2,250 mg/L no 

período úmido e no período seco de 0,020 a 1,130 mg/L, conforme evidencia a FIGURA 63. 

Estudos realizados por Andrade (2000) e Gonçalves (2010) reportaram teor máximo 

de fósforo em áreas sob influência antrópica mínima no Quadrilátero Ferrífero de até 0,008 

mg/L. 

A ocorrência do fósforo na água para os pontos de amostragens P2, P3, P5, P8 e P12 

podem ter associações tanto de fontes geogênicas como minerais acessórios de apatita dos 

feldspatos, biotita e quartzo monzonito do grupo Suíte Borrachudos. Mas também podem 

estar relacionados com o recebimento de cargas clandestinas de efluentes domésticos ricos em 

fósforo. Enquanto os teores mais elevados de fósforo para os pontos de amostragens P9, P10 e 

P11 no período úmido, podem indicar que a exposição e degradação dos solos nessa região da 

bacia têm favorecido o aumento do escoamento e lavagens dos solos para dentro dos corpos 

hídricos. Além do mais as comunidades rurais despejam seus efluentes domésticos sem o 

devido tratamento. 

Comparando as classes de enquadramento dos corpos hídricos da bacia (D.N COPAM 

009/94) com a Resolução CONAMA nº 357/2005, cujos valores de fósforo máximos 

permitidos para as respectivas classes 1 e 2 são de  0,02 e  0,03 mg/L de fósforo, todos os 

pontos de amostragens apresentaram desconformidade com a resolução no período úmido, 
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com exceção apenas para o P4 e P7. Enquanto no período seco, apenas o pontos de 

amostragens P6 que atendeu o atendimento dos limites legais estabelecidos pela resolução. 

 

FIGURA 63: Resultados do fósforo na água, obtidos no (a) período úmido (verão) e (b) 

seco (inverno). 

 
 

Manganês 

Os teores de manganês nos corpos hídricos oscilaram de 0,056 a 13,210 mg/L no 

período úmido e no período seco de 0,020 a 1,368 mg/L, conforme evidencia a FIGURA 64. 

Cruz (2002), Gonçalves (2010) e Andrade (2008), reportaram teor máximo de 

manganês nas águas em áreas sob influência antrópica mínima no Quadrilátero Ferrífero de 

até 6,190 mg/L.  

A ocorrência de teores elevados de manganês para o ponto de amostragem P2 (13,21 a 

1,368 mg/L) está associada ao intemperismos químico de mármores manganesíferos e 

itabiritos manganesíferos presentes no Supergrupo Minas, principalmente no Grupo Itabira 

(DORR, 1956).  Mas apesar dos teores de manganês ser originados de fontes geogênicas, a 

atividade minerária localizada a montante dos pontos de amostragens P1, P2 e P3 tem 

provocado os revolvimentos e exposição do substrato litológico às condições intempéricas, 

que favorecem a disponilização deste elemento para os corpos hídricos da bacia. 

Comparando as classes de enquadramento dos corpos hídricos da bacia (D.N COPAM 

009/94) com a Resolução CONAMA nº 357/2005, cujo valor de manganês máximo 

permitido  para as respectivas classes 1 e 2 é  de  0,1 mg/L, todos os pontos de amostragens 
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apresentaram inconformidade com a legislação vigente no período úmido, com exceção 

apenas para o P6 e P9 e no período seco, apenas o P3 e P12 que atenderam os  limites legais 

estabelecidos pela resolução. 

 

FIGURA 64: Resultados do manganês na água, obtidos no (a) período úmido (verão) e 

(b) seco (inverno). 

 
 

Mercúrio 

As concentrações de mercúrio nos corpos hídricos oscilaram de 0,000002 a 0,000104 

mg/L no período úmido e no período seco de 0,000001 a  0,000100 mg/L conforme apresenta  

a FIGURA 65. 

Estudos em áreas em áreas não impactadas ou sob influência antrópica mínima no 

Quadrilátero Ferrífero constataram teor máximo de mercúrio na água de até 0,0075 mg/L 

(ANDRADE, 2000; CRUZ, 2002). 

Foram observados os maiores teores de mercúrio na água para os pontos de 

amostragens P1 e P2. Tais resultados estão associados às atividades de explotação de minério 

de ouro a montante desses pontos.  

Comparando as classes de enquadramento dos corpos hídricos da bacia (D.N COPAM 

009/94) com a Resolução CONAMA nº 357/2005, cujos valores de mercúrio máximo 

permitido para as respectivas classes 1 e 2 é  de  0,0002 mg/L e  0,0002 mg/L, nenhum ponto 

de amostragem apresentou inconformidade com resolução. 
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FIGURA 65: Resultados do mercúrio na água, obtidos no (a) período úmido (verão) e 

(b) seco (inverno). 

 
 

Níquel 

Em termos gerais, as concentrações de níquel nos corpos hídricos oscilaram de 0,012 a 

0,085 mg/L no período úmido e no período seco de 0,012  a 2,630 mg/L conforme apresenta  

a FIGURA 66. 

Andrade (2000) e Cruz (2002) obtiveram em áreas não impactadas no Quadrilátero 

Ferrífero teores de níquel na água de até 0,020 mg/L. 

A ocorrência de concentrações elevadas de níquel na água foi observada para os 

pontos de amostragens P2 e P9. Os resultados do ponto de amostragem P2 podem estar 

relacionados com algum tipo de resíduo originados das atividades do núcleo urbano de 

Itabira.  

Comparando as classes de enquadramento dos corpos hídricos da bacia (D.N COPAM 

009/94) com a Resolução CONAMA nº 357/2005,  cujo valor de níquel máximo 

permitido para as respectivas classes 1 e 2 é  de  0,025 mg/L, todos os pontos de amostragens 

apresentaram inconformidade com limites legais estabelecidos no período úmido, com 

exceção apenas para o P3, P7, P11 e P12 e no período seco apenas o pontos P3, P6, P8 e P10 

que atenderam a  resolução. 
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FIGURA 66: Resultados do níquel na água, obtidos no (a) período úmido (verão) e (b) 

seco (inverno). 

 
 

 

Zinco  

Os teores de zinco nos corpos hídricos oscilaram de 0,106 a 0,376 mg/L no período 

úmido e no período seco de 0,106 a 0,445 mg/L, conforme apresenta  a FIGURA 67. 

Andrade (2008) e Gonçalves (2010) obtiveram em áreas não impactadas no 

Quadrilátero Ferrífero teores de zinco na água de até 0,027 mg/L. 

A ocorrência de concentrações elevadas de zinco na água foi observada para os pontos 

de amostragens P2, P6, P8, P9, P11 e P12. Os resultados elevados de zinco na água para o 

ponto de amostragem P2 podem estar relacionados às atividades de explotação de sobre 

rochas sulfetadas, como calcopirita e esfarelita presentes na área investigada. Enquanto os 

demais pontos de amostragens podem estar sendo influenciada pelos os resíduos das 

aplicações de fertilizantes e fungicidas a base de sulfato de zinco.  

Comparando as classes de enquadramento dos corpos hídricos da bacia (D.N COPAM 

009/94) com a Resolução CONAMA nº 357/2005, cujo valor de zinco máximo permitido para 

as respectivas classes 1 e 2 é  de  0,18 mg/L, todos  os pontos de amostragens apresentaram 

desconformidade com os limites preconizado no período úmido, com exceção apenas para o 

P3, P7, P11 e P12  e no período seco, os pontos de amostragens P4, P6, P8 e P10 que 

atenderam os limites legais estabelecidos pela resolução. 
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FIGURA 67: Resultados do zinco na água, obtidos no (a) período úmido (verão) e (b) 

seco (inverno). 

 
 

7.2.6 ÂNIONS 

Cloreto 

As concentrações de cloreto nos corpos hídricos oscilaram de 0,9 a 4,1 mg/L no 

período úmido e no período seco de 0,4 a 5,3 mg/L, conforme apresenta  a FIGURA 68. 

Mendes (2007) e Gonçalves (2010) obtiveram em áreas não impactadas no 

Quadrilátero Ferrífero teores de cloreto na água de até 5,2 mg/L. 

Os teores mais elevados do cloreto na água foram atribuídos aos pontos de 

amostragens P2, P3, P5, P8 e P12. Estas elevadas ocorrências estão relacionadas, em grande 

parte, ao aporte de esgotos domésticos sem tratamento que chegam aos corpos hídricos, 

proveniente do núcleo urbano de Itabira e das comunidades rurais. 

Comparando as classes de enquadramento dos corpos hídricos da bacia (D.N COPAM 

009/94) com a Resolução CONAMA nº 357/2005, cujo valor de cloreto máximo 

permitido para as respectivas classes 1 e 2 é  de  250 mg/L, todos os pontos de amostragens 

atenderam os limites legais estabelecidos pela resolução. 
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FIGURA 68: Resultados dos cloretos na água, obtidos no (a) período úmido (verão) e (b) 

seco (inverno). 

 
 

Nitrato 

Os teores de nitrato nos corpos hídricos oscilaram de 2,2 a 5,4 mg/L no período úmido 

e no período seco de 2,1 a 5,0 mg/L conforme apresenta  a FIGURA 69. 

Os teores elevados de nitrato para os pontos de amostragens P2, P3, P4, P5, P8 e P12 

exibem uma relação com os despejos clandestinos de esgotos domésticos sem tratamento, 

proveniente do núcleo urbano de Itabira e das comunidades rurais. 

Comparando as classes de enquadramento dos corpos hídricos da bacia (D.N COPAM 

009/94) com a Resolução CONAMA nº 357/2005, cujo valor de nitrato máximo 

permitido para as respectivas classes 1 e 2 é  de  10 mg/L, todos os pontos de amostragens 

atenderam os limites legais estabelecidos pela resolução. 
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FIGURA 69: Resultados do nitrato na água, obtidos no (a) período úmido (verão) e (b) 

seco (inverno). 

 
 

Nitrito 

Em termos gerais, os teores de nitrito nos corpos hídricos oscilaram de 0,003 a 0,230 

mg/L no período úmido e no período seco de 0,003 a 0,230 mg/L conforme apresenta  a 

FIGURA 70. 

Os teores elevados de nitrito para os pontos de amostragens P1, P2, P3, P4, P5, P8 e 

P12 estão relacionados com os despejos clandestinos de esgotos domésticos sem tratamento, 

proveniente do núcleo urbano de Itabira e das comunidades rurais. 

Comparando as classes de enquadramento dos corpos hídricos da bacia (D.N COPAM 

009/94) com a Resolução CONAMA nº 357/2005, cujo valor de nitrito máximo 

permitido para as respectivas classes 1 e 2 é  de  1 mg/L, todos os pontos de amostragens 

atenderam os limites legais estabelecidos pela resolução. 
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FIGURA 70: Resultados de nitrito na água, obtidos no (a) período úmido (verão) e (b) 

seco (inverno). 

 
 

 

O QUADRO 12 sumariza todas as violações das variáveis estudadas em relação a Resolução 

CONAMA nº 357/2005. 
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QUADRO 22: Síntese da análise comparativa dos resultados das águas superficiais 

obtidos nesta pesquisa com a Resolução CONAMA nº 357/2005. 

Pontos de 

amostragens 

Enquadramento 

1994 

Variáveis inconformes com a classe de enquadramento em 2015 

Período Úmido Período Seco 

P1 Rio do Peixe Classe 1 

Fe, Mn, Ni e P 

(acima da classe 3) 

Zn (acima da classe 2) 

DBO (acima da classe 1) 

Fe, Ni e P 

(acima da classe 3) 

Mn e Zn (acima da classe 2) 

DBO (acima da classe 1) 

P2 C. Conceição Classe 2 

Cu, Fe, Mn, Ni, P, DBO, turbidez 

e E.coli 

(acima da classe 3) 

Zn e Ba (acima da classe 2) 

Cu, Fe, Mn, Ni, P, DBO, 

turbidez e E.coli 

(acima da classe 3) 

Zn e Ba (acima da classe 2) 

P3 C. Dozes Classe 1 

Cu, Fe, P e E.coli 

(acima da classe 3) 

Mn e DBO 

(acima da classe 2) 

Fe, P, OD e E.coli 

(acima da classe 3) 

Zn e DBO 

(acima da classe 2) 

P4 C.Candinópolis Classe 1 

Fe e Ni (acima da classe 3) 

Zn, OD (acima da classe 2) 

Mn e E.coli (acima da classe 1) 

Fe e Ni (acima da classe 3) 

P (classe 2) 

turbidez, E.coli, Mn 

(acima da classe 1) 

P5 Rio do Peixe Classe 2 

Fe, Ni, P, OD e E.coli 

(acima da classe 3) 

Mn, Zn e DBO (acima da classe 2) 

Fe, Ni, P, OD e E.coli 

(acima da classe 3) 

Mn, Zn e DBO 

(acima da classe 2) 

P6 C. Santa Cruz Classe 2 
Fe, Ni acima da classe 3) 

P e Zn (acima da classe 2) 

Fe e E.coli (acima da classe 3) 

Mn (acima da classe 2) 

P7 C. Cachoeira Classe especial 
Fe (acima da classe 3) 

Mn (acima da classe 2) 

Fe, Mn, Ni e P 

(acima da classe 3) 

Mn (acima da classe 2) 

P8 Rio do Peixe Classe 2 

Ag, Cu, Fe, Mn, Ni, P, OD, DBO, 

turbidez e E.coli 

(acima da classe 3) 

Zn e As (acima da classe 2) 

Ag, Cu, Fe, P, DBO e E.coli 

(acima da classe 3) 

Mn (acima da classe 2) 

P9 C. Goiabeiras Classe 2 

Fe, Ni, P e turbidez 

(acima da classe 3) 

As, Zn e E.coli 

(acima da classe 2) 

Fe, Ni, P(acima da classe 3) 

Mn e Zn (acima da classe 2) 

P10 C. São José Classe especial 

Fe, Ni, P e turbidez e E.coli 

(acima da classe 3) 

Mn e Zn (acima da classe 2) 

Fe e P(acima da classe 3) 

Mn e E.coli (acima da classe 2) 

P11 C. Cabral Classe 2 

Fe, P, turbidez e E.coli 

(acima da classe 3) 

Mn (acima da classe 2) 

Cu, Fe, Mn. Ni e P 

(acima da classe 3) 

As e Zn (acima da classe 2) 

P12 Rio do Peixe Classe 2 

Cu, Fe, Mn, P, DBO e turbidez 

(acima da classe 3) 

As e Zn (acima da classe 2) 

Fe, Ni, P e E.coli 

(acima da classe 3) 

Zn e DBO (acima da classe 2) 
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7.2.7 SEDIMENTOS 

7.2.7.1 CARACTERIZAÇÃO GRANULOMETRICA DOS SEDIMENTOS 

Conforme a FIGURA 71 e FIGURA 72, os sedimentos coletados são de 

predominância arenosa, visto que em todos os pontos de amostragens apresentaram fração de 

areia maior que 60%. 

 

FIGURA 71: Resultados das frações granulométricas (em%) obtidas em cada amostra 

de sedimentos de fundo no período úmido (verão). 

 

 

FIGURA 72: Resultados das frações granulométricas (em%) obtidas em cada amostra 

de sedimentos de fundo no período seco (inverno). 
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Os teores de argila encontrados nos sedimentos de fundo na bacia do rio do Peixe 

variaram entre 0,53% a 35,35% no período úmido e no período seco de 0,67% a 33,93%. 

No período úmido, foram observadas as maiores concentrações de argilas para os 

pontos de amostragens P1(9,49%), P2 (35,35%) e P8(15,46%) e P12(8,78%). Enquanto no 

período seco, foram observadas as maiores concentrações para os pontos de amostragens 

P2(33,93%) e P8(15,67%) e P12(8,36%). 

Os altos teores de argila e silte apresentados no ponto de amostragem P2 nas duas 

campanhas de amostragens podem estar associados ao recebimento de material fino oriundo 

dos rejeitos gerados dos processos de beneficiamento do minério de ferro e escapados das 

barragens de contenção, cuja caracterização deste resíduo é composta basicamente por sílica, 

hematita, óxidos de ferro, alumina e argila. 

 

7.2.7.2 CARACTERIZAÇÃO GEOQUÍMICA DOS ELEMENTOS EM 

SEDIMENTOS 

Alumínio 

As concentrações de alumínio nos sedimentos foram influenciadas pela sazonalidade, 

cujos teores variaram entre 236 a 34222 mg/kg no período úmido e no período seco de 566 a 

45516 mg/kg, conforme a  FIGURA 73.  

Considerando as concentrações, estudos realizados em áreas não impactadas ou sob 

influência antrópica mínima no Quadrilátero Ferrífero encontraram valores máximos de 

alumínio de até 21100 mg/kg (ANDRADE, 2000; CRUZ, 2002; MENDES, 2007). Na mesma 

ordem, Oliveira (1999) ao estudar o Parque Estadual do Itacolomi constatou concentração 

máxima de alumínio em sedimentos equivalente a 65400 mg/kg. Larizzatti, Marques e 

Silveira (2014) ao realizar o mapeamento geoquímico no QF e seu entorno a partir de 3662 

amostras de sedimento ativo de corrente, encontrou valor máximo de alumínio 98500 mg/kg.  

Em termos de backgrounds, estes valores são inferiores ao valor de background para o 

alumínio proposto por Costa (2015), com exceção apenas para o P9 (45516 mg/kg) no período 

seco que apresentou valores anômalos. 

A ocorrência do alumínio em sedimentos esta relacionada ao intemperismo de rochas 

de álcali-feldspato granito da Formação Suíte Borrachudos presentes na bacia. Porém, a 

degradação e exposição dos solos pelas atividades agropecuárias e o despejo de esgoto 

doméstico sem tratamento para os corpos hídricos podem estar favorecendo o aceleramento 
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dos processos de lixiviação da sílica e laterização dos minerais argilosos no ponto de 

amostragem P9, provocando o enriquecimento das partículas de solos e rochas com óxidos 

de alumínio na superfície do terreno. 

 

FIGURA 73: Resultados das concentrações de alumínio nos sedimentos de fundo, 

obtidos no (a) período úmido (verão) e (b) seco (inverno). 

 
 

Ferro  

 

Os teores de ferro nos sedimentos foram maiores no período úmido, cujas 

concentrações variaram entre 1615 a 400222 mg/kg no período úmido e no período seco de 

26765 a 340127 mg/kg, conforme a  FIGURA 74. 

Teores de ferro em sedimentos de 260000 mg/kg foram reportados em áreas não 

impactadas ou sob influência antrópica mínima no Quadrilátero Ferrífero por Apa Sul RMBH 

2005). Estudo realizado por Oliveira (1999) constatou concentração de ferro em sedimentos 

de até 209300 mg/kg . Neste mesmo sentido, teor máximo de 427000 mg/kg  de ferro em 

sedimentos foi  alcançado por Cruz (2002). Em termos de background para o ferro no 

Quadrilátero Ferrífero, apenas o ponto de amostragem P2 superou o valor sugerido por Costa 

(2015), cujas concentrações deste ponto foram de 400222,3 a 340127,4 mg/kg para as duas 

campanhas de amostragens. Ainda sobre o background do ferro, os pontos de amostragens P1, 

P2, P3, P5, P8, P9 e P12 ficaram acima do valor preconizado por Rodrigues (2015). 

A ocorrência do ferro em sedimentos está relacionada basicamente com goethita e a 

hematita compacta e friável e as formações ferríferas bandadas que ocorrem na área 
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investigada. Porém, valores exacerbados para o ponto de amostragem P2 exibem uma relação 

direta com as atividades antropogênicas de explotação de minério de ferro a montante deste 

ponto. Sendo os resíduos escapados das bacias de rejeitos da explotação e beneficiamento do 

minério de ferro na cabeceira da área de estudo um dos responsáveis pelo o enriquecimento 

deste elemento nos sedimentos para o P2.  

Porém a atividade minerária não é a única responsável pelo enriquecimento de ferro 

nos sistemas fluviais da bacia do rio do Peixe, o manejo e o uso e ocupação do solo 

inapropriado aliados aos altos índices pluviométricos ocasionam um maior aporte de ferro 

para os corpos receptores de água. Além do mais, o transporte de minério de ferro pela linha 

férrea (Estrada de Ferro Vitória a Minas) em torno do rio do Peixe e a inexistência de mata 

ciliar favorece o enriquecimento de ferro nos corpos hídricos por deposição atmosférica 

provocada pela ação dos ventos.  

Parra et al. (2007) ao estudar uma bacia com características semelhantes também 

constatou o enriquecimento de ferro pelas atividades minerárias exercidas na bacia. Rodrigues 

(2015) salienta que as concentrações excessivas de Fe para os sistemas fluviais podem 

favorecer a capacidade de adsorção e complexação dos metais tóxicos, devendo-se assim 

serem monitoradas frequentemente, especialmente o ponto de amostragem P2.  

 

FIGURA 74: Resultados das concentrações de ferro nos sedimentos de fundo, obtidos no 

(a) período úmido (verão) e (b) seco (inverno). 
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Cálcio  

 

O cálcio nos sedimentos foram influenciados pelas precipitações na bacia, cujos teores 

oscilaram entre 283 a 3864 mg/kg no período úmido e de 239 a1593 mg/kg durante o período 

seco, conforme a  FIGURA 75. 

Cruz (2002) ao estudar uma área sob influência antrópica mínima no Quadrilátero 

Ferrífero encontrou teor máximo de cálcio em sedimentos equivalente a 3120 mg/kg. Com 

base no valor de background para cálcio em sedimentos, todos os pontos de amostragens 

ficaram abaixo do preconizado por Costa (2015), com exceção apenas para o ponto de 

amostragens P10, que apresentou concentração de 3864 mg/kg  no período úmido. 

Neste sentido, tais resultados indicam que a ocorrência do cálcio nos sedimentos da 

bacia exibe uma relação com a composição litológica dos feldspatos, anfibolitos, piroxênios e 

a formação de rochas carbonáticas do Supergrupo Minas, Grupo Itabira na cabeceira da bacia. 

Porém, valores anômalos de cálcio no período úmido atribuídos ao ponto de amostragem P10 

indicam possíveis contribuições antropogênicas.  A aplicação indiscriminada de corretivos 

agrícolas a base de calcário dolomítico nas plantações de eucalipto e outras culturas, o manejo 

inapropriado dos solos, relevos íngremes e as precipitações elevadas podem ter favorecido um 

maior arraste e lavagem dos solos, contribuindo para o enriquecimento deste elemento neste 

ponto. 

 

FIGURA 75: Resultados das concentrações de cálcio nos sedimentos de fundo, obtidos 

no (a) período úmido (verão) e (b) seco (inverno). 
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Sódio  

 

As concentrações de sódio foram influenciadas pela sazonalidade, cujos teores 

oscilaram entre 16 a 343 mg/kg no período úmido e no período seco de 6 a 117 mg/kg, 

conforme a  FIGURA 76 

Teor de máximo sódio em sedimentos de 195 mg/kg  foi reportado por Cruz (2002) na 

Estação Ecológica de Tripuí no Quadrilátero Ferrífero.  

Os resultados mais elevados de sódio para os pontos de amostragens P1, P3, P5, P8, 

P10 e P12 indicam uma suposta contribuição litogênica do intemperismos de rochas ricas em 

sódio, como feldspatos plagioclásíos e anfibólios existentes na área investigada. Porém, estes 

pontos de amostragens também são influenciados por cargas advindas dos tributários que 

recebem elevadas contribuições de efluentes domésticos e industriais do núcleo urbano de 

Itabira. 

 

FIGURA 76: Resultados das concentrações de sódio nos sedimentos de fundo, obtidos no 

(a) período úmido (verão) e (b) seco (inverno). 

 
 

 

Magnésio 

 

As concentrações de magnésio oscilaram entre 27 a 1101 mg/kg no período úmido e 

no período seco de 90 a 1400 mg/kg, conforme FIGURA 77. 
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Em termos de concentração, Cruz (2002) e Mendes (2007) verificaram valor máximo 

de magnésio em áreas sob influência antrópica mínima no Quadrilátero Ferrífero de até 2200 

mg/kg. 

A ocorrência de concentrações de magnésio nos sedimentos pode ser justificada pela 

existência de minerais ferromagnesianos, feldspatos, anfibolitos, piroxênios e a formação de 

rochas carbonáticas do Supergrupo Minas, Grupo Itabira na cabeceira da bacia.  

Enquanto os valores elevados de magnésio para o ponto de amostragem P10 indicam 

uma suposta contribuição antropogênica de resíduos de calcário dolomítico das atividades 

agropecuárias, cuja composição é constituída de cálcio e magnésio e são altamente solúveis e 

moveis em sistemas fluviais.  

 

FIGURA 77: Resultados das concentrações de magnésio nos sedimentos de fundo, 

obtidos no (a) período úmido (verão) e (b) seco (inverno). 

 
 

Potássio  

 

Os teores de potássio observados na bacia foram influenciados pelos índices 

pluviométricos da bacia, cujos teores oscilaram entre 170 a 1119 mg/kg no período úmido e 

no período seco de 14 a 1658 mg/kg, conforme a FIGURA 78.  

Em termos de concentração, Mendes (2007) e Cruz (2002) reportaram valor máximo 

de potássio encontrado em áreas sob influência antrópica mínima no Quadrilátero Ferrífero de 

3030 mg/kg.  
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Os teores de potássio nos sedimentos são originados dos processos intempéricos de 

rochas álcali-feldspato granito da Formação Suíte Borrachudos, dos feldspatos potássicos, 

micas presentes na área investigada da bacia.  

 

FIGURA 78: Resultados das concentrações de potássio nos sedimentos de fundo, obtidos 

no (a) período úmido (verão) e (b) seco (inverno). 

 
 

Titânio  

 

Os teores de titânio nos sedimentos foram maiores no período úmido, cujas 

concentrações variaram entre 58 a 976 mg/kg no período úmido e de 59 a1648 mg/kg durante 

o período seco, conforme a  FIGURA 79. 

Em termos de concentração, Mendes (2007) e Cruz (2002) encontraram em áreas não 

impactadas no Quadrilátero Ferrífero, teores de titânio de 1548,9 a 3170 mg/kg.  

Em relação ao valor de background para o titânio sugerido por Costa (2015), os pontos 

de amostragens P6(1648 mg/kg), P9 (1201 mg/kg) e P11(1462 mg/kg) apresentaram valores 

superiores no período seco.  

Os altos teores de titânio para os pontos de amostragem P6, P9 e P11 revelam uma 

relação direta da assinatura geoquímica de rochas máficas e ultramáficas, filitos, quartzitos e 

xistos da formação Suíte Borrachudo e do grupo Serra Negra Litofácies 

Metavulcanossedimentar. Porém, a substituição da vegetação nativa por pastagens em quase 

50% do território da bacia propiciaram a exposição dos solos e rochas que aliado ao despejo 
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de efluente doméstico das residências rurais proporcionaram a disponilização deste elemento 

para os corpos hídricos da bacia. 

 

FIGURA 79: Resultados das concentrações de titânio nos sedimentos de fundo obtidos 

no (a) período úmido (verão) e (b) seco (inverno). 

 
 

Fósforo  

As variabilidades espaciais de fósforo em perfis de sedimento de fundo oscilaram 

entre 35 a 6449 mg/kg no período úmido e de 74 a 1146 mg/kg no período seco, conforme a 

FIGURA 80.  

Andrade (2002) e Mendes (2007) ao estudarem teores de fosforo em sedimentos em 

áreas sob influência antrópica mínima no Quadrilátero Ferrífero constataram concentração 

máxima de até 154,9 mg/kg. 

A ocorrência de concentrações mais elevadas de fósforo em sedimentos para os pontos 

de amostragens P1, P3, P5, P8 e P12 estão associados tanto dos processos de intemperismo 

das rochas carbonatíticas (ricas em apatita que é um fosfato de cálcio) do Supergrupo Minas, 

Grupo Itabira, como também, de fontes antropogênicas como o lançamento de efluentes 

doméstico e industrial in natura, o uso indiscriminado de fertilizantes e as práticas 

agropecuárias inapropriadas que promovem o aumento das taxas incrementais deste elemento 

para os corpos hídricos. 
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FIGURA 80: Resultados das concentrações de fósforo nos sedimentos de fundo, obtidos 

no (a) período úmido (verão) e (b) seco (inverno). 

 
 

Manganês 

As concentrações de manganês foram influenciadas pela sazonalidade, cujos teores 

oscilaram entre 103 a 7270 mg/kg no período úmido e no período seco de 175 a 5490 mg/kg,  

conforme a FIGURA 81.  

Cruz (2002) e Apa Sul RMBH (2005), identificaram em áreas sob influência antrópica 

mínima no Quadrilátero Ferrífero concentração máxima de manganês em sedimentos de 

12600  mg/kg.  Considerando o background do manganês para sedimentos, todos os pontos de 

amostragens ficaram abaixo do valor proposto por Costa (2015), com exceção apenas para o 

P1 que apresentou teores equivalente a 7270,4 a 5489,6 mg/kg para as duas campanhas de 

amostragens.  Conforme o valor de background de manganês proposto por Rodrigues (2015), 

apenas o ponto de amostragem P1 apresentou teores superiores ao preconizado.  

Teores assim elevados são alcançados através do intemperismo de mármores 

manganesíferos e itabiritos manganesíferos presentes no Supergrupo Minas, principalmente 

no Grupo Itabira, mas também nos Grupos Piracicaba e Caraça (DORR, 1956). Apesar do 

ponto de amostragem P1 ser influenciado pela litologia, as atividades de minerária expõe o 

substrato litológico às condições intempéricas, que favorecem a disponilização deste elemento 

para os corpos hídricos da bacia. 
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FIGURA 81: Resultados das concentrações de manganês nos sedimentos de fundo, 

obtidos no (a) período úmido (verão) e (b) seco (inverno). 

 
  

Bário 

As oscilações espaciais de bário em perfis de sedimento de fundo variaram entre 5 a 

445 mg/kg no período úmido e de 14 a 429 mg/kg no período seco, conforme ilustra a 

FIGURA 82. 

Considerando as concentrações, Cruz (2002) e Apa Sul RMBH (2005) identificaram 

em áreas sob intervenção antrópica mínima no Quadrilátero Ferrífero, teor máximo de bário 

em sedimentos de até 400,8 mg/kg. 

Estes resultados foram inferiores ao valor de background para o bário no Quadrilátero 

Ferrífero proposto por Rodrigues (2015), com exceção apenas para P1, P3, P5, P6, P7 e P12.  

Os teores elevados de bário para os pontos de amostragens P1, P3, P5, P8 e P12 estão 

associados ao intemperismos das rochas carbonáticas pertencentes ao Supergrupo Minas, 

Grupo Itabira na cabeceira da bacia. Enquanto os pontos P6 e P7 podem estar relacionados 

influenciados pelo intemperismos dos feldspatos de álcali-feldspato granito da Formação 

Suíte Borrachudos presentes no local de coleta.  
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FIGURA 82: Resultados das concentrações de bário nos sedimentos de fundo obtidos no 

(a) período úmido (verão) e (b) seco (inverno). 

 

   

Cobalto 

As concentrações de cobalto nos sedimentos oscilaram entre 3 a 24 mg/kg no período 

úmido e de 2 a 12 mg/kg no período seco, conforme FIGURA 83.  

Em termos de concentração, Oliveira (1999) ao determinar o teor de cobalto em 

sedimentos no Parque Estadual do Itacolomi encontrou concentração máxima de 22 mg/kg. 

Cruz (2002) e Mendes (2007) constataram em áreas não impactadas no Quadrilátero 

Ferrífero, teor máximo de cobalto na ordem de 96 mg/kg. 

Em relação ao background, estes teores são inferiores ao valor sugerido por Costa 

(2015), cuja concentração é de 30,72 mg/kg. 

Os teores mais elevados de cobalto nos sedimentos podem ter sido originados dos 

processos intempéricos das rochas máfias e metaultramáfica da formação do grupo Serra 

Negra. 
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FIGURA 83: Resultados das concentrações de cobalto nos sedimentos de fundo, obtidos 

no (a) período úmido (verão) e (b) seco (inverno). 

 
 

Cromo 

Os teores de cromo em sedimentos variaram entre 9 a 115 mg/kg no período úmido e 

de 12 a 177 mg/kg no período seco, conforme FIGURA 84.  

Em termos de concentração, Cruz (2002) e Oliveira (1999) detectaram em áreas sob 

influência antrópica mínima no Quadrilátero Ferrífero, teores de máximos de até 142 mg/kg. 

Em relação ao background, estes teores são inferiores ao valor de cromo sugerido por 

Costa (2015), cujo teor é de 292,5 mg/kg. 

A ocorrência do cromo em sedimentos na bacia podem ter associações dos processos 

intempéricos das rochas metaultramáfica, ricas em cromo da formação do grupo Serra Negra 

e das rochas álcali-feldspato granito da Formação Suíte Borrachudos. 

As concentrações de cromo encontradas nos sedimentos de fundo indicam que no 

período úmido os pontos de amostragens P1, P5, P7, P8, P9 e P12 e no período seco os pontos 

P1, P3, P4, P5, P7, P8, P9 e P10 estão acima do nível I estabelecidos pela Resolução 

CONAMA nº 454, cujo preconizado é de 37,3 mg/kg. Dos pontos analisados, o P9 apresentou 

durante as duas campanhas de amostragens valores acima do nível II (90 mg/kg). Apesar da 

condição litológica desta região influenciar nos valores de cromo, as atividades de extração de 

água marinha e alexandrita pode está expondo o substrato litológico ao intemperismo mais 

acelerado, disponibilizando maiores teores de cromo para o ambiente. 
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FIGURA 84: Resultados das concentrações de cromo nos sedimentos de fundo, obtidos 

no (a) período úmido (verão) e (b) seco (inverno). 

 
 

Cobre 

As concentrações de cobre em sedimentos variaram entre 1 a 88 mg/kg no período 

úmido e de 5 a 148 mg/kg no período seco, conforme FIGURA 85.  

Valores máximos de 123 mg/kg de cobre em sedimentos foram relatados por Apa sul 

RMBH (2005) e Cruz (2002) em regiões não impactadas no  Quadrilátero Ferrífero. 

Considerando o background, estes teores foram inferiores ao valor de cobre preconizado por 

Costa (2015), com exceção apenas para o P4 (50,8 mg/kg),  P5 (87,9 mg/kg),  P6 (147,7 

mg/kg),  P9 (61,6-67,7 mg/kg) e  P11 (79,9 mg/kg) que apresentaram resultados superiores. 

Os teores de cobre encontrado nesta área de estudo podem ter sido originados dos 

processos intempéricos da olivina, piroxênio, anfibólio, biotita, plagioclásio e magnetita. E o 

alto valor atribuído para o ponto de amostragem P6 (147,7 mg/kg) no período seco, podem 

estar associado  a utilização de sulfato de cobre nas atividades agropecuárias e silviculturais 

dessa região. 

De acordo com a Resolução CONAMA nº 454/2012, os valores de referência para Cu 

em sedimentos são 35,7 mg/kg, e 197 mg/kg correspondentes ao Nível I e II 

respectivamente. Dos pontos analisados, o P5, P9 e P11 no período úmido e P3, P4, P6 e P9 

no período seco apresentaram acima do nível I.  O ponto P6 no período seco apresentou o 

maior teor de cobre, cujo valor foi de 147,74 mg/kg. É provável que o alto valor de cobre 
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para este ponto de amostragem esteja associado aos resíduos das praticas silviculturais dessa 

região. 

 

FIGURA 85: Resultados das concentrações de cobre nos sedimentos de fundo, obtidos 

no (a) período úmido (verão) e (b) seco (inverno). 

 
 

Lítio 

As concentrações de lítio em sedimentos variaram entre 2 a 7 mg/kg no período úmido 

e de 2 a 8 mg/kg durante o período seco, conforme FIGURA 86. 

Oliveira (1999) ao determinar o teor de lítio em sedimentos no Parque Estadual do 

Itacolomi encontrou concentração máxima de até 8 mg/kg. 

A ocorrência do lítio nos sedimentos está associada aos processos intempéricos das 

áreas pegmatíticas, álcali-feldspato granito, moscovita, biotita, turmalina, olivina e anfibólios 

nas formações rochosas do Grupo Serra Negra, litofácies metavulcanossedimentar e Suíte 

Borrachudo existentes na área de estudo. 

Porém, o teor mais elevado de lítio para o ponto de amostragem P11 ter associações 

com lixo depositado à margem do corpo hídrico. 
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FIGURA 86: Resultados das concentrações de lítio nos sedimentos de fundo, obtidos no 

(a) período úmido (verão) e (b) seco (inverno). 

 
 

Níquel 

Os teores de níquel em sedimentos variaram entre 7 a 17 mg/kg no período úmido e de 

6 a 17 mg/kg no  período seco, conforme FIGURA 87. 

Em termos de concentrações, Oliveira (1999) e Cruz (2002) ao estudar o 

comportamento do níquel em sedimentos, constataram valor máximo encontrado de até 100 

mg/kg. 

Considerando os valores background para o níquel, todos os pontos de amostragens 

encontram-se com concentrações inferiores ao preconizado por Costa (2015) e Rodrigues 

(2015). 

Os pontos de amostragens que apresentaram os maiores teores de níquel em 

sedimentos exibem uma relação direta com o intemperismos de rochas metaultramáfica e 

metamáfica tholeiíticas da Formação do Grupo Serra Negra-litofácies 

metavulcanossedimentar. 

De acordo com a Resolução CONAMA nº 454/2012, os valores de referencia para Ni 

em sedimentos são 18 mg/kg, e 35,9 mg/kg correspondentes ao Nível I e II respectivamente. 

Dos pontos analisados, todos apresentaram valores abaixo do preconizado pelos limites 

legais. 
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FIGURA 87: Resultados das concentrações de níquel nos sedimentos de fundo, obtidos 

no (a) período úmido (verão) e (b) seco (inverno). 

 
 

Vanádio 

 

As concentrações de vanádio em sedimentos variaram entre 11 a 72 mg/kg no período 

úmido e de 25 a 188 mg/kg no período seco, conforme FIGURA 88. 

Em termos de concentração, Cruz (2002) detectou em área não no Quadrilátero 

Ferrífero, teor máximo de vanádio de 115 mg/kg. 

A ocorrência de vanádio em sedimentos podem ter sido herdada dos processos 

intempéricos das rochas metaultramáfica como a magnetita, do piroxênio, do anfibólio e da 

biotita, ricas em vanádio da formação do grupo Serra Negra e da Suíte Borrachudo.  
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FIGURA 88: Resultados das concentrações de vanádio nos sedimentos de fundo, obtidos 

no (a) período úmido (verão) e (b) seco (inverno). 

 
 

Zinco 

 

Os teores de zinco em variaram entre 12 a 133 mg/kg no período úmido e de 22 a 257 

mg/kg no período seco, conforme FIGURA 89. 

Cruz (2002) e Apa sul RMBH (2005) encontraram teores máximos de zinco em 

sedimentos de até 171 mg/kg em área não impactadas no Quadrilátero Ferrífero. 

Considerando o valor de background para o zinco, todos os pontos de amostragens 

encontram-se com concentrações inferiores ao preconizado por Costa (2015).  

Os teores de zinco nos sedimentos podem ter sido originados dos processos 

intempéricos de rochas sulfetadas, contendo minerais como calcopirita e esfarelita (ZnS) 

presente na área investigada. 

De acordo com a Resolução CONAMA nº 454/2012, os valores de referencia para Cu 

em sedimentos são 35 mg/kg, e 91,3 mg/kg correspondentes ao Nível I e II respectivamente. 

Dos pontos analisados, o P5, P10 e P11 no período úmido e P4 e P6 no período seco 

apresentaram acima do nível I.  É provável que o alto valor de zinco no P4, possa esta 

associada à influência das atividades urbanas e do distrito industrial de Itabira. 
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FIGURA 89: Resultados das concentrações de zinco nos sedimentos de fundo, obtidos no 

(a) período úmido (verão) e (b) seco (inverno). 

 
  

Berílio 

 

Os teores de berílio em sedimentos foram influenciados pelos índices pluviométricos 

da bacia, cujos resultados variaram entre 0,3 a 2,2 mg/kg no período úmido e de 0,2 a 1,9 

mg/kg durante o período seco, conforme FIGURA 90. 

Larizzatti, Marques e Silveira (2014) ao realizar o mapeamento geoquímico no QF e 

seu entorno a partir de 3662 amostras de sedimento ativo de corrente, encontraram valores 

máximos de berílio de 5,3 mg/kg. 

A ocorrência do teor de berilo nos sedimentos da bacia está associada à assinatura 

geoquímica dos processos intempéricos das rochas álcali-feldspato granito e pegmatitos da 

formação Suíte Borrachudos. 
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FIGURA 90: Resultados das concentrações de berílio nos sedimentos de fundo, obtidos 

no (a) período úmido (verão) e (b) seco (inverno). 

 
  

Chumbo 

 

Os teores de chumbo em sedimentos variaram entre 11 a 45 mg/kg no período úmido e 

de 17 a118 mg/kg durante o período seco, conforme FIGURA 91. 

Cruz (2002) encontrou teor de chumbo em área não impactadas ou sob influência 

antrópica mínima no Quadrilátero Ferrífero de até 107 mg/kg. Rhodes (2010) e Parra et al. 

(2007) ao estudarem os teores de chumbo em sedimentos de bacias com características 

semelhantes encontraram valores máximos entre  40,62  a 49,55 mg/kg . Larizzatti, Marques e 

Silveira (2015) encontrou teor máximo de chumbo de até 114,91 mg/kg. Considerando os 

valores background para o chumbo, todos os pontos de amostragens encontram-se com 

concentrações inferiores ao preconizado por Costa (2015), cujo valor sugerido é equivalente a 

45,4 mg/kg, com exceção apenas para os pontos de amostragens P4(117,7 mg/kg ), e P6(62,9 

mg/kg) que apresentaram concentrações superiores. 

Os teores de chumbo nos sedimentos nestes pontos de amostragens podem ter sido 

originados dos intensos processos intempéricos das rochas álcali-feldspato granito e 

pegmatitos associados da Formação Suíte Borrachudos. 

De acordo com a Resolução CONAMA nº 454/2012, os valores de referencia para o 

chumbo em sedimentos são 35 mg/kg, e 91,3 mg/kg correspondentes ao Nível I e II 

respectivamente. Dos pontos analisados, os pontos P9 e P11 no período úmido e P4, P6, P9, 

P10 e P11 no período seco apresentaram acima do nível I.  O ponto P4 no período seco 



 

150 

apresentou o maior teor de chumbo, cujo valor foi de 117,71 mg/kg. É provável que o alto 

valor de chumbo na área de estudo, têm uma forte condicionante antrópica, em particular na 

área de influência urbana/industrial do distrito industrial de Itabira. 

 

FIGURA 91: Resultados das concentrações de chumbo nos sedimentos de fundo, obtidos 

no (a) período úmido (verão) e (b) seco (inverno). 

 
 

Enxofre 

 

Os teores de enxofre em sedimentos foram influenciados pelos índices pluviométricos 

da bacia, cujos resultados variaram entre 94 a 2935 mg/kg no período úmido e de 629 a  1595 

mg/kg durante o período seco, conforme a FIGURA 92. 

A ocorrência de teores de enxofre podem ter sido originados dos processos litogênicos 

de rochas sulfetadas, como sulfetos de ferro (Pirita, FeS2), cobre (calcopirita, CuFeS2 ) e 

arsênio (arsenopirita, FeAsS) ou de atividade microbiana de sulfobactérias. 

Outra fonte enriquecedora de enxofre em sedimentos pode ser justificada pelos 

despejos de efluentes domésticos para os corpos hídricos da bacia, que em condições 

anaeróbicas e sobre a atuação microbiana geram subprodutos de sulfatos e enxofres. 
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FIGURA 92: Resultados das concentrações de enxofre nos sedimentos de fundo, obtidos 

no (a) período úmido (verão) e (b) seco (inverno). 

 
 

7.2.7.3 APLICAÇÃO DA ANÁLISE DAS COMPONENTES PRINCIPAIS (ACP) 

NOS SEDIMENTOS  

   

            No período úmido, a ACP mostrou a primeira componente (CP1) com variância de 

29,40% e a segunda componente  (CP2) com 20,72% juntas, elas explicam 50,11% da 

variância total, conforme TABELA 15. 

A CP1 apresentou magnésio (0,88), vanádio (0,82), fósforo (0,79) e zinco (0,78) 

correlacionados entre si, com pesos positivos e maiores de 0,7 (Vide a FIGURA 93). As 

concentrações mais elevadas do magnésio nos sedimentos foram para os pontos de 

amostragens P5, P7, P10 e P12. É provável que estes pontos de amostragens estejam sendo 

influenciado por rochas máficas ou ultramáficas do Grupo Serra Negra - litofácies 

metavulcanossedimentar, onde em épocas com altos índices pluviométricos favorece o 

intemperismo e dissolução dessas rochas. 

A CP2 apresentou chumbo (0,90), berílio (0,85) e alumínio (0,85) correlacionados 

entre si, com pesos positivos e maiores de 0,8. Sendo os pontos de amostragens P6, P9 e P11 

fortemente influenciados pela Formação Rochosa Suíte Borrachudo. 
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TABELA 15: ACP dos metais elementos nos sedimentos no período úmido. 

Variáveis CP.1 CP.2 

Ba 0,70 -0,25 

Co 0,19 0,30 

Cr 0,55 0,21 

Cu 0,63 0,44 

Li 0,25 0,49 

Ni 0,39 0,10 

V 0,82 -0,27 

Zn 0,78 0,30 

Be -0,30 0,85 

Mn 0,21 -0,25 

Al 0,43 0,80 

Fe -0,26 -0,50 

Ca 0,65 -0,12 

K 0,40 0,35 

Mg 0,88 0,17 

Na 0,58 -0,46 

Pb -0,17 0,90 

P 0,79 -0,27 

S 0,53 -0,56 

Ti 0,38 0,29 

% da variância 29,40 20,72 

% da variância acumulada 29,40 50,11 

 

 

FIGURA 93: Representação gráfica do posicionamento das variáveis e dos pontos de 

amostragens nos quadrantes do gráfico da ACP. 
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 No período seco, a ACP mostrou a primeira componente (CP1) com variância de 

29,53% e a segunda componente  (CP2) com 21,61% juntas, elas explicam 51,13%  da 

variância total, conforme TABELA 16. 

A CP1 apresentou sódio (0,82), enxofre (0,76) e bário (0,67) correlacionados entre si, 

com pesos positivos e significativos maiores de 0,6 (Vide a FIGURA 94). As concentrações 

mais elevadas do sódio nos sedimentos foram para os pontos de amostragens P1, P3, P5, e P8. 

É provável que estes pontos de amostragens estejam sendo influenciados por afloramentos de 

rochas carbonáticas do  Supergrupo Minas, Grupo Itabira. 

A CP2 apresentou potássio (0,86) e magnésio (0,75) correlacionados entre si, com 

pesos positivos e significativos maiores de 0,7. As concentrações mais elevadas do sódio nos 

sedimentos foram para os pontos de amostragens P6, P7, P10, e P11. É provável que estes 

pontos de amostragens estejam sendo influenciado pela Formação Rochosa Suíte Borrachudo. 

 

TABELA 16: ACP dos metais elementos nos sedimentos no período seco. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Variáveis CP.1 CP.2 

Ba 0,67 0,46 

Co 0,43 0,15 

Cr -0,31 0,02 

Cu -0,41 0,59 

Li -0,81 0,15 

Ni -0,07 -0,38 

V -0,39 -0,09 

Zn 0,37 0,35 

Be -0,65 0,42 

Mn 0,58 0,10 

Al -0,76 0,39 

Fe 0,45 -0,69 

Ca 0,46 0,65 

K -0,32 0,86 

Mg 0,14 0,75 

Na 0,82 0,43 

Pb -0,50 -0,06 

P 0,53 0,53 

S 0,76 0,29 

Ti -0,64 0,61 

% da variância 29,53 21,61 

% da variância acumulada 29,53 51,13 
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FIGURA 94: Representação gráfica do posicionamento das variáveis e os pontos de 

amostragens nos quadrantes do gráfico da ACP. 
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8 CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES 

A análise ambiental realizada na bacia hidrográfica do rio Peixe a partir da utilização 

de técnicas investigativas de qualidade da água e sedimentos de fundo dos sistemas fluviais 

mostrou uma ferramenta muito eficiente no levantamento das principais influências das fontes 

litogênicas e antropogênicas sobre os sistemas fluviais da bacia. 

O levantamento do uso e ocupação do solo permitiu identificar que os principais usos 

na bacia são marcados por 4,8% de atividade de mineração, 3,9% de áreas edificadas, 2,4% de 

cultivo de pinus, 11,4% cultivo de eucalipto, 27,9% de floresta estacional semidecídual, 1,6% 

pátio vale, 1,3% de área industrial e 44,5% de áreas de pastagens degradadas.  

Os resultados analíticos obtidos dos parâmetros de qualidade das águas superficiais 

comparados com limites estabelecidos pela Resolução CONAMA 357/2005, revelaram no 

período úmido, percentuais de inconformidade  para os parâmetros OD (25%), DBO (42%), 

Turbidez (50%), E.coli (83%) Ba (8%), Cu (25%), Fe (100%), Mn (67%), Ni (83%), P 

(67%) e Zn (58%). E no período seco, o OD (17%), DBO (42%), Turbidez (17%), E.coli 

(75%) Cu (25%) Fe (100%) Mn (67%) Ni (75%) P (75%) Zn (42%).  

Este estudo permitiu apontar o recebimento constante de cargas de efluentes doméstico 

sem o devido tratamento como o principal fator que provocou a desconformidade dos 

parâmetros OD, DBO, E.coli e P. O resultado elevado de turbidez para o ponto de 

amostragem P2 (1281 a 990 NTU) para as duas campanhas de amostram confirma a hipótese 

de poluição do córrego Conceição pela atividade minerária a sua jusante. Enquanto os teores 

elevados de Fe e Mn nos corpos hídricos da bacia estão associados a fontes geogênicas.  

Os resultados dos parâmetros condutividade elétrica, STD, pH, Ca e Mn  para os 

pontos de amostragens P1, P2, P3, P5, P8 e P12 foram controlados pela assinatura geoquímica 

das rochas dolomíticas do Supergrupo Minas, Grupo Itabira, presente na área investigada. 

Porém, as atividades de explotação de minério de ferro realizados na cabeceira da bacia 

expõem e revolvem os afloramentos dessas rochas, o que proporciona um maior 

intemperismos e dissolução das rochas. 

Valores de IQA entre 25,2 a 74,9 no período úmido e no período seco de 33,2 a 74,2 

confirmam a deterioração da qualidade da água no território da bacia. Foi observada a 

persistência de IQAs “Ruim” para os pontos de amostragens P2, P3, P5 e P8 nas duas 

campanhas de amostragens, isto reforçam a hipótese de poluição das águas por despejo de 
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efluentes domésticos in natura, sendo comprovado na análise estatística das componentes 

principais. 

Os resultados das análises granulométricas apontaram o ponto de amostragem P2, com 

maior teor de argila e silte na bacia. Porém, este ponto encontra-se influenciado pelo 

recebimento de material fino oriundo dos rejeitos gerados dos processos de beneficiamento do 

minério de ferro e escapados das barragens de contenção. 

Em relação aos resultados geoquímicos de sedimentos, a utilização dos valores de 

background regional como subsídio nas investigações ambientais na bacia mostrou-se 

coerentes em relação às condições geológicas da área de estudo, permitindo a identificação 

dos valores anômalos e das fontes poluidoras na bacia.  

O revolvimento e exposição dos substratos litológicos pela atividade minerária, o 

despejo de efluentes domésticos do núcleo urbano de Itabira sem o devido tratamento e os 

resíduos das atividades industriais foram apontados como os responsáveis pela 

disponibilização e enriquecimentos dos metais Ca, Fe, Mn, Ni, Ti e Zn nos sedimentos para os 

pontos de amostragens P1, P2 e P3.  

Foram observados o enriquecimento de Al, Cu, Ni, Pb e Zn para o ponto de 

amostragem P4. Taxas incrementais desses elementos para o P4 podem insinuar que os 

resíduos das atividades realizadas no distrito industrial de Itabira podem esta favorecendo a 

contaminação dos sedimentos para esta área. 

A exposição e degradação dos solos, o despejo de efluentes domésticos sem 

tratamento e os resíduos das atividades agropecuárias e silviculturais nos pontos de 

amostragens P6, P7, P8, P9, P10 e P11 podem ter sido responsáveis pelos teores elevados de 

Al, Ca, Co, Cu, Mn nos sedimentos de fundo. 

Portanto, conclui-se que a atividades antrópicas na bacia propiciaram a mobilização e 

disponibilização dos metais para os sistemas fluviais dessa bacia. Neste sentido, recomendam-

se o monitoramento e fiscalização mais rigorosa para estes pontos de amostragens, visto que 

quaisquer mudanças que venham a ocorrer em função das atividades antrópicas podem alterar 

as condições ambientais e favorecer ainda mais a disponibilização dos metais para o sistema 

hídrico, que poderão causar danos irreversíveis à população e também em toda a cadeia 

alimentar. 

Em função da diversidade de pressões e impactos ambientais exercidas sobre os 

sistemas fluviais desta bacia, também recomenda-se a continuidade de trabalhos mais 
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aprofundados e detalhados, visto que esta pesquisa apenas realizou um levantamento 

geoquímico dos tipos e quantidades de metais existentes nos compartimentos fluviais da 

bacia, sendo necessários estudos sobre a especiação dos metais presentes nos sistemas 

aquáticos, detalhando as formas e os tipos das frações biodisponíveis. 

E por fim, aconselha-se como ações emergentes para recuperação da bacia, o 

monitoramento e avaliações periódicas da qualidade dos sistemas fluviais, o uso de modelos 

de qualidade da água para simular o efeito de ações para melhorar a qualidade da água, o 

reflorestamento e recomposição das áreas de preservação permanente na bacia, a coleta e o 

tratamento efetivos dos efluentes domésticos e minerários e a recuperação de áreas 

degradadas e erodidas, o que certamente assegurará a integridade e a qualidade dos sistemas 

fluviais da bacia e facilitará no planejamento e no gerenciamento dos recursos hídricos da 

bacia estudada. 
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