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RESUMO 

 

 

Esta pesquisa teve como principal objetivo avaliar a qualidade da água, dos sedimentos e 

identificar os tipos diarreiogênicos de Escherichia coli (E. coli) na bacia hidrográfica do Rio 

Xopotó na região do Alto Rio Doce-MG, em duas épocas durante um ano. As coletas em 13 

pontos amostrais foram realizadas em abril e julho de 2015, observando os principais 

afluentes do Rio Xopotó e os adensamentos urbanos da bacia hidrográfica. Coletou-se 

amostras de água para análises laboratoriais em função da determinação do Índice de 

Qualidade da Água (IQA), utilizando a metodologia do Instituto Mineiro de Gestão das Águas 

(IGAM). Foram determinados os parâmetros: Demanda Bioquímica de Oxigênio (DBO5d-20ºC), 

Fósforo (P), Cloretos (Cl
-
), Nitrogênio (N), Sólidos Totais (ST), E. coli (NMP/100mL) e 

elementos traços e maiores em água superficial. Coletou-se sedimentos de fundo para 

determinar as concentrações de elementos químicos na área de estudo. Para identificação dos 

genes de E. coli diarreiogênica, utilizou-se o método de Reação em Cadeia da Polimerase 

(PCR). In loco foram analisadas as concentrações de Oxigênio Dissolvido (OD), Potencial 

Hidrogeniônico (pH), Turbidez (NTU), Temperaturas do Ar e da Água (ºC). Os resultados do 

IQA na bacia hidrográfica oscilaram entre a faixa razoável a boa em ambas às campanhas 

amostrais, com significativa melhora da qualidade da água na segunda coleta, devido à 

redução do escoamento superficial. O parâmetro mais influenciador nas características 

qualitativas da bacia hidrográfica foi a E. coli, detectada em altas concentrações indiferente da 

estação sazonal. A DBO5d-20ºC na primeira coleta, o P  na segunda campanha amostral e E. coli  

em ambas as amostragens, apresentaram concentrações acima das preconizadas pela 

Resolução CONAMA 357/05 para águas Classe 2. O lançamento de esgoto doméstico in 

natura e a agricultura foram relacionados com estas elevadas concentrações. A bacia 

hidrográfica apresentou contaminação diarreiogênica relacionada com os patótipos EHEC, 

EPEC e ETEC, com predominância na estação chuvosa. Isto indica potencial risco de doenças 

diarreiogênicas na população que utiliza os recursos hídricos.  A água superficial apresentou 

concentrações acima do estabelecido pela já citada legislação para alumínio (Al) e ferro (Fe), 

com predominância na primeira amostragem, os elementos traços e maiores, como arsênio 

(As), cromo (Cr) e chumbo (Pb), foram detectados acima do nível 2 da Resolução CONAMA 

454/12  nos sedimentos de fundo da bacia hidrográfica do Rio Xopotó, o que indicou 

potencial efeito deletério no ecossistema aquático.  

 

 

 

Palavras-chave: Bacia Hidrográfica do Rio Xopotó, Rio Doce, Escherichia coli 

diarreiogênica, Índice de Qualidade de Água (IQA), Elementos traços.  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ABSTRACT 

 

 

The main purpose of this research is to evaluate the quality of water, sediments and identify 

the diarrheogenic types of Escherichia coli (E. coli) in the watershed of Xopotó River in Alto 

do Rio Doce – MG region, in two seasons over a year. The collections in 13 sampling points 

were held in April and July 2015 observing the main tributaries of the Xopotó River and the 

urban concentrations of the watershed. Water samples were collected for laboratory testing, in 

order to determine the Water Quality Index (WQI), using the methodology of the Institute of 

Water Management of Minas Gerais. The parameters determined were: Biochemical Oxygen 

Demand (BOD5d-20ºC), Phosphorus (P), Chloride (Cl), Nitrogen (N), Total Solids (TS), E .coil 

(NMP/100mL) and trace elements and bigger in the surface water. The bottom sediments 

were collected to determine the concentrations of chemical elements in the study area. To 

identify the genes of pathogenic E.coli, the method of Polymerase Chain Reaction (PCR) was 

used. In loco, the concentrations of Dissolved Oxygen (DO), Potential of Hydrogen (pH), 

Turbidity (NTU), Air and Water Temperature (ºC) were analyzed. The WQI results in the 

watershed oscillated from the reasonable range to the good one in both sampling campaigns, 

with significant improvement of water quality in the second collection, due to reduction on 

superficial runoff. The most influential parameter in the qualitative characteristics of the 

watershed was the E. coli detected in high concentrations indifferently  

of the season. The BOD5d-20ºC in the first collection, the P in the second sampling campaign 

and E. coli in both samples, showed concentrations above the recommended ones by 

CONAMA Resolution 357/05 for Class 2 water. The natural sewage that is dumped into 

rivers and agriculture were associated with these high concentrations. The watershed 

presented pathogen contamination related to the pathotypes EHEC, EPEC and ETEC, with a 

predominance in the rainy season. This result indicates potential risk for diarrheagenic 

diseases in the population that uses the water resources. The surface water presented 

concentrations above the established by the aforementioned aluminum legislation (Al) and 

Iron (Fe), especially in the first sampling, the trace elements and larger ones, as arsenic (As), 

chromium (Cr) and lead ( Pb), were detected above the level 2 of CONAMA Resolution 

454/12 in the bottom sediments of the watershed of Xopotó River, that indicated potential 

deleterious effect on the aquatic ecosystem. 

 

 

 

Keywords: Watershed of Xopotó River, Doce River, pathogenic Escherichia coli, Water 

Quality Index (WQI), Trace Elements.  
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1 INTRODUÇÃO 

 

Na atualidade, é significativo o interesse da sociedade em assuntos relativos à 

qualidade da água sob o ponto de vista ecológico e sanitário. A degradação dos recursos 

hídricos superficiais ocorre principalmente em função das atividades antrópicas desenvolvidas 

no âmbito das bacias hidrográficas. A industrialização, o crescimento demográfico 

desordenado, atividades agropecuárias, silvicultura e saneamento básico precário, são 

exemplos de atividades responsáveis por modificar as características naturais dos cursos 

d'água. 

As interferências dessas atividades nos recursos hídricos podem ser mensuradas 

utilizando índices de qualidade de água, responsáveis por determinar em um único número 

aspectos de diversos parâmetros ambientais. Um exemplo é o Índice de Qualidade de Água 

(IQA), que contempla características físicas, químicas e biológicas dos recursos hídricos, mas 

que apresenta deficiências. Sendo assim, para uma avaliação fidedigna da qualidade da água 

demais parâmetros associados as doenças de veiculação hídrica, como os elementos traços e 

patógenos devem ser agrupados a avaliação.  

Na investigação da qualidade microbiológica da água, a E. coli  possui significativa 

relevância, já que são microorganismos indicadores de contaminação fecal e 

agentes etiológicos de doenças de veiculação hídrica. A E. coli nos recursos hídricos é 

indicadora da presença de vários outros patógenos, além dos tipos diarreiogênicos da mesma. 

Estes microorganismos quando possuem características diarreiogênicas, são associados a 

inúmeros surtos diarreicos, acometendo particularmente crianças e idosos em regiões 

carentes. Também, são relacionados a doenças gastrointestinais em adultos de países 

desenvolvidos, que em casos agravados, causam óbito, além de sequelas renais. Sendo assim, 

as águas diagnosticadas com estes microorganismos patogênicos são impróprias a diversos 

usos, como: ingestão, recriação, irrigação de frutas e verduras ingeridas in natura. Da mesma 

forma, as altas concentrações de elementos traços e maiores inviabilizam a utilização da água 

em seus múltiplos usos.  

Os elementos traços e maiores são constituintes naturais da crosta terrestre. No 

entanto, atividades antrópicas como a fertilização de solo, uso de agrotóxicos, extração 

aurífera e lançamentos de águas residuárias in natura, potencializam suas concentrações nos 

recursos hídricos. Estes elementos podem apresentar características tóxicas e bioacumulativas 

ao ecossistema aquático, alcançando através da cadeia alimentar, o ser humano. Além disto, 
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em elevadas concentrações os elementos traços em sedimentos e águas superficiais podem 

comprometer a qualidade do abastecimento, sendo um problema de saúde pública.  

A verificação destes parâmetros nos recursos hídricos através das avaliações da 

qualidade da água pode ser utilizada como ferramentas de gestão das bacias hidrográficas, 

buscando estabelecer e mitigar as principais atividades antropogênicas responsáveis por 

degradar e restringir os múltiplos usos da água estabelecidos na legislação brasileira. 

Visando produzir uma ferramenta para gestão da bacia hidrográfica do Rio Xopotó e 

conhecer suas principais características quanto à qualidade da água, esta pesquisa buscou 

avaliar a água, os sedimentos e as condições microbiológicas da já citada bacia hidrográfica. 

 

2  JUSTIFICATIVA 

 

A Universidade Federal de Ouro Preto- UFOP, por meio do Dr. Hubert Mathias Peter 

Roeser e outros pesquisadores, desenvolve há 15 (quinze) anos uma pesquisa de diagnóstico 

ambiental da Bacia do Rio Doce, que conta com trabalhos publicados como: Contribuição da 

geoquímica de sedimentos recentes na cabeceira do Rio Doce, Minas Gerais (ROESER et al., 

1988), Contaminação por mercúrio antrópico em sedimentos de fundo da cabeceira da Bacia 

do Rio Doce (ELEUTÉRIO et al., 1997), Avaliação ambiental das águas do Rio Piranga, 

cabeceira do Rio Doce (GOULART et al., 2007),  Influência da geodiversidade na 

composição das águas e sedimentos do Alto Rio Doce - Um balaço de 15 anos de pesquisas 

hidrogeoquímicas (ROESER et al., 2009),  Influência da litologia nas águas e sedimentos do 

Rio Piranga, formador do Rio Doce  (FUKUZAWA et al., 2009), Uma contribuição para um 

diagnóstico ambiental do Rio Oratórios - MG (ROESER et al., 2012), Análise geoquímica e 

Ambiental para descrição da bacia do Rio Oratórios – MG (LACERDA & ROESER, 2014), 

entre outros.  

Segundo o relatório de conjuntura de recursos hídricos no Brasil, da Agência Nacional 

de Águas- ANA (2015),
 
a bacia hidrográfica do Rio Doce está classificada como bacia 

hidrográfica de trechos críticos de rios federais, em função de seu balanço quali-quantitativo. 

Ainda, segundo a mesma agência, há conflitos devido aos usos múltiplos da água, bem como, 

pela baixa oferta e ou pela combinação dos dois fatores. Além disso, há poluição pontual das 

atividades industriais e centros urbanos através do lançamento de esgoto in natura, e poluição 

difusa nas zonas rurais através do uso de agrotóxicos. O Instituto Brasileiro de Geografia e 
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Estatística- IBGE (2012), classificou o Rio Doce como o 10º (décimo) rio mais poluído do 

país, segundo os Indicadores de Desenvolvimento Sustentável – IDS.  

O Rio Xopotó faz parte das nascentes do Rio Doce, região também denominada como 

Alto Rio Doce. Representa 3,27% da área de drenagem e 34,7 m³/s da vazão já citada bacia 

hidrográfica (UNIVERSIDADE FEDERAL DE VIÇOSA, 2016). A bacia hidrográfica do Rio 

Xopotó possui como principais características: a ausência do saneamento básico, 

principalmente a inexistência de Estações de Tratamento de Esgoto (ETE). Segundo dados da 

Fundação Estadual do Meio Ambiente- FEAM (2013), apenas um dos 14 municípios possui 

ETE instalada e operando, os Resíduos Sólidos Urbanos (RSU) ainda são descartados em 

lixões por 33,3% dos municípios (FEAM, 2014). A densidade populacional da zona rural é 

mais representativa que a urbana em 57% dos municípios. Outros aspectos da ocupação 

humana são uso intensivo dos solos pela agricultura ou pecuária, expansão da silvicultura 

vista como fonte alternativa de economia, e a extração de areia, principal atividade mineral 

realizada na bacia hidrográfica. Um dos principais polos moveleiros do Brasil está localizado 

na bacia hidrográfica do Rio Xopotó. O polo moveleiro de Ubá possui cerca de 400 empresas, 

divididas entre Ubá, e outros sete municípios (SINDICATO INTERMUNICIPAL DAS 

INDÚSTRIAS DO MOBILIÁRIO DE UBÁ- INTERSIND, 2016), que não são integrantes da 

bacia hidrográfica do Rio Xopotó.  

Quanto às características da qualidade de água na bacia hidrográfica, os dados 

existentes são do Instituto Mineiro de Gestão de Águas (IGAM), que realiza monitoramento 

na confluência do Rio Xopotó com o Rio Piranga. Sendo assim, o IGAM não possui dados 

das características químicas, físicas e microbiológicas dos afluentes do rio Xopotó e os 

impactos do polo moveleiro de Ubá, e das demais atividades antrópicas desenvolvidas nestes 

cursos d’água, não são relacionados diretamente com a redução da qualidade da água na bacia 

hidrográfica.  

A pesquisa justifica-se pela relevância da bacia hidrográfica do Rio Doce no Estado de 

Minas Gerais- MG, igualmente pela magnitude da linha de estudos desenvolvida pelo Dr. 

Hubert Mathias Peter Roeser. Assim como, por seu caráter inédito no âmbito acadêmico 

referente à caracterização de bacias hidrográficas pertencentes à bacia hidrográfica do Rio 

Doce. Bem como, por incorporar estudos de E. coli diarreiogênica em águas superficiais, 

metodologia pouco observada na literatura nacional, a parâmetros tradicionais de avaliação de 

qualidade de recursos hídricos. 
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3  OBJETIVOS 

 

3.1 Geral 

 

Avaliar a qualidade da água, sedimentos e condições microbiológicas da bacia 

hidrográfica do Rio Xopotó. A bacia hidrográfica está inserida na Unidade de Planejamento e 

Gestão de Recursos Hídricos - UPGRH DO1- bacia hidrográfica do Rio Piranga (estadual) 

formadores da bacia hidrográfica do Rio Doce (federal). 

 

3.2 Específicos  

 

1. Caracterização dos aspectos físicos, econômicos e socais da bacia 

hidrográfica do Rio Xopotó; 

 

2. Avaliação das características físicas, químicas e microbiológicas das águas 

superficiais da bacia hidrográfica do Rio Xopotó, em duas épocas de 

amostragem durante um ano; 

 

3. Aplicação do IQA na já citada bacia hidrográfica; 

 

4. Determinação das concentrações de elementos traços e elementos maiores 

presentes nos sedimentos de fundo e água superficial da bacia hidrográfica; 

 

5. Avaliação quantitativa de organismos indicadores de contaminação fecal 

(coliformes totais e Escherichia coli) e identificação molecular de tipos 

diarreiogênicos de Escherichia coli (patótipos E. coli enteropatogênica- 

EPEC, E. coli enteroinvasora- EHEC, E. coli enterotoxigênica- ETEC) 

presentes na bacia hidrográfica do Rio Xopotó; 

 

6. Diagnóstico da relação entre atividades antrópicas e as características da 

água, sedimentos e microbiologia da bacia hidrográfica.  
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4   REVISÃO BIBLIOGRÁFICA  

 

A qualidade da água é degradada tanto por atividades antropogênicas, como, por 

características naturais das bacias hidrográficas, e são inúmeras as metodologias que 

possibilitam avaliar a proveniência e dimensão dessa degradação.   

A utilização do IQA em bacias hidrográficas permite mensurar e classificar 

qualitativamente a degradação advinda dos lançamentos de esgoto doméstico in natura nos 

corpos d'água, além de facilitar o entendimento de um conjunto complexo de parâmetros, 

transformando dados em informação acessível. No entanto, devido a suas limitações 

metodológicas, como ausência de parâmetros relacionados a organismos patogênicos e 

elementos tóxicos, para a efetiva caracterização da qualidade da água é necessário observar 

outros parâmetros. A investigação da ocorrência de patógenos associada à contaminação fecal 

proveniente do esgoto doméstico in natura, e surtos diarreicos mundiais, ocasionando perdas 

sociais e econômicas, proporciona robustez a avaliação da qualidade dos corpos d'água. A 

mensuração de elementos traços e maiores, também são fatores complementadores a essas 

avaliações, principalmente devido aos inúmeros efeitos adversos à saúde humana e 

ecossistemas aquáticos.  

 

4.1 Índice de qualidade de água (IQA) 

 

O IQA foi desenvolvido por Brown et al. (1970) financiados pela National Sanitation 

Foudantion (NSF). Inspirados no índice de qualidade de água proposto por Horton (1965) e 

utilizando a metodologia Delphi, os pesquisadores estabeleceram um índice composto por 

nove parâmetros que visava analisar a depreciação química, física e biológica da água de 

abastecimento público, através do lançamento de águas residuárias domésticas in natura nos 

cursos d'água.  O índice chegou ao Brasil em 1975, importado pela Companhia de Tecnologia 

de Saneamento Ambiental- CETESB, que substituiu parâmetros para adaptá-lo a realidade 

brasileira.  

Os nove parâmetros constituintes do IQA foram estabelecidos em função da sua 

significância na determinação da qualidade dos corpos d'água. Para cada parâmetro foi 

atribuído um peso (wi) referente à sua relevância na deterioração da qualidade da água. As 

adaptações realizadas pela CETESB (1975) consistem em alterações nos pesos de três 

parâmetros: coliformes termotolerantes (CT), demanda bioquímica de oxigênio (DBO5-20°c) e 



24 

 

 

 

potencial hidrogeniônico (pH). Ainda, houve a substituição da variável nitrato por nitrogênio 

total (somatório da concentração de nitrito, nitrato e nitrogênio total Kjeldahl) e de sólidos 

totais dissolvidos (STD) por sólidos totais (ST) (CETESB, 2013). Segundo o Programa 

Nacional do Meio Ambiente – PNMA (s.d), a alteração do nitrato para nitrogênio total 

ocorreu devido a predominância de esgoto doméstico in natura nos corpos d'água do estado 

de São Paulo, ricos em outras formas do elemento. 

 Os nove parâmetros contemplados no índice estabelecem um resultado final de 

qualidade variando entre 0 a 100. Inicialmente são analisados os resultados individuais de 

cada parâmetro por ele composto, e posteriormente, determina-se o índice de qualidade 

através do produto ponderado ou somatório das variáveis.  Para Lumb et al. (2011), no 

modelo somatório o resultado final do índice não transparece a influência de subíndices com 

baixa qualidade, mascarando a verdadeira qualidade da água, desta forma, atualmente utiliza-

se o modelo ponderado (Equação 1) proposto por Landwehr, Deininger  & Harkins (1974), 

cujo resultado final do IQA demonstra qualquer tendência de baixa qualidade de um dos 

parâmetros. 

 

 

     

 

Onde: 

IQA: Índice de Qualidade da Água, um número entre 0 e 100;  

qi: qualidade do i-ésimo parâmetro, um número entre 0 e 100, obtido da respectiva 

“curva média de variação de qualidade”, em função de sua concentração ou medida;  

wi: peso correspondente ao i-ésimo parâmetro, um número entre 0 e 1, atribuído em 

função da sua importância para a conformação global de qualidade; 

 Sendo que:  

 n: número de variáveis que entram no cálculo do IQA. 

 

Demais adaptações referentes ao IQA ocorreram no Brasil, como o índice utilizado 

pelo Instituto Mineiro de Gestão das Águas – IGAM(2003). 

 

 

 

             
 

 IQA=   qi 
w

i 

n 

         i=1 

(Equação 1) 
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4.1.1 Índice de qualidade de água IGAM(2003) 

 

O IGAM em 2003 mesclou parâmetros e pesos de ambos os IQA’s (NSF e CETESB) 

permanecendo os parâmetros do NSF com os pesos atribuídos pelas CETESB. Buscando 

estabelecer um índice mais compatível com as características dos corpos d’água brasileiros, as 

principais mudanças foram a reintrodução do parâmetro nitrato, e em 2013, o uso da bactéria 

E. coli em substituição aos coliformes termotolerantes (IGAM, 2015), como evidenciado o 

Quadro 1. 

              Quadro 1: Modificações de parâmetros e pesos atribuídos entre IQA NSF, CETESB 

        e IGAM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

As limitações do IQA de forma geral estão relacionadas com sobreposições  

Parâmetros 

NSF) 

 

Peso 

(w) 

Parâmetros 

CETESB 

Peso 

(w) 

Parâmetros 

IGAM2003 

Peso 

(w) 

Oxigênio 

Dissolvido 

(OD mg/L) 

0,17 

Oxigênio 

Dissolvido 

(OD mg/L) 

0,17 

Oxigênio 

Dissolvido (OD 

mg/L) 

0,17 

Coliformes 

Fecais
1
(100 

ml/NMP) 

0,16 
Coliformes 

Termotolerantes 

(100 ml/NMP) 

0,15 
Escherichia coli 

(100 ml/NMP) 
0,15 

pH 0,11 pH 0,12 pH 0,12 

Demanda 

Bioquímica 

de Oxigênio 

– DBO5-20°c 

(mg/L) 

0,11 

Demanda 

Bioquímica de 

Oxigênio – DBO5-

20°c (mg/L) 

0,10 

Demanda 

Bioquímica de 

Oxigênio – 

DBO5-20°c 

(mg/L) 

0,10 

Nitratos 

(mg/L  NO3
-
) 

0,10 
Nitrogênio Total 

(mg/L NO3
-
) 

0,10 
Nitratos (mg/L 

NO3
-
) 

0,10 

Fosfato 

(mg/L  PO4
3-

) 
0,10 

Fosfatos (mg/L  

PO4
3-

) 
0,10 

Fosfatos Totais 

(mg/L PO4
3-

) 
0,10 

Temperatura 

(ºC) 
0,10 Temperatura (ºC) 0,10 

Temperatura 

(ºC) 
0,10 

Turbidez 

(NTU) 
0,08 Turbidez (NTU) 0,08 Turbidez (NTU) 0,08 

Sólidos 

Totais 

Dissolvidos 

(mg/L) 

0,07 
Sólidos Totais 

(mg/L) 
0,08 

Sólidos Totais 

(mg/L) 
0,08 

____1 Atualmente o termo Coliformes Fecais foi substituído por Coliformes Termotolerantes 

Fonte: CETESB (2013); IGAM (2015) 
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As limitações do IQA, de forma geral, estão relacionadas com sobreposições de 

parâmetros, como oxigênio dissolvido (OD) e DBO5-20°c, bem como turbidez e ST, que 

caracterizam as mesmas fontes de poluição nos corpos d'água (SOUZA & LIBÂNIO, 2009). 

O índice ainda não contempla substâncias tóxicas, organismos patogênicos e características 

organolépticas da água (ANA, s.d.). 

 

4.1.1.1 Faixas de classificação IGAM(2003) e abastecimento público 

 

A vantagem da utilização do IQA é a simplificação de um conjunto complexo de 

parâmetros, transformados em um único resultado. Em decorrência do valor numérico (0 a 

100) determinado em seu cálculo final, os cursos d'água são classificados em cinco faixas de 

qualidade, oscilando entre péssima a excelente (IGAM, 2015). Essas faixas sofrem variações 

de acordo com o estado brasileiro em que o índice está sendo aplicado. Minas Gerais está 

entre os estados mais rigorosos quanto a classificação dos níveis de poluição de seus cursos 

d'água, como observado no Quadro 2. 

 

Quadro 2: Faixas de classificação do IQA CETESB e IQA IGAM 

por estados brasileiro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

                   Fonte: IGAM (2015) 

 

O IQA busca estabelecer o grau de comprometimento da água superficial no que tange 

a contaminação por esgoto doméstico in natura nos corpos d'água, o objetivo do índice, é a 

avaliação qualitativa das águas para utilização no abastecimento público (CETESB, 2013). A 

IQA nos Estados: 

AL, MG, MT, PR, 

RJ, RN, RS 

 

IQA nos 

estados: 
BA, CE, ES, 

GO, MS, PB, 

PE, SP 

 

Avaliação da 

Qualidade 

da Água 

91 a 100      80 a 100     Excelente 

71 a 90 51 a 79 Boa 

51 a 70 37 a 51 Razoável 

26 a 50 20 a 36 Ruim 

0 a 25 0 a 19 Péssima 
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classificação final de um curso d'água pode subsidiar a escolha da tecnologia empregada nas 

Estações de Tratamento de Água (ETA's) com intuito de promover melhoria na qualidade da 

água potável distribuída para população. No entanto, a obrigatoriedade do mecanismo de 

potabilização de água por lei no Brasil, segue o determinado na Resolução com Conselho 

Nacional de Meio Ambiente- CONAMA nº 357/2005, que é o tratamento convencional para 

águas classe 2, e convencional ou avançado para águas classe 3.  O enquadramento dos cursos 

d'água visa atender usos mais nobres e a qualidade que deveriam possuir para atender os 

mesmos. O Quadro 3 apresenta o significado das faixas de classificação do IQA, em função 

da poluição do manancial. 

 

Quadro 3: Faixas de classificação do IQA IGAM e seus significados relativos  

ao  mecanismo empregado para tratamento de água 

Resultado do IQA 
Avaliação da 

Qualidade da Água 
Significado 

91 a 100 Excelente Águas apropriadas 

para o tratamento 

convencional 

visando o 

abastecimento 

público. 

71 a 89 Boa 

51 a 70 Razoável 

26 a 50 Ruim Águas impróprias 

para tratamento 

convencional 

visando o 

abastecimento 

público, sendo 

necessários 

tratamentos mais 

avançados. 

0 a 25 Péssima 

 

     Fonte: IGAM (2015) 

 

O tratamento convencional nas ETA's (coagulação, floculação, filtração e desinfecção) 

mais utilizado no tratamento de água do país, segundo o IGAM (2014), é aconselhado em 

águas de mananciais que apresentem IQA acima ou igual a 51, avaliados como razoável a 

excelente, para os demais mananciais, outros sistemas de potabilização de água são mais 
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recomendáveis. Sendo assim, através do resultado do IQA é possível estabelecer a relação 

entre qualidade da água de captação e oneração de custos em ETA's.  

O IQA é amplamente utilizado nos estudos de qualidade de água no Brasil em todos os 

estados, sendo utilizado em reservatórios, lagos, trecho de rios, sub-bacias hidrográfica e em 

bacias hidrográfica. Saad et al. (2007), Lopes & Magalhães Jr. (2008), Zonta et al. (2008), 

Pinto et al. (2009), Lucas et al. (2010), Nunes et al. (2011),  Viana et al. (2013), Fia et al. 

(2014), utilizaram o IQA para determinar a qualidade dás águas. 

 

4.2 Escherichia coli 

 

4.2.1  Escherichia coli indicadora de contaminação fecal  

 

O gênero Escherichia pertence á família Enterobacteriaceae, cuja espécie mais 

pesquisada mundialmente é a Escherichia coli, devido sua importância para saúde pública, e 

recorrência em doenças entéricas.  É uma bactéria gram-negativa, presente no trato intestinal 

de animais homeotérmicos, entre eles, o ser humano. É considerada um patótipo comensal, já 

que habita o intestino sem causar doenças. 

 Atualmente a E. coli é usada como principal indicador de contaminação fecal em água 

e alimentos. Isto ocorre, pois é a única bactéria do grupo coliformes relacionada 

exclusivamente com vestígios de fezes. Sua detecção é um indicativo da possível presença de 

outros patógenos como: Shigella, Salmonella, vírus e protozoários, sempre causadores de 

enfermidades.  A presença da bactéria no meio aquático está estreitamente relacionada a 

lançamentos de esgoto doméstico in natura nos corpos d’água ou pelo carreamento de 

partículas de solos expostos a fezes de animais. Em alimentos, especialmente os vegetais e 

frutas, a contaminação por E. coli ocorre particularmente pela irrigação por estas águas e pelo 

contato com esterco bovino.  

 Doenças diarreicas mataram em 2012 cerca de 1,5 milhão de pessoas em todo mundo, 

segundo a Organização Mundial de Saúde – OMS (2014), foi a terceira causa de mortes em 

países de baixa renda, causa de 53% dos óbitos. Segundo o Fundo das Nações Unidas para a 

Infância- UNICEF (2009), doenças diarreicas é a segunda causa de mortes em menores de 05 

anos, matando 1,5 milhão de crianças anualmente, para o mesmo órgão, o saneamento básico 

precário, a má qualidade da água de abastecimento e falta de higiene, correspondem por 88% 

das mortes por diarreia no mundo. Segundo o relatório do Trata Brasil (2010), o saneamento 
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precário, principalmente o esgoto, reflete em quatro vezes mais internações por doenças 

diarreicas no Brasil. Para Nataro & Kaper (1998), estirpes diarreiogênicas de E. coli são os 

principais causadores de diarreia infantil no mundo.  

 

4.2.2 Escherichia coli representada pelos tipos diarreiogênicos  

 

Uma pequena parte das estirpes de E. coli apresentam patogenicidade responsáveis por 

doenças diarreicas. Seis (6) subtipos ou subespécies de E. coli diarreiogênicas causam uma 

variedade de tipos de doenças, como por exemplo: meningite, Síndrome Hemolítico-Urêmica 

(SHU), dentre outros. Este estudo abordou as estirpes diarreiogênicas de E. coli 

enteropatogênica (EPEC), E. coli enteroemorrágica (EHEC), E. coli enterotoxigênica (ETEC). 

A E. coli diarreiogênica possui dois grupos de maior relevância, seja pela importância 

clínica devido a produção de enterotoxinas semelhantes a da Shigella drysenteriare como a 

EHEC, que pode progredir para colites hemorrágicas e Síndrome Hemolítico-Urêmica (SHU), 

podendo levar a óbito. Bem como, devido a importância epidemiológica, como a ETEC, que 

afeta milhões de pessoas anualmente. 

 

4.2.2.1  E. coli enterohemorrágica (EHEC) 

 

A EHEC foi relacionada a surtos diarreicos inicialmente em 1982 nos estados de 

Oregon e Michigan nos Estados Unidos. Wells et al. (1983), associaram dor abdominal 

intensa, diarreia sanguinolenta (colite hemorrágica) com ausência ou presença de febre a 

ingestão de hambúrgueres. Em 1983 pacientes apresentando quadro de Síndrome Hemolítico- 

Urêmica (SHU) relataram diarreia de 4 a 10 dias antes da SHU. Por meio de análise fecal foi 

comprovada a presença genótipos indistinguíveis ou muito próximos aos da Shigella 

drysenteriare (KARMALI et al., 1983). As cepas de EHEC produzem importantes toxinas 

denominadas toxinas de Shiga (Stx), mais precisamente, Stx1 e Stx2, que são seus principais 

fatores de virulência. A toxina Stx1 é idêntica a produzida pela Shigella dysenteriae 1, 

enquanto a Stx2 apresenta significativa diferença, cerca de 56%  (NATARO & KAPER, 

1998). A transmissão de EHEC em humanos ocorre principalmente por via fecal oral, devido 

a ingestão de alimentos de origem animal contaminados, como carne bovina mal cozida, 

derivados lácteos não pasteurizados, verduras e frutas irrigadas com água infectada. A 

ingestão direta de água contaminada com excrementos de animais, também é um meio de 
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contaminação, já que os bovinos saudáveis ou não, são o reservatório natural do patótipo com 

maior associação as enfermidades diarreias humanas. A infecção também pode ser transmitida 

por contato interpessoal entre pessoas doentes e sadias, devido à falta de higiene (MEAD & 

GRIFFIN, 1998).  

Em países como a Argentina, que o consumo de carne bovina é elevado, a EHEC é 

endêmica. O país apresenta o maior índice de SHU do mundo, cerca de 420 casos são 

reportados anualmente, em crianças menores de 05 anos a SHU é particularmente relacionada 

com insuficiência renal aguda e transplantes renais infantis (RIVERO et al., 2004). As 

infecções causadas pela EHEC são predominantemente de países desenvolvidos, segundo 

Nataro e Karper (1998). Sua dose infecciosa é baixa, sendo necessários 100 a 200 organismos 

para causar infecção, isto pode ser explicado pelo elevado grau de virulência das cepas. Os 

principais sintomas para Mead & Griffin (1998), são: inicialmente cólica abdominal, diarreia 

não sanguinolenta, colite hemorrágica e na menor porcentagem dos casos, em que há 

agravamento da doença, Síndrome Hemolítico- Urêmica (SHU), podendo levar a sequelas 

renais e óbito, como destaca a Figura 1. 

 

Figura 1: Fluxograma das sequelas da EHEC 

 Fonte: Adaptado de MEAD & GRIFFIN (1998) 
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A evolução de doença diarreica para SHU tem sido relacionada com maior incidência 

em pessoas que apresentaram nas fezes a estirpe EHEC contendo apenas a toxina Stx2, já que 

é possível diagnosticar a estirpe expressando unicamente Stx1, Stx2 ou ambas as toxinas 

(NATARO & KAPER, 1998). Recentemente a EHEC foi relacionada com um surto diarreico 

em vários países da Europa e América do Norte, cerca de 4.074 pessoas foram diagnosticadas 

com a infecção causada pelo patótipo associado SHU. Somente na Alemanha, foram 

notificadas 3.935 internações, sendo 857 casos de SHU, com 32 mortes e 3.078 casos de 

(EHEC), deixando cerca de 16 pessoas mortas.  O consumo de vegetais crus irrigados com 

água contaminada foi apontado como causa do surto (OMS, 2011).  

No Brasil não houve até o momento surtos diarreicos correlacionados com a estirpe 

EHEC, no entanto, diversos estudos comprovam a presença das cepas diarreiogênicas com 

predominância em bovinos no país (CALDORIN et al., 2013). 

 

4.2.2.2 E. coli enterotoxigênica (ETEC) 

 

A ETEC é outro patótipo importante para as doenças entéricas. A infecção por ETEC 

ocorre por meio de água e alimentos contaminados por fezes. Os sintomas para Nataro & 

Kaper (1998) são: diarreia com curto período de incubação, aquosa, sem sangue ou muco. 

Levine et al. (1977), observaram a relação inversamente proporcional entre a quantidade das  

cepas diarreiogênicas ingeridas e o período de incubação, sendo que voluntários expostos a 

uma maior dose de inoculo patogênico apresentaram sintomas diarreicos em  27 horas. 

A estirpe ETEC produz a enterotoxina LT (toxina termolábel) divida em dois 

sorogrupos: elt-Ia, cuja patogenicidade atinge seres humanos e animais e elt-IIa, 

predominantemente relacionada com diarreias em animais. As toxinas termolábeis são 

similares a enteroxina da Vibrio cholerae. Outro grupo de enterotoxina associada a ETEC são 

as toxinas termoestáveis ST, subdivididas em STa e STb, ambas são relacionadas a doenças 

diarreicas tanto em humanos, quanto em suínos. No entanto, a toxina Stb tem sido isolada 

principalmente em suínos (NATARO & KARPER, 1998). Segundo Sears & Kaper (1996), a 

estirpe está relacionada com diarreias em crianças nos países em desenvolvimento, e diarreia 

em viajantes oriundos de países desenvolvidos para regiões subdesenvolvidas. Para Nataro e 

Kaper (1998), a infraestrutura deficiente destes países é responsável pela disseminação das 

doenças diarreicas associadas à ETEC. Outro importante patótipo associado a doenças 

entéricas nos países em desenvolvimento é a EPEC. 
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4.2.2.3 E. coli enteropatogênica (EPEC) 

 

 As doenças diarreicas causadas pela estirpe EPEC segundo Nataro & Kaper (1998), 

acometem principalmente crianças menores de 02 anos em países subdesenvolvidos. A 

principal via de contaminação é a feco-oral (mãos), alimentos e água contaminada por fezes, 

assim como, objetos de uso pessoal contaminados (fômites). Os sintomas da infecção são: 

diarreia líquida aguda, com muco, febre e desidratação, em casos severos, pode ser 

prolongada (NATARO & KAPER, 1998).  

No Brasil, assim como, em outros países em que a infraestrutura sanitária é 

insuficiente as infecções por EPEC são recorrentes. Gomes et al. (1991), associaram 26% dos 

casos de diarreia infantil em menores de 12 meses no estado de São Paulo, a cepas de EPEC. 

Kobayashi et al. (2000), identificaram 18% das estirpes diarreiogênicas em crianças no estado 

do Paraná como sendo EPEC. O Quadro 4 apresenta os  surtos diarreicos com maior 

significância mundial relacionados com as respectivas estirpes causadoras.  

Os estudos referentes as estirpes diarreiogênicas no meio ambiente no país são 

escassos. Os principais são os trabalhos de Schuroff et al. (201, que estudaram a presença de 

EPEC e  EHEC em Londrina – Paraná e   Celico et al. (2014), que observaram E. coli 

dirreiogênica em água para irrigação. 
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Patótipo: E. coli enterotoxigênica (ETEC) 

Toxinas: Termoestáveis (est) e termolabéis 

(elt) 

Reservatório: Homem, Animais (bovinos e 

suínos). 

Transmissão: Diarreia dos viajantes e 

crianças menores de 05 anos de países 

subdesenvolvidos, transmitida por ingestão de 

água e alimentos contaminados, além de 

acometer bezerros. 

Sintomas: Diarreia branda a grave com 

desidratação. 

Surtos Mundiais: Japão 1996 (escola), 

Louisiana E.U.A- 1994 (pão de milho), 

Winconsin E.U.A -1980 

 (comida/restaurante). 

 

 

Patótipo:E. coli enteropatogênica (EPEC) 

Toxinas: Típica (plasmídio EAF, gene eae) 

Atípica (somente gene eae) 

Reservatório: Homem (EPEC típica); 

Homem e Animais (EPEC atípica). 

Transmissão: Crianças pequenas de países 

subdesenvolvidos são infectadas por contato 

pessoal, ingestão de água e alimentos 

contaminados. 

Sintomas: Diarreia severa, abundante, com 

muco, ausência de sangue. Febre baixa e 

vômito. 

Surtos Mundiais: França-1995 (salada de 

maionese com alface e legumes em conserva). 

 

 

Patótipo: E. coli enterohemorrágica 

(EHEC) 

Toxinas: Enterotoxinas Stx1(toxina Shiga) e 

Stx2 

Reservatório: Principalmente bovinos. 

Transmissão: Doença alimentar, 

característica de países desenvolvidos, 

relacionada a consumo de carne bovina mal 

cozida, frutas e verduras contaminadas. 

Sintomas: Desde diarreia leve até colite 

intestinal (fezes sanguinolentas), em casos 

extremos, progressão para síndrome 

hemolítica urêmica (SHU insuficiência renal). 

Surtos Mundiais: Alemanha. 

Europa América do Norte -2011 (vegetais 

crus), Japão -1996     (Broto de rabanete 

branco), Missouri E.U.A –989 (Água). 

Quadro 4: Principais patótipos diarreiogênicos e surtos mundiais 
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Patótipo: E. coli enteroinvasora  (EIEC) 

Toxinas  Plasmídeo pInv, enterotoxina ShET2 

Reservatório:  Homem 

Transmissão: Feco-oral por ingestão de 

alimentos contaminados. Com predominância 

em adultos e crianças maiores de 02 anos nos 

países desenvolvidos e subdesenvolvidos. 

Sintomas: Diarreia autolimitada, por períodos 

curtos. 

Surtos Mundiais: Japão -1988; 

Estados Unidos- 1973 (queijo importado da 

frança). 

 

Patótipo:  E. coli enteroagregativa 

(EAEC) 

Toxinas: Enterotoxinas EAST-1, ShET1 e ShET2 

Reservatório: Principalmente homem 

Transmissão: Ingestão de alimentos 

contaminados em crianças e idosos de países  

desenvolvidos e subdesenvolvidos. 

Sintomas: Diarreia aguda, com muco, pouca 

febre e inflamação. 

Surtos Mundiais: Reino Unido 1994 

(comida/restaurante); 

 

Fonte: ETEC The Vision Of Jeff Johnson Crédito: HYBRID MEDICAL ANIMATION 

http://www.sciencephoto.com/media/12638/view 

EPEC -http://www.sciencephoto.com/media/117056/view  

EIEC – Crédito STEVE GSCHMEISSNER/ Science Photo Library 

http://www.sciencephoto.com/media/589968/view 

EAEC- – Crédito STEVE GSCHMEISSNER/ Science Photo Library 

 http://www.sciencephoto.com/media/526184/view 

Fonte surtos mundiais: Doyle e Beuchat Food Microbiology (2007) apud Jane Martha Graton 

Mikcha (2009) 

 

 

 

 

 

http://www.sciencephoto.com/media/12638/view
http://www.sciencephoto.com/media/589968/view
http://www.sciencephoto.com/media/526184/view
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4.2.2.4  Identificação molecular de Escherichia coli por Reação em Cadeia da 

Polimerase (PCR) 

 

A PCR é uma reação que permite a amplificação do ácido desoxirribonucleico (DNA). 

Para Guatelli et al. (1989), a reação eleva exponencialmente os números de replicações do 

seguimento especifico do DNA que se deseja detectar. A mesma é essencial para estudos de 

patógenos, onde comumente é necessário um alto número de cópias na amostra analisada. 

  Para que ocorra reação PCR é necessário um conjunto de reagentes em uma mistura 

conhecida como mix. Nessa mistura mix são utilizados: primers (oligonucleotídeos ou 

iniciadores), que são fragmentos de uma fita simples de DNA, deoxinucleosídeos trifosfato 

(dNTP’s). Também se utiliza uma Taq Polimerase, que auxilia a síntese de DNA como ocorre 

nos seres vivos, e uma solução tampão para estabilizar o potencial hidrogeniônico (pH) da 

reação. O cloreto de magnésio MgCl2  é  utilizado para aperfeiçoar a reação, também são 

utilizados o próprio DNA já extraído da amostra a ser identificada e água. A reação PCR 

ocorre através de três ciclos (termociclos) com alternância de temperatura e tempo. Por meio 

da desnaturação, anelamento e extensão, em um Termociclador ocorrem as replicações do 

DNA das espécies diarreiogênicas.  

Cada fragmento de DNA amplificado possui um peso molecular específico referente a 

um gene patogênico, conhecido como número de pares de bases (pb). Para visualização do 

produto da PCR é produzido um gel de eletroforese e a leitura dos resultados e realizada por 

transiluminador ultravioleta (UV).  A Figura 2 evidência o processo de identificação de E. 

coli  por  PCR. 
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                   Figura 2: Etapas para identificação de E. coli  diarreiogênica  por PCR  

 

 

5 GEOQUÍMICA AMBIENTAL 

 

5.1 Ciclo das rochas e intemperismos 

 

A crosta terrestre é constituída de oito elementos prioritários que se unem a Si e O 

para formar os minerais predominantes na formação das rochas. Os principais silicatos 

constituintes da crosta terrestres são os feldspatos e o quartzo. 

Um agregado de minerais com quantidades definidas e agrupados naturalmente, com 

ocorrência em extensões consideráveis é a definição de rocha (PRESS et al., 2006). As rochas 

são constituídas de minerais essenciais ou não essenciais. Os minerais essenciais que 

aparecem nas rochas em elevadas concentrações, são responsáveis por grande parte das 

Fonte: Imagem gel da própria autora  

Fonte: Imagem de gel realizado no Laboratório de Biologia e Tecnologia e 

Microorganismos (LBTM-UFOP)  
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feições físicas das mesmas. Já os minerais não essenciais, em menores concentrações nas 

rochas, não são capazes de caracterizar a massa rochosa. 

Rochas são divididas em três grupos, segundo sua gênese: rochas ígneas ou 

magmáticas, sedimentares e metamórficas.  As rochas ígneas, que são formadas a partir de um 

processo endógeno, no interior da Terra. Devido ao resfriamento do magma, podem ser 

classificadas como intrusivas (resfriamento do magma no interior da terra), como o granito, 

ou extrusivas (resfriamento do magma na superfície da terra), como o basalto. Ainda, podem 

ser classificadas quimicamente quanto aos teores de sílica como evidenciado na Figura 3. 

 

                       Figura 3: Classificação de rochas ígneas pela acidez 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

As rochas metamórficas são originadas a partir do aumento de pressão e temperatura 

de rochas preexistentes, sem que ocorra fusão. No processo de gênese dessas rochas, pode ou 

não ocorrer mudança química na estrutura dos minerais. Segundo Chiossi (2013), quando a 

alteração é unicamente mecânica, ocorre apenas mudança de textura e estrutura, processo 

conhecido como metamorfismo normal. Se um novo mineral é originado, no entanto, suas 

características químicas, são as mesmas do material de origem. Quando ocorre mudança 

química nos novos minerais, o processo é conhecido como metamorfismo metassomático. 

As rochas sedimentares são formadas no exterior da crosta terrestre (processos 

exógenos). Segundo Press et al. (2006), os intemperismos físicos e químicos são responsáveis 

por desagregar e modificar a composição química de rochas já existentes. Os agentes 

Ácidas 

Sílica > 65% 

Intermediárias 

52%≥ Sílica ≤65%  

Básicas 

45%≥ Sílica <52% 

Rochas Ígneas  

Ultrabásicas 

Sílica <45% 
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atmosféricos atuam na desagregação. Posteriormente esses detritos são transportados sob a 

ação eólica ou das precipitações, e o material é depositado em uma bacia de sedimentação. 

Para Chiossi (2013), o material decomposto é transportado para regiões com menores 

altitudes, como o fundo dos oceanos ou mesmo em partes mais baixas do continente. Diante 

da acumulação, as camadas sedimentares são compactadas, ocorrendo a consolidação do 

material (PRESS et al, 2006; CHIOSSI, 2013). 

A exposição da rocha aos processos químicos, físicos e biológicos adversos aos de sua 

formação, são os principais agentes transformadores de rocha em solo. O intemperismo, 

conjunto de processos responsáveis por provocar essas modificações, é influenciado por 

muitos fatores, como: tipo e estrutura de rocha, clima (precipitações e temperatura), presença 

ou ausência de solo e tempo de exposição. O intemperismo pode ser de caráter físico, 

causando desagregação e fissuras nas rochas, e é influenciado principalmente por fatores 

climáticos (alternância de temperatura) e zonas de fraqueza da massa rochosa. Pode ser 

também de caráter químico ou biológico. 

 A ocorrência do intemperismo químico é condicionada a ação do clima (precipitação 

e temperatura), o processo modifica a composição e estruturas químicas das rochas causando 

a decomposição das mesmas, transformando minerais primários, em secundários. A ação do 

intemperismo físico e químico pode ser é simultânea. Segundo Press et al. (2006), devido a 

desagregação da massa rochosa, há o aumento da modificação química dos minerais, sendo 

que, quanto maior for essa modificação, mais facilmente ocorre o rompimento e desagregação 

do maciço rochoso, características do intemperismo físico.  

Para transformar minerais primários em secundários na massa rochosa, o 

intemperismo químico realiza três principais processos: oxidação, redução e hidrólise 

(CHIOSSI, 2013). A hidrólise é influenciada pela temperatura e concentração de dióxido de 

carbono (CO2). Na reação, o processo ocorre simultaneamente à hidratação, que é responsável 

por inserir água na rocha, enquanto a hidrólise utiliza essa água para promover a alteração 

mineral da massa rochosa. Segundo Press et al. (2006) este é o principal processo de alteração 

em feldspatos, anfibólios, e micas. Estes minerais são transformados em argilas, já o quartzo, 

não sofre alterações. Segundo Chiossi (2013), a oxidação ocorre devido á disponibilidade de 

oxigênio (O2). O processo está relacionado a rochas ferruginosas (piroxenitos e anfibolitos), 

nos quais normalmente o óxido ferroso (Fe
2+

) é transformado em óxido férrico (Fe
3+

) 

formando novo mineral, como a hematita. No processo de redução, ocorre o contrário, o Fe
3+

 

é reduzido para Fe
2+

. 
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A formação de solo é o principal produto resultante dos processos de intemperismo na 

rocha, sendo que o conjunto de fatores responsáveis por sua formação (organismos, tempo de 

exposição, relevo, clima e material de origem), influenciam as características finais do 

material. Os solos são compostos por minerais primários, oriundos da massa rochosa, e 

secundários, já modificados quimicamente no processo de intemperismo. Em solos jovens, as 

características químicas da rocha de origem são bem observadas e os sedimentos provenientes 

desses solos carregam informações geoquímicas da rocha original e da pedogênese.  

Segundo Förstner (2004), os sedimentos são originários dos processos naturais de 

intemperismos em minerais e solos, e são partes integrantes da dinâmica das bacias 

hidrográficas, sendo que, a caracterização química destas partículas é essencial para a gestão 

dessas áreas. Para o autor, estudos referentes à avaliação da qualidade e concentrações de 

minerais nos sedimentos, devem contemplar frações menores que 63 mm. A fração mais fina 

dos sedimentos é capaz de adsorver maiores concentrações de minerais metálicos, como os 

elementos traços e maiores no ambiente aquático. Assim, caracterizando a real contaminação 

do meio. 

 

5.1.1  Elementos traços ou maiores em sedimentos 

 

Os sedimentos nas bacias hidrográficas são responsáveis por fornecer informações á 

respeito das concentrações de elementos traços ou maiores, provenientes das fontes naturais já 

discutidas acima, ou de fontes antropogênicas. 

Os elementos traços são aqueles que apresentam concentrações <1000 ppm (partículas 

por milhão) na crosta terrestre. Os elementos maiores, apresentam concentrações > 1000 ppm. 

Nas bacias hidrográficas, os sedimentos são carreadores das características químicas dos 

minerais dos solos, para os cursos d’água. Para Pereira et al. (2007), os elementos traços 

oriundos de fontes naturais em sedimentos possuem baixa mobilidade e estão ligados a 

silicatos e minerais primários. Segundo Gomes et al. (2013), os elementos traços,  também 

são introduzidos nas bacias hidrográficas devido as atividades antrópicas potencialmente 

poluidoras como: queima de combustíveis fósseis, lançamento de esgoto doméstico in natura,  

mineração e  disposição inadequada de resíduos sólidos. Os insumos agrícolas como 

agrotóxicos e fertilizantes também são fontes desses contaminantes. Por meio da correlação 

entre estes elementos é possível constatar a proveniência dos mesmos.  
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Em relação à saúde humana, os minerais foram classificados em essenciais, que são 

aqueles que apresentam funções biológicas importantes, e não essências. Os quais não são 

possuem funções nos organismos vivos. Os elementos traços essenciais em baixas 

concentrações na dieta humana segundo a Organização Mundial da Saúde- WHO (1996) são: 

cobalto (Co), cromo (Cr), cobre (Cu), flúor (F), iodo (I), molibdênio (Mo), selênio (Se), Zn 

(zinco). O níquel (Ni), silício (Si), estanho (Sn) e vanádio (V), podem ser citados como 

possivelmente essenciais em baixas concentrações. 

 Os elementos maiores essenciais em quantidades mais elevadas são: cálcio (Ca), cloro 

(Cl), magnésio (Mg), ferro (Fe) fósforo (P), potássio (K), (sódio) Na e o enxofre (S).  A prata 

(ag), bário (Ba), berilo (Be),  cádmio (Cd),  chumbo (Pb) e  antimonio (Sb) são considerados 

elementos traços sem funções biológicas conhecidas (WHO,1996).   

Os elementos essenciais à saúde humana possuem quatro faixas de concentrações. 

Quando em baixas concentrações causam efeitos adversos à saúde, caracterizando deficiência; 

em situação ótima, proporcionam de forma ideal todas as atividades metabólicas que os 

envolvem. No entanto, quando ingeridos em altas concentrações, acima do necessário para o 

bom funcionamento do organismo, são tóxicos e até letais.  A Figura 4 evidencia as faixas de 

concentrações que determinam a deficiência ou toxicidades destes elementos. 

 

Figura 4: Comportamentos dos elementos essenciais e não  

essenciais nos seres vivos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: Baccini & Roberts (1976) apud notas de aula-

Geoquímica Ambiental,  

Prof Hubert Mathias Peter Roeser (2015) 
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Já os elementos não essenciais, que não apresentam funções para os organismos vivos, 

possuem faixas de concentrações entre o tolerável a letal. O Quadro 5 evidencia as 

consequências da carência ou excessos dos elementos traços e maiores para os seres humanos 

 

Quadro 5: Principais consequências da carência ou excesso de elementos traços e maiores.   

Elemento Carência Excesso Fontes 

Alumínio (Al) - 

Relacionado com 

Mal de 

Alzheimer pela 

OMS, e 

classificado como 

cancerígeno, pela 

IARC*. 

Batata, espinafre e chá. 

Utensílios de alumínio. 

Ferro (Fe) 

Essencial. Sua 

carência causa 

anemia, cansaço e 

fadiga. 

Cancerígeno. Carnes vermelhas. 

Cromo (VI) - 
Tóxico 

(Cancerígeno) 

Emissões industriais, como 

produção da liga ferro cromo, 

refino de minério 

Cromo (Cr 

III) 

Essencial para 

manutenção do 

metabolismo da 

glicose, lipídeos e 

proteínas. 

Não 

Cancerígeno. 

Levedo de cerveja, pimenta preta e 

fígado. 

 

Cádmio (Cd) - Cancerígeno. 

Carnes, peixes, ovos e laticínios. 

Mineração, baterias de níquel-

cádmio, pigmentos. 

Zinco (Zn) 

Essencial em 

baixas 

concentrações. 

Sua ausência 

esta 

relacionada á 

falta de apetite, 

diminuição do 

paladar e 

olfato, 

doenças 

imunológicas, 

cicatrização 

lenta, 

retardo no 

crescimento e 

dermatite. 

 
Pode causar 

anemia, dano 

ao pâncreas e 

diminuição 

do colesterol 

HDL. 

Naturais: Ostra, músculos e nozes. 

Antropogênicas: mineração, 

produção de zinco, produção de 

ferro e aço, corrosão de estruturas 

galvanizadas, combustão de carvão 

e outros combustíveis. 

 

         *Agência Internacional de Pesquisa em Câncer (IARC)  

           Fonte: CETESB (2012) - Divisão de Toxicologia, Genotoxicidade e Microbiologia  

           Ambiental 
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Para Guilherme et al. (2005), os elementos traços e maiores presentes nos cursos 

d’água podem  contaminar os organismos aquáticos por contato com a água. Podendo 

acumular no aparelho respiratório e intestinal, assim como, pela cadeia trófica, pela 

biomagnificação trófica. Processo no quais organismos de níveis mais elevados na cadeia 

alimentar apresenta maior concentração do contaminante devido ao acúmulo gradual. No 

organismo humano as concentrações podem ser elevadas devido à ingestão de peixes 

contaminados. A Figura 5 mostra o processo de bioacumulação desses elementos na cadeia 

alimentar, quando os mesmos estão em suas formas biodisponíveis.  

 

                Figura 5: Processo de bioacumulação na cadeia alimentar  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
             Fonte: Adaptado de EPA, 2004.  

                http://www.fda.gov/food/resourcesforyou/consumers/ucm110591.htm 

 

 

No Brasil a Resoluções 357/2005 e 454/2012 do Conselho Nacional de Meio 

Ambiente- CONAMA são as orientadoras das concentrações dos elementos traços maiores em 

água superficial e sedimentos, respectivamente. A Resolução CONAMA 357/2005 estabelece 

Valores Máximos Permitidos (VPM) de elementos traços e maiores nas águas de acordo com 

sua classificação, enquadramento e usos destinados, como os limites de elementos traços e 

maiores para águas doces, classe 2.  Águas classe 2 visam propiciar usos como: abastecimento 

para consumo humano, após tratamento convencional, a proteção das comunidades aquáticas,  

a irrigação de hortaliças, consumo de plantas frutíferas não rentes ao solo, aquicultura e 

atividade de pesca. 

http://www.fda.gov/food/resourcesforyou/consumers/ucm110591.htm
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A Resolução 454/2012 fixa concentrações de elementos traços e maiores em 

sedimentos. Esses valores foram definidos para proteção e gerenciamento de ecossistemas 

aquáticos considerando os princípios canadenses desenvolvidos pelo Conselho Canadense de 

Ministérios do Meio Ambiente (CCME, 1999), onde são estabelecidos dois níveis de 

probabilidade dos efeitos deletérios na biota aquática, referente aos elementos traços e 

maiores em sedimentos. No nível 1 ou PEL, são  definidas  as concentrações onde não há, ou 

há pouca possibilidade desses elementos presentes nos sedimentos causarem efeitos adversos 

a biota. No nível 2 ou TEL, estão concentrações com elevadas possibilidade  de efeitos 

adversos a biota, como pode ser observado no Quadro 6. 

 

Quadro 6: Níveis estabelecidos pela Resolução CONAMA  

quanto a possibilidade de causar efeitos deletérios  

no ecossistema aquático.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  

       Fonte: Resolução CONAMA 454/2012 

 

 

6 ÁREA DE ESTUDO 

 

A bacia hidrográfica do Rio Xopotó está situada na Zona da Mata do estado de Minas 

Gerais. Inserida na Unidade de Planejamento de Gestão de Recursos Hídricos – UPGRH DO1 

Piranga (IGAM, 2015), pertencente à Bacia Hidrográfica do Rio Doce a nível federal, como 

ilustrado na Figura 6. A já citada bacia hidrográfica abrange 14 municípios, sendo eles: Alto 

Rio Doce, Brás Pires, Cipotânea, Desterro do Melo, Divinésia, Dores do Turvo, Mercês, 

Paula Cândido, Presidente Bernardes, Rio Espera, Senador Firmino, Senhora de Oliveira, 

  
Água Doce  

 

Metais e 

Semi 

metais 

(mg/kg) 

Elementos Nível 1 Nível 2 

Arsênio (As) 5,9 17 

Cádmio (Cd) 0,6 3,5 

Chumbo (Pb) 35 91,3 

Cobre (Cu) 35,7 197 

Cromo (Cr) 37,3 90 

Mercúrio (Hg) 0,17 0,486 

Níquel (Ni) 18 35,9 

Zinco (Zn) 123 315 
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Senhora dos Remédios e Ubá. Nesses municípios residem 189.987 mil habitantes (IBGE, 

2010), sendo que a população rural se sobrepõe a urbana em 08 municípios, como pode ser 

observado na Tabela 1.  

A bacia hidrográfica do Rio Xopotó possui área igual á 2.068,16 km² e perímetro de 

289,65 km. O Rio Xopotó possui comprimento igual á 104,29 km. Na área de drenagem da 

bacia hidrográfica do Rio Doce, o Rio Xopotó possui 34,7% de representatividade. Com 

relação à vazão total do Rio Doce, o Rio Xopotó contribui com 3,27% (UFV, 2016). No 

Quadro 7, estão descritas as principais vazões de referência do Rio Xopotó.  

 

 Quadro 7: Principais vazões do Rio Xopotó 

Vazões do Rio Xopotó (m
3
/s) 

Vazão média de longo período 

(Qmlp) 
2,54 

Vazão mínima de sete dias 

consecutivos com período de 

retorno em 10 anos (Q7, 10) 

0,61 

Vazão máxima diária anual com 

período de retorno de 10 anos 

(Qmax10) 

50,36 

Vazão máxima diária anual com 

período de retorno de 50 anos 

(Qmax50) 

71,10 

   Fonte:ATLAS DAS ÁGUAS DE MINAS (2016) 

  http://www.atlasdasaguas.ufv.br/doce/nascentes/nascentes.html 
 

 

http://www.atlasdasaguas.ufv.br/doce/nascentes/nascentes.html
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Figura 6: Mapa de localização da bacia hidrográfica do Rio Xopotó 
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           Tabela 1: Características populacionais da bacia hidrográfica do Rio Xopotó. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE (2010) 

http://www.censo2010.ibge.gov.br/sinopse/index.php?uf=31&dados=29 

 

 

 

O Rio Xopotó nasce no Município de Desterro do Melo, na Serra da Mantiqueira a 

1.200 metros de altitude, mais precisamente na fazenda de propriedade da Família Gava 

(COMITE DA BACIA HIDROGRÁFICA – CBH RIO DOCE, 2014). A nascente é protegida 

pela Área de Proteção Ambiental – APA Alto Xopotó no mesmo município, criada através do 

Decreto nº 100, 23/10/03, constituída por 3.650.38 hectares de área total e 2.694.89 hectares 

de uso direto, de jurisdição municipal (INSTITUTO ESTADUAL DE FLORESTAS- IEF, 

2004).  O Rio Xopotó percorre 104,29 km desde a nascente até sua confluência, a margem 

direita com o Rio Piranga na cidade de Presidente Bernardes. Neste percurso o rio transpõe a 

área urbana de 06 municípios, sendo que 03 possuem APAs criadas. Na bacia hidrográfica já 

citada, ao todo, são 07 Áreas de Proteção Ambiental (APA’s) instauradas, como apresentado 

abaixo na Tabela 2 e Figura 7. 

Município População 

Urbana  
População 

Rural   
Total 

Alto Rio Doce 5.070 7.089 12.159 

Brás Pires 2.223 2.414 4.637 

Cipotânea 3.014 3.533 6.547 

Desterro do Melo 1.390 1.625 3.015 

Divinésia 2.175 1.118 3.293 

Dores do Turvo 2.030 2.432 4.462 

Merces 7.256 3.112 10.368 

Paula Cândido 4.936 4.335 9.271 

Presidente 

Bernardes 
1.642 3.895 5.537 

Rio Espera 2.403 3.667 6.070 

Senador Firmino 4.683 2.547 7.230 

Senhora de 

Oliveira 
3.256 2.427 5.683 

Senhora dos 

Remédios 
3.430 6.766 10.196 

Ubá 97.636 38.83 101.519 

População Total 

da Bacia  

Hidrográfica  

141.144 48.843 189.987 

http://www.censo2010.ibge.gov.br/sinopse/index.php?uf=31&dados=29
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Tabela 2: Características das APA'S na bacia hidrográfica do Rio Xopotó 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             Fonte: PLANO DE MANEJO DO PARQUE ESTADUAL DA SERRA DO 

 ROLA-MOÇA  

(2004)  http://www.ief.mg.gov.br/areas-protegidas/gestao/1691-plano-de-manejo 

 

 

A APA’s são unidades de uso sustentável estabelecidas pela Lei 9.985/2000 que 

institui o Sistema Nacional de Unidades de Conservação da Natureza – SNUC. Como 

observado acima na Tabela 6, as APA’s segundo a lei já citada acima, são extensas, e 

possuem atributos bióticos, abióticos, estéticos e culturais relevantes para a qualidade de vida 

humana, inseridas no grupo de uso sustentável, estas unidades são dotadas de atividades 

antrópicas.  

As APA’s buscam o equilíbrio entre a conservação do meio natural com as atividades 

humanas ali inseridas, quando alocadas em áreas urbanas consolidadas as atividades humanas 

são conflitantes com a busca da manutenção das características naturais da região, para a 

qualidade da água dessas áreas com uso consolidado, o lançamento de esgoto doméstico in 

natura permanece causando degradação, assim como as demais atividades antrópicas ali 

desenvolvidas. Na Figura 7, apresenta-se a localização das APA’s da bacia hidrográfica do 

Município Denominação 

da APA 
Legislação 

de 

Criação 

Área da 

UC (há) 
Área de 

Uso 

Direto 

(há) 

     

Alto Rio 

Doce 
Alto Rio Doce Lei nº 351 

02/09/02 
23.473,27 14.756,40 

Desterro 

do Melo 
Alto Xopotó Decreto nº 

100, 

23/10/03 

3.650.38 2.694.89 

Divinésia Serrana Lei nº 064 

20/08/01 
8.233,27 6.610,23 

Paula 

Cândido 
Braúna Lei nº 916, 

09/08/01 
13.706,64 8.503,47 

Presidente 

Bernardes 
Presidente 

Bernardes 
Decreto nº 

468, 

01/09/03 

12.580 5.752 

Senador 

Firmino 
Senador 

Firmino 
Lei nº 920 

11/06/02 
7.183 2.974 

Senhora 

de 

Oliveira 

Município 

Senhora de 

Oliveira 

Lei nº 124 

25/03/02 
8.966,35 5.191,12 

http://www.ief.mg.gov.br/areas-protegidas/gestao/1691-plano-de-manejo
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Rio Xopotó. O bioma mata atlântica, característico da área de estudo apresenta considerável 

grau fragmentação devido à ocupação humana. 

 

Figura 7: Mapa de localização das UC's na bacia hidrográfica do Rio Xopotó. 

 

 

A principal atividade econômica da região, segundo Oliveira et al. (2013),  é  a 

pecuária leiteira.  A bacia hidrográfica possui cerca de 116.429 cabeças de bovinos (IBGE, 

2014), como pode ser observado na Figura 8, no entanto, a agricultura familiar é a principal 

atividade de subsistência dos produtores rurais. Na bacia hidrográfica há presença das 

plantações de cana-de-açúcar, leguminosas (feijão), cereais (milho) e culturas olerícolas 

(hortaliças e frutas) (OLIVEIRA et al., 2013).  Os principais cultivos da bacia hidrográfica 

são as plantações de milho, seguida da cultura de cana-de-açúcar, como apresentado na Figura 

9.                            
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Figura 8: Gráfico do rebanho bovino e 

suíno da bacia hidrográfica do Rio Xopotó 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte:IBGE (2014) 

Fonte: IBGE (2014) 

 

De acordo com o Serviço Brasileiro de Apoio ás Micro e Pequenas Empresas – 

SEBRAE/MG (2012), o artesanato da palha do milho é uma atividade econômica tradicional 

em cidades como Brás Pires e Cipotânea. Segundo a Prefeitura Municipal de Cipotânea 

(2015), este tipo de artesanato é a maior fonte de renda do município. O órgão ainda relata a 

presença de minerações de areia no curso do rio Xopotó.  

A Secretária de Estado de Turismo de Minas Gerais – SETUR (2015), destaca a 

produção de aguardente e produtos lácteos como atividades relevantes no desenvolvimento 

econômico na bacia hidrográfica, que é considerada significante polo moveleiro no estado 

(IBGE, 2010). A silvicultura de eucalipto também é apontada como relevante econômica da 

bacia hidrográfica (OLIVEIRA et al., 2010). A Figura 10 retrata as principais atividades 

econômicas observadas em campo.  

Culturas 
 de cultivo 

Produção 

(t) 

Alho 7 

Arroz 537 

Batata inglesa 411 

Cana-de-açúcar 16.2688 

Feijão 6.713 

Mandioca 1.832 

Milho 39.597 

Sorgo 21 

Tomate 1.055 
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Figura 9: Tabela com as principais 

 culturas agrícolas da bacia 

hidrográfica do Rio Xopotó  
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Figura 10: Atividades econômicas da bacia hidrográfica do Rio Xopotó-MG 

Figuras da esquerda para direita:  a) produção de bucha vegetal, b) artesanato da palha do milho, c)extração de areia, d) cultivo de feijão, e) pecuária  

leiteira, f) silvicultura 

Fonte: A própria autora  
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O Índice de Desenvolvimento Humano (IDMH) dos municípios constituintes da bacia 

hidrográfica do Rio Xopotó é médio, variando entre 0,600 a 0,699 (IBGE, 2010). Apenas 

Ubá, possui IDMH superior a 0,700 considerado IDMH alto, segundo critérios do Programa 

das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD, 2010). Já Cipotânea possui o IDMH 

abaixo de 0,600, caracterizado baixo IDH com referência aos valores do PNUD, conforme 

mostrado na Figura 11.  

 

Figura 11: Mapa do IDMH da bacia hidrográfica do Rio Xopotó 

 

 O clima predominante na bacia é o Cwa – clima tropical de altitude, com invernos 

secos e temperatura do mês mais quente maior que 22 ºC, segundo a classificação de Köppen-

Geiger (1931), 85,06 % do território da bacia hidrográfica apresenta temperaturas em torno de 

19ºC a 21ºC, médias menores que 19ºC representam 11,30%, temperaturas variando entre 

21ºC á 22ºC estão presentes em 3,63% do território, como apresentando na Figura 12.  
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Figura 12: Mapa de temperatura na bacia hidrográfica do Rio Xopotó 

 

 

Segundo o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais- INPE (2015), os índices 

pluviométricos da região variam entre 1200 mm a 1500 mm. A Mata Atlântica é o único 

bioma presente na bacia hidrográfica do Rio Xopotó, como evidenciado na Figura 12. A 

vegetação remanescente é a Floresta Semidecídua, restando cerca de 17,97% do bioma em 

pequenos fragmentos espalhados pelo território da bacia hidrográfica (IEF, 2015), como pode 

ser observado na Figura 13. 
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Figura 13: Vegetação remanescente da bacia hidrográfica do Rio Xopotó-MG 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diversos são os tipos litológicos presente na região, sendo predominantes segundo a 

CPRM (2014), o anfibolito, ortognaisse em 28% da bacia hidrográfica, granito (15,74%), 

granito, granodiorito, monzonito, tonalito (25,33%) e as litologias não identificadas (14,68%), 

os outros 83,75% estão divididos entre: areia, cascalho, enderbito, norito, opdalito, quartzito, 

gnaisse, granito a duas micas, metadiorito, metaultramáfica, sienito, xisto, metragrauvaca, 

metamáfica e quartzito ferruginoso, como observado na Figura 14.  

Os minerais predominantes na bacia hidrográfica do Rio Xopotó possuem 

características de origem e composição química referente a rochas ígneas, com predominância 

de elevados teores de sílica (Si). Ou seja, rochas ácidas, como o granito, cujos principais 

minerais em sua composição são: quartzo, formado principalmente por dióxido de silício 

(SiO2), podendo conter traços de (Li), (Na), (K) e (Ti).  O granito também pode ser formado 

por feldspatos, compostos por cálcio (Ca), K, e Na, além de conter micas. As micas, são 

quimicamente compostas pelo agrupamento de tetraedo de silício (SiO4), e diversas 

proporções de K, Na, Ca, Li, Fe, Mg, e Al. 
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A bacia hidrográfica também apresenta minerais originários tanto de processos ígneos, 

quanto sedimentares, como os anfibólios ferromagnesianos, ricos em Fe
 
e Mg. Segundo 

Menezes (2014), os anfibólios também apresentam elevados teores de Ca, e Al. Desta forma, 

são divididos em três categorias: anfibólios ferromagnesioanos, anfibólios sódicos, anfibólios 

cálcios. 

 

  Figura 14: Mapa de litologia da bacia hidrográfica do Rio Xopotó 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na bacia hidrográfica são encontrados três tipos de solos, sendo que há predominância 

do latossolo vermelho-amarelos distrófico (93,55%), seguido do cambissolo haplicos Tb 

distrófico (6,75%) e em menor porcentagem o argissolo vermelho-amarelo eutrófico (1,13%), 

evidenciado na Figura 15. Segundo a CPRM (2010) a bacia hidrográfica do Xopotó está 

inserida no Domínio das unidades denudacionais em rochas cristalinas ou sedimentares.      
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Figura 15: Mapa de solos na Bacia Hidrográfica do Rio Xopotó 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O relevo da bacia hidrográfica é composto principalmente pelo Planalto Centro-Sul 

Mineiro e Depressão de Belo Horizonte (96,01%), em menor porcentagem por Escarpas e 

Reversos da Serra da Mantiqueira (3,99%), e minimamente pela Depressão do Rio Paraíba do 

Sul (0,01%), como ilustrado na Figura 16. 
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Figura 16: Mapa do relevo na bacia hidrográfica do Rio Xopotó 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A disposição dos resíduos sólidos urbanos (RSU) dos municípios pertencentes a bacia 

hidrográfica no ano de 2014 não atendeu ao programa Minas Sem Lixões da FEAM (2003), 

que busca eliminar o descarte de RSU em mecanismos ambientais incorretos, como os lixões. 

Das quatorze cidades, 03 (três) descartaram seus resíduos em lixões, 04 (quatro) possuíam 

Unidades de Triagem e Compostagem Regularizadas, 01 (uma) contava com Unidade de 

Triagem não Regularizada, 02 (dois) apresentam Aterros Controlados.  03 (três) cidades 

possuíam Aterros Sanitários sem Regularização e 01 (uma) cidade estava em processo de 

licenciamento com Autorização Ambiental de Funcionamento (AAF) em análise, como 

mostra a Figura 17.  
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Figura 17: Gráfico dos mecanismos de disposição de resíduos sólidos na bacia 

 hidrográfica  do Rio Xopotó 

 

F

o

n

t

e

:

 

F

E

A

M

 

(

2

0 

 

Entre os 14 municípios, apenas o Município de Desterro do Melo possui Estação de 

Tratamento de Esgoto – ETE, instalada e operando. Segundo a FEAM (2013), a estação 

atende cerca de 97,67% da população residente, as demais localidades lançam os efluentes in 

natura nos  cursos d’água, diretamente no Rio Xopotó, ou nos afluentes do mesmo. O 

abastecimento de água em nove dos municípios da bacia hidrográfica é realizado através da 

concessionária terceirizada (Companhia de Saneamento de Minas Gerais- COPASA), e em 

quatro municípios, pelo Serviço Autônomo de Água e Esgoto – SAAE. A cidade de Senhora 

dos Remédios não possui tratamento de água.  

Mesmo com a elevada carga orgânica lançada nos cursos d’água da bacia hidrográfica, 

devido ao lançamento de esgoto doméstico in natura e descarte inadequado de resíduos 

sólidos, o poder de assimilação desses poluentes em grande parte dos principais cursos d’água 

da região, segundo a ANA (2015) apresenta resultados entre ótimo e bom. Dois municípios 

possuem a capacidade de assimilação da carga de matéria orgânica razoável, e outros dois 

ruins, como evidenciado na Figura 18.  Todos os municípios com resultados menos 

satisfatórios, possuem elevada densidade populacional, considerando a densidade da bacia 

hidrográfica. 
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Em relação ao balanço hídrico quantitativo, todos os municípios da bacia hidrográfica 

estão em situação excelente, no referente à demanda e disponibilidade. Com exceção de Ubá, 

que apresenta situação preocupante, possivelmente devido a elevada população e atividades 

econômicas regionais (ANA, 2015).  

 

Figura 18: Mapa de balanço hídrico qualitativo da bacia hidrográfica do Rio Xopotó-MG 

Fonte: http://portal1.snirh.gov.br/ana/apps/webappviewer/index.html?id=57267da1a19a4a1683dc8e2d0f6fea67 
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7   METODOLOGIA  

 

Para concepção desta pesquisa cientifica, foram utilizados dados secundários gerados 

pelo: programa “Águas de Minas”, que realiza o monitoramento da bacia hidrográfica do Rio 

Xopotó desde 2000 por meio do IGAM. Dados secundários disponibilizados pela FEAM, 

através do programa “Minas sem Lixões” e “Minas Trata Esgoto”, informações referentes aos 

Planos de Manejo dos Parques Estaduais elaborados pelo IEF, dados do projeto 

“Geodiversidade de Minas Gerais” da CPRM. Também foram consultados, o Atlas Digital 

das Águas de Minas- UFV, o Sistema Nacional de Informações sobre Recursos Hídricos 

(SNIRH). Ainda, foram contemplados levantamentos do IBGE Censo 2010, o Serviço 

Brasileiro de Apoio ás Micro e Pequenas Empresas (SEBRAE-MG), a Prefeitura Municipal 

de Cipotânea, e a Secretária do Estado de Turismo de Minas Gerais- SETUR. Foram 

utilizadas as informações do Plano Integrado dos Recursos Hídricos da Bacia do Rio Doce, 

projeto do CBH RIO DOCE. Para elaboração dos mapas, foi utilizado o software ArcGIS, a 

base de dados geoespaciais foi disponibilizada pela SEMAD através do IGAM. Esses dados 

secundários foram base para caracterização da bacia hidrográfica, apresentada no item área de 

estudo. 

Os dados primários discutidos nos resultados foram obtidos através de duas 

campanhas de coleta (água e sedimento) na bacia hidrográfica do Rio Xopotó no ano 2015. 

Ressalta-se a realização da primeira campanha de coleta em (10/04/2015), e da segunda 

campanha em (09/07/2015). 

Previamente estabeleceu-se 13 pontos de amostragem de água e sedimentos para 

determinar o índice de qualidade da água, a presença de patógenos e elementos traços e 

maiores na já citada bacia hidrográfica, como evidenciado na Figura 19 e Quadro 8. 

Determinou-se os pontos de amostragem observando bases cartográficas (SF-23-X-C-III-2, 

SF-23-X-B-IV-4, SF-23-X-D-II-1,SF-23-X-B-V-3, SF-23-X-B-IV-3) da hidrografia e 

densidade populacional da região, desta forma, evidenciando os principais afluentes e núcleos 

populacionais inseridos no território bacia hidrográfica do Rio Xopotó.  

A determinação das características químicas, físicas e biológicas da bacia hidrográfica 

ocorreu in loco e em laboratório, utilizando as metodologias descritas nos Quadros 09 e 10.  

Em posse dos resultados foram determinados os IQA’s de cada ponto de amostragem usando 

a metodologia de cálculo do IGAM(2003).  A identificação molecular dos tipos diarreiogênicos 
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de E. coli  foi orientada por literatura específica, a análise qualitativa de foi realizada por 

Reação em Cadeia da Polimerase (PCR). 
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Figura 19: Mapa de localização dos pontos de amostragem na bacia hidrográfica  

do Rio Xopotó 
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 Quadro 8: Descrição dos pontos de coleta  

 

 

Ponto 01 (Nascente) 

Nome do curso d’água: 

Rio Xopotó 

Coordenadas: 

21°09’29.88” S 

43°33’24.73” W 

Zona: Rural 

Mata Ciliar: Não 

Principais Influências: 

Agropecuária; 

Agricultura 

 

Ponto 02 (Afluente) 

Nome do curso d’água: 
Ribeirão Papagaio 

Coordenadas: 

21°00’37,3”S 

43º22’54.0” W 

Zona: Rural 

Mata Ciliar: Não 

Principais Influências: 

Agropecuária; 

Agricultura familiar. 

 

  

 

Ponto 03 (Afluente) 

Nome do curso d’água: 

Ribeirão Mutuca 

Coordenadas: 

20º”58’44.40” S 

43º33’24.73”W 

Zona: Rural 

Mata Ciliar: Sim 

Principais Influências: - 
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Ponto 04 (Principal) 

 

Nome do curso d’água: Rio 

Xopotó 

Coordenadas:  

20°57’51.6” S 

43º22’07.8’W 

Zona: Rural 

Mata Ciliar: Não 

Principais Influências: 

Pecuária; 

Esgoto doméstico in natura de 

Alto Rio Doce. 
 

 

Ponto 05 (Afluente) 

 

Nome do curso d’água: Ribeirão 

Brejaúba 

Coordenadas:  

20º54’54.51” S 

43º21”46.76” W 

Zona: Transição urbana/rural 

Mata Ciliar: Não 

Principais Influências: 

Pecuária; 

 Esgoto doméstico in natura de 

Cipotânea e Senhora dos 

Remédios 

 

Ponto 06 (Afluente) 

Nome do curso d’água: Rio 

Espera 

Coordenadas:  

20º54”09.77” S 

43º21’54.83” W 

Zona: Urbana 

Mata Ciliar: Não 

Principais Influências: 

Esgoto doméstico in natura de 

Cipotânea e Rio Espera; 

Pecuária; 
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Ponto 07 (Principal) 

Nome do curso d’água: Rio Xopotó 

Coordenadas:  

20º50’53.08” S 

43º14’30.80” W 

Zona: Urbana 

Mata Ciliar: Não 

Principais Influências: 

Esgoto doméstico in natura de Brás 

Pires; 

Contribuição dos demais municípios a 

montante. 

 

Ponto 08 (Afluente) 

Nome do curso d’água: Rio Santo 

Antônio 

Coordenadas:  

20º52’23.16” S 

43º12”57.07” W 

Zona: Rural 

Mata Ciliar: Sim 

Principais Influências: 

Plantação de Eucalipto 
 

  

 

Ponto 09 (Afluente) 

Nome do curso d’água: Rio Turvo 

Coordenadas:  

20º55”03.24” S 

43º05’49.67” W 

Zona: Urbana 

Mata Ciliar: Não 

Principais Influências: 

Esgoto doméstico in natura de Ubá e 

Senador Firmino; 

Pecuária; 
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Ponto 10 (Afluente) 

Nome do curso d’água: Ribeirão Pires 

Coordenadas:  

20º52’27.82” S 

43º05’58.05” W 

Zona: Rural 

Mata Ciliar: Não 

Principais Influências: 

Pecuária; 

 

Ponto 11 (Afluente) 

Nome do curso d’água: Rio Turvo 

Coordenadas:  

20º51’31.06” S 

43º06”05.47” W 

Zona: Rural 

Mata Ciliar: Não 

Principais Influências: 

Eucalyptus 

Esgoto doméstico in natura de Ubá e 

Senador Firmino; 
 

 

Ponto 12 (Principal) 

Nome do curso d’água: Rio Xopotó 

Coordenadas:  

20º50’30.37” S 

43º07’32.78” W 

Zona: Rural 

Mata Ciliar: Não 

Principais Influências: 

Esgoto doméstico in natura de Alto Rio 

Doce, Cipotânea e Brás Pires; 

Pecuária; 
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Fonte: A própria autora; Andréia.  

 

 

Quadro 9: Concentrações com as descrições das análises e metodologias usadas in loco  

nas campanhas de coleta na bacia hidrográfica do Rio Xopotó 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: A própria autora 

 

 

Quadro 10: Descrições das análises e metodologias usadas em laboratório nas campanhas 

 de coleta da bacia hidrográfica do Rio Xopotó 

 

Ponto 13 (Confluência com o Rio 

Piranga) 

Nome do curso d’água: Rio 

Xopotó 

Coordenadas:  

20º46’40.37” S 

43º06’34.61” W 

Zona: Rural 

Mata Ciliar: Sim 

Principais Influências: 

Eucalipto; 

Contribuição de toda área de 

drenagem. 
 

Análise Metodologia 

Temperatura da Água °C 
Potencial Hidrogeniônico (pH) 

Multiparâmetro da Myron L. 

Company, Ultrameter II, 6P 

Oxigênio Dissolvido (OD) Sonda HACH 40 D HQ eletrodo 

LDO101 

Turbidez (NTU) Turbidímetro Digital Portátil Digimed 

Modelo DM-TU 
Temperatura do Ar Termômetro Digital da Incoterm 

Análise Metodologia/ Referência 

Fósforo (P)
 4500-P E (APHA, 2012)78 

Sólidos Totais (ST) 2540 B (APHA, 2012) 

Nitrogênio Nítrico (N-NO3
-
) HACH 8171 

Escherichia coli e Coliformes Totais Colilert 9223 B (APHA, 2012) 

Cloreto (Cl
-
) 4500 – Cl

-
 

Demanda Bioquímica de Oxigênio (DBO5d-

20º) 

5210 B (APHA, 2012) 

Elementos Traços (mg/kg)  (µm/L) 
Espectrofotômetro (ICP-OS)  



67 

 

 

 

  

 

 

    Fonte: A própria autora 

 
 

7.1       Identificação de E. coli diarreiogênica por reação em cadeia da polimerase 

(PCR) 

 

Para isolamento e confirmação da identificação de E. coli, foi empregada a 

metodologia convencional, descrita a seguir:  

 

1ª Etapa: Enriquecimento da amostra 

Uma alíquota de 10 μL das amostras de água cultivadas no substrato enzimático 

Colilert positivas para E. coli foi inoculada em Ágar MacConkey (MCK, HiMedia, Mumbai, 

India) e Ágar Salmonella e Shigella (SS, HiMedia). A cultura foi incubada a 37 °C, por 24 h. 

De cada placa representativa de cada ponto foram coletadas todas as colônias com 

morfologias diferentes e, no máximo, cinco colônias com a mesma morfologia. Cada uma 

delas foi inoculada em Tryptic Soy Agar (TSA, DIfco, Sparks, MD, EUA) e incubada a 37 

°C, por 24 h, para obtenção das respectivas culturas puras. 

 

2ª Etapa: Identificação das amostras isoladas 

A identificação da espécie E. coli , em cada cultura pura foi confirmada por provas 

bioquímica fisiológicas: produção de gás a partir da glicose, fermentação da lactose, 

descarboxilação da lisina, produção de indol a partir do triptofano, não utilização do citrato, 

não degradação da ureia e ausência de produção de sulfeto de hidrogênio a partir de 

aminoácidos sulfurados, utilizado o meio de Rugas modificado por Pessoa & Silva (1972). 

 

 Caracterização molecular dos patótipos diarreiogênicos de E. coli 

A extração de DNA das culturas puras de E. coli foi realizada por aquecimento. 

Inicialmente as suspensões de colônias crescidas foram solubilizadas em 50 µL de água Milli-

Q® (Direct-Q 3; Millipore, Molsheim, França) estéril, e em banho-maria, foram submetidas à 

fervura em 95° por 10 minutos; posteriormente, ocorreu a centrifugação do material com 

rotação 3.000 rpm por 10 minutos em centrífuga.  

Sedimentos  Extração com água régia 

(HNO3+3 HCl) 

Escherichia coli Diarreiogênica Reação em Cadeia da 

Polimerase (PCR) 
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A partir do sobrenadante foi medida a concentração de DNA em espectrofotômetro 

(Nanodrop 1000; Thermo Fischer Scientific, Wilmington, DE, EUA), empregando-se 

comprimento de onda de 260 nm, e a relação DNA/proteína foi estimada utilizando-se, 

também, a leitura realizada a 280 nm. O material foi, então, mantido a -20 ºC até o momento 

de sua utilização. 

As amostras de E. coli isoladas foram caracterizadas por meio de reação de 

polimerização em cadeia (PCR), empregando-se, como alvos, os seguintes marcadores de 

virulência: eae (Reid et al., 1999), bfpA (Gunzburg et al.,1995), stx1 e stx2 (Vidal et al., 

2004), elt e est (Aranda et al., 2004). As reações de amplificação apresentam volume final de 

20 μL e o mix é constituído por tampão (Tris HCl 10 mM, pH 8,4; KCl 25 mM), 1,5 mM de 

MgCl2, 200 μM de cada dNTP (Promega), 0,5 μM d cada primer (Integrated DNA 

Technologies Inc., Coralville, IA, EUA), 1 U de Taq DNA polimerase (Phoneutria) e 20 ng de 

DNA molde. Os primers e as condições de cada reação estão apresentados no Quadro 11. 

Cerca de 4 µL dos produtos de PCR foram submetidos a eletroforese em gel de poliacrilamida 

(Sigma-Aldrich) 8% acrescido de 0,01% de corante SYBR Green I (Invitrogen, Carlsbad, CA, 

EUA). Os controles positivos para eae, stx1 e stx2 (E. coli CDC EDL-933, INCQS 00171), 

bfpA (E. coli CDC O126, INCQS 000184), elt (E. coli 0761-2), est (E. coli 0122-4), e controle 

negativo interno (água) foram incluídos em cada lote de reações. Para visualização das bandas 

da PCR foi confeccionado o gel de agarose 1,5% e visualizado no transluminador sobre a luz 

ultravioleta. Como padrão, foi utilizado o marcador de massa molecular 100 bp (Thermo 

Fisher Scientific, Vilnius, Lithuania). O Quadro 11 e Figura 20 exemplificam o processo de 

identificação por PCR. 
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Quadro 11: Sequência de oligonucletídeos utilizados como iniciadores e peso molecular em pares de bases 

(pb) utilizados nas PCR's 

Gene Primer Programa Amplicon 

(bp) 

Referência 

eae F: 5’ CTG AAC GGC GAT TAC 

GCG AA 3’ 

R: 5’ CCA GAC GAT ACG ATC 

CAG 3’ 

95 °C/40 s 

53 °C/2 min 

60 °C/2 min 

40x 

917 Reid et al. 

(1999) 

fpA F:5’ AAT GGT GCT TGC GCT 

TGC TGC 3’ 

R:5’ GCC GCT TTA TCC AAC 

CTG GTA 3’ 

95 °C/40 s 

53 °C/2 min 

60 °C/2 min 

40x 

326 Gunzburg et 

al.(1995) 

tx1 F:5’ CAG TTA ATG TGG TGG 

GGA AGG 3’ 

R:5’ CCA CAG ACA ATG TAA 

CCG CTG 3’ 

95 °C/20 s 

61 °C/40 s 

72 °C/90 s 

30x 

348 Vidal et al. 

(2004) 

tx2 F:5’ ATC CTA TTC CCG GGA 

GTT TAC G 3’ 

R:5’ GCG TCA TCG TAT ACA 

CAG GAC C 3’ 

95 °C/20 s 

61 °C/40 s 

72 °C/90 s 

30x 

584 Vidal et al. 

(2004) 

elt F:5’ GGC GAG AGA TTA TAC 

CGT GC 3’ 

R:5’ CGG TCT CTA TAT TCC 

CCT GTT 3’ 

95 °C/5 min 

95 °C/45 s 

50 °C/1 min 

72°C/1 min 

40x 

72 °C/7 min 

820 Aranda et al. 

(2004) 

est F:5’ AAA GGA GAG CTT CGT 

CAC ATT TT 3’ 

R:5’ AAT GTC CGT CCT GCT 

TTA GGA C 3’ 

95 °C/5 min 

95 °C/45 s 

50 °C/1 min 

72 °C/1 min 

40x 

72 °C/7 min 

190 Aranda et al. 

(2004) 

      Fonte: Gunzburg et al., (1995), Reid et al. (1999); Vidal et al.( 2004); Aranda et al. (2004) 
 

 

A identificação molecular de E. coli diarreiogênica  foi realizada no Laboratório de 

Biologia e Tecnologia de Microorganismos (LBTM- UFOP), sob orientação da profª Drª. 

Maria Célia Lana e doutoranda Mariana Moreira.  
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Figura 20: Fluxograma da caracterização molecular da E. coli  diarreiogênica 
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8  RESULTADOS  

 

8.1  Série histórica do monitoramento da qualidade da água na bacia hidrográfica do 

rio Xopotó entre 2000 á 2014*  

 

A bacia hidrográfica do Rio Xopotó possui monitoramento da qualidade da água 

realizado pela IGAM por meio de uma única estação de qualidade, instalada no município de 

Presidente Bernardes desde 1999, com funcionamento efetivo, a partir do primeiro trimestre 

de 2000. Desde então, os principais parâmetros relacionados a qualidade da água daquela 

bacia hidrográfica são analisados e divulgados trimestralmente. 

A qualidade da água na bacia hidrográfica em 14 anos de monitoramento oscilou entre 

boa a ruim. Com valores de IQA’s variando de 42,6 a 82,6 como pode ser observado na 

Figura 21. Seis trimestres apresentaram resultados ≤ 50 inseridos na faixa de qualidade ruim, 

sendo o segundo trimestre de 2004, primeiro trimestre de 2007, primeiro trimestre de 2011, 

segundo trimestre de 2011, primeiro trimestre de 2012 e segundo trimestre de 2013. Em 

contrapartida, três trimestres apresentaram os maiores resultados de IQA’s da série histórica, 

≥ 80, classificados na faixa de boa qualidade de água, são eles: quarto trimestre de 2003, 

segundo trimestre de 2014 e quarto trimestre de 2014. 

Em relação aos resultados mais baixos de IQA da série histórica, como esperado, o 

elevado índice pluviométrico característico do primeiro trimestre anual atuou na degradação 

da qualidade dos cursos d’água na bacia hidrográfica, como é possível observar na Figura 21. 

O primeiro trimestre de 2007 apresentou a quinta maior incidência de precipitação para este 

período. Em 2011 o índice pluviométrico do primeiro trimestre foi o oitavo maior e no 

primeiro trimestre de 2012, choveu mais que em todos os outros primeiros trimestres em 

quatorze anos. Em relação aos segundos trimestres, é perceptível que em todos os detectados 

com IQA ≤ 50, a precipitação esteve acima de 100 mm, ainda, são notáveis os elevados 

índices pluviométricos do primeiro trimestre anterior a estes.  

Analisando a série histórica pluviométrica, é nítido que a partir do 1º trimestre de 2014 

o regime de pluviosidade não segue as características observadas nos anos anteriores. Houve 

redução da quantidade de precipitação e nos trimestres comumente associados a elevados 

índices pluviométricos (1º e 4º) ocorreram as menores precipitações em 14 anos, não alçando 

300 mm. O segundo trimestre do mesmo ano, também apresentou redução pluviométrica, 

sendo o oitavo menor índice de pluviosidade da série histórica para este período, como 

observado na Figura 22. Sendo assim, os IQA’s ≥80 no ano de 2014, ocorreram em trimestres 
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que historicamente na bacia hidrográfica havia significativa redução da qualidade da água (1º 

e 2º trimestres). Devido a redução do escoamento superficial, em função das precipitações, 

houve menor entrada de poluentes nos cursos d’água, e por consequência, melhora no 

resultado do IQA. Quanto ao 4º trimestre de 2003, a precipitação foi elevada (614,5 mm), o 

bom resultado IQA ocorreu devido a redução das concentrações de E. coli. No entanto, para 

determinar o real motivo dessa diminuição, já que não houve redução da precipitação e em 

consequência do escoamento superficial, é necessário um estudo mais aprofundado das 

características da bacia hidrográfica naquele trimestre.  

Não há determinação a respeito de a estação sazonal chuvosa ser apenas relacionada 

com valores de IQA baixos, e a época seca, com melhores resultados de qualidade de água, 

uma vez, que em certas bacias hidrográfica o poder de diluição é mais significativo que a 

entrada de contaminantes advindos do escoamento superficial. Autores como Viana et al. 

(2013), observaram melhores resultados de IQA nos meses de maiores índices 

pluviométricos. Os pesquisadores relacionaram o aumento das concentrações de E. coli com a 

baixa incidência de precipitação. Já Saad et al. (2007), analisando série histórica de 16 anos 

de  IQA no reservatório Tanque Grande- SP, relacionaram as quedas de valores do índice  de 

qualidade de água aos períodos chuvosos, em consequência do aumento das concentrações de 

CT, devido a influência de bovinos e atividades de  recriação humana no lago. 

Lopes & Magalhães Jr. (2010), detectaram na bacia hidrográfica do Ribeirão 

Carrancas- MG, valores de IQA oscilando 37,4 e 63,6 enquadrados na faixa de qualidade 

entre ruim a razoável. Para os autores, o lançamento de esgoto doméstico in natura e a 

pecuária, são as principais causas da degradação da qualidade do curso d’água, já que 

proporcionam elevadas concentrações de E. coli e fósforo. 
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Legenda 

IQA Ruim (26 a 50)                           IQA Razoável (51 a 70)                          IQA Bom (71 a 90)                   IQA Excelente (91 a 100)  

           

Fonte: IGAM (2000 a 2014) dados de monitoramento  

http://portalinfohidro.igam.mg.gov.br/serie-historica/6025-1997-a-2012  

*Não houve cálculo de IQA no 4º/06 devido à ausência de dados de Coliformes Termotolerantes  

Figura 21: Gráfico com os resultados de IQA da série histórica de monitoramento (2000 a 2014) na bacia hidrográfica do Rio Xopotó 

 

http://portalinfohidro.igam.mg.gov.br/serie-historica/6025-1997-a-2012
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            Figura 22: Gráfico com a série histórica de índices pluviométricos (2000 a 2014) da bacia hidrográfica do Rio Xopotó  
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 Os parâmetros E. coli ou CT, turbidez e fósforo, foram os mais influenciadores nos 

trimestres com IQA’s ruins, todos estavam em desacordo com os limites máximos 

estabelecidos pela Resolução CONAMA 357/2005 para cursos d’água enquadrados como 

classe 2, exceto, a concentração de fósforo do 2º trimestre de 2013, que não ultrapassou o 

limite determinado na legislação. Como pode ser observado na Figura 23, para esse trimestre, 

o parâmetro apresenta pouca influência na degradação da qualidade da água. Os parâmetros já 

citados acima apresentam significância no resultado final do IQA, devido a seus pesos 

atribuídos na fórmula do cálculo, sendo o CT ou E. coli, o segundo peso mais elevado, o 

fósforo o sexto, e a turbidez, o oitavo peso mais significativo. 

Nos estudos de qualidade das bacias hidrográficas brasileiras, a E. coli comumente é 

reportada como o parâmetro com maiores concentrações em todas as estações sazonais do 

ano.  Devido a seu peso no IQA, habitualmente esse parâmetro define a faixa de qualidade 

dos cursos d’água. Na bacia hidrográfica do Rio Xopotó, a contaminação microbiológica está 

relacionada com lançamentos de esgoto doméstico in natura dos núcleos urbanos, assim 

como, da pecuária. As concentrações de fósforo podem ser associadas a adubação das áreas 

de plantio. O aumento da turbidez em épocas de maiores pluviosidades pode ser relacionado 

com o elevado aporte de sedimentos decorrente da ausência de mata ciliar ao longo dos cursos 

d’água.  

Lopes & Magalhães Jr. (2010), detectaram na bacia hidrográfica do Ribeirão 

Carrancas- MG, valores de IQA oscilando entre 37,4 e 63,6, enquadrados na faixa de 

qualidade entre ruim a razoável.  Para os autores, o lançamento de esgoto doméstico in natura 

e a pecuária, foram as principais causas da degradação da qualidade do curso d’água, já que 

proporcionam elevadas concentrações de E. coli e fósforo. Para Zonta et al. (2008), o 

lançamento de esgoto doméstico in natura dos núcleos populacionais são responsáveis pelos 

baixos valores de IQA e altas concentrações de E. coli, bem como, DBO5d-20ºC  e nitrogênio, 

além de reduzir o OD nos cursos d’água. Ainda para os autores, o escoamento superficial de 

áreas agrícolas está relacionado com o aumento de fósforo na água, tendo como fonte a 

adubação rica no elemento. Nunes et al. (2011), também relacionam a maior incidência de 

escoamento superficial na estação chuvosa, com o aumento da concentração da turbidez, e 

queda no valor do IQA. 

Os trimestres com valores elevados de IQA foram influenciados principalmente pelas 

baixas concentrações de CT e E. coli, como pode ser observado na Figura 23. 
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Figura 23: Resultados mais baixos de IQA (2º trim. de 04, 1º trim. 07, 1º trim. 11, 2º trim. 11, 1º trim. 12) e resultados mais elevados de IQA  (2º trim. 13, 4 trim. 

03, 2º trim.14, 4ºtrim. 14)  da série histórica. 

Fonte: Instituto Mineiro de Gestão das Águas – IGAM ( 2007 a 2014) 
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8.2  Monitoramento da qualidade da água na bacia hidrográfica do rio Xopotó 

realizado pelo IGAM em 2015 

 

O IQA determinado pelo monitoramento do IGAM, para o ano de 2015 oscilou entre 

71,2 a 79,6. Todos os trimestres foram classificados na faixa de boa qualidade da água, como 

é possível observar na Figura 24. O melhor resultado da bacia hidrográfica do Rio Xopotó, 

segundo o IGAM (2016), foi o 4º trimestre, período o qual, nota-se a segundo maior índice de 

precipitação no ano em questão (442 mm), como evidenciado na Figura 25.  Os demais 

trimestres, também apresentam comportamento diferente do observado na série histórica, 

onde os resultados mais elevados de IQA ocorreram em baixos índices pluviométricos, e os 

resultados mais baixos estiveram relacionados à elevada pluviosidade. No entanto, faz-se 

necessária uma abordagem mais crítica, relacionando índices pluviométricos recentes, 

ocorridos anteriormente as coletas dos trimestres posteriores, já que os poluentes carreados 

precedentemente podem permanecer nos cursos d’água influenciando os próximos resultados.  

O IQA na bacia hidrográfica no primeiro trimestre de 2015 foi igual a 75,8, um bom 

resultado quanto qualidade da água para trimestres que comumente ocorre degradação das 

características dos cursos d’água. No entanto, segundo dados do IGAM (2016), a coleta foi 

realizada no dia 12/01/2015, sendo que havia chovido segundo o INMET (2016), até esta data 

56 (mm). Anteriormente, no mês de dezembro de 2014, é possível observar nos índices 

pluviométricos da série histórica, já comentada, baixa pluviosidade para este período do ano 

(196 mm). Estas observações corroboram para o entendimento do bom resultado do IQA 

neste trimestre, já que devido a menores índices pluviométricos até a data da coleta, o 

escoamento superficial possivelmente não influenciou o carreamento de substâncias 

degradantes aos cursos d’água. 

  O segundo trimestre de 2015, apresentou considerável deterioração, mesmo que o 

índice de chuva no período tenha sido o menor de todo ano (93 mm), no entanto, a degradação 

dos cursos d’água pode ter sido influenciada pelas elevadas precipitações do primeiro 

trimestre (515 mm), especialmente pelo mês e março, que choveu 273 (mm) de acordo com 

dados de monitoramento do INMET (2016), como apresentado na Figura 25. Segundo 

informações referentes às datas de amostragens, divulgadas pelo IGAM (2016), a coleta do 

segundo trimestre de 2015 no Rio Xopotó, ocorreu no dia 06/04/15, sendo assim, o material 

carreado através do escoamento superficial para os cursos d’água das precipitações de março, 

ainda podiam influenciar os parâmetros de qualidade da água.  
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O resultado do terceiro trimestre ocorreu como esperado para bacia hidrográfica do 

Rio Xopotó, para períodos com baixa precipitação, precedidos de trimestres também com 

reduzidos índices pluviométricos. Houve elevação do resultado de IQA de 71,2 para 77,5. O 

IQA do quarto trimestre apresentou característica contrária ao observado anteriormente na 

bacia hidrográfica, já que em época de maior índice pluviométrico, espera-se para esta área de 

estudo, baixos resultados de IQA. No entanto, o trimestre apresentou o melhor resultado da 

amostragem anual, 79,6. O IGAM (2016) não forneceu dados referentes a data de coleta desse 

trimestre, bem como, não divulgou os resultados dos parâmetros individualmente. Sendo 

assim, não é possível relacionar o bom resultado com os períodos anteriores de baixa 

pluviosidade.   

Para o IGAM (2016), o Rio Xopotó está entre os cursos d’água com melhores 

condições de IQA no estado de MG no ano de 2015. Nas Figuras 24 e 25 é possível 

estabelecer a relação entre IQA e precipitação no ano de 2015.  

 

      Figura 24: Valores de IQA da estação de monitoramento do  

    IGAM na bacia hidrográfica do Rio Xopotó, para o ano de 2015*.      

 

 

IQA Bom (71 a 90)      IQA Excelente (91 a 100)  

       Fonte: IGAM, 2016 

http://portalinfohidro.igam.mg.gov.br/publicacoes-tecnicas/qualidade-das-

aguas/%20qualidade-das-aguas-superficiais/relatorios-de-avaliacao-da-qualidade-

de-agua-%20superficial/relatorios-anuais/9685-2015 

*No relatório do IGAM (2016), o resultado do IQA referente ao 3º trimestre de  

2015 está igual a 79,6, no entanto, ao aplicar o cálculo de IQA IGAM, com os 

dados referentes a esse trimestre, o resultado foi igual a 77,5. 

http://portalinfohidro.igam.mg.gov.br/publicacoes-tecnicas/qualidade-das-aguas/%20qualidade-das-aguas-superficiais/relatorios-de-avaliacao-da-qualidade-de-agua-%20superficial/relatorios-anuais/9685-2015
http://portalinfohidro.igam.mg.gov.br/publicacoes-tecnicas/qualidade-das-aguas/%20qualidade-das-aguas-superficiais/relatorios-de-avaliacao-da-qualidade-de-agua-%20superficial/relatorios-anuais/9685-2015
http://portalinfohidro.igam.mg.gov.br/publicacoes-tecnicas/qualidade-das-aguas/%20qualidade-das-aguas-superficiais/relatorios-de-avaliacao-da-qualidade-de-agua-%20superficial/relatorios-anuais/9685-2015
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Com relação aos parâmetros que mais contribuíram para a deterioração da qualidade 

da água na bacia hidrográfica do Rio Xopotó, a E .coli segundo o monitoramento do IGAM 

no ano de 2015, foi o único parâmetro significativo para o resultado final do IQA, como pode 

ser observado na Figura 26. 

 

 

 

 

 

 

 

         Precipitação (mm) 

Fonte: Instituto Nacional de Meteorologia – INMET Estações convencionais Viçosa (83642) 

http://www.inmet.gov.br/portal/index.php?r=home/page&page=rede_estacoes_conv_graf 

*Os dados de precipitação da estação pluviométrica 2043026 (Brás Pires) no ano de 2015 estavam 

incompletos, todas as estações pluviométricas/fluviométricas na bacia hidrográfica do Rio Xopotó estão 

desativadas, sendo assim, utilizou-se dados da estação pluviométrica em funcionamento mais próxima.   
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Figura 25: Índices pluviométricos da bacia hidrográfica do 

Rio Xopotó em 2015* 

http://www.inmet.gov.br/portal/index.php?r=home/page&page=rede_estacoes_conv_graf
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Figura 26: Principais parâmetros influenciadores nos resultados do IQA trimestral  

em 2015, pelo monitoramento do IGAM* 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: IGAM (2016) 

http://portalinfohidro.igam.mg.gov.br/serie-historica/2015/9649-bacia-hidrogrfica-do-rio-doce2015 

*O IGAM (2016), não liberou os dados do monitoramento do 3º trimestre de 2015, apenas divulgou 

o resultado final do IQA, desta forma, não foi possível elaborar gráfico da influência dos 

parâmetros para o já citado trimestre.  

 

Nenhum parâmetro do monitoramento realizado pelo IGAM, na bacia hidrográfica em 

2015, ultrapassou os limites estabelecidos pela CONAMA 357/2005. Mesmo a E. coli, que 

contribuiu para redução da qualidade da água, principalmente devido ao seu peso atribuído no 

cálculo, não excedeu o limite máximo para águas classe 2 de 10 x10
2 

NMP/100
 
mL, como 

pode ser observado na Figura 27. 

 

Figura 27: Concentrações de E. coli na bacia hidrográfica do Rio Xopotó 

 em 2015, de acordo com o monitoramento realizado pelo IGAM*. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: IGAM (2016) 

http://portalinfohidro.igam.mg.gov.br/serie-historica/2015/9649-bacia-hidrogrfica-do-rio-

doce2015 
*O IGAM (2016), não liberou os dados do monitoramento do 3º trimestre de 2015, apenas 

divulgou o resultado final do IQA, sendo assim, não foi possível apresentar as concentrações de E. 

coli no 4º trimestre de 2015. 

 

 

http://portalinfohidro.igam.mg.gov.br/serie-historica/2015/9649-bacia-hidrogrfica-do-rio-doce2015
http://portalinfohidro.igam.mg.gov.br/serie-historica/2015/9649-bacia-hidrogrfica-do-rio-doce2015
http://portalinfohidro.igam.mg.gov.br/serie-historica/2015/9649-bacia-hidrogrfica-do-rio-doce2015
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8.3  Índice de Qualidade de Água –IQA(IGAM2003) 2015 (monitoramento próprio) 

 

Após duas campanhas de amostragem (10/04/2015 e 09/07/2015 de 2015) na bacia 

hidrográfica do Rio Xopotó, o índice de qualidade de água foi determinado de acordo com a 

metodologia de cálculo do IQA (IGAM 2003).  

Os resultados obtidos em ambas as campanhas amostrais classificaram a qualidade da 

água na bacia hidrográfica variando entre razoável a boa, com IQA’s oscilando entre 60,2 a 

79,4 na primeira coleta e 62,1 a 79,2 na segunda amostragem. 

 Na primeira campanha de coleta, sete pontos amostrais apresentaram valores de IQA 

abaixo ou igual a 70, sendo classificados na faixa de qualidade razoável. Na segunda 

campanha de coleta, houve significativa melhora nas características qualitativas nos pontos 

amostrados, tendo como referência a primeira amostragem. Dos 07 pontos anteriormente 

classificados com qualidade razoável, apenas 02 permaneceram nessa faixa. Já os pontos 

diagnosticados com boa qualidade, passaram de 06 para 11. A sazonalidade anual pode ser 

relacionada aos resultados de ambas as coletas, assim como foi possível observar na série 

histórica de IQA da bacia hidrográfica e no IQA determinado através do monitoramento do 

IGAM em 2015. A característica em comum desses monitoramentos na bacia hidrográfica do 

Rio Xopotó foi a redução da qualidade da água, relacionada a elevados índices 

pluviométricos, e melhora dos parâmetros qualitativos associada a redução de precipitação, 

como observado nas Figuras 28  e 29. 
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Figura 29: Precipitações na bacia hidrográfica do Rio Xopotó em 2015* 

 

Fonte: Instituto Nacional de Meteorologia – INMET Estações convencionais Viçosa (83642) 

http://www.inmet.gov.br/portal/index.php?r=home/page&page=rede_estacoes_conv_graf*Os dados de 

precipitação da estação pluviométrica 2043026 (Brás Pires) no ano de 2015 estavam incompletos, todas 

as estações pluviométricas/fluviométricas na bacia hidrográfica do Rio Xopotó estão desativadas, sendo 

assim, utilizou-se dados da estação pluviométrica em funcionamento mais próxima 

Figura 28: Valores de IQA nos pontos amostrais da bacia hidrográfica do Rio Xopotó,  

durante duas campanhas em 2015 ( monitoramento próprio) 

     IQA Razoável (51 a 70)            IQA Bom (71 a 90)           IQA Excelente (91 a 100) 

       Fonte: A própria autora  

 

http://www.inmet.gov.br/portal/index.php?r=home/page&page=rede_estacoes_conv_graf
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Na primeira coleta é possível observar a predominância de razoável qualidade dos 

corpos d’água, esses resultados foram influenciados pelos índices pluviométricos 

característicos da época de amostragem, 10 dias antes da coleta (10/04/2015) o total de 

precipitação na região estudada foi de 273 mm. O IQA mais baixo da amostragem foi 

determinado no ponto amostral 07 (61,2), este valor está relacionado com a elevada 

concentração de E. coli 12,74x10
3
 NMP/100mL. Todos os demais pontos de coleta 

classificados com IQA razoável apresentaram a mesma característica referente às 

concentrações maiores ou iguais a 1,46 x10
3 

de E. coli, exceto o ponto 10, em que houve 

maior contribuição da concentração da demanda bioquímica de oxigênio (DBO5d-20º), que será 

discutida posteriormente. 

Em bacias hidrográficas como a do Rio Xopotó, inserida em meio urbano e rural, as 

interferências antrópicas são características de ambos os locais. A contaminação da zona 

urbana é pontual e do meio rural, difusa. Desta forma, a degradação da qualidade da água 

devido às elevadas concentrações de E. coli podem ser associadas ao escoamento superficial e 

carreamento de partículas contaminadas por fezes bovinas para os corpos d’água, assim como, 

por lançamento de esgoto doméstico in natura. 

 O ponto amostral 02, localizado em zona rural é influenciado pela pecuária, o ponto 

05, em zona transitória entre meio urbano e rural sofre influência de dejetos bovinos e 

humanos, o ponto 08, em zona rural não apresentou influência de pecuária in loco, no entanto, 

o curso d’água pode receber contribuições advindas de atividades a montante. O ponto 10, 

situado em meio rural recebe contribuições tanto da criação de gado, quanto, dos demais 

pontos amostrais a montante da bacia hidrográfica. Os pontos de coleta 06 e 07 estão 

inseridos em meio urbano, e recebem lançamento pontual de esgoto doméstico in natura dos 

municípios de Cipotânea e Alto Rio Doce (06) e Brás Pires (07). O ponto 13, a confluência da 

bacia hidrográfica é influenciado por contribuições urbanas e rurais de toda área de drenagem  

Segundo Pinto et al. (2009), os baixos IQA’s do Ribeirão Lavrinha, estão relacionados 

principalmente com a degradação microbiológica, oriunda do escoamento superficial da época 

chuvosa em áreas associadas a pecuária. Para Nunes et al. (2011), que determinaram o IQA 

do Rio Turvo Sujo, na bacia hidrográfica do Rio Doce, oscilando entre as faixas de qualidade 

ruim a razoável, com valores de IQA variando entre 19 a 70 na estação seca e 26 a 71 na 

chuvosa, as concentrações de CT foram elevadas em todas as estações sazonais. Sendo esse o 

parâmetro que mais contribuiu para a diminuição do IQA no Rio Turvo Sujo. Os autores 

salientam que na estação com maior índice pluviométrico, houve expressiva melhora da 

qualidade da água, devido ao poder de diluição dos poluentes provenientes do lançamento de 
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esgoto doméstico in natura nos corpos d’água. Situação diferente da observada na bacia 

hidrográfica do Rio Xopotó. 

A partir dos resultados da segunda campanha amostral é possível observar a elevação 

nos valores de IQA’s da bacia hidrográfica, ainda assim, a classificação por faixa de 

qualidade permaneceu a mesma, devido a maior rigor do estado de Minas Gerais no quesito. 

Todos os pontos amostrais apresentaram valores de IQA’s superiores aos observados 

anteriormente, exceto, o ponto amostral 01, em que houve aumento da concentração de E. 

coli, que influenciou a queda do valor de IQA. O ocorrido pode estar relacionado com menor 

efeito diluidor da estação seca e ao fácil acesso dos bovinos ao recurso hídrico devido ao 

recuo do leito do rio, já que o ponto amostral está localizado em área pecuarista. Dois pontos 

de coleta conservaram-se com IQA’s ≤70, mantidos como razoável qualidade de água. Esses 

resultados foram influenciados pela baixa incidência pluviométrica no mês da amostragem. 

Em julho, na área estudada, a pluviosidade foi igual a 26 mm, no mês anterior à coleta, as 

precipitações também foram reduzidas; não ultrapassando o total de 08 mm.  

No ponto amostral 06, devido a contaminação pontual de água residuária in natura a 

sazonalidade anual pouco interferiu no valor final do IQA (61,9 para 62,1). No ponto 07, 

mesmo a classificação qualitativa permanecendo como razoável, o valor do IQA aumentou de 

60,2 para 68,3 especialmente devido a redução da concentração de E. coli de 12,74 X10
3 

NMP/100mL para 9,7 X10
2 

NMP/100mL. Isso pode ter acontecido devido a influência dos 

pontos de coleta a montante, que anteriormente recebiam elevadas concentrações de E. coli 

em função do escoamento superficial. 

A contaminação por material fecal continuou representando o parâmetro mais 

influenciador da qualidade da água na segunda campanha amostral, entanto, houve perceptível 

redução das concentrações de E. coli na bacia hidrográfica. As concentrações de DBO5d-20º 

permaneceram apresentando relativa contribuição na qualidade dos cursos d’água. Segundo 

Pinto et al. (2011), a DBO5d-20º  foi um parâmetro secundário limitante da qualidade dos 

cursos d’água. Fia et al. (2014), detectaram concentrações do parâmetro na estação seca igual 

a 69,5 mg/L em área urbana da bacia hidrográfica estudada. Na bacia hidrográfica do Rio 

Xopotó, a concentração mais elevada em estação seca foi no ponto amostral 09 (4,6  mg/L), 

influenciado por lançamento de esgoto doméstico in natura, concentração muito inferior a 

observada pelos já citados autores. As contribuições dos parâmetros integradores do IQA são 

evidenciadas na Figura 30, onde é possível observar a influência da E. coli e DBO5-20ºc, em 

cada ponto amostral em ambas as sazonalidades. 
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Figura 30: Parâmetros mais influenciadores nos resultados dos IQA's em 2015 

Continuação 

Fonte: A própria autora  
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Continuação 

Fonte: A própria autora  

Legenda:   

OD – Oxigênio Dissolvido 

E. c – Escherichia coli  

pH- Potencia Hidrogeniônico  

DBO – Demanda Bioquímica de Oxigênio 

NO3 – Nitrato 

Po4
3 
- Fosfato 

Temp- Temperatura da água  

Tu- Turbidez 

ST- Sólidos Totais 
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A confirmação de elevadas concentrações de poluição fecal ao longo de toda bacia 

hidrográfica do Rio Xopotó, indiferente dos índices pluviométricos e atividades antrópicas 

desenvolvidas nas áreas de influência, considerando os potenciais riscos de doenças 

gastrointestinais disseminadas no meio hídrico, e as baixas doses infectantes de alguns 

patógenos investigados nesta pesquisa. Determinar a presença de estirpes diarreiogênicas na 

área de estudo se fez necessário para contribuir com a saúde da população residente na bacia 

hidrográfica, além de subsidiar estudos mais aprofundados, como a determinação do grau de 

risco de ingestão de patógenos.  

  

8.3.1 Parâmetros microbiológicos  

 

8.3.1.1 Coliformes termotolerantes (CT) 

 

Os Coliformes Termotolerantes (CT) foram detectados em todos os 13 pontos em 

ambas as campanhas de amostragem. Na primeira campanha de coleta todos os pontos 

amostrados na bacia hidrográfica do Rio Xopotó apresentaram concentrações de CT acima de 

1 x10² NMP em 100 mililitros de amostra, em desacordo com o limite determinado na 

Resolução CONAMA 357/2005 para águas classe 2, caracterizados como impróprios para os 

demais usos. Os pontos amostrais com maiores CT acima de 20 x10² NMP/100mL foram: 05, 

06 e 07 todos influenciados  por lançamentos de esgoto doméstico in natura de áreas urbanas.  

Em relação ao contato primário e balneabilidade, a determinação foi realizada como 

ilustração para demonstrar o comprometimento da bacia hidrográfica referente a degradação 

por CT, já que a metodologia de coleta utilizada não atende os requisitos da CONAMA 

274/2000.   

Na primeira amostragem, todos os pontos amostrais foram classificados com 

impróprios para contato primário e balneabilidade, com valores de CT superiores a 2.500 

NMP/100mL estabelecido na Resolução CONAMA 274/2000. Lopes & Magalhães Jr. 

(2008), detectaram concentrações de CT oscilando entre 25x 10
3
 a 150 x10

3
 NMP/100mL, 

corpos d'água impróprios para contato primário e recriação, com valores muito acima do  

determinado na CONAMA 274/2000, e mais elevados que os detectados na bacia hidrográfica 

do Rio Xopotó. Os mesmos autores relacionam maiores índices pluviométricos com piores 

resultados microbiológicos. Para Barros et al. (2015), a estação sazonal não  foi determinante 

em seu estudo. 
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Na segunda coleta, houve significativa redução dos valores de CT, muito 

provavelmente devido a redução da pluviosidade e escoamento superficial. No entanto, 09 

pontos de amostragem estavam com concentrações de CT acima do permitido, em desacordo 

com a resolução já citada e imprópria para usos diversos. Apenas os pontos 03, 10, 12 e 13 

apresentaram CT inferiores ao limite estabelecido pela CONAMA 357/2005, assegurando 

diversos usos.  O ponto de coleta 06, diferente dos demais, apresentou aumento do parâmetro 

na época de menor pluviosidade, provavelmente, devido a redução da vazão de diluição e 

manutenção da vazão do esgoto doméstico in natura lançadas no curso d'água. Autores como 

Barros et al. (2015), observaram o mesmo comportamento de aumento de CT na estação seca.  

No quesito balneabilidade, os corpos d'água apresentaram características excelentes para 

balneabilidade em dois pontos de coleta (12 e 13), com CT máximo igual a 2x10
2 

NMP/100mL, os satisfatórios com CT limite de 1 x10² NMP/100mL. Os pontos amostrais 

impróprios para banho, recriação e outros contatos primários foram: 02, 06 e 07. Os demais 

pontos amostrais, ultrapassaram o limite máximo de 1 x10² NMP/100mL, não sendo 

satisfatórios para balneabilidade, como demonstra a Tabela 3. 

O risco de contaminação por doenças de vinculação hídrica, principalmente por 

gastrointerites e proporcional a concentração de microrganismos presentes nos corpos d'água. 

O contato primário como a recriação, em que há possibilidade de ingestão de água, elevados 

valores de CT representam alta doses ingeridas de possíveis patogênicos. Para OMS (2003), 

500 NMP/100mL de CT em corpos d'água destinados ao contato primário, representa 10% de 

risco de doenças  gastroentéricas em uma única exposição. 

       

Tabela 3: Concentrações de CT e balneabilidade da bacia hidrográfica do Rio Xopotó  

 

Ponto de 

amostrage

m 

CT NMP 

mL/100 1ª  

coleta 

*Classificação 

de 

balneabilidade 

1ª coleta 

CT NMP 

mL/100                

2ª coleta 

*Classificação 

de 

balneabilidade 

2ª coleta  

1 6,57 x 10
3
 Impróprio 1,1 x 10

3
 Não satisfatório 

2 16,58 x 10
3
 Impróprio 7,5 x10

3
 Impróprio 

3 14,67 x 10
3
 Impróprio 9,7 x 10

2
 Satisfatório 

4 10,46 x 10
3
 Impróprio 1,87 x 10

3
 Não satisfatório 

5 57, 94 x 10
3
 Impróprio 2,65 x 10

3
 Não satisfatório 
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8.3.1.2  Escherichia coli (E. coli) 

 

Os resultados das análises microbiológicas realizadas ao longo de 2015 na bacia 

hidrográfica do Rio Xopotó constataram incidência de E. coli em todos os pontos de 

amostragem, confirmando a contaminação fecal e evidenciando a elevada possibilidade da 

presença de patógenos entéricos, como pode ser observado na Figura 31. Seis pontos na 

primeira coleta apresentaram concentrações de E. coli acima do estabelecido na CONAMA 

357/2005 de 1.000 NMP/100mL para águas classe 2  (pontos 02, 06, 07, 08 e 13). Na segunda 

campanha de coleta, devido a redução da precipitação na área de estudo, a concentração de E. 

coli diminuiu consideravelmente. O ponto 06 foi o único que apresentou concentrações em 

desacordo com a legislação nesta amostragem.  

A concentração de E. coli no ponto 07, detectada na primeira coleta (12,74 x 10
3 

NMP/100mL) foi a mais elevada de ambas as coletas na bacia hidrográfica. As águas deste, e 

os demais pontos amostrais em desacordo com a legislação, estão inabilitadas a usos como 

irrigação de hortaliças e plantas frutíferas, bem como, para pescaria e dessedentação de 

animais, segundo critérios da CONAMA 357/05. Nas ETA’s que captam águas destes pontos 

ou adjacências, a adição de cloro para desinfecção deve ser realizada com mais atenção. A 

Figura 31 demonstra a concentração de E. coli nas duas amostragens.  

6 27,55 x 10
3
 Impróprio 34,48 x 10

3
 Impróprio 

7 54,75 x 10
3
 Impróprio 5,21 x 10

3
 Impróprio 

8 15,41 x 10
3
 Impróprio 1,75 x 10

3
 Não satisfatório 

9 9,87 x 10
3 

Impróprio 1,1 x 10
3
 Não satisfatório 

10 9,11 x 10
3
 Impróprio 5,2x 10

2
 Satisfatório  

11 18,72 x 10
3 
 Impróprio 1,45 x 10

3
 Não satisfatório 

12 5,73 x 10
3
 Impróprio 2 x 10

2
 Excelente 

13 9,08 x 10
3
 Impróprio 1 x 10

2
 Excelente 

Em desacordo com os limites máximos da Conama 357/2005 para usos referentes a 

classe 2. 

*A balneabilidade foi determinada utilizando dados de duas campanhas amostrais, e 

não cinco coletas semanalmente, como determinado no Conama 274/2000. 
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               Figura 31: Concentração de E. coli NMP/100mL nas duas  

               campanhas de coleta na bacia hidrográfica do Rio Xopotó 2015 

 

 

 

 

 

 

8.3.1.3 Escherichia coli diarreiogênica 

 

Dos 13 pontos analisados nas duas campanhas de amostragem (26 amostras), foram 

isoladas 103 colônias positivas para E. coli, 06 colônias foram diarreiogênicas. Das amostras 

positivas, 01 apresentou genes de virulência característicos do patótipo ETEC, 02 foram 

detectados como genes Stx1 ou Stx2 presentes na linhagem da EHEC, outras 03 pertenciam a 

linhagem EPEC.  

Em estudo realizado em águas superficiais no estado de Osun, sudoeste da Nigéria, 

Titilawo et al. (2015),  observaram que em 300 colônias isoladas em 10 pontos amostrais, 

cerca de  91%  apresentavam genes de virulência relacionados a algum patótipo de E. coli. 

Sendo assim, apenas 9% das colônias não possuíam risco a saúde humana ou animal, 

confirmando a alta proporção da contaminação microbiológica na área de estudo. Nesse 

estudo na Nigéria, cerca de 45% das amostras eram da estirpe ETEC, seguida pela EHEC e 

EPEC. Situação diferente da bacia hidrográfica do Rio Xopotó, onde as estirpes EHEC e 

EPEC foram os mais representativas, detectadas em três pontos na área de estudo, como 
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evidenciado na Figura 32. A ETEC apareceu em um ponto amostral. Akter et al. (2013),  

analisando 46 rios na República Popular Bangladesh, observaram a prevalência das estirpes 

de ETEC, EHEC e EPEC  nos cursos d’água no país, corroborando com a premissa que são os 

patótipos recorrentes na contaminação microbiológica de águas superficiais por todo mundo.    

 

Figura 32: Quantidade de E. coli  diarreiogênica na bacia hidrográfica do  

Rio Xopotó 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na primeira campanha amostral, em época de maior índice pluviométrico, 04 dos 13 

pontos analisados foram diagnosticados com genes patogênicos de E. coli, sendo eles: ponto 

01 (ETEC), ponto 05 (EHEC), ponto 06 (EPEC) e ponto 10 (EPEC). Na segunda coleta, 

realizada em período de menor pluviosidade, os pontos 02 (EHEC), e 12 (EPEC), 

apresentaram bactérias diarreiogênicas.  

O ponto amostral 01, na primeira campanha amostral apresentou concentrações abaixo 

do exigido pela legislação (9,9 x 10
1
 NMP/100mL), no entanto, foi detectada estirpe 

diarreiogênica de ETEC no local. A dose infectante do patógeno é alta, sendo necessárias 

cerca de 10
8
 de organismos para causar infecções ((NATARO E KARPER,1998). Sendo 

assim, diante da concentração total de E. coli no ponto amostral, a possibilidade de 

contaminação parece ser reduzida.  No ponto de coleta 02, a concentração de E. coli na 

primeira amostragem estava acima do limite aceitável (1,48x10
3
 NMP/100mL), nenhuma 
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estirpe diarreiogênica foi detectada. Na segunda coleta, a concentração de E. coli diminuiu em 

torno de 7 vezes (2x 10
2
 NMP/100mL) e detectou-se o patótipo EHEC na amostragem.  

No ponto amostral 05 a concentração de E. coli desobedeceu ao limite máximo da 

CONAMA 357/2005 na primeira coleta (1,46 x10
3
 NMP/100mL). Nesta campanha amostral 

detectou-se estirpe virulenta de EHEC. Na segunda coleta, houve diminuição de E. coli (4,1 x 

10
2
 NMP/100mL), sem detecção de patógenos. O ponto amostral 06 foi o único incidente em 

altas concentrações de E. coli nas duas campanhas amostrais em desacordo com a legislação 

(9,9 x 10
2 

e 5,548 x 10
3
 NMP/100mL respectivamente). Na primeira campanha amostral 

detectou-se EPEC local, cuja dose infectante é alta 10
8
 a 10

10 
organismos.  

 A estirpe EHEC possui baixa dose infectante, de 100 a 200 organismos podem causar 

infecção (NATARO E KARPER,1998). Diante da concentração de E. coli detectada nos 

pontos amostrais 05 e 06 as medidas de prevenção de contanto e utilização desses corpos 

d’água devem ser intensificadas.  

O ponto amostral 10 apresentou concentrações de E. coli dentro do exigido pela 

legislação em ambas as coletas (7,4 x 10
2
 e 2,0 x 10

2
 NMP/100mL). Na primeira campanha 

amostral, detectou-se o patógeno EPEC, não houve detecção de estirpes diarreiogênicas na 

segunda coleta. O ponto de amostragem 12 não excedeu ao limite máximo de 1,0 x 10
3 

NMP/100mL estabelecido na CONAMA 357/2005, apresentando 4,1 x 10
2
 e 2,0 x 10

2
 

NMP/100mL respectivamente em ambas as campanhas. Na primeira coleta houve detecção do 

patógeno EPEC, na segunda amostragem não houve detecção de nenhuma estirpe 

diarreiogênica.  

É possível observar a distribuição temporal e espacial dos patótipos virulentos, na 

bacia hidrográfica do Rio Xopotó no ano de 2015 na Figura 33.  
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Figura 33: Mapa de localização dos pontos amostrais com E. coli diarreiogênica na bacia do Rio Xopotó 2015 



94 

 

 

 

Os genes identificados na bacia hidrográfica foram: Lt (toxinas termolábeis) para ETEC, a 

EPEC atípica foi identificada nos dois pontos positivos (eae gene).  O gene stx1 de EHEC foi 

identificado em ambos os pontos, como pode ser observado no gel da Figura 34.  

 

Figura 34: Gel de eletroforese com os resultados da PCR 

 

Fonte: A própria autora  

 

A contaminação fecal da bacia hidrográfica foi proporcional a sazoanlidade anual, 

devido principalmente a intensificação do escoamento superficial, acentuando o transporte de 

partículas contaminadas por material fecal para os corpos d’água. A sazonalidade foi descrita 

por inúmeros autores, como a principal variável influenciadora na degradação da qualidade 

microbiológica das águas superficiais. Segundo Mello et al. (2009), em estudo nas lagoas do 

Parque Estadual do Rio Doce-MG, os resultados de E. coli foram superiores nos meses de 

maior índice pluviométrico. Morais et al. (2009), destacam que no Rio Cabeça- SP, entre os 

meses de outubro a março, devido a maior indecência do escoamento superficial e ausência de 

mata ciliar, a concentração da bactéria foi superior a da estação seca. Segundo Brennan et al. 

(2012), a capacidade  de sobrevivência da  E. coli devido a  necessidades nutricionais simples, 
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adaptabilidade de versatilidade no interior do solo, transforma o ambiente em um 

disseminador de contaminação microbiológica para corpos hídricos, potencializando a 

possibilidade de carreamento de patótipos diarreiogênicos .  

Dos 04 pontos de amostragem positivos para bactérias diarreiogênicas (pontos 01, 05, 

06 e 10), 02 estão localizados em áreas rurais com presença de atividade pecuária, e em 

menor proporção, por lançamento de esgoto doméstico in natura (pontos 01 e 10). Sendo 

assim, o carreamento de partículas do solo contaminado é o principal meio de entrada das 

bactérias nos cursos d’água. Um dos pontos amostrais (ponto 05) foi influenciado tanto pelo 

escoamento superficial, quanto, pelo lançamento pontual de esgoto doméstico in natura do 

município de Cipotânea. A contaminação do outro ponto positivo para E. coli diarreiogênica, 

(ponto 06), foi motivada unicamente por lançamento de esgoto doméstico in natura dos 

municípios de Rio Espera e Alto Rio Doce.  

A estirpe diarreiogênica ETEC, identificada no ponto amostral 01, segundo Mainil 

(2013), possui como principais hospedeiros o seres humanos, os bovinos, suínos e cachorros. 

Segundo Foster & Smith (2009), infecções diarreicas em bezerros são mais frequentemente 

associadas à estirpe ETEC. No estado de Minas Gerais, Andrade et al.( 2012), identificaram 

genes de virulência característicos do patótipo tanto em bezerros saudáveis, quanto, em 

animais diarreicos. Em estudo realizado com bezerros no Vale da Caxemira na Índia, 

Manzoor et al. (2015), diagnosticaram a prevalência de ETEC em  15% dos em 200 animais 

analisados. Devido às características das atividades antrópicas desenvolvidas no ponto 

amostral em questão, possivelmente a contaminação foi proveniente das fezes de bovinos.  

A EHEC foi diagnosticada em ambas as coletas. Na primeira coleta, o patótipo foi 

identificado no quinto ponto amostral, na segunda campanha, foi diagnosticado no ponto 02. 

Este ponto amostral apresentou apenas o gene de virulência Stx1, semelhante a toxina 

produzida pela Shigella dysenteriae 1, o qual está intimamente relacionado com a Síndrome 

Hemolítica Urêmica (SHU). O lançamento de esgoto e atividade pecuária pode ter sido 

preponderantes para a detecção.  

O patótipo comumente é associado principalmente a intoxicações alimentares 

provenientes de carne bovina mal cozida nos países desenvolvidos. O contato com água 

contaminada, também pode ser um meio de propagação da bactéria. Segundo Nataro e Kaper 

(1998), a estirpe está presente nas fezes de grande variedade de animais, como: bovinos, 

galináceas, suínos, entre outros, no entanto, a patogenicidade para humanos se refere a 

contaminação por dejetos bovinos.  



96 

 

 

 

No Brasil, a estirpe EHEC raramente é associada a doenças diarreicas, sendo que três 

cepas do patótipo produtor de toxina- shiga foram identificadas em humanos no país até hoje. 

Em 1990, a estirpe foi isolada pela primeira vez em um paciente com diarreia, posteriormente, 

duas cepas foram isoladas em uma criança de 04 anos com diarreia sanguinolenta, e em um 

adulto com diarreia grave, todos os casos no estado de São Paulo-SP (IRINO et al., 2002). Em 

rebanhos bovinos brasileiros, Cerqueira et al. (1999),  detectaram  82% de cepas de EHEC no 

gado leiteiro, e 53% nos bovinos de corte no estado do Rio de Janeiro –RJ. Os autores foram 

os primeiros a detectar no país sorotipos associados a diarreia humana. Moreira et al. (2003), 

detectaram em 95% do gado leiteiro estudado no Sul do país  infetado por EHEC, no entanto,  

os sorotipos não foram relacionados com doenças humanas. Irino et al. (2005), identificaram 

25%  de cepas EHEC no gado leiteiro saudável e diarreico analisado em SP, com 

predominância para o gene Stx2, mais associado a doenças diarreicas humanas.  

A estirpe EPEC foi identificada em dois pontos amostrais (06 e 10) na primeira 

campanha de coleta, e em um ponto de coleta da segunda amostragem (12). Todos os pontos 

estão sob influência da pecuária. Salienta-se, que o ponto 06 está localizado em área urbana e 

o ponto 12 em zona rural, ambos sob interferência de esgoto doméstico in natura. Nos três 

pontos que o patótipo EPEC foi identificado, o gene virulento apresentou características 

atípicas, ou seja, a estirpe apresentou apenas o eae gene. Segundo Nguyen et al. (2006),  em 

humanos infectados pela EPEC atípica, há aumento da possibilidade de óbito, devido ao 

prolongamento do estado diarreico.  

Em comparação com estudos de caracterização genotípica de EPEC diarreiogênica em 

águas superficiais realizados no Brasil e no exterior, a bacia hidrográfica do Rio Xopotó 

apresentou tendência similar de diagnóstico entre 2% e 3% de EPEC atípica nas pesquisas.  

Melo et al.  (2006), estudando lagos de Minas Gerais, diagnosticaram em 2,5% das cepas eae 

gene. Shidu et al. (2013), analisando a qualidade microbiológica de rios na Austrália, concluiu 

que 3% das cepas diarreiogênicas eram de EPEC atípica. Schurof et al. (2014), 

diagnosticaram 2% de eae gene em lagos no Paraná. Os fatos corroboram com o aumento 

mundial das doenças diarreicas, cujo agente etiológico é a EPEC atípica, como diagnosticado 

por Blanco et al. (2006), em Montevidéu no Uruguai  e  Kozub-Witkowski  et al. (2007), na 

Alemanha. 

A propagação de doenças diarreicas provenientes de grande parte das estirpes 

diarreiogênicas de E. coli, está intimamente relacionada com ingestão de água e alimentos 

contaminados por material fecal. A contaminação de alimentos em regiões com potencial de 
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produção de leguminosas e culturas olerícolas, como hortaliças e frutas, semelhante a área de 

estudo, ocorre principalmente devido a má qualidade da água de irrigação. A área de estudo, 

segundo dados do IBGE (2015), produziu no ano de 2014, treze toneladas de tomate, além de 

hortaliças de subsistência, observadas em campo.  

A população da bacia hidrográfica do Rio Xopotó utiliza os recursos hídricos locais 

para diversos fins. A confirmação de elevados índices de concentração de E. coli em todos os 

pontos de coleta, indiferente da sazonalidade anual, e a verificação de estirpes diarreiogênicas 

altamente infecciosas, como o gente Stx da EHEC, responsável por inúmeros surtos diarreicos 

no mundo devido a ingestão de verduras contaminadas é preocupante. 

 Em Montana 1995, no Japão 1996, nos EUA 1997, EUA 2006, EUA 2011, a EHEC 

demonstra o risco de contaminação e propagação de gastrenterite devido a fonte da água de 

irrigação. Para Ndlovu et al. (2015), a presença do gene Stx em águas superficiais é grave, 

devido principalmente aos múltiplos usos do recurso em uma bacia hidrográfica e a facilidade 

de acesso pelo ser humano. A severidade das doenças diarreicas causadas pelo gene, levando 

ao óbito, ou a sequelas renais irreversíveis, potencializa a gravidade de sua identificação na 

área de estudo.  

A detecção de ETEC e EHEC em regiões endemicamente pecuarista leiteira, como a 

do estudo, torna explicito a necessidade da precaução higiênico-sanitária dos trabalhadores no 

manuseio do gado na ordenha, na preparação de derivados do leite, e na utilização de esterco 

bovino na adubação de alimentos, principalmente os ingeridos crus. O reconhecimento de 

bactéria EPEC, causa de grande parte das internações por gastrenterites, em sua forma atípica, 

ainda pouco estudada e sem definição certeira das consequências para doenças diarreicas 

humanas é motivo para cautela nos usos dos recursos hídricos locais. No ambiente hospitalar 

regional os profissionais também devem ser cautelosos. A disseminação de doenças diarreicas 

causadas por EPEC pode ocorrer por contato pessoal. No município da bacia hidrográfica que 

ainda não apresenta ETA como Senhora dos Remédios a fonte de captação para 

abastecimento humano deve ser criteriosa. Segundo Shidu et al. (2013),  há uma tendência de 

ascensão do aea gene em águas superficiais.. 
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8.3.1.4 Variáveis influenciadoras no IQA e limites máximos estabelecidos na Resolução          

CONAMA 357/2005 

 

8.3.1.5 Oxigênio dissolvido - OD 

       

A concentração de OD na bacia hdirográfica oscilou entre 7,6 mg/L a 8,46 mg/L na 

primeira amostragem e  de 8,2 mg/L a 9,03 mg/L na segunda coleta. As concentrações 

indicam alta capacidade de manutenção a vida aquática nos recursos hídricos locais. Além, de 

retratar  a capacidade de depuraçãodos cursos d’água da bacia hidrográfica.  Durante toda 

amostragem, o parâmetro apresentou concentrações superiores ao valor  mínimo 5 mg/L, 

valor fixado na CONAMA 357/2005 para águas classe 2, como pode ser observado na Figura 

35. 

 

Figura 35: Concentrações de OD na 1ª e 2ª coleta na bacia hidrográfica 

do Rio Xopotó 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na bacia hidrográfica do Rio Xopotó, o menor valor de OD na primeira amostragem, 

foi diagnosticado no ponto 02 (7,6 mg/L) com temperatura igual a 22ºC. O resultado do já 

citado ponto amostral, foi influenciado pela matéria orgânica da pecuária e matéria orgânica 

vegetal que se encontrava as margens do curso d’água. Os demais pontos com menores 

valores de OD nesta campanha foram: ponto amostral 05 (7,64 mg/L)  diagnosticado com a 

maior temperatura da amostragem 23,60ºC, e 12 (7,89 mg/L) com temperatura igual a 22,4ºC. 

Fonte: A própria autora 
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Todos os pontos com menores OD apresentaram altas temperaturas de água.  O ponto 05, 

localizado em área de transição entre meio rural e área urbana, é influenciado tanto com MO 

da pecuária, quanto, pelo lançamento de esgoto doméstico in natura. O ponto 12, localizado 

em área rural, é influenciado pela pecuária e recebe aporte de esgoto doméstico in natura dos 

pontos a montante. Os maiores valores de OD desta amostragem foram os pontos: 08, 09 e 10, 

ambos apresentaram os menores valores de temperatura da coleta como pode ser observado na 

Figura 36. 

 

Figura 36: Gráfico da Temperatura da água 1ª e 2ª coleta na bacia 

 hidrográfica do Rio Xopotó 2015  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: A própria autora 

 

Na segunda campanha amostral, as concentrações de OD foram superiores a 8 mg/L, 

proporcionalmente aos valores da temperatura.  Novamente o ponto 02 esteve entre as três 

menores concentrações de OD, juntamente com o ponto 06 e 08. Os maiores valores de OD 

da bacia hidrográfica nesta coleta foram os pontos: 05, 10 e 13.  

Todos os pontos com menores índices de OD na primeira coleta apresentaram 

resultados de IQA inseridos na faixa razoável, exceto o ponto 12. Na segunda campanha 

amostral apenas um ponto entre os três menores valores de apresentou IQA na faixa de 

classificação razoável. No entanto, salienta-se o parâmetro não foi influenciador para estes 

resultados. 
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Foi possível observar nas concentrações de OD da bacia hidrográfica, a influência da 

sazonalidade, já que os resultados da primeira campanha amostral não ultrapassaram as 

concentrações da segunda coleta. A elevada indecência do escoamento superficial, devido ao 

aumento da pluviosidade, característica da primeira amostragem, pode ter sido responsável 

por aumentar a quantidade de matéria orgânica nos cursos d’água, reduzindo o OD, devido á 

ao aumento da BDO5-20°c, que será discutida posteriormente. Ainda, foi possível estabelecer a 

relação entre solubilidade do oxigênio na água e aumento ou redução da temperatura dos 

cursos d’água da bacia hidrográfica.   

A tendência de melhores resultados de OD em menores índices pluviométricos foi 

observada por Pontes et al. (2012) no Córrego Banguelo- MG, Fia et al. (2014),  também 

observaram maiores concentrações de OD no Ribeirão Vermelho-MG na estação seca, os 

autores associaram os resultado as menores temperaturas da época. Ao contrário do observado 

nesta e nas pesquisas citadas acima, Lucas et al. (2010),  não verificaram a interferência da 

sazonalidade  nos resultados dos parâmetros analisados na bacia hidrográfica do Rio 

Piracicaba-SP.    

Pontes et al. (2012), constaram que de 09 pontos  amostrais no Córrego Banguelo, 03  

estiveram abaixo do valor fixado CONAMA 357/2005 (5 mg/L) na estação seca, no entanto, 

na estação chuvosa, 08 pontos de coleta apresentaram resultados em desacordo com a 

legislação. O Córrego Banguelo, apresenta características de alta degradação da qualidade da 

água na estação chuvosa, diagnosticou-se no recurso hídrico, concentrações de OD próximas 

a 1,5 mg/L,  o resultado pode ter sido  influenciado pela matéria orgânica da pecuária, 

carreada pelo escoamento superficial, este resultado  prejudica a manutenção da qualidade da 

vida aquática.  Fia et al. (2014), determinaram na estação chuvosa, 06 pontos amostrais dos 07 

analisados, com OD abaixo do exigido na legislação. Na estação seca, dos 07 pontos de 

coleta, 02 apresentaram valores abaixo de 5 mg/L. Lucas et al. (2010),  chegaram a 

diagnosticar concentrações de OD iguais a  0,76 mg/L, situação muito próxima a  anóxia. 

 

8.3.1.6 Demanda bioquímica de oxigênio – DBO 5d-20ºC 

 

As concentrações de DBO5d-20ºC  na bacia hidrográfica variaram entre 1,6 mg/L a 6,5 

mg/L na primeira amostragem e 1,2 mg/L a 4,65 na segunda campanha de coleta. Apenas um 

ponto de monitoramento, na primeira coleta apresentou resultado em desacordo com o limite 

máximo da CONAMA 357/2005 de 5 mg/L de  DBO5d-20ºC para águas classe 2.  Para corpos 
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d’água que recebem lançamento de esgoto in natura os resultados demonstram alta 

capacidade de depuração dos cursos d’água.  Observando a Figura 37, é possível relacionar os 

resultados de DBO5d-20ºC com a  periodicidade pluviométrica e carreamento de partículas para 

os leitos dos cursos d’água.   

 

Figura 37: Concentrações de DBO(5d-20ºC) na 1ª e 2ª coleta  

na bacia hidrográfica do Rio Xopotó 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: A própria autora 

 

Na primeira campanha de coleta os pontos amostrais com maiores concentrações de 

matéria orgânica foram: 01 com 4 de DBO5d-20ºC, 10 (6,5 DBO5d-20ºC) e 11 (4 DBO5d-20ºC). O 

resultado do ponto 01, a nascente da bacia hidrográfica, pode ser explicado devido à atividade 

pecuária desenvolvida a margem do curso d’água, sabe-se da relação entre maiores índices de 

precipitação e aumento do carreamento de partículas nos recursos hídricos. O ponto 10, 

também pode ter sido influenciado pela atividade pecuária, não há indícios de contaminação 

por esgoto doméstico in natura, já que o ponto está localizado em zona rural afastado de 

núcleos urbanos significativos, já o ponto 11, também em zona rural, recebe o aporte de 

esgoto doméstico in natura de 02 municípios a montante (Ubá e Senador Firmino), além, de 

receber as águas do ponto 10. Em todos os pontos há ausência de mata ciliar, o que viabiliza 

maior carreamento de partículas para os rios, uma vez que não existe barreira natural entre 

carreado e as águas superficiais.       
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Para Pontes et al. (2012), a sazonalidade interferiu minimamente nos resultados da 

DBO5d-20ºC do córrego Banguelo, no entanto, na estação chuvosa o parâmetro apresentou 

resultados mais elevados, valores atribuídos ao carreamento de matéria orgânica  proveniente 

do escoamento superficial. Os mesmos autores diagnosticaram concentrações acima de 150 

mg/L de DBO5d-20ºC na época de maior pluviosidade.  

Ao contrário do observado nesta pesquisa e por Pontes et al. (2012),  Santi et al. 

(2012), observaram significativo declínio de qualidade da DBO5d-20ºC na estação seca, sendo 

que dos 05 pontos amostrais, 03 excederam os limites estipulados por meio da Conama 

357/2005 (5 mg/L de  DBO5d-20ºC), diagnosticando valores acima de 30 mg/L de  DBO5d-20ºC 

na já citada estação. Na estação chuvosa, segundo os mesmos autores, todos os pontos 

amostrais estiveram em acordo com a legislação vigente.  

Os resultados diagnosticados de  DBO5d-20ºC  na bacia hidrográfica do Rio Xopotó na 

segunda campanha de coleta, foram menores  do que os observados anteriormente, no 

entanto, 02 pontos amostrais apresentaram maiores concentrações da variável na  segunda 

campanha amostral. O ponto 09 de 3 mg/L de  DBO5d-20ºC para 5 mg/L de  DBO5d-20ºC,  já o 

ponto 13 passou de 2 mg/L de  DBO5d-20ºC  para  3 mg/L de  DBO5d-20ºC.  O ponto 09 está 

localizado em área urbana e possui fontes de poluição pontuais (lançamento de esgoto 

doméstico in natura), o ponto 13 localizado na confluência da bacia hidrográfica, recebe todo 

aporte poluidor dos demais pontos a montante, sendo assim, a redução da diluição, pode ser 

relacionada com o aumento de concentração da DBO5d-20ºC  no local.  

Em relação à influência das concentrações no resultado final do IQA, apenas um dos 

pontos com maiores contaminações por matéria orgânica na primeira coleta foi diagnosticado 

com razoável qualidade de água (10).  A DBO5d-20ºC  dos demais pontos citados, não 

influenciaram o IQA final. Na segunda coleta, dos 04 pontos com maiores concentrações de 

DBO5d-20ºC , apenas 01 está inserido na faixa de qualidade razoável, no entanto, a variável não 

foi influenciadora neste resultado.  

 

8.3.1.7 Cloretos  

 

As concentrações de Cl
-
 na primeira campanha de amostragem na bacia hidrográfica, 

variaram entre 1,41 mg/L a 8,27 mg/L. Na segunda coleta os valores oscilaram entre 0,59 

mg/L a 2,60 mg/L. A variável foi influenciada pelo fator sazonalidade, no entanto, o 

parâmetro não ultrapassou o valor estipulado pela CONAMA 357/2005 de 250 mg/L Cl
- 
em 
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nenhuma campanha de coleta. Na Figura 38, é possível observar o aumento de Cl
-
 nos pontos 

mais a jusante da bacia hidrográfica. 

 

Figura 38: Concentrações dos Cl
- 
nas duas campanhas de amostragem  

na bacia hidrográfica do Rio Xopotó 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              Fonte: A própria autora  

 

Na primeira coleta os pontos com maiores teores de Cl
-
 foram: ponto 11 com 8,13 

mg/L Cl
-
 localizado em zona rural, ponto 12 (7,89 mg/L Cl

-
) localizado em zona rural nas 

adjacências de mineração de areia, e ponto 13 (8,27 mg/L Cl
-
) a confluência da bacia 

hidrográfica.  

O ponto amostral 11 recebe aporte de esgoto doméstico in natura de Senador Firmino 

e Ubá, o ponto amostral 12, é influenciado por todos os demais pontos a montante (excetos 

pontos de amostragem 9, 10 e 10). O ponto 13 é influenciado por todos os 12 pontos a 

montante na bacia hidrográfica. Sabendo da ausência de ETE’s nos municípios da área 

estudada, é possível associar as concentrações de Cl
-
 ao esgoto doméstico nos cursos d’água. 

Para Lucas et al. (2011), a presença de Cl
- 

 pode ser indício de lançamento de esgoto 

doméstico in natura nos cursos d’água. Oliveira Filho et al. (2012), observaram a 

interferência da urbanização e lançamento de esgoto doméstico in natura diretamente em um 
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curso d’água no Paraná- PR. A  montante do centro urbano, a concentração era de  1, 97 mg/L 

de Cl
-
, a jusante, 6,00 mg/L de Cl

-
. 

Na segunda campanha de coleta todos os valores de Cl
- 

foram menores do que os 

observados na campanha anterior, exceto no ponto 06, que recebe poluição pontual de esgoto 

doméstico in natura do município de Cipotânea. O decréscimo do poder de diluição devido a 

redução dos índices pluviométricos e o lançamento pontual de esgoto doméstico in natura 

pode ocasionar a concentrações de sais, o que explica o resultado do já citado ponto amostral.  

As maiores concentrações da já citada coleta foram: ponto 09 (2,38 mg/L Cl
-
) localizado em 

zona urbana que recebe esgoto doméstico in natura de Ubá, e em menores quantidades, de 

Senador Firmino, ponto 10 (2,45 mg/L Cl
-
) e ponto 12 (2,60 mg/L Cl

-
) resultado influenciado 

devido a contaminação dos demais pontos a montante.    

 

8.3.1.8 Nitrogênio (N) do Nitrato (NO3
-
) 

 

Nas amostragens da bacia hidrográfica do Rio Xopotó, detectou-se nos pontos de 

coleta o nitrogênio (N) do anion nitrato (NO3
-
). 

 Os valores de N na primeira amostragem variaram entre 005
 
a 0,55 mg/L N. Na 

segunda coleta, as concentrações oscilaram entre 0,00 a 1,0 mg/L N. Durante ambas 

amostragens, o parâmetro apresentou concentrações inferiores ao valor  mínimo de 10 mg/L 

N, valor fixado na CONAMA 357/2005 para águas classe 2. A legislação já citada, determina 

limite máximo para nitrogênio. Como a fonte de nitrato em águas superficiais ocorre por meio 

de reações provenientes de contaminação por nitrogênio, nesta discussão, assumiu-se,  que em 

pontos amostrais com maiores concentrações de nitrogênio ocorrerá aumento de nitrato. A 

sazonalidade mostrou- se pouco influênte nos resultados do parâmetro, no entanto, na segunda 

coleta as concentrações foram menores devido a menor incidência do escoamento superficial, 

como pode ser observado na Figura 39.  
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Figura 39: Concentrações de N
 
na 1ª e 2ª coleta na bacia hidrográfica do  

Rio Xopotó 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    Fonte: A própria autora  

 

Na primeira amostragem, os pontos que apresentaram maiores concentrações de NO3
-
 

foram: 05 (0,55 mg/L N), ponto amostral 09 (0,55 mg/L N) e 11 (0,45 mg/L N). Os dois 

primeiros pontos amostrais citados, estão sob influência de lançamento de esgoto doméstico 

in natura em zonas urbanas. O ponto de coleta 11 pode ter sido influenciado pelo escoamento 

superficial da adubação nitrogenada muito comum a espécie Eucalyptus, já que a amostragem 

foi realizada ao lado de uma plantação da já citada espécie, ainda, o ponto amostral recebe 

contribuições de esgoto doméstico in natura de dois municípios a montante (Ubá e Senador 

Firmino). Ressalta-se que em todo território da bacia hidrográfica há desenvolvimento da 

agricultura, com possibilidade de adubação com fertilizantes.   

Para Carvalho & Zabot (2012), a deterioração da água promovida pelo NO3
- 

é 

imperceptível até que os sinais visíveis de eutofização apareçam nos cursos d’água, já que 

ocorre de forma silenciosa e acumulativa nas regiões agricultáveis. O escoamento superficial 

é o principal responsável por carrear o NO3
- 
para as águas superficiais.  

Fia et al. (2015),  diagnosticaram concentrações de NO3
- 
em bacia hidrográfica sob 

influência de diversas atividades antrópicas, inclusive a agricultura, entre 0,09 a 5,24 mg/L 

NO3
-
 na estação chuvosa, com tendência a menores valores na época de estiagem, oscilando 

entre 0,02 a 5,27 mg/L NO3
- 
em cursos d’água classe 2. Já Capoane et al. (2014), em estudo 
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realizado em bacia hidrográfica com agricultura e pecuária intensiva, diagnosticaram 

concentrações de 14,81 mg/L NO3
- 
no ponto mais antropizado da área de estudo. 

Na segunda amostragem na bacia hidrográfica do Rio Xopotó, as concentrações mais 

elevadas de N
 
foram diagnosticas nos pontos 05 (0,50 mg/L N), 07 (1 mg/L N), 09 (0,50 mg/L 

N) e 11 (0,50 mg/L N). Todos os pontos amostrais estiveram entre os maiores valores do 

parâmetro na primeira coleta, exceto o ponto 07, o único ponto amostral da segunda coleta a 

apresentar concentração de N, superior a observada anteriormente, o que pode ser relacionado 

a concentração do poluente devido a redução dos índices pluviométricos, já que o ponto de 

coleta está localizado em zona urbana com lançamento pontual de esgoto doméstico in natura 

e recebe contribuição dos municípios a montante.  

Sabe-se que as concentrações de OD e NO3
- 
são inversamente proporcionais, como Fia 

et al. (2015) salientam. No entanto, nesta pesquisa não foi possível estabelecer a relação entre 

os pontos amostrais com maiores concentrações de N
 
e menores resultados de OD. Apenas o 

ponto 05 da primeira amostragem satisfaz a premissa, o fato pode ser relacionado ao poder de 

autodepuração da bacia hidrográfica devido a introdução de oxigenação ao logo dos cursos 

d´água por pequenas quedas d´água, reduzindo a depleção de OD, consumido em curso 

d’água com altos teores de matéria orgânica. 

Em relação a influência das concentrações no resultado final do IQA, apenas um dos 

pontos com maiores contaminações por N
 
na primeira coleta foi diagnosticado com razoável 

qualidade de água (05). No entanto, a variável não foi significativa para o resultado. Todos os 

pontos da segunda coleta com concentrações elevadas de N
 
apresentaram boa qualidade da 

água, sendo assim, o parâmetro não foi influenciador na degradação dos cursos d’água.  

 

8.3.1.9 Fósforo Total (P) do Fosfato (PO4
3
) 

 

As concentrações de P na primeira amostragem na bacia hidrográfica oscilaram entre 

0,01 á 0,03 mg/L P, na  segunda campanha de coleta, os valores variaram entre 0,02 é 0,07. A 

sazonalidade influenciou o parâmetro, já que houve tendência de aumento significativo das 

concentrações do parâmetro na segunda amostragem. O limite máximo estabelecido por meio 

da CONAMA 357/2005 (0,05 mg/L P) foi ultrapassado em 03 pontos amostrais na segunda 

coleta, todos os resultados da primeira amostragem estavam nos limites aceitáveis 

determinados pela legislação, como pode ser observado na Figura 40. Elevadas concentrações 
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de P em bacias hidrográficas estão associadas à contaminação por lançamentos de esgoto 

doméstico in natura e escoamento superficial de regiões agricultáveis.  

Na primeira campanha amostral, as maiores concentrações de P foram diagnosticadas 

nos pontos 05 e 07, ambos com o mesmo valor de 0,03 mg/L P, o ponto 05 está inserido em 

zona de transição entre meio rural e urbano, recebendo carga de matéria orgânica advinda de 

esgoto doméstico in natura, o ponto 07 recebe toda carga poluidora  referente aos lançamento 

de esgoto doméstico in natura  dos pontos a montante da bacia hidrográfica, assim como, do 

município de Brás Pires. Na Figura 40 é possível observar as variações de P na bacia 

hidrográfica. 

Figura 40: Concentrações de P na 1ª e 2ª coleta na bacia hidrográfica  

do Rio Xopotó 2015 

 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: A própria autora 

 

Na segunda coleta os maiores concentrações de P foram detectados nos pontos 

amostrais: 09 (0,07 0,05 mg/L P), 10 (0,06 mg/L P) e 11 (0,06 mg/L P) todos acima do limite 

(0,05 mg/L P )  para água classe 2, estabelecido pela legislação nacional. O ponto 09, 

localizado em área urbana, recebe esgoto doméstico in natura de dois municípios (Ubá e 

Senador Firmino). Como a poluição é pontual, neste ponto de amostragem, em situações de 

menores índices pluviométricos, há concentração dos poluentes e em consequência, o 

aumento de seus valores. O ponto 10 está localizado em zona rural, sob influência da 

pecuária, a associação da depleção do poder diluidor em virtude da pouca vazão, característica 

da época de amostragem e o fácil acesso de bovinos ao curso d’água, podem ser definidos 
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como causas do aumento das concentrações do parâmetro no ponto. Sabe-se que ruminantes 

excretam fósforo nas fezes.  

Ponte et al. (2012), observaram comportamento contrário nos valores de P, segundo os 

autores, o escoamento superficial característico de maiores índices pluviométricos foram mais 

significativos para as elevadas concentrações do parâmetro na bacia hidrográfica do Córrego 

Banguelo.  

Em relação a influência das concentrações no resultado final do IQA, os dois pontos 

com maiores contaminações por P na primeira coleta foram diagnosticados com razoável 

qualidade de água (pontos 05 e 07), no entanto, a variável exerceu significativa contribuição 

para o resultado. Todos os pontos da segunda coleta com concentrações elevadas de P 

apresentaram boa qualidade da água, sendo assim, o parâmetro possivelmente não foi 

influenciador no IQA dos cursos d’água.  

 

8.3.1.10 Sólidos totais- ST 

 

As concentrações de Sólidos Totais- ST na bacia hidrográfica na primeira coleta 

oscilaram entre 20 a 65 mg/L, na segunda campanha amostral os valores variaram entre 20 e 

55 mg/L. A sazonalidade como era esperado, influenciou a variável, apresentando maiores 

valores na estação de maior índice pluviométrico. A CONAMA 357/2005 não estabelece 

limites máximos para este parâmetro, entretanto, sabe-se da forte relação entre ST e turbidez, 

variável limitada pela legislação.  

Os maiores valores de ST na primeira amostragem foram detectados nos pontos 08 (60 

mg/L) e 12 (55 mg/L). Os ST são transportados para o leito dos rios devido principalmente a 

erosão e escoamento superficial, ambos associados a índices pluviométricos elevados e 

ausência de mata ciliar características do ponto de coleta 08, já o ponto amostral 12 está nas 

proximidades de mineração de areia, não possui mata ciliar e recebe toda concentração de 

sólidos provenientes de esgoto doméstico in natura e erosão dos pontos a montante.  

Na segunda coleta, os pontos amostrais com maiores valores de ST foram: 04 (55 

mg/L) e 05 (50 mg/L), como evidenciado na Figura 41. O ponto 04 recebe influência de 

sólidos dos pontos a montante e do município de Alto Rio Doce, que não possui ETE, além de 

ser área de pecuária. Sabe-se, que devido a menores vazões o fácil acesso de bovinos aos 

cursos d’água pode provocar aumento de ST provenientes das fezes dos mesmos.  
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                Figura 41: Concentrações de ST na 1ª e 2ª coleta na bacia 

                hidrográfica do Rio Xopotó 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   Fonte: A própria autora  

 

Devido à sazonalidade as concentrações de ST foram mais elevadas na primeira 

coleta, entretanto, na segunda amostragem, 03 pontos apresentam valores superiores aos 

observados anteriormente. Os pontos 04, 05 e 06, todos influenciados por despejo de esgoto 

doméstico in natura. A concentração de poluentes devido a menor vazão característica da 

época de amostragem pode ser relacionada com o aumento da variável.  

Em relação à influência das concentrações no resultado final do IQA, um dos dois 

pontos com maiores concentrações ST na primeira coleta foi diagnosticado com razoável 

qualidade de água (08), no entanto a variável não foi significativa para o resultado. Todos os 

pontos da segunda coleta com concentrações elevadas de ST apresentaram boa qualidade da 

água, sendo assim o parâmetro não foi influenciador na degradação dos recursos hídricos. 

 

8.3.1.11 Turbidez 

 

As concentrações de turbidez na primeira coleta variaram entre 3,2 NTU e 13,6 NTU, 

na segunda campanha amostral os valores oscilaram entre 9,5 NTU e 32,6 NTU. A legislação 

brasileira estabelece valor máximo de 100 NTU para este parâmetro, em nenhuma 

amostragem houve valores acima dos permitidos.  
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Na primeira campanha amostral os maiores valores de turbidez foram nos pontos: 05 

(12,9 NTU), 06 (13,6 NTU) e 13 (12,8 NTU), como pode ser observado na Figura 42. Os 

pontos 05 e 06 estão sob influência de lançamento de esgoto doméstico in natura, o que 

contribui para o aumento de partículas nos leito dos rios. A ausência de mata ciliar observadas 

nestes pontos também está relacionada com maiores concentrações da variável. O ponto 13, a 

confluência da bacia hidrográfica, está sob influência de todos os pontos a montante na bacia 

hidrográfica, sendo assim, recebe todo material carreado pelo escoamento superficial na área 

de estudo, cuja característica é a ausência de mata ciliar. O ponto amostral, ainda recebe todo 

aporte de esgoto doméstico in natura lançado ao longo da bacia hidrográfica, já que apenas 

um município na área de estudo possui ETE. A Figura 42 demonstra as concentrações de 

turbidez em ambas às campanhas de coleta. 

 

Figura 42: Valores de turbidez na 1ª e 2ª coleta na bacia hidrográfica  

do Rio Xopotó  2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na segunda campanha amostral os maiores valores de turbidez diagnosticados na 

bacia hidrográfica, foram nos pontos: 02 (30 NTU), 03 (29j NTU) e 06 (32 NTU). O resultado 

do ponto 02 pode ter sido resultado da decomposição vegetal advinda das margens e do leito 

do curso d’água, com a diminuição da vazão característica da época amostral e depleção do 

poder de diluição houve concentração do material. O resultado no ponto amostral 03 pode ser 

associado à mesma situação, uma vez, que é o único ponto com mata ciliar preservada. O 

Fonte: A própria autora 
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ponto 06, localizado em zona urbana, recebe lançamento pontual de esgoto doméstico in 

natura. O aumento da turbidez em época de menor pluviosidade em locais com esta 

característica está associado ao menor capacidade de diluição do curso d’água.     

 

8.3.1.12 Potencial hidrogeniônico ( pH) 

 

As concentrações de pH na primeira amostragem variaram entre 7,29 a 7,80 

evidenciando alcalinidade. Na segunda campanha de coleta, os valores oscilaram entre 6,61 a 

7,20. Durante toda amostragem os resultados de pH da bacia hidrográfica atenderam os 

limites máximos e mínimos da CONAMA 357/2005, como é possível observar na Figura 43. 

A sazonalidade influenciou a variável. 

 

Figura 43: Concentrações de pH na 1ª e 2ª coleta na bacia hidrográfica 

 do Rio Xopotó 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    Fonte: A própria autora 

 

Os menores valores de pH da primeira coleta foram:  01 (7,29), 06 (7,26) e 05 (7,29). 

Nenhuma das concentrações indicaram acidificação da água, todas estando acima de 7. Os 

pontos 05 e 06 podem ter sido influenciados por despejos de esgoto doméstico in natura, o 

ponto 01, devido ao escoamento superficial característico da época sazonal recebeu maior 

concentração de matéria orgânica de origem vegetal e proveniente das fezes dos bovinos 
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criados nas adjacências do curso d’água.  Segundo Oliveira et al. (2009) as concentrações de 

matéria orgânica nos cursos d’água e valores de pH são inversamente proporcionais.  

Fia et al. (2015), diagnosticaram  valores de pH na estação chuvosa entre 7,4 a 7,6 sem 

variações significativas.  Na bacia hidrográfica do Rio Xopotó, os valores de pH nesta estação 

não chegaram a 8,0, entretanto, os resultados oscilaram devido as características  das fontes 

poluidoras ao longo dos cursos d’água. Na estação seca, os mesmos autores observaram 

concentrações da variável entre 6,7 e 7,3, valores semelhantes aos identificados no Rio 

Xopotó.  

Na segunda campanha amostral os valores de pH relevam uma propensão a valores 

mais baixos. Os menores valores nesta coleta foram: ponto (01), ponto 02 ( 6,75) e  ponto 11 

(6,95). A redução dos índices pluviométricos concentrou a matéria orgânica, a decomposição 

do material aumentou a DBO, e consequentemente reduziu o pH.  

Quanto a sazonalidade, foi possível estabelecer que em épocas de maiores índices 

pluviométricos o pH apresenta valores mais elevado, e  quando ocorre redução da 

precipitação, diminuindo o poder de diluição dos cursos d’água  e concentrando os teores de 

matéria orgânica,  os valores de pH  tornam-se mais baixos.  

Em relação à influência das concentrações no resultado final do IQA, dos três pontos 

com maiores valores de  pH na primeira coleta, dois foram detectados com razoável qualidade 

de água (05, 06), no entanto, a variável parece não ter contribuindo para o resultado. Todos os 

três pontos da segunda coleta com valores de pH elevados apresentaram boa qualidade da 

água, sendo assim, o parâmetro não foi capaz de influenciar o IQA final.   

 

8.4 Elementos traços e maiores 

 

8.4.1 Elementos traços e maiores em água superficial  

 

Os elementos traços e maiores em águas superficiais podem ser originários de fontes 

litogênicas ou atividades antrópicas, bem como, podem ser oriundos das duas fontes 

concomitantes.  

Os resultados da primeira e segunda campanha amostral foram analisados com 

referência aos valores máximos permitidos estabelecidos na CONAMA 357/05 para águas 

doces Classe 2, compatível com o enquadramento do recurso hídrico. 
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Na primeira campanha amostral os elementos Al e Fe apresentaram concentrações em 

desconformidade com os padrões estabelecidos na legislação brasileira. Na segunda coleta, 

apenas o Fe excedeu os limites estipulados. Elementos- traços como Ba, Cr, Cu, Li, Zn, Mn e 

P foram detectados nas duas amostragens, no entanto, suas  concentrações  não superaram os 

valores preconizados na Conama 357/2005, demais elementos-traços, como K, Mg, Na, S, Sr, 

Ca também foram detectados no período com maior índice pluviométrico e estação seca, 

porém, não há limites estabelecidos na já citada resolução, como pode ser obervado nas  

Tabelas 4 e 5. 

Predominantemente os maiores valores de elementos-traços na bacia hidrográfica 

foram observados no período chuvoso, o fator escoamento superficial e carreamento de 

material pedológico foi mais significativo que a redução do poder de diluição e concentração 

dos elementos. Baggio & Horn (2011), também observaram maiores concentrações de 

elementos-traços na estação chuvosa, assim como, Gomes et al. (2013), diagnosticaram 

maiores valores de Al e Fe em maiores índices pluviométricos, já Nascimento et al. (2015), 

observaram maior relação entre o período não chuvoso e elevados valores de elementos traços 

em águas superficiais.  

 

 

  



114 

 

 

 

 

Ba Cr Cu Li Zn Al Fe Mn P K Mg Na  S Sr Ca 

μg.L
-1 

 μg.L
-1

 μg.L
-1 

 μg.L
-1 

 μg.L
-1 

 μg.L
-1 

 μg.L
-1 

 μg.L
-1 

 μg.L
-1 

 μg.L
-1 

 μg.L
-1 

 μg.L
-1 

 μg.L
-1 

 μg.L
-1 

 μg.L
-1 

 

Limite 

μg.L
-1 

 
700 50 90 2.500 180 100 300 100 100 

      

Ponto 
               

1 18,94 <LQ <LQ 6,61 137 189 386 34,3 <LQ 0,814 1,38 3,62 0,528 24,04 6,11 

2 17,19 24,70 <LQ 6,50 25,78 112 166 33,4 <LQ 1,46 0,939 3,71 1,031 22,18 3,79 

3 31,04 <LQ 7,43 6,56 34,53 171 1126 25,5 0,075 1,49 1,75 4,92 0,446 42,76 5,72 

4 25,34 <LQ <LQ 6,68 11,40 214 1136 31,2 <LQ 1,05 1,47 5,07 0,249 36,58 5,01 

5 33,24 17,65 8,69 6,21 19,48 122 1724 34,6 0,087 1,15 2,08 5,75 0,374 58,76 6,48 

6 29,02 <LQ <LQ 6,64 82,09 152 748 72,4 <LQ 1,20 2,12 5,41 0,251 50,32 5,66 

7 27,19 <LQ <LQ 6,33 22,01 133 1081 18,6 <LQ 2,68 1,56 4,99 0,345 41,61 4,70 

8 19,90 <LQ <LQ 6,32 37,15 187 578 23,3 <LQ 3,49 1,05 4,06 0,564 25,05 4,35 

9 24,58 <LQ 18,93 6,51 26,15 195 643 15,7 <LQ 1,63 1,22 5,06 0,469 25,78 4,67 

10 22,69 <LQ <LQ 6,31 19,23 119 392 17,2 <LQ 1,79 1,01 4,29 0,334 27,80 4,01 

11 26,04 <LQ <LQ 6,57 135 229 762 19,6 <LQ 2,22 1,16 5,50 0,381 30,56 4,73 

12 24,55 <LQ <LQ 6,05 143 160 1012 11,3 <LQ 2,52 1,48 4,52 0,377 38,26 4,85 

13 25,62 <LQ <LQ 6,31 40,53 173 1092 17,8 <LQ 1,28 1,46 4,68 0,294 36,17 4,49 

               Valores acima do estabelecido pela Conama 357/05 para águas classe 2  

 

                                           

Fonte: A própria autora  

 

 

 

Tabela 4: Concentrações de elementos traços e maiores em água superficial na 1ª coleta na bacia hidrográfica do Rio Xopotó 
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Ba Cr  Cu Li Zn Al Fe Mn P K Mg Na S Sr Ca 

μg .L
-1  

 

μg 

.L
-1  

 

μg 

.L
-1  

 μg .L
-1  

 

μg 

.L
-1  

 μg .L
-1  

 

μg 

.L
-1  

 μg .L
-1  

 μg .L
-1  

 μg .L
-1  

 

μg 

.L
-1  

 μg .L
-1  

 

μg 

.L
-1  

 μg .L
-1  

 

μg.L
-

1  
 

Limite μg .L
-1  

 700 50 90 2.500 180 100 300 100 100             

Ponto 
         

      1 
12,82 <LQ <LQ 6,38 16,19 <LQ 122 21,2 <LQ 0,847 0,496 2,48 0,177 14,07 1,21 

2 
11,55 <LQ <LQ 6,19 13,67 <LQ 244 6,49 <LQ 0,569 0,562 2,53 0,144 19,06 1,69 

3 
20,48 <LQ <LQ 6,02 19,60 <LQ 414 14,8 <LQ 0,765 0,980 3,52 0,148 29,66 2,44 

4 
13,95 <LQ <LQ 6,16 13,13 <LQ 289 13,0 <LQ 0,691 0,705 2,88 0,162 21,19 2,01 

5 
20,47 <LQ <LQ 5,95 25,58 20,4 493 20,7 <LQ 0,794 1,34 4,73 0,238 42,02 3,87 

6 
21,03 <LQ <LQ 5,39 37,98 <LQ 411 44,7 <LQ 0,941 2,29 4,80 0,304 36,61 6,94 

7 
15,02 <LQ <LQ 5,76 25,56 19,6 393 14,6 <LQ 0,860 0,895 4,00 0,267 27,01 2,61 

8 
11,44 <LQ <LQ 9,17 17,52 <LQ 206 7,91 0,071 1,08 0,357 3,29 0,132 13,66 1,25 

9 
15,58 <LQ <LQ 8,33 16,75 32,7 213 9,95 0,077 1,20 0,480 3,34 0,179 14,33 1,74 

10 
10,63 <LQ <LQ 7,94 18,43 <LQ 61,2 3,29 <LQ 0,818 0,208 1,83 <LQ 11,29 1,07 

11 
9,46 <LQ <LQ 7,74 10,69 <LQ 100 3,95 <LQ 0,556 0,200 1,88 <LQ 9,93 1,04 

12 
15,45 <LQ <LQ 7,61 <LQ 16,0 322 9,24 <LQ 0,895 0,811 3,52 0,175 26,54 2,35 

13 
13,35 <LQ <LQ 7,68 22,71 <LQ 264 6,45 0,073 0,890 0,669 3,22 0,165 21,20 1,97 

 

       
 Valores acima do estabelecido pela Conama 357/05 Fonte: A própria autora  

 

 

Tabela 5: Concentrações de elementos traços e maiores em água superficial na 2ª coleta na bacia hidrográfica do Rio Xopotó 
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8.4.1.1 Alumínio - Al 

 

Na bacia hidrográfica do Rio Xopotó foram diagnosticadas concentrações de Al em 

ambas as amostragens, os valores do elemento traço acompanharam o regime pluviométrico 

regional e significativamente decresceu na segunda coleta, período em que historicamente há 

menor índice pluviométrico e por consequência, redução do escoamento superficial. Na 

primeira amostragem os valores do Al oscilaram entre 112, 0 a 229,0 μg /L, ultrapassando em 

todos os pontos amostrais o limite especificado na resolução CONAMA 375/05 de 100 μg/L
 

de Al. Na segunda campanha de coleta houve concentração do elemento traço detectável, em 

apenas três pontos de amostragem, o que não representa a ausência deste elemento nos demais 

pontos analisados, no entanto, sua concentração está abaixo de 10,08 μg /L
  
de Al, o limite de 

detecção do equipamento. As concentrações da segunda coleta oscilaram entre 16,0 a 32,7 μg 

/L
 
de Al, todos abaixo do recomendado na legislação brasileira, como evidenciado nas Figuras 

44, 45 e 46.  

 

Figura 44: Concentrações de Al na 1ª e 2ª coleta na bacia hidrográfica  

do Rio Xopotó em 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: A própria autora  
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Figura 45: Mapa das concentrações de Al em água superficial 

(1ª coleta) na bacia Hidrográfica do Rio Xopotó 

Figura 46: Mapa das concentrações de Al em água superficial 

(2ª coleta) na bacia hidrográfica do Rio Xopotó 
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O Al é abundante na crosta terrestre, sendo assim, naturalmente pequenas 

concentrações do elemento traço são carreados através das partículas do solo para os recursos 

hídricos. Na área de estudo, a nascente da bacia hidrográfica, ponto 01, apresentou um dos 

maiores valores de Al na primeira amostragem (189,0 7 μg/L
  
de Al), logo, considerando as 

características de preservação do local, não é possível relacionar o valor a fontes exógenas. 

Observando os demais pontos com maiores concentrações de Al, apenas os pontos 04 e 09 

estão em áreas com elevada densidade populacional ou com influência de urbanização, cujos 

valores podem ter sido potencializados devido ás atividades antrópicas, como, disposição 

inadequada de rejeitos, ou descarte de resíduos da limpeza de filtros das ETA’s que utilizam 

sulfato de alumínio no processo de floculação e decantação.  

Os pontos da bacia hidrográfica estão sob influência litológica de anfibólitos e granito, 

ambos apresentam Al em suas composições químicas. 

Para Oliveira et al. (2013), que diagnosticaram concentrações de Al na bacia 

hidrográfica do Rio Paraíba do Sul oscilando entre 48, 73 á 549,0 μg /L
  
na estação seca e  

581,70 á 852,20 μg /Lde Al no período chuvoso, os valores são relacionados com as 

características  naturais da região.  Desta forma, a bacia hidrográfica do Rio Xopotó, cujos 

valores de Al na época chuvosa, foram menores que as médias diagnosticadas das 

concentrações na estação seca na bacia hidrográfica do Paraíba do Sul, é possível relacionar a 

presença de Al na bacia hidrográfica alvo desta pesquisa, sendo de característica 

predominantemente geológica.   

Segundo Baggio & Horn (2011), os valores de Al encontrados no Rio Formoso- MG 

(30 á 2.789,0 μg /L
  

na estação seca é de 30 á 2.899,0 na época chuvosa) podem ser 

relacionados com o alto teor de Al no solo da área estuda. A região estudada possui 

consideráveis extensões de terra utilizadas para agricultura, o que pode ter intensificado a 

disponibilidade do elemento traço nas águas superficiais, segundo Baggio & Horn (2011), 

atividades antrópicas como aragem de terra, disponibilizam maiores índices de Al para os 

recursos hídricos devido à facilidade de carreamento das partículas do solo. 

 

8.4.1.2 Ferro – Fe 

 

As concentrações de Fe variaram entre 386,0 a 1.724,0 μg /L
 
na primeira amostragem, 

em todos os pontos avaliados os valores estiveram em desacordo com os limites 

recomendados pela CONAMA 357/2005 de 300 μg/L
 
de Fe, exceto no ponto amostral 02. Na 

segunda coleta, houve significativa redução das concentrações do elemento traço na bacia 
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hidrográfica, os valores oscilaram entre 122,0 a 493,0 μg /L
 
de Fe, ainda sim, cinco pontos 

amostrais apresentaram concentrações acima do limite já citado, como é possível observar nas 

Figuras 47, 48 e 49.  

 

            Figura 47: Gráfico das concentrações de Fe na 1ª e 2ª coleta  

            na bacia hidrográfica do Rio Xopotó em 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                Fonte: A própria autora  
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Figura 49: Mapa das concentrações de Fe em água superficial (2ª coleta) 

bacia hidrográfica do Rio Xopotó-MG Figura 48: Mapa das concentrações de Fe em água superficial (1ª 

coleta) na bacia hidrográfica do Rio Xopotó 
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Oliveira & Horn (2006) a incidência de Fe em todo território da área analisada está 

relacionada com a gênese dos solos do estado de Minas Gerais, assim sendo, concentrações 

do elemento traço em águas superficiais mineiras podem ser consideradas intrínsecas. A bacia 

hidrográfica do Rio Xopotó, os minerais ferromagnesianos (>70%) de Fe são os principais 

constituintes da litologia, o que pode explicar as elevadas concentrações do elemento na área 

de estudo, principalmente na primeira coleta. 

Todos os picos de concentrações observados na bacia hidrográfica podem ser 

relacionados as litologias ricas em Fe, seja anfibiólito ou granito, possivelmente 

potencializadas pelo carreamento de agrotóxicos, utilizados na agricultura regional. Segundo 

Menezes et al. (2009), em bacias hidrográfica agrícolas, os teores de Fe estão associados a 

agrotóxicos com presença do elemento traço em suas fórmulas químicas.  

No ponto 05 localizado no afluente Rio Brejaúba, que apresentou a concentração mais 

elevada de Fe na primeira coleta amostral (1.724,0 ug/L), o lançamento de águas resíduarias 

in natura pode ter contribuído para potencializar as características naturais, e das atividades 

agrícolas regionais, assim como no ponto de coleta 07 (1.081,0 μg /L
 
de Fe). O ponto amostral 

04 (1.136 μg /L
 
de Fe, pontos 11 e 12 (1.012,0 e 1.092,0 μg/L

  
de Fe), respectivamente, podem 

ter sido influenciados pela litologia.   

Barros et al. (2009), encontraram concentrações de Fe no Rio Turvo entre 1.511,0 a 

6.465,0 μg /L
 
, os autores relacionaram os elevados valores á degradação da qualidade da água 

a montante da área estudada pelo lançamento de esgoto doméstico in natura.  Para Baggio & 

Horn (2011), que diagnosticaram no Rio Formoso na bacia hidrográfica do Rio São Francisco 

valores de Fe variando entre 46,0 á 28.310,0 μg /L
  
de Fe na estação chuvosa e 10 a 15.780,0 

μg /L
  
de Fe na estação seca, com predominância de concentrações em ambas as coletas acima 

de 1.000,0 μg /L
  

de Fe, as altas concentrações do elemento traço estão associadas com o 

domínio de rochas locais.  Para Oliveira & Horn (2006), é apropriado relacionar valores de Fe 

unicamente com a geologia local quando grande parte dos resultados está abaixo dos limites 

da CONAMA 357/2005. Os valores de Fe diagnosticados na bacia hidrográfica do Rio 

Xopotó demonstram menor degradação da qualidade da água quando relacionados às 

concentrações determinadas nos estudos citados acima. 
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8.4.1.3 Bário (Ba), Cromo (Cr), Cobre (Cu), Lítio (Li), Zinco (Zn), Manganês (Mn) e 

Fósforo (P) 

 

Os elementos traços Ba, Cr, Cu, Li, Zn e Mn foram determinados nas águas 

superficiais da bacia hidrográfica, no entanto, em  concentrações abaixo dos limites 

preconizados na CONAMA 357/2005.  Os valores mais elevados dos elementos estão 

associados ao período com maior índice pluviométrico. Portanto, o escoamento superficial e 

carreamento de partículas foram representativos para a ocorrência destes elementos traços nos 

cursos d'água analisados.  

As concentrações de Ba na  água superficial na primeira amostragem oscilaram entre 

17,19 a 33,24 μg /L, na segunda coleta os valores decaíram consideravelmente, variando entre 

9,46 a 20,48 μg /L
  
de Ba. A presença do elemento traço em baixas concentrações como as 

detectadas na bacia hidrográfica, indica como principal proveniência as rochas sedimentares 

locais, valores diagnosticados ao longo de toda área estudada, desde a nascente preservada até 

a confluência degradada corroboram  esta afirmação.  

Os valores de Cr diagnosticados na água superficial da bacia hidrográfica foram 

restritos a dois pontos de coleta na primeira campanha amostral, com concentrações variando 

entre 17,65 a 24,7 μg /L, os demais pontos amostrais não apresentaram valores maiores que os 

limites de detecção do aparelho (17,00 μg /L). Barros et al. (2009), diagnosticaram 

concentrações do elemento traço oscilando entre 1,83 μg /L
 
a 29,24 μg /L

 
com maiores 

valores na época de menor vazão, situação adversa a bacia hidrográfica do Rio Xopotó.  

Os cursos d’água da bacia hidrográfica do rio Xopotó apresentaram concentrações de 

Cu apenas na primeira amostragem, os valores oscilaram entre 7,43 a 18,93 μg/L
 
em

 
três 

pontos amostrais, valores abaixo dos 90 μg/L
 
do estabelecido na CONAMA 357/05. Gomes et 

al. (2012), diagnosticaram concentrações de Cu na bacia hidrográfica do Rio Paraíba do Sul  

variando entre 0,12 a 16,92 μg/L.  

Os valores de Li na área de estudo na primeira amostragem oscilaram entre 6,05 a 6,68 

μg /L,
 
na segunda coleta amostral seis pontos apresentaram maiores concentrações que as 

detectadas anteriormente, variando entre 5,39 a 9,17 μg/L. As baixas concentrações do 

elemento traço nas duas campanhas amostrais podem indicar fonte natural relacionada com 

feldspatos presentes na bacia hidrográfica. 

As concentrações de Zn na água superficial oscilaram entre 11,4 a 143,0 μg/L
 
na 

primeira campanha amostral, os valores decaíram substancialmente na segunda coleta, 

variando entre 10,69 a 37,98 μg/L. Barros et al. (2009), diagnosticaram concentrações de Zn 
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entre 1,57 e 36,17 μg/L, o escoamento superficial influenciou os maiores valores do elemento 

traço, assim como pode ter ocorrido na bacia hidrográfica do Rio Xopotó. Situação adversa 

foi observada por Gomes et al. (2013), que detectaram as maiores concentrações de Zn na 

bacia hidrográfica do Rio Paraíba do Sul no período seco. Os mesmos autores relacionam 

valores elevados do elemento traço com lançamentos de efluentes domésticos e industriais 

nos cursos d'água. Considerando os três pontos com maiores valores (01, 12 e 13) de Zn na 

bacia hidrográfica do Rio Xopotó, é possível relacionar as concentrações do ponto 01 com o 

Zn presente nos fertilizantes e pesticidas provenientes de regiões agrícolas nas áreas 

adjacentes, já que o ponto não recebe influência de lançamentos de águas servidas, nos pontos 

12 e 13 pode ter ocorrido o agrupamento de ambas as características de contaminação, já que 

as duas áreas são influenciadas por lançamentos de esgoto doméstico in natura e escoamento 

de terras agrícolas.  

Os valores de Mn na água superficial da área de estudo variaram entre 11,3 a 72,4 

μg/L
 
na primeira campanha amostral, na segunda coleta houve redução das concentrações em 

todos os pontos analisados, com valores oscilando entre 3,29 a 44,7 μg/L. As baixas 

concentrações do elemento traço presente em toda área da bacia hidrográfica indicam 

proveniência natural das rochas sedimentares predominantes na região analisada, que são 

importantes jazidas de Zn. O ponto 06 em ambas as campanhas de coleta apresentou as 

maiores concentrações do elemento traço (72,4 e 44,7 μg/L) respectivamente, os valores 

podem ser resultados das atividades antrópicas e urbanização do ponto. 

Autores como Barro et al. (2009), diagnosticaram concentrações de Zn oscilando entre 

3,56 a 149, 57 μg/L, já Baggio & Horn (2011), detectaram valores do elemento traço em 

águas superficiais entre 20 e 112 μg/L
 
e relacionaram  estas concentrações com  a intensidade 

do escoamento superficial e geologia local. Em ambas as pesquisas, houve pontos em 

desacordo com a CONAMA 357/2005, situação não observada na bacia hidrográfica do Rio 

Xopotó.  

Contrações de P na água superficial foram detectadas em apenas dois pontos (03 e 05) 

na primeira coleta oscilando entre 0,075 a 0,087 μg/L, em todos os demais pontos os valores 

foram menores que o limite de detecção do aparelho (0,065 μg /L), o que não significa 

ausência do elemento traço na água. Na segunda campanha amostral três pontos (08, 09, e 13) 

apresentaram concentrações de P variando entre 0,071 a 0,077 μg/L.  

 

8.4.2 Elementos traços em sedimento 
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As concentrações de elementos traços dos sedimentos de fundo da bacia hidrográfica 

do Rio Xopotó foram analisadas considerando a Resolução CONAMA 454/2012, que 

estabelece dois níveis de classificação de sedimentos em água doce, visando assegurar a 

qualidade ecológica para a biota aquática e em consequência a redução de contaminação em 

seres humanos.  

Na primeira campanha amostral apenas o Cr ultrapassou o limite máximo estabelecido 

pela legislação vigente para o nível 2, cuja característica é causar maiores danos a biota 

aquática local. Na segundo coleta amostral o As, Cr, Pb apresentaram valores acima dos 

níveis determinados pela CONAMA 454/2012 para o nível 2. Valores de Cu, Ni e Zn foram 

diagnosticadas em ambas as coletas, no entanto, suas concentrações não estiveram acima do 

preconizado para manutenção da qualidade da vida aquática, permanecendo em diversos 

pontos amostrais abaixo dos valores orientadores do nível 1, que propicia menores danos aos 

organismos aquáticos,  ou em concentrações intermediárias entre ambos os níveis. Elementos 

traços como: Ba, Mn, Al, Fe, Ca, K, Mg também foram detectados nas coletas amostrais, 

porém na legislação brasileira não há valores máximos especificados que os contemple. As 

tabelas 6 e 7 evidenciam as concentrações desses elementos. 
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Elemento traço As Cr Cu Ni Zn Pb Ba Mn Al Fe Ca K Mg Na P S 

Limite mg kg
-1

 

Nível 1 
5,0 37 35 18 123 35 

                    

Limite mg kg
-1

 

Nível 2 
17 90 197 35,9 315 91,3 

          
Ponto 

 
1 10,0 70,6 26,5 18,1 86,9 11,6 166,0 1317,7 21151,7 35655,0 1214,2 2186,4 3072,2 63,4 323,1 389,5 

2 < LQ 76,7 26,5 13,5 50,3 17,9 71,5 322,1 12121,7 40245,3 699,2 741,6 1077,4 54,6 299,0 138,6 

3 < LQ 43,1 17,7 9,7 67,0 < LQ 135,8 541,1 9233,3 27008,3 863,9 1124,2 2037,2 52,5 355,8 92,5 

4 < LQ 54,1 15,9 9,6 29,0 9,0 92,1 372,0 10785,9 35114,0 307,5 868,5 1323,5 44,6 293,4 140,3 

5 < LQ 23,7 11,6 5,9 22,3 < LQ 71,6 190,2 5446,8 15133,1 248,3 631,6 1213,0 51,0 146,2 70,1 

6 < LQ 82,1 28,3 20,6 31,5 11,1 37,4 489,9 6528,4 24884,7 288,5 301,7 420,2 26,4 195,0 39,4 

7 < LQ 47,3 19,2 9,7 44,4 13,7 89,1 624,6 9200,8 28603,8 929,7 1032,2 1445,7 76,2 271,3 245,6 

8 < LQ 115,9 124,3 36,2 114,1 31,4 69,6 520,5 9590,7 35409,1 1003,0 853,8 1252,5 75,6 201,3 151,6 

9 < LQ 66,3 132,1 12,5 104,5 53,2 96,3 632,2 13629,1 51332,6 810,9 690,8 850,1 72,5 391,2 240,2 

10 < LQ 45,8 14,5 12,4 22,9 7,8 36,0 213,7 6713,4 17554,2 350,4 236,0 609,0 55,5 89,2 83,5 

11 < LQ 87,2 84,8 17,8 221,2 79,8 144,9 1942,3 11436,4 52944,5 1532,9 1430,4 1726,5 80,0 463,3 198,8 

12 < LQ 73,5 79,0 18,3 86,5 39,8 117,3 715,6 9496,0 37712,0 1217,6 1527,5 2148,2 67,6 291,0 124,5 

13 < LQ 57,6 23,3 12,8 36,7 18,4 94,3 558,1 9661,6 36361,3 366,6 1169,8 1527,3 48,4 286,0 91,4 

Tabela 6: Concentrações de elementos traços e maiores em sedimentos na 1ª coleta da bacia hidrográfica do Rio Xopotó 2015 

Concentrações acima do estabelecido para o Nível 2 da CONAMA 454/2012 
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Elemento 

traço 

As  Cr Cu Ni Zn Pb Ba Mn Al Fe Ca K Mg Na P S 

Limite 

mg kg
-1

 

Nível 1 

5,9 37,3 35,7 18 123 35           

Limite 

mg kg
-1

 

Nível 2 

17 90 197 35,9 315 91,3           

Ponto  

1 25,3 78,7 30,6 25,5 96,4 29,0 386,1 5991,3 18184,2 41519,4 1628,7 1851,4 2740,5 95,2 389,8 380,8 

2 < LQ 32,4 9,1 7,6 27,0 18,2 58,3 505,6 4176,8 17215,3 2606,3 688,2 871,4 53,3 133,4 94,8 

3 < LQ 49,6 12,3 10,7 48,1 8,4 163,1 528,6 9786,6 36828,5 663,5 1195,4 2218,9 62,1 358,3 251,4 

4 < LQ 68,1 19,4 11,7 38,1 19,0 124,1 683,5 12133,3 51225,7 361,1 1083,6 1695,7 59,7 428,5 278,5 

5 < LQ 38,6 22,6 8,6 59,3 65,7 146,9 735,4 9623,1 33686,4 614,0 1188,8 1805,6 64,9 401,3 213,8 

6 9,1 91,2 21,3 21,0 164,0 423,3 193,7 2567,1 13861,5 52616,3 1347,0 1273,7 1823,1 98,7 445,8 279,9 

7 < LQ 44,0 14,1 8,8 29,2 17,1 92,5 284,3 8682,3 28590,9 406,0 796,4 1182,6 53,6 246,2 176,6 

8 < LQ 105,1 22,2 21,7 52,5 37,1 104,4 1080,9 10335,6 42663,3 773,8 973,7 1425,5 60,0 256,1 176,1 

9 < LQ 76,3 27,0 11,0 60,6 36,5 122,6 1351,3 21496,0 63149,3 760,0 915,8 1129,3 62,4 506,4 276,8 

10 < LQ 63,2 22,6 11,2 35,1 31,4 83,6 246,2 10299,3 17046,7 633,9 565,6 1154,4 50,8 162,7 327,4 

11 < LQ 46,0 16,4 6,2 32,3 20,7 93,3 1304,6 10786,3 44039,3 695,1 535,8 672,2 57,2 361,5 254,7 

12 < LQ 151,0 35,3 21,0 65,8 100,5 91,9 980,7 13421,9 64569,7 655,1 761,7 1055,0 50,8 474,2 128,7 

13 < LQ 28,02 8,8 6,1 18,1 25,5 56,5 534,7 5075,8 17112,0 353,9 514,3 739,8 34,7 156,6 89,4 

Tabela 7: Concentrações de elementos traços e maiores em sedimentos na 2ª coleta da bacia hidrográfica do Rio Xopotó em 2015  

Concentrações acima do estabelecido para o Nível 2 da CONAMA 454/2012 
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8.4.2.1 Arsênio- As 

 

Na primeira campanha amostral apenas o ponto 01 da área estudada apresentou 

concentrações de As acima do limite de detecção do aparelho (7,6 mg kg
-1

). O valor está 

abaixo do limite estabelecido pela CONAMA 454/2012 para o nível 2, que representa maior 

perigo para a vida aquática.  Na segunda campanha de coleta dois pontos amostrais (01 e 09) 

foram diagnosticados com concentrações do elemento traço, o ponto 01 apresentou valor em 

desacordo com o limite máximo para o nível 2 da legislação (17 mg kg
-1

), o ponto 06 não 

superou o limite preconizado, no entanto, o valor esteve acima do máximo aceitável para 

classificar o ponto no nível 1, como improvável de causar danos a biota aquática, na Figuras 

50, 51 e 52 é possível observar a variação das concentrações do elementos em ambas as 

amostragens. Demais estudos comprovam a contaminação do elemento traço em afluentes da 

bacia hidrográfica do Rio Doce, muito, devido à extração aurífera, no entanto, na região da 

bacia hidrográfica do Rio Xopotó não há observações quanto a recente extração de ouro. Parra 

et al. (2007), diagnosticaram no Rio Conceição na estação chuvosa até 38,0 mg kg
-1, 

na 

estação seca a maior concentração foi igual á 89,0 mg kg
-1

 do elemento traço, Mendes et al. 

(2013), chegaram a diagnosticar no Ribeirão Caraça, concentrações de  970 mg kg
-1 

 de As. 

Autores como Andrade et al. (2010),  detectaram em espécime do  peixe Acará (Geophagus 

brasiliensis) no Rio Piracicaba, teores de As acima do estabelecido pela legislação em todos 

os pontos amostrados, sendo assim, impróprios para consumo humano, os autores 

relacionaram  os valores com as concentrações do elemento traço nos sedimentos do recurso 

hídrico.  

   Figura 50: Concentrações de As em sedimentos na bacia 

 hidrográfica do Rio Xopotó 
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Figura 52: Mapa das concentrações de As em sedimentos (2ª coleta) 

 na bacia hidrográfica do Rio Xopotó-MG 

 

 

 

 

Figura 51: Mapa das concentrações de As em sedimentos (1ª coleta) na 

bacia hidrográfica do Rio Xopotó  
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8.4.2.2 Cromo- Cr 

 

As concentrações de Cr na primeira campanha de coleta na bacia hidrográfica 

estudada, oscilaram entre 23,7 a 115,9 mg kg
-1

. Apenas o ponto 08 ultrapassou o limite 

estabelecido na legislação de 90,0 mg kg
-1

,
 
sendo assim, neste ponto amostral há maior 

viabilidade do elemento traço  ser nocivo a comunidade aquática local. Nesta coleta não 

houve pontos com valores de Cr abaixo do limite garantidor do bem estar ambiental dos 

organismos, preconizado na resolução CONAMA 4545/2012 em 37,3 mg kg
-1

. Todos os 

demais pontos analisados apresentaram concentrações intermediarias do elemento traço, que 

ocasionalmente podem causar danos à biota local. Nas Figuras 53, 54 e 55 estão evidenciadas 

as concentrações de Cr. 

 

Figura 52: Gráfico de concentrações de Cr na 1ª e 2ª coleta na bacia 

 hidrográfica do Rio Xopotó em 2015 

 

                    Fonte: A própria autora  

 

Na segunda campanha de coleta os valores do elemento traço apresentaram tendência 

de aumento, oscilando entre 28,02 a 151 mg kg
-1

, dois pontos (08 e 12) ultrapassaram os 

limites seguros da CONAMA 454/2012. O alto valor de Cr diagnosticado no ponto amostral 

08 nas duas campanhas amostrais está relacionado com as características geológicas do local, 

já que não há lançamentos de águas resíduárias ou industriais nas adjacências, Mortatti et al. 

(2012), diagnosticaram na bacia hidrográfica do Rio Tietê concentrações de Cr oscilando 

entre 60 a 262 mg kg
-1

, segundo os autores, os  altos valores do elemento traço na área 
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estudada estão relacionados com a intensa ocupação humana e descarga de efluentes in natura 

no cursos d'água. O Cr possui poder de biomagnificação ao longo da cadeia trófica podendo 

chegar a níveis elevados ao ser humano, Andrade et al. (2010), diagnosticaram concentrações 

do elemento traço acima do limite da legislação no músculo do peixe Acará (Geophagus 

brasiliensis)  em todos os pontos amostrados no Rio Piracicaba, os autores relacionaram os 

resultados com os valores de Cr no sedimento local.  

A detecção de Cr nos pontos amostrais 09, 11 e 12 em ambas as campanhas amostrais, 

podem ser relacionadas com o aporte do lançamento de esgoto in natura do município de Ubá, já 

que nos processos industriais para produção de móveis, principal atividade econômica da região, o 

Cr pode ser utilizado. Farege et al. (2013), analisou os resíduos de madeira do polo moveleiro 

de Ubá e detectou nos resíduos e cinza do material concentrações de Cr. 
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 Figura 54: Mapa das concentrações de Cr em sedimentos (2ª coleta)  

na bacia hidrográfica do Rio Xopotó-MG 

 

Figura 53: Mapa das concentrações de Cr em sedimento (1ª coleta)  

na bacia hidrográfica do Rio Xopotó-MG 
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8.4.2.3 Chumbo – Pb 

 

Na primeira amostragem houve tendência de baixas concentração de Pb ao longo de 

toda área estudada, variando entre 7,8 a 79,8 mg kg
-1

. Nenhum ponto amostral apresentou 

valores superiores ao determinado (91,3 mg kg
-1

) na legislação vigente, atribuindo a bacia 

hidrográfica para este elemento traço, caráter de  elevada qualidade ambiental para biota 

regional. Três pontos de coleta (09, 11 e 12) apresentaram valores que os classificam como 

passiveis de causar algum dano ao ecossistema aquático, na faixa intermediaria, todas as 

demais concentrações de Pb  estiveram abaixo limite para o nível 1 (35 mg kg
-1

), como pode 

ser observado na Figura 56. 

Os pontos amostrais 09, 11 não possuem rocha predominante identificada, os pontos 

recebem lançamento de esgoto doméstico in natura do município de Senador Firmino, além, 

da contribuição de águas servidas da cidade de Ubá, considerável polo moveleiro em que o Pb 

pode fazer parte dos processos industriais. Farege et al. (2013), analisou os resíduos de 

madeira do polo moveleiro de Ubá e detectou nos resíduos e cinza do material concentrações 

de Pb. O ponto amostral 12 recebe de toda contribuição do esgoto in natura dos pontos a 

montante e está localizado no domínio de enderbito, norito, opdalito e quartizito. 

 

         Figura 55: Gráfico das concentrações de Pb na 1ª e 2ª coleta na bacia 

        Hidrográfica do Rio Xopotó em 2015 
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entanto, nos pontos de coleta 06, 09 e 12 diagnosticou-se valores acima do definido na 

CONAMA 454/2012, como evidenciado nas Figuras 57 e 58, caracterizando- os em alta 

possibilidade de afetar negativamente a biota aquática local (nível 2).  A alta concentração do 

elemento traço no ponto 06 (423,3 mg kg
-1

) pode ser associada a uma descarga pontual de Pb 

na água residuária do município de Cipotânea, já que foi trinta e oito vezes acima do 

determinado na primeira amostragem para o local. Nos pontos 09 e 12 também há lançamento 

de água residuária in natura, com o poder de diluição reduzido, característica da segunda 

campanha de coleta, houve concentração do elemento traço. As Figuras 57 e 58 evidenciam as 

concentrações na primeira e segunda coleta. 

Na bacia hidrográfica do Rio Ribeira de Iguape- SP, Cunha & Calijuri (2008), 

diagnosticaram 26,3 mg kg
-1 

como as maiores concentrações de Pb na área estudada, autores 

como Mortati et al. (2010),  detectaram 77,0 mg kg 
-1  

como as concentrações mais elevadas 

no Rio Tietê, que recebe águas resíduarias in natura, valores muito abaixo dos picos do 

elemento traço na bacia hidrográfica do Rio Xopotó. O Pb é um elemento não essencial, 

bioacumulativo em organismos aquáticos e humanos, e causa consequências irreversíveis a 

saúde humana.  
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Figura 56: Mapa das concentrações de Pb em sedimentos (1ª coleta)  

na bacia hidrográfica do Rio Xopotó-MG 

 

Figura 57: Mapa das concentrações de Pb em sedimentos (2ª coleta)  

na bacia hidrográfica do Rio Xopotó-MG 
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8.4.2.4 Níquel - Ni 

 

As concentrações de Ni na primeira campanha amostral os oscilaram entre 5,9 a 36,2 

mg kg
-1

, com exceção dos pontos amostrais 01, 06, 08 e 12, todos os demais apresentaram 

valores abaixo do limite preconizado na CONAMA 454/2012, como evidenciado na  Figura 

59,  sendo assim, classificados no nível 1 de comprometimento da qualidade. O único ponto 

amostral em desacordo com a legislação vigente, o ponto 08 (36,2 mg kg
-1

) apresentou valor 

de Ni um pouco acima de 35,9 mg kg
-1

, valor estabelecido como seguro ao meio aquático.  

Os valores da segunda coleta não ultrapassaram o especificado na legislação, 

novamente os pontos 01, 06, 08 e 12 apresentaram concentrações do elemento traço para 

classifica-los na faixa intermediária de impacto ao meio biótico, o que faz pressupor que os 

pontos de coleta apresentam fontes pontuais do elemento traço, como pode ser observado na 

Figura 59. Os pontos 01 e 08 não apresentam lançamentos de esgoto doméstico in natura, no 

entanto, a possível adubação de Eucalipto (Eucalyptus) no ponto 08 e de outras culturas no 

ponto 01 pode ter contribuído com a potencialização das fontes litológicas. Os pontos de 

coleta 06 e 12 possuem interferência dos pontos a montante e de suas respectivas atividades 

antrópicas e de lançamento de esgoto doméstico in natura.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 58: Concentrações de Ni na 1ª e 2ª coleta na bacia hidrográfica  

do Rio Xopotó 

 

         Fonte: A própria autora  
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As concentrações do elemento traço no Rio Tietê, segundo Mortati et al. (2010), 

oscilaram entre 31,0 a 92,0 mg kg
-1

, os maiores valores do elemento traço segundos os autores 

estiveram relacionados com despejos de esgoto doméstico in natura. Santos et al. (2012), 

detectaram valores de Ni entre 5,0 a 30,0 mg kg
-1, 

os autores relacionaram  as concentrações 

com fertilizantes e agrotóxicos. Na bacia hidrográfica do Rio Xopotó, as características 

geológicas, como a presença de anfiobólios, podem ter sido potencializadas pelas atividades 

antrópicas como urbanização e utilização de insumo agrícola. A correlação positiva entre os 

elementos Co e Ni na bacia hidrográfica evidencia a litologia local como a principal fonte Ni 

na bacia hidrográfica, como pode ser observado na Figura 60. As Figuras 61 e 62 demonstram 

espacialmente as concentrações de Ni na primeira e segunda coleta. 

 

Figura 59: Correlação entre Ni e Co na bacia hidrográfica do Rio Xopotó 
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Figura 62: Mapas das concentrações de Ni em sedimentos (2ª 

coleta) na bacia hidrográfica do Rio Xopotó-MG 

 

Figura 61: Mapa das concentrações de Ni em sedimentos (1ª coleta) na 

bacia hidrográfica do Rio Xopotó – MG 
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8.4.2.5 Cobre (Cu), Zinco (Zn) 

 

As concentrações de Cu na área estudada não ultrapassaram o limite máximo da 

CONAMA 454/2012, no entanto, na primeira campanha amostral os pontos 08, 09, 11 e 12 

apresentaram valores elevados do elemento traço, que os classificou na faixa intermediaria de 

consequências ao meio biótico.  

Os pontos amostrais 09 (132,1 mg kg
-1

) e 12 (79,0 mg kg
-1

) recebem interferência de 

esgoto doméstico in nautra e escoamento  superficial urbano o que pode ter interferido nas 

concentrações do elemento traço. Os pontos de coleta 08 (124,0 mg kg
-1

) e 11 (84,8 mg kg
-1

) 

não recebem este tipo de influência, no entanto, ambos estão nas adjacências de plantações de 

eucaliptos, que podem ter recebido fungicidas a base de Cu, como evidenciado na Figura 63.  

Na segunda coleta amostral todos os pontos apresentaram concentrações abaixo de 

35,7 mg kg
-1

, limite estabelecido para o nível 1 de impacto a biota aquática, como pode ser 

observado na Figura 62. Diversos autores pesquisaram concentrações do elemento traço em 

sedimentos de fundo. Como Mortati et al. (2010), que  detectaram  valores de Cu oscilando 

entre 39 a 200 mg.Kg
-1

, a maior concentração do elemento foi diagnosticada a jusante da 

cidade de São Paulo, sendo relacionada com a influência de esgoto doméstico in natura, como 

pode ser observado na Figura 64.  

Santos et al. (2012), diagnosticaram concentrações de Cu no Ribeirão Piancó – Go, 

variando entre 57,0 a 62,0 mg kg
-1

, Silva et al. (2013), detectaram valores do elemento traço 

na sub-bacia hidrográfica do Ribeirão do Carmo (Alto Rio Doce)-MG, em até 36,64 mg kg
-1 

(sedimento de fundo). Outro elemento traço detectado na bacia hidrográfica do Rio Xopotó, 

mas em concentrações abaixo da recomendada na CONAMA 454/2012 foi o Zn.  
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Figura 61: Mapa das concentrações de Cu em sedimentos (2ª 

coleta) n abacia hidrográfica do Rio Xopotó- MG 

 

 

Figura 60: Mapa das concentrações de Cu em sedimentos (1ª coleta) na bacia 

hidrográfica do Rio Xopotó-MG 
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O Zn foi diagnosticado em ambas as campanhas de amostragem. Na primeira coleta 

apenas a concentração do ponto amostral 11 apresentou probabilidade mediana para afetar a 

biota local, constituindo o valor mais elevado da coleta em questão (221,2 mg kg
-1

),  a 

concentração possivelmente possui proveniência litológica neste ponto. Dois outros pontos de 

amostragem apresentaram concentrações de Zn significativas, os pontos de coleta 08 (114,1 

mg kg
-1

) e 09 ( 104,05 1 mg kg
-1

), entretanto, ambos foram inseridos na faixa de classificação  

no nível 1, como demonstrado na  Figura 65. Na segunda campanha amostral, apenas o ponto 

de coleta 06 apresentou concentração de Zn para ser classificado na faixa de média 

possibilidade de afetar o ecossistema aquático, o ponto amostral 06 recebe lançamento de 

esgoto doméstico in natura, o que pode ter influenciado o resultado. Todos os demais 

apresentaram valores do elemento traço inferiores a 123,0 mg kg
-1 

, como observado na Figura 

66.  

Mortati et al. (2010), detectaram concentrações de Zn na bacia hidrográfica do Rio 

Tietê oscilando entre 88 a 648 mg kg
-1

, onde apenas um valor pode ser classificado na faixa 

de qualidade 1, outro ponto amostral apresentou concentrações características da classificação 

intermediaria e todos os demais estiveram acima do limite máximo estabelecido na legislação, 

comprovando a degradação do corpo hídrico e  alta probabilidade deletéria ao ecossistema 

aquático. Os autores relacionaram as elevadas concentrações do elemento traço com a falta de 

tratamento de esgoto da cidade, o elemento traço possui caráter de bioacumulação trófica.   
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Figura 63: Mapa das concentrações de Zn em sedimentos (2ª 

coleta) na bacia hidrográfica do Rio Xopotó-MG 

Figura 62: Mapa das concentrações de Zn em sedimentos (1ª 

coleta) na bacia hidrográfica do Rio Xopotó-MG 
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A correlação positiva entre Zn e Cu corobora para esclarecer a origem dos elementos 

traços e certificar a fonte geológica dos mesmos, possivelmente potencializada por atividades 

antrópicas como lançamentos de esgoto doméstico in natura e uso de fungicidas. A Figura 67 

evidencia essa forte correlação na bacia hidrográfica do Rio Xopotó. 

 

Figura 64: Correlação entre Zn e Cu na bacia hidrográfica do Rio Xopotó 

Rio Xopotó 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: A própria autora  

 

 

8.4.2.6 Elementos maiores e traço: Alumínio (Al), Ferro (Fe), Magnésio (Mg),  Potássio 

(K), Fósforo (P),  e Manganês (Mn)  

 

A litologia da bacia hidrográfica do Rio Xopotó é representada principalmente por 

anfibólitos e granitos, rochas que apresentam elevadas concentrações de Fe, Mg, Al, K, Ca e 

Na. Sendo assim, as concentrações observadas desses elementos na área de estudo, são 

provenientes das características naturais da bacia hidrográfica. A correlação entre esses 

elementos é um bom indício da proveniência litológica, como evidenciado posteriormente. 

A legislação brasileira não possui limites máximos estabelecidos para certos elementos 

abundantes na crosta terrestre e frequentemente observados nos sedimentos das bacias 

hidrográficas nacionais. Isto se dá, principalmente por serem considerados essenciais em altas 

concentrações ao ser humano, biota aquática e pela baixa toxicidade dos mesmos. 
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As concentrações de Al na área estudada oscilaram entre 5.446,8 e 21.151,7 mg.Kg
-1

 

na primeira coleta. O ponto 01, a nascente da bacia hidrográfica apresentou as maiores 

concentrações do elemento maior (21.151,7 mg kg
-1 

), seguido pelo ponto 09 (13.629,1 mg kg
-

1 
) e ponto 02 (12.121,6 mg kg

-1
). Na segunda campanha houve aumento em grande parte dos 

pontos amostrais, sendo que os pontos 01, 06 e 09 apresentaram picos elevados de Al. 

Os valores de Fe em ambas as campanhas de amostragem ultrapassaram os 15.000,0 

mg kg
-1 

, na primeira amostragem os pontos de coleta 02 (40.245,3 mg kg
-1

), 09 (51332,6 mg 

kg
-1

) e 11 (52.944,5 mg kg
-1

) apresentaram as maiores concentrações desse elemento maior, 

na segunda coleta as maiores concentrações estiveram presentes nos pontos amostrais 06 (52. 

616,3 mg.Kg
-1

), 09 (63.149,3 mg kg
-1

) e ponto 12 (64.569,7 mg kg
-1

). Silva et al. (2013), 

detectaram  valores de Fe na região do Alto Rio Doce (Quadrilátero Ferrífero), oscilando na 

estação da estiagem entre 174.132,0 á 259.064 mg kg
-1 

e na estação chuvosa entre 146.815,0  

e 227.198,0 mg kg
-1

, valores muito acima dos detectados na bacia hidrográfica do Rio 

Xopotó.  

Em rochas compostas quimicamente por minerais ferromagnesianos, como os 

anfibólios, observar proporções similares entre ambos, em sedimentos, pode indicar forte 

indicio de proveniência natural. A Figura 68 demonstra a correlação positiva mais 

significativa em pontos como: 05, 07, 10 e 12. 

           

Figura 65: Correlação entre Fe e Mg na bacia hidrográfica do Rio Xopotó  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  Fonte: A própria autora 
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As concentrações de Mg na bacia hidrográfica na primeira amostragem oscilaram 

entre 420,2 e 3.072,2 mg kg
-1, 

com maiores valores  nos pontos de coleta 01 (nascente), 03 e 

12 (rio principal com influência de lançamento de esgoto doméstico in natura). Na segunda 

coleta as concentrações variaram entre 672,2 e 2.740,4 mg kg
-1, 

com maiores valores 

detectados nos pontos amostrais 01, 03 e 06. 

As concentrações de Mg, possivelmente possuem caráter litológico, já que em rochas  

como os anfibólios, que são os constituintes da bacia hidrográfica do Rio Xopotó, há altas 

concentrações do elemento. A forte correlação com o Ca, outro mineral predominante na 

constituição química dessas rochas, corrobora a afirmativa. Na Figura 69 é possível observar a 

correlação entre estes elementos. 

 

               Figura 66: Correlação entre Ca e Mg na bacia hidrográfica do Rio Xopotó 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

              Fonte: A própria autora  

 

Os valores mais elevados de K na primeira amostragem foram detectados nos pontos 

de coleta 01 (2.186,4 mg kg
-1 

), 11 (1.430,4 mg kg
-1 

) e 12 (1.527,5 mg kg
-1

). Na segunda 

campanha amostral as maiores concentrações foram observadas nos pontos amostrais 01 

(1.851,4 mg kg
-1

), 03 (1.195,4 mg kg
-1

) e 1273,6 mg kg
-1

). 

As concentrações de P na área estudada oscilaram entre 89,2 e 463,3 mg kg
-1  

na 

primeira coleta
 
, com maiores valores nos pontos 03, 09 e 11. Na segunda campanha, variaram 

entre 133,3 á 506,4 mg kg
-1

,
 
as concentrações mais elevadas estiveram presentes nos pontos 

amostrais 06, 09 e 1 
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Os valores de Mn na primeira amostragem oscilaram entre 190,2 e 1317,7 mg kg
-1

 

com maiores concentrações nos pontos de coleta 01, 11 e 12. Na segunda campanha amostral 

os valores variaram entre 246,2 e 5.991,3 mg kg
-1 

, com maiores concentrações nos pontos de 

amostragem 01, 06 e 09. 

 

9 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

A bacia hidrográfica do Rio Xopotó composta por quatorze municípios possui 

características urbanas e rurais. A região no geral não apresenta atividade industrial 

significativa, exceto pelo polo moveleiro localizado em Ubá e a mineração de areia, seguida 

pela extração de quartzo, os quais são as extrações minerais mais importantes. A economia 

regional é baseada na pecuária leiteira. A  degradação da qualidade da água local é 

proveniente da elevada carga orgânica de esgoto doméstico in natura dos núcleos 

populacionais, concomitante, á atividade pecuária, desenvolvida na área de drenagem.   

A qualidade da água na bacia hidrográfica do Rio Xopotó, considerando o IQA 2015, 

apresentou qualidade razoável a excelente, com predominância das características de boa 

qualidade. Em comparação com os resultados de IQA observados na série histórica, a bacia 

hidrográfica em 2015, apresentou significativa melhora na classificação da qualidade da água, 

já que não houve valores de IQA retratando características qualitativas ruins.  

 A E. coli foi o parâmetro de maior influência no cálculo do IQA, na bacia 

hidrográfica do Rio Xopotó, influência também observada na série histórica.  No IQA 2015, 

as concentrações de fosfato e turbidez, antes observadas como preponderantes no cálculo do 

índice, deixaram de ser grande influencia. No entanto, a DBO5d-20ºc, que nos últimos 15 anos 

não foi significativa para o resultado final do IQA no Rio Xopotó, foi o segundo parâmetro 

mais significante para a qualidade da água em 2015.  

Relacionando os resultados do IQA 2015 desta pesquisa científica, com os resultados 

do IQA 2015 do monitoramento do IGAM, foi possível observar a diferença na classificação 

qualitativa da bacia hidrográfica quando houve o aumento dos pontos de amostragem. 

Considerando os resultados do IGAM em 2015, o IQA da bacia hidrográfica do Rio Xopotó 

variou entre 71,2 a 79,6. A classificação da bacia hidrográfica foi de IQA bom, durante todo 

ano pelo IGAM. Não houve parâmetros com concentrações acima do estabelecido na 

resolução CONAMA 357/05 em nenhuma amostragem, sendo a E. coli, o parâmetro de maior 

influência no cálculo. Os resultados das amostragens próprias em 2015 determinaram o IQA 

da bacia hidrográfica oscilando entre 62,1 a 79,2, variando entre IQA razoável e IQA bom, 
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com predominância de melhores resultados na época da estiagem. Os municípios com IQA 

mais baixos, foram Cipotânea e Brás Pires. A DBO5d-20ºc e o fósforo, apresentaram  

concentrações acima do estabelecido na CONAMA 357/05 na estação chuvosa e na estação 

seca. As concentrações de E. coli estiveram em desacordo com o preconizado na legislação 

em ambas as estações sazonais. Em relação à sazonalidade, os melhores resultados de IQA na 

bacia hidrográfica do Rio Xopotó, estiveram relacionados com menores índices 

pluviométricos na região. O que também foi possível observar na série histórica e no 

monitoramento do IGAM 2015. 

Quanto a outros fatores relacionados à qualidade da água na bacia hidrográfica do Rio 

Xopotó, além das elevadas concentrações de E. coli em 2015 detectadas no monitoramento 

próprio, a bacia hidrográfica apresentou diversificados genótipos de E. coli diarreiogênica 

(EHEC, EPEC e ETEC), que foram observados em ambas as amostragens. Houve 

predominância de patótipos diarreiogênicos na estação chuvosa.  

Em relação aos elementos traços e maiores, as águas superficiais da bacia hidrográfica 

do Rio Xopotó apresentaram concentrações de Fe e Al acima do estabelecido na CONAMA 

357/05 para águas classe 2. Demais elementos como Ba, Cr, Cu , também foram observados, 

mas em concentrações inferiores as preconizadas na legislação já citada. Novamente, as 

maiores concentrações estiveram relacionadas com a estação chuvosa. Quanto a presença de 

elementos traços e maiores em sedimentos, houve concentrações acima dos limites 

estabelecidos na CONAMA 454/12 para o nível 2,  de Cr, As e Pb, incidentes na estação seca. 

Diante dos fatos explanados acima, é possível estabelecer as principais características 

em relação à deterioração da qualidade da água na bacia hidrográfica do Rio Xopotó. Os 

cursos d’água possuem um bom poder de diluição, já que a confluência da bacia hidrográfica 

apresentou característica de razoável à boa qualidade de água.  No entanto, o afluente do Rio 

Xopotó (Rio Espera) no Município de Cipotânea, apresentou deterioração de qualidade, 

considerando baixos valores de IQA, indiferente da sazonalidade, assim, como o Rio Xopotó 

na cidade de Brás Pires.  A contaminação microbiológica de origem fecal foi a principal causa 

da degradação da bacia hidrográfica, resultando principalmente do lançamento de esgoto 

doméstico in natura dos centros urbanos. Este problema é consequência da ausência de ETE’s 

na maioria dos municípios, e em menor proporção, do carreamento de partículas de áreas 

pecuárias, potencializado pela ausência de mata ciliar.  A confirmação de patógenos 

diarreiogênicos ao longo da bacia hidrográfica representa riscos à saúde pública e animal 

devido ao contato direto com os cursos d’água, comprometendo diversos usos, como a 

recriação e irrigação de hortaliças e demais culturas ingeridas in natura. Ainda, prejudica a 
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dessedentação de animais. A presença de elementos traços e maiores na água superficial e em 

sedimentos, também foram fatores comprometedores da qualidade da água na bacia 

hidrográfica. Em sua maioria, foram provenientes da litologia regional, potencializados pelas 

já citadas atividades antrópicas acima, e por meio das atividades industriais do polo moveleiro 

de Ubá.  Estes elementos podem causar danos ao ecossistema aquático e consequentemente á 

saúde humana. No entanto, faz-se necessário determinar suas especiações e 

biodisponibilidade para o meio ambiente e biota aquática, somente assim é possível afirmar o 

verdadeiro comprometimento dos cursos d’água da bacia hidrográfica. A sazonalidade anual 

traz alterações importantes na qualidade da água da bacia hidrográfica. O escoamento 

superficial da estação chuvosa para estes cursos d’água foi mais atuante que a redução do 

poder de diluição da estiagem. 

Em bacias hidrográficas com as características da do Rio Xopotó, investimentos 

estruturais em saneamento básico são fundamentais, seja para minimizar a degradação 

resultante das atividades antrópicas, seja, para atuar na saúde pública preventivamente. O 

processo convencional de tratamento de água das ETA’s existentes deve ser realizado 

corretamente, observando principalmente a potencial contaminação por patógenos dos 

mananciais de capitação, e quando possível, a adoção de sistemas avançados para o 

tratamento de água com maior eficiência é recomendado. A implantação de ETE’s 

convencionais nos municípios da bacia hidrográfica é de suma importância para a melhoria 

das características qualitativas dos cursos d’água, devido à redução de matéria orgânica 

lançada nos mesmos, assim como, para atenuação das doenças transmitidas por contaminação 

fecal, como as diarreias. Em situações ideais, o tratamento terciário é o mais indicado. A 

recuperação das matas ciliares ao longo da bacia hidrográfica e manutenção da vegetação 

nestas áreas são medidas efetivas na redução do transporte de partículas do solo para os cursos 

d’água, e em consequência, acarreta a melhoria das características qualitativas da bacia 

hidrográfica, bem como, de seu IQA. 

Finalizando, futuramente almeja-se realizar a avaliação quantitativa da E. coli 

diarreiogênica e posteriormente determinar o grau de risco de contaminação microbiológica 

por ingestão das águas na bacia hidrográfica do Rio Xopotó. 
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