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Resumo – Este trabalho visou analisar pontos críticos no Ribeirão Capivara na região de Araxá – 

Minas Gerais – Brasil. A metodologia utilizada teve por base a coleta de amostras de água em 

pontos pré-determinados, visando à verificação da existência de elementos poluentes, juntamente 

com a observação direta dos processos de assoreamento no corpo d’água, bem como o registro em 

vários meios, das atividades desenvolvidas e dos fenômenos observados. Os resultados obtidos em 

análises demonstraram que este rio sofre grande processo de eutrofização, principalmente devido ao 

fato de ser utilizado para agricultura e pecuária em todo o seu curso. Os demais parâmetros 

analisados estiveram em conformidade com a classificação do rio como classe dois, definida pelo 

IGAM –Instituto Mineiro de Gestão das Águas, sendo que os valores para os referidos parâmetros 

estão dispostos na  “Deliberação Normativa Conjunta COPAM/CERH-MG nº 01, de 05 de maio de 

2008”. 
 

Palavras-Chave – Água. Análise. Impactos.  

. 

MAPPING OF ENVIRONMENTAL QUALITY OF CAPIVARA RIVER - 

ARAXA– MG 
 

Abstract – The aim of this study was to analyze critical points of Capivara River in the region of 

Araxa– Minas Gerais – Brazil. In order to verify existent pollutants elements, along with directly 

observation of sedimentation processes on its water body, as well as to record in different waysthe 

activities developed and phenomenal observed, water samples were collected as methodology.The 

results of analysis showed that this river suffers greatly eutrophication process, mainly due to it 

being used throughout its coursefor farming and ranching. The other parameters were analyzedin 

accordance with IGAM - Mining Institute for Water Management, classification as a class two 

river, being that the values for these parameters are shown in Normative Deliberation Joint 

“COPAM / CERH-MG Nº 01 from 5
th

 May of 2008”. 
 

Keywords – Water. Analyzes. Impacts. 

 

FONTES DE POLUIÇÃO 

Segundo Miller Junior. (2007), existem dois tipos principais de fontes poluidoras e/ou 

contaminantes, são elas: 

 Pontuais: que são fontes que despejam seus poluentes em locais específicos, sendo, por isso, 

fáceis de serem localizadas e monitoradas. Ex: pontos de lançamentos de esgoto sanitário, locais de 

descarte de resíduos industriais, etc; 
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 Não pontuais: são fontes que não possuem um local único de despejo, são difusas, 

espalhadas. Ex: resíduos de confinamento de animais, escoamento superficial de lavouras, etc; 

 

 

Principais leis referentes ao controle da poluição dos recursos hídricos 

 

Dentre outras leis que foram estabelecidas para que se pudesse programar o controle da 

degradação hídrica brasileira está a criação da Lei 9.433/1997 que instituiu a Política Nacional de 

Recursos Hídricos. Uma das abordagens mais relevantes da referida lei para este estudo em questão 

foi a inclusão, dentro dos instrumentos de gestão dos recursos hídricos, do enquadramento dos 

corpos de água em classes, segundos os usos preponderantes de água.  

 

Para estabelecer o artigo da lei citado acima o governo federal instituiu em 2005 a Resolução 

357 do CONAMA (Conselho Nacional do Meio Ambiente), que dispõe sobre a classificação dos 

corpos de água e diretrizes ambientais para o seu enquadramento.  

 

Em 2008 o estado de Minas Gerais sancionou a Deliberação Normativa Conjunta 

COPAM/CERH-MG nº 01, de 05 de maio de 2008. O Instituto Mineiro de Gestão das Águas – 

IGAM utiliza dessa deliberação para classificar os rios de Minas Gerais, essas leis são importantes 

para o gerenciamento e controle qualitativo e quantitativo dos recursos hídricos.  

 

Com isso nota-se que a Lei 9.433 aliada a Resolução 357 do CONAMA e a Deliberação 

Normativa Conjunta COPAM/CERH-MG nº 01, resultam em ferramentas de gestão dos recursos 

hídricos que desempenham mecanismos de prevenção.  

 

Segundo o relatório trimestral de monitoramento da qualidade das águas superficiais do 

estado de Minas Gerais realizado no primeiro trimestre de 2012 pelo IGAM o rio Capivara esta 

classificado como um rio classe dois, de acordo com a Deliberação Normativa Conjunta 

COPAM/CERH-MG nº 01.  

 

 

CARACTERIZAÇÃO DA ÁREA DE ESTUDO 

Localiza-se no município de Araxá – MG, na região do Alto Paranaíba, e representa uma sub-

bacia da Bacia Hidrográfica do Paranaíba. Essa bacia hidrográfica abrange os estados brasileiros de 

Minas Gerais, Goiás, Mato Grosso do Sul e Distrito Federal. Corresponde a segunda maior unidade 

hidrográfica da região hidrográfica do Paraná, com uma área de drenagem de 222.767 Km². 

 

Segundo Rocha (2006), o rio Capivara é classificado como a terceira micro-bacia do 

município de Araxá, ocupando 9,8% da totalidade dos recursos hídricos disponíveis à cidade, com 

uma área de 114,37 Km² e 82,624 km de extensão.  
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Figura 2: Gráfico de distribuição das sub-bacias hidrográficas no município de Araxá. 

Fonte: Rocha (2006) pag. 89. 

 

METODOLOGIA 

Caracterização dos pontos de coleta 

Analisando as definições de Derísio (2007), foram escolhidos pontos que não possuíam 

correlação entre si, mas que conseguissem demonstrar a evolução do rio no tocante aos diversos 

tipos de lançamentos que acontecem pontuais e não pontuais. Cada ponto em especial demonstra, 

em específico, as influências sofridas nas suas proximidades. A tentativa ao escolher estes pontos 

foi demonstrar todos os tipos de interferências sofridas no percurso do rio; as principais foram: 

agropecuária, mineração, esgotos domésticos, despejos industriais, pesca e lazer. 

 

Ponto 1: Localizado nas coordenadas geográficas: latitude 70º27’18,5004’’ e longitude  -

50º40’30,954’’. Foi escolhido por estar próximo a uma ponte e representar, de forma teórica, a 

qualidade da água próxima da nascente, uma vez que o acesso a mesma é difícil e desconhecido 

pelos moradores da região. Fica a montante de uma mineradora, sendo esse fato também 

representou um dos pontos para a sua escolha. É caracterizado por águas claras, com aparente 

potabilidade.  

 

Ponto 2: Localizado nas coordenadas geográficas: latitude 70º31’29,3088’’ e longitude -

50º46’42,503’’ na BR 262 (Araxá/Uberaba). Representa um ponto muito importante. Está 

localizado logo a jusante da mineradora que utiliza o rio para lançamento de seus efluentes. 

Caracterizado por águas que mudam de cor repentinamente e muito turvas. Os moradores da região, 

em questionários anteriores, disseram não utilizar a água do rio nesse ponto para absolutamente 

nada. Já houveram episódios de mortandades de peixes ocasionados pelo lançamento sem 

tratamento dos efluentes da mineradora, nessa época foi lavrado um processo contra a industria que 

está disponível no Ministério Público de Araxá. 

 

Ponto 3: Localizado nas coordenadas geográficas: latitude 70º33’36,0432’’ e longitude -

50º46’2,1’’, na BR 452 (Araxá/Uberlândia). Na teoria ficaria a jusante de uma empresa de 

beneficiamento de batatas que utiliza alguns métodos de tratamento dos seus efluentes que não 

foram pesquisados. Mas não foi possível a coleta a jusante da empresa, uma vez que há entrada nas 

dependências da empresa não foi solicitada, por isso a coleta foi feita a montante da beneficiadora.  



 
 

 

XX Simpósio Brasileiro de Recursos Hídricos  4 

Ponto 4: Localizado nas coordenadas geográficas: latitude 70º35’1,9752’’ e longitude -

50º46’46,625’’. Fica em um dos pontos mais antropizados do rio, é neste local onde mais se 

concentram as atividades de pesca, lazer e agropecuária.  

 

Ponto 5: Localizado nas coordenadas geográficas: latitude 70º36’37.0836’’ e longitude -

50º46’46.625’’. Este ponto representa um dos que merecem maior atenção dentre todos os pontos 

selecionados. Desde há sete anos, aproximadamente, neste local sempre acontecem mortandades de 

peixes no início do período de chuvas. Isso ocorre porque neste local há à recepção de um dos 

tributários do rio Capivara, o Córrego Grande. Esse tributário carrega parte do esgoto da cidade de 

Araxá, e possui uma vazão pequena, o que faz com que haja depósito de matéria orgânica nas 

margens e em seu fundo durante o período da seca. Com a chegada das primeiras chuvas, essa 

matéria orgânica depositada e carreada para o rio Capivara de uma vez só, utilizando de todo o 

oxigênio dissolvido (OD) para que haja a decomposição da mesma, conseqüentemente causando a 

mortandade de peixes por asfixia. Para verificar a pressão que o Córrego Grande causa sobre o rio 

Capivara, optou-se por realizar análises apenas de sua DBO (demanda bioquímica de oxigênio). 

Esse parâmetro auxilia na quantificação de despejos domésticos e pode vir a dar uma demonstração 

do grau de OD que o referido tributário necessita para que não haja as mortandades anuais. 

 

Ponto 6: Está localizado nas coordenadas geográficas: latitude 70º43’57.3708’’ e longitude -

50º50’39.311’’.Neste ponto os principais tributários já desaguaram no rio, e, teoricamente, ele já 

recuperou sua capacidade de autodepuração. Mas ainda sofre com agricultura intensiva, perda de 

mata ciliar, pesca predatória, desmatamentos, dentre outros impactos. 

 

Ponto 7: Localizado nas coordenadas geográficas: latitude 70º35’41.1612’’ e longitude -

50º35’22.366’’. Foi selecionado por dois motivos primários: primeiramente por ser o tributário do 

Rio Capivara que desloca o esgoto da cidade, e em segundo por estar a jusante da estação de 

tratamento de esgoto (ETE) Central, que trata cerca de 90% do esgoto da cidade de Araxá. Segundo 

dados do site da Companhia de Saneamento de Minas Gerais (COPASA), essa ETE em questão tem 

capacidade para receber 21 milhões de litros de esgoto por dia. 
 

          
Figura 3 – Mosaico de fotos do ponto de coleta um       Figura 4 – Mosaico de fotos ponto de coleta dois 

Fonte: Arquivo da autora.    Fonte: Arquivo da autora. 
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Figura 5 – Mosaico de fotos ponto de coleta 3    Figura 6 – Mosaico de fotos do ponto de coleta quatro 

Fonte: Arquivo da autora.                     Fonte: Arquivo da autora. 

 

 

   
Figura 7 – Mosaico ponto de coleta cinco          Figura 8 – Mosaico de fotos mortandade de peixes no ponto de coleta cinco 
Fonte: Arquivo da autora.                   Fonte: Instituto Estadual de Florestas – Araxá.           Analista 

Ambiental: Giovani Leonel. 

 

    
Figura 9 – Mosaico de fotos do ponto de coleta 6  Figura 10 – Mosaico de fotos do ponto de coleta 7 

Fonte: Arquivo da autora.                Fonte: Arquivo da autora. 

 

Parâmetros analisados 

Para todos os pontos foram escolhidos os mesmos parâmetros, com exceção do ponto sete, 

onde foi analisado apenas DBO. A ideia de analise apenas desse parâmetro é para posterior 

comparação da DBO do tributário com o OD e a DBO no rio Capivara. Posteriormente realizou-se 

uma comparação entre parâmetros de cada ponto com os valores estipulados pela “Deliberação 

Normativa Conjunta COPAM/CERH-MG nº 01”. Os parâmetros escolhidos: pH, DBO; DQO; OD; 

Metais pesados; Fósforo; Nitrogênio. 
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Rede de monitoramento 

A idéia de reunir esses pontos com os seus conjuntos de parâmetros a serem analisados é 

montar uma rede de monitoramento hídrico, que leve em consideração apenas os dados do rio 

Capivara e de algum afluente que seja importante para o mesmo. De acordo com Derísio (2007), a 

rede de monitoramento ajuda no que diz respeito à visão do conjunto das amostras que serão 

realizadas em diversos pontos. Os pontos escolhidos para a coleta não necessariamente precisão ter 

correlação entre si, devem estar localizados em lugares estratégicos que demonstrem a evolução da 

qualidade da água. Os pontos representam uma rede de monitoramento da qualidade da água.  

 

RESULTADOS E DISCUSSÕES 

Os resultados obtidos nas análises foram analisados e cruzados com os dados descritos pela 

“Deliberação Normativa Conjunta COPAM/CERH-MG nº 01”. De acordo com os dados do 

relatório trimestral de monitoramento da qualidade das águas superficiais no estado de Minas 

Gerais referente ao primeiro trimestre de 2012, o rio Capivara se enquadra em um rio classe dois. 

Ainda de acordo com o IGAM, o relatório da qualidade das águas superficiais de Minas Gerais 

referente ao segundo semestre de 2012 ainda não foi finalizado.  

 

Os pontos que demonstraram maiores divergencias com os resultados estabelecidos pela 

“Deliberação Normativa Conjunta COPAM/CERH-MG nº 01” foram todos os pontos que 

demonstraram valores acima com relação ao parâmetro fósforo, com destaque para o dois, que 

apresentou um valor 13,1 vezes maior que o estipulado, além do ponto três que demonstrou um 

valor de nitrogênio 1,91 vez acima do estipulado. Os demais parâmetros estiveram em 

conformidade com os designados. O valor de DBO do ponto sete, apesar de estar dentro dos 

padrões, mostrou-se pelo menos duas vezes acima dos descritos pela deliberação, mostrando 

também a supressão de oxigênio que a matéria orgânica por ele carreada causa no rio Capivara.  

 

Braga et al (2005) define eutrofização como sendo: A eutrofização é o enriquecimento das 

águas com os nutrientes necessários a vida vegetal aquática. Braga et al (2005) pag. 96.  

 

De acordo com o mesmo a eutrofização acelerada impede o ritmo normal das alterações 

morfológicas, com a predominância de fertilização do curso hídrico há uma proliferação excessiva 

de vegetais aquáticos. 

 

Martins (2007) ressalva a importância das matas ciliares para a conservação da qualidade e 

quantidade de um curso d’água. O que se observa no rio Capivara é exatamente o contrário, a falta 

de mata ciliar fez com que o rio recebesse quantidades altas de detritos diversos que resultaram, 

dentre outros aspectos negativos, na eutrofização acelerada além do assoreamento do rio. 
 

Tabela 3 - Valores obtidos através das análises.  

Parâmetro Ponto 1 Ponto 2 Ponto 3 Ponto 4 Ponto 5 Ponto 6 
 

Ponto 7 
Deliberação 01 
COPAM/CERH 

DBO (mg/l O2) <O,5 <O,5 <O,5 <O,5 <O,5 <O,5 
 

1,02 5 

DQO (mg/l) <3,3 <3,3 <3,3 <3,3 <3,3 <3,3  --  
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Fósforo (mg/l) 1,29 1,31 0,43 0,4 0,47 0,22  0,1 

Metais 
Pesados (mg/l) <0,0001 <0,0001 <0,0001 <0,0001 <0,0001 <0,0001 

 
--  

Nitrogênio 
(mg/l) 2,24 2,1 7,09 2,87 1,42 1,09 

 
3,7 

OD (mg/l O2) 6,9 7,8 9,8 7,9 7,2 7,7  >0,5 

pH 7,2 7,43 7,46 7,42 7,39 7,6  6 a 9 

Fonte: Dados da Autora. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O presente trabalho demonstrou a grande influência antrópica inserida na temática do rio. Os 

pontos escolhidos para coleta conseguiram representar essas influencias nos valores das análises 

gerados. Os dados aqui adquiridos poderão ser utilizados para a geração de medidas de contenção 

dos problemas observados.  

 

Observou-se em todos os pontos analisados que os teores de fósforo estiveram acima dos 

estipulados pela deliberação; outro parâmetro que obteve valores em desconformidade com os 

estipulados foi o de nitrogênio no ponto três. Com isso nota-se que o rio encontra-se completamente 

eutrofizado, desde a sua nascente até as proximidades de sua foz, na represa de Nova Ponte. Isso 

deve-se principalmente a sua falta de mata ciliar que não impede o escoamento dos nutrientes 

advindos de lavouras, assim como também através do lançamento de efluentes de fontes pontuais 

industriais diversas. A qualidade do rio tende a piorar cada vez mais se medidas de tratamento dos 

efluentes nele lançados assim como novas técnicas de uso do solo das propriedades adjacentes não 

forem re-orientadas e re-elaboradas. 
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