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Resumo – Estudos demonstram que podem ocorrer variações na qualidade da água de acordo com a
mudança de vazão, principalmente se observadas essas mudanças em diferentes estações do ano. O
objetivo do presente estudo é determinar as vazões do ribeirão Candidópolis (Itabira – MG) a
montante e jusante da captação de água do Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Itabira (SAAE)
utilizando o método do molinete hidrométrico. Foram realizadas quatro medições de vazão e análise
de qualidade da água (oxigênio dissolvido, potencial hidrogeniônico, temperatura, condutividade,
profundidade, turbidez) nos meses de agosto e setembro (período seco) e janeiro e fevereiro
(período chuvoso) em cada seção. Os dados de vazões obtidos para ambas as seções demonstraram
que nos meses secos a vazão a montante foi superior a jusante e nos meses chuvosos aconteceu o
inverso, a vazão a jusante foi superior a montante. Em relação à qualidade da água observou-se que
o oxigênio dissolvido diminuiu no período chuvoso e a turbidez aumentou significativamente.
Palavras-Chave – Recursos hídricos; vazão; qualidade da água.

ANALYSIS OF THE QUANTITY AND THE QUALITY OF WATER
RESOURCES OF THE CANDIDÓPOLIS RIVER, ITABIRA-MG.
Abstract – Studies show that variations may occur in water quality in accordance with the change
of flow, especially if these observed changes in different seasons of the year. This research project
examined the flow of the stream Candidópolis (Itabira - MG) upstream and downstream of the
water intake of the Autonomous Water and Sewage Itabira (SAAE) using the method of
hydrometric molinete. Was performed seven discharge measurements and analysis of water quality
(dissolved oxygen, hydrogen potential, temperature, conductivity, depth, turbidity) in the months of
August and September (dry season) and January and February (rainy season) in each section.
Streamflow data collected from both sections showed that the flow in the dry months the amount
was higher than downstream, and in the rainy months the opposite happened, the flow downstream
were higher than upstream. Regarding water quality was observed that the dissolved oxygen
decreased in the rainy season and the turbidity increased significantly.
Keywords – Hydric resources; flow, water quality.
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INTRODUÇÃO
Segundo a Agência Nacional das Águas (ANA), dos 5.565 municípios brasileiros, 55%
poderão ter déficit no abastecimento de água. Desses, 84% necessitam de investimentos para
adequação de seus sistemas produtores e 16% precisam de novos mananciais (Ana, 2011). A
extensa rede fluvial do Brasil demanda uma grande quantidade de estudos precisos para a correta
utilização e manutenção da qualidade e quantidade de água no país.
A água ao mesmo tempo que é um elemento essencial a vida, também pode causar sérios
problemas de saúde, se contaminada por agentes químicos, físicos ou biológicos. Em meio rural as
chances de contaminação são altas devido à proximidade de áreas com alto poder contaminante
(fossas, pastagens) e a falta de um tratamento adequado da água.
O estudo da alteração da qualidade da água pela variação da vazão é importante tanto para
que seja planejado o tratamento correto da água pelas estações, de acordo com a época do ano
(período secio ou chuvoso), quanto para o entendimento da qualidade ambiental de uma bacia, pois
através da qualidade da água de um corpo hídrico é possível estimar a integridade da bacia como
um todo. (MARGALEF, 1983 apud FRITZONS, 2003).
Para garantir a vida aos seres vivos que habitam determinado corpo hídrico e assegurar a
qualidade da água para consumo humano, devem ser analisados vários fatores físico-químicos, entre
eles: potencial hidrogeneniônico (pH), temperatura da água, turbidez, cor, condutividade, fósforo,
amônia, oxigênio dissolvido, e demanda química de oxigênio (SILVA et.al, 2008).
A Resolução Nº 357/2005 do Conselho Nacional de Meio Ambiente (CONAMA) dispõe
sobre a classificação dos corpos de água e fornece diretrizes ambientais para o seu enquadramento,
enquanto a Portaria Nº 518/2004 do Ministério da Saúde estabelece os procedimentos e
responsabilidades relativos ao controle e vigilância da qualidade da água para consumo humano e
seu padrão de potabilidade.
O município de Itabira, onde se localiza a bacia do ribeirão Candidópolis que é o corpo
d’água de estudo, possui uma grande quantidade de pequenos a médios córregos, mas já enfrenta
problemas de abastecimento em algumas épocas do ano. A piora na qualidade das águas de
captação torna o tratamento desta, ainda mais caro e demorado, diminuindo assim a oferta de água
de boa qualidade para o município. O presente trabalho visa realizar as medições de vazões nos
períodos seco e chuvoso e correlacionar a alteração das vazões com a mudança nos parâmetros de
qualidade da água

OBJETIVO
O objetivo do trabalho é determinar as vazões do ribeirão Candidópolis (Itabira – MG) a
montante e jusante da captação de água do Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Itabira (SAAE)
nos períodos seco e chuvoso e também a qualidade da água nos mesmos períodos, relacionando os
aspectos quanti-qualitativos da água.

ÁREA DE ESTUDO
O ribeirão Candidópolis pertence à Bacia do rio Doce e Sub-Bacia do Rio Piracicaba. É o
principal manancial de abastecimento de água do município de Itabira, pois segundo o SAAE, eles
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utilizam as águas do ribeirão para abastecer 55% do município tornando este curso d’água de
extrema importância. Um problema sério é a situação ambiental do ribeirão Candidópolis, segundo
levantamento da equipe do projeto Mãe D’água, mais de 60% das matas ciliares do manancial
encontram-se degradadas, ou simplesmente não existem.
As seções onde foram realizadas as medições de vazão e qualidade da água no Ribeirão
Candidópolis, à montante e jusante da Estação de Tratamento de Água são apresentas nas figuras 1
e 2, respectivamente.

Figuras 1 e 2 - Localização dos pontos de aferição de vazão e qualidade da água no ribeirão
Candidópolis à montante e jusante, respectivamente, da Estação de tratamento de água (Google
Earth). Fonte: http://earth.google.com/intl/pt/

METODOLOGIA
- Método convencional de medição de velocidade do escoamento
Os molinetes hidrométricos são medidores da velocidade do escoamento na corrente onde
estão inseridos. Estes medidores, normalmente denominados de micromolinetes quando seu
diâmetro é menor que 50 mm, permitem medir velocidades em líquidos entre 0,05 a 10 m/s com
precisão menor que 1 % do valor medido. O princípio de funcionamento dos molinetes é simples.
As hélices, ao girar, emitem impulsos elétricos, que são transformados em sinais sonoros ou
registrados por contadores digitais. Cada sinal corresponde a uma rotação completa da hélice. As
rotações são registradas ou contadas durante um período de tempo pré-definido.
Para o cálculo das vazões pode ser utilizado o método da seção média. Nesse método, são
calculadas as vazões parciais entre as verticais da seção, sendo cada área parcial delimitada por duas
verticais consecutivas. A velocidade média de cada sub-seção corresponde à média das velocidades
das verticais que a delimitam.
O instrumento que será utilizado para medição da velocidade do escoamento (molinete
hidrométrico) está relacionado à dimensão do local onde se deseja quantificar a descarga líquida.
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- Análise qualitativa da água
As sondas multiparâmetro para aferição de qualidade da água possibilitam a interpretação in
loco dos dados obtidos, fornecendo diagnóstico instantâneo da qualidade do corpo d’água analisado.
Esses equipamentos funcionam através de um conjunto de sensores e um display para visualização
rápida dos resultados. Alguns dos principais parâmetros físico-químicos para definição da qualidade
da água, segundo Von Sperling (2005) são: potencial hidrogeniônico (pH), turbidez, condutividade
elétrica, oxigênio dissolvido, salinidade e temperatura. Todos esses parâmetros, exceto a turbidez,
podem ser aferidos com a sonda multiparâmetro.
- Procedimentos de campo
Foram realizadas medições das vazões e levantamento dos parâmetros de qualidade da água
nas seções estabelecidas no ribeirão Candidópolis, nos meses de agosto e setembro (período seco) e
janeiro e fevereiro (período chuvoso).
Inicialmente, com auxílio de uma corda graduada e uma régua foi realizada a batimetria do
corpo d’água à montante e jusante como exemplificado na figura 3.

Figura 3 – Verticais e pontos de medição (Souza et al, 2005 apud Belém et al, 2008).
O cálculo das vazões é realizado através do método da seção média onde são calculadas as
vazões parciais entre as verticais da seção, conforme as equações a seguir:

(1)

(2)

onde:
q1-2 -vazão parcial entre a vertical 1 e a vertical 2 [m³/s];
v1 -velocidade média da vertical 1 [m/s];
v2 velocidade média da vertical 2 [m/s];
a1-2 -área da seção entre a vertical 1 e a vertical 2 [m²]
Concomitante às medições de vazão foram aferidos in loco os parâmetros de qualidade da
água nas mesmas seções com a utilização da sonda multiparâmetro. Para coleta dos dados a sonda foi
imersa na água até a cobertura total dos sensores, sem ocorrer contato dos sensores com o material de
fundo do corpo d’água. A sonda foi mantida o mais estática possível e os dados anotados em uma
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planilha. Foram também coletadas amostras de água para análise da turbidez em laboratório com o
auxílio de um turbidímetro.
As medições de vazão realizadas na seção a montante estão representadas nas figuras 4 e 5 e
as de jusante nas figuras 6 e 7.

Figuras 4 e 5 – Seção a montante da ETA (Fonte: Autor, 2012)

Figuras 6 e 7 – Seção a jusante da ETA (Fonte: Autor, 2012)
As coletas e análises dos parâmetros de qualidade da água realizadas na seção a montante
estão representadas nas figuras 8 e 9 e as de jusante nas figuras 10 e 11.

Figuras 8 e 9 – Seção a montante da ETA (Fonte: Autor, 2012)
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Figuras 10 e 11 – Seção a jusante da ETA (Fonte: Autor, 2012)
RESULTADOS E DISCUSSÕES
As vazões dos trechos foram obtidas pelo método da seção média, dados pelo produto da área
das seções e da velocidade, mensurada pelo molinete hidrométrico. Os perfis, montante e jusante
da ETA, nos meses de Agosto, Setembro, Janeiro e Fevereiro, sofreram constantes alterações
físicas, devido ao carreamento de sedimentos externos, escoamento superficial, desbarrancamento
das margens e principalmente devido às chuvas. A chuva é um dos fatores de grande relevância,
além de aumentar a vazão de água do riberião, proporciona mudanças na velocidade do escoamento
favorecendo modificações no leito do rio, principalmente por estarem desprovidos de vegetação
ciliar.
Os resultados das medições de vazão e dos parâmetros de qualidade da água estão
apresentados nas tabelas 1 e 2, respectivamente.
Tabela 1 – Valores de vazões
Vazões (m³/s)
Montante
Jusante
1,106
0,567
Agosto
0,615
0,086
Setembro
0,32
0,342
Janeiro
0,442
Fevereiro 0,376
Nos meses de agosto e setembro ocorreu uma grande diferença de vazões entre os pontos de
montante e jusante, ocasionado provavelmente pela captação de água pela ETA. Já nos meses de
janeiro e fevereiro a diferença de vazão entre jusante e montante foi muito pequena, inclusive
nesses meses a vazão aferida à jusante foi maior que a vazão à montante.
A água ao longo do percurso estudado, sofre a retirada de 0,180 m³/s para ser tratada na
ETA, além de perdas por processos naturais do ciclo hidrológico como evaporação e percolação no
lençol freático, somado a fatores como captação de água para fazendas e irrigação de culturas
próximas ao ribeirão Candidópolis. Outros fatores podem ter ocasionado aumento da vazão a
jusante da ETA, como a presença de nascentes entre a montante e a jusante e o escoamento
superficial de água intensificado pela ação das águas das chuvas.
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Tabela 2 – Valores dos parâmetros de qualidade da água (M = Montante e J = Jusante)
Qualidade da Água
Agosto
Setembro
Janeiro
Fevereiro
M
J
M
J
M
J
M
J
18,24 18,64
18
19,22 20,35 20, 46 21,77 21,46
Temperatura (oC)
Condutividade (us/cm) 0,027 0,03 0,027 0,032 0,031 0,033 0,036 0,037
8,55
8,55
7,92
7,7
7,45
7,57
7,37
7,56
OD (mg/L)
7,08
6,91
8,13
8,11
7,06
7,27
6,97
7,22
pH
4,99
0,92
2,56
4,59 38,76 42,57 48,35
61,9
Turbidez (UNT)
Alguns parâmetros de qualidade da água apresentaram significativas alterações. A
temperatura da água foi menor nos meses mais frios como esperado, com variação entre 18ºC e
19,22ºC, enquanto nos meses quentes a temperatura variou de 20,35ºC a 21,77ºC. Os valores de
condutividade elétrica por enquanto tiveram pouca variação ao longo dos meses analisados mas
percebe-se que os valores de condutividade à montante é sempre menor que à jusante. Em geral,
considera-se que, quanto mais poluídas estiverem as águas, maior será a condutividade em função
do aumento do conteúdo mineral (ROCHA; MARTIN, 2005).
O oxigênio dissolvido foi maior nos meses de agosto e setembro (período seco), o que pode
ser explicado pela menor temperatura nesses meses, pois segundo Fiorucci (2005) águas frias retêm
mais oxigênio. Não houve um padrão na variação de oxigênio dissolvido em relação a montante e
jusante da ETA. A captação de água em nada interfere na concentração de oxigênio dissolvido na
água.
Os maiores valores de potencial hidrogeniônico encontrados foram no mês de setembro,
nesse mês foi encontrado potencial hidrogeniônico mais básico, porém ainda próximo da
neutralidade como todos os outros valores aferidos. Por enquanto não foi possível estabelecer uma
relação entre o potencial hidrogeniônico e a variação de vazão devido a falta de padrão na variação
desse indicador.
O padrão que teve a variação mais drástica em relação aos meses de seca e chuva foi a
turbidez, com valor mínimo de 0,92 à jusante em agosto para 61,9 à jusante em fevereiro. A
turbidez é uma característica das águas correntes e sua presença pode ocorrer naturalmente em
função do processo de erosão e artificialmente em função do lançamento de despejos industriais. A
chuva é a principal causa para o aumento da turbidez na água, devido ao carreamento de materiais
para o interior do corpo d’água, principalmente se o córrego não apresentar as margens protegidas
por mata ciliar, o que agrava também a erosão das margens, aumentando a turbidez.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Através da escolha das seções de estudo, pode-se observar que se trata de um trecho
importante do ribeirão Candidópolis no município de Itabira, pois nele localiza-se a captação e a
estação de tratamento de água do município, sendo relevante a realização de uma análise quantiqualitativa dos recursos hídricos do referido ribeirão. A alteração do perfil do ribeirão Candidóplis
ao longo dos meses foi ocasionado principalmente por influência do ciclo hidrológico. Nos meses
de agosto e setembro a relação das vazões à montante e jusante alcançou os resultados esperados,
ou seja, maior vazão à montante devido à captação de água realizada pela ETA. Em relação à
qualidade da água, a alteração mais visível foi o forte aumento da turbidez que pode alterar
significativamente à qualidade da água.
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