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Resumo – A qualidade das águas superficiais frequentemente é alterada por impactos provenientes 

das atividades antrópicas sobre o meio ambiente. A bacia do Rio do Peixe, uma das principais entre 

as sub-bacias do Rio Piracicaba – Minas Gerais está sujeita a impactos ambientais advindos 

principalmente da monocultura de eucalipto, mineração e atividades agropastoris, tornando-se 

fundamental um estudo acerca da qualidade de suas águas superficiais. O presente estudo teve como 

objetivo monitorar e avaliar a qualidade físico-química da água em 18 pontos da bacia do Rio do 

Peixe, distribuídos entre o curso d’água principal e seus afluentes relevantes. A bacia o rio do Peixe 

apresentou pontos de monitoramento com valores de concentração de matéria orgânica e nutrientes 

acima do valor máximo permitido pela legislação vigente. Os resultados obtidos demonstram que 

no período chuvoso os parâmetros sólidos totais e turbidez ultrapassaram o estabelecido pela 

legislação Conama 357/2005, o que coincide com a época em que se ocorre carreamento notável de 

sedimentos no entorno dos rios. Para o período seco os valores mais elevados foram para os 

parâmetros DBO e fosfato, provavelmente em função da diminuição de vazão e o contínuo despejo 

de esgotos domésticos.  

 

Palavras-Chave – Recursos hídricos, monitoramento, qualidade da água.  

 

 

QUALITY ASSESSMENT OF SURPERFICIAL WATERS OF RIO DO PEIXE 

WATERSHED, MINAS GERAIS 
 

Abstract – The quality of surface water is often altered by impacts from human activities on the 

environment. The Rio do Peixe watershed, one of the main sub-watersheds of the Rio Piracicaba - 

Minas Gerais is subject to environmental impacts arising mainly from eucalyptus plantations, 

mining and agro-pastoral activities, becoming crucial a study about the quality of its superficial 

waters. The present study had as objective monitor and evaluate the physic-chemical quality of 

water in 18 points of Rio do Peixe watershed, distributed between the main river and its tributaries 

relevant. The Rio do Peixe watershed monitoring points presented with values of concentration of 

organic matter and nutrients above the maximum allowed by law. The results show that in the rainy 

season parameters solids and turbidity exceeded the established by Conama 357/2005, which 

coincides with the time that remarkable sediment transportation occurs surrounding of rivers. For 

the dry period the highest values for the parameters were BOD and phosphate, probably due to the 

decreased flow and continuous discharge of domestic sewage. 
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INTRODUÇÃO 

Os recursos hídricos são essenciais à vida de todos os organismos, sendo determinante para o 

surgimento e manutenção da vida, além de ser imprescindível para o desenvolvimento de atividades 

antrópicas. O consumo da água tende a crescer junto com o aumento da população e o 

desenvolvimento industrial, sendo que ao ser utilizada, a água está sujeita a alterações em termos de 

qualidade e/ou quantidade.  

O comprometimento da qualidade da água ocorre em função da poluição dos corpos d’água 

por diferentes fontes, podendo estas ser pontuais, como o despejo de esgotos domésticos e 

industriais, e difusas, como o escoamento superficial da água em solos agrícolas, o qual pode 

conduzir agrotóxicos às águas superficiais.  

Braga et al. (2005, p. 77) ressalta a importância dos recursos hídricos possuírem uma 

qualidade apropriada, destacando que “A água é um dos recursos naturais mais intensamente 

utilizados e que é fundamental para a existência e a manutenção da vida e, para isso, deve estar 

presente no ambiente em quantidade e qualidade apropriadas”. Assim, o monitoramento da 

qualidade da água revela-se de grande relevância para a preservação e o controle da poluição dos 

corpos d’água. 

No caso da bacia do Rio do Peixe, os corpos d’água estão sujeitos a poluentes provenientes 

principalmente de atividades agropecuárias, monocultura de eucalipto, rejeitos e materiais 

particulados advindos da mineração, atividade industrial predominante no município de Itabira, 

Minas Gerais. Deste modo, o presente trabalho teve como objetivo avaliar a qualidade das águas 

superficiais da bacia do Rio do Peixe, analisando o comportamento dos parâmetros condutividade, 

pH, turbidez, sólidos totais (ST), oxigênio dissolvido (OD), demanda bioquímica de oxigênio 

(DBO), nitrato e fosfato, e discutindo seus resultados quanto ao uso e ocupação do solo local. 

 

ÁREA DE ESTUDO 

Segundo dados do Plano integrado de recursos hídricos da bacia hidrográfica do Rio Doce 

(2010), a bacia hidrográfica do Rio Doce, situada na região sudeste brasileiro, possui uma área de 

drenagem de aproximadamente 86.715 km², abrangendo 202 municípios no Estado de Minas 

Gerais, o que corresponde a 86% da área da bacia, e 28 municípios no Estado Espírito. Uma das 

unidades dessa bacia é a sub-bacia do Rio Piracicaba com uma área de 5.800 km² e 246,2 km de 

comprimento, abrangendo 21 municípios mineiros, que por sua vez tem como um de seus principais 

afluentes a bacia do Rio do Peixe, área de estudo desta pesquisa, localizada entre municípios Itabira 

e Nova Era. 

Dentre as atividades industriais, a mineração se destaca na bacia do Rio do Peixe, acarretando 

a poluição atmosférica pelo material particulado proveniente das minas a céu aberto pela ação dos 

ventos. Do mesmo modo, as atividades agrícolas, pecuárias e silviculturas são tradicionais na 

região. Exemplos de poluição hídrica na bacia são o assoreamento causado pelas barragens de 

contenção de rejeito resultante da mineração, a utilização de agrotóxicos que acabam atingindo o 

curso d’água e o despejo de esgotos lançados nas águas (TRINDADE, 2007). 

O Rio do Peixe nasce próximo ao núcleo urbano de Itabira e dirige-se no sentido leste ao Rio 

Piracicaba, sendo sua foz situada no município de Nova Era. O Ribeirão Candidópolis, um dos 

principais afluentes da bacia é responsável por aproximadamente 55% do abastecimento de água do 

município de Itabira (SAAE, 2010). O Rio do Peixe é margeado pela rodovia MG-129, pela estrada 

de ferro Vitória a Minas, por onde o minério de ferro extraído nas minas em Itabira é conduzido, 

por mineração de esmeraldas, atividades de reflorestamento e de pequenos agricultores pecuaristas. 
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O rio recebe mais à jusante a contribuição do Ribeirão São José, uma bacia com atividades 

agropecuárias e silvicultura predominante. 

 

METODOLOGIA 

A metodologia adotada para o desenvolvimento do presente estudo foi dividida em etapas de 

levantamento de campo, planejamento, coleta das amostras de água, quantificação dos parâmetros e 

análise/discussão dos resultados. 

A etapa de levantamento de campo consistiu na escolha os pontos de coleta de amostras de 

água para análise dos parâmetros com o auxílio de mapas e visita à área de estudo. No dia 08 de 

agosto de 2012 foi realizado um reconhecimento da área de estudo, percorrendo a bacia do Rio do 

Peixe e observando aspectos relevantes como a facilidade de acesso do local para coleta, os 

principais afluentes do Rio do Peixe e as características da bacia, de modo que o estudo englobasse 

desde a área próxima as nascentes do curso d’água principal até a foz, onde o Rio do Peixe desagua 

no Rio Piracicaba.  

A partir dos aspectos observados durante o levantamento de campo e imagens de satélite do 

software Google Earth
®
 selecionou-se 18 pontos de coleta, dentre os quais 10 são situados ao longo 

do Rio do Peixe e oito são afluentes com significativa contribuição ao principal curso d’água da 

bacia hidrográfica de estudo. As coordenadas geográficas dos pontos de coleta obtidas por meio de 

um aparelho GPS estão dispostas na Tabela 1, sendo que estes podem ser observados espacialmente 

na Figura 1. 

 

Tabela 1 – Coordenadas dos pontos de coleta. 

Ponto Tipo  Latitude Longitude 

01 Afluente -19,688064 -43,283881 

02 Rio -19,673395 -43,234686 

03 Rio -19,652054 -43,222858 

04 Afluente -19,651517 -43,223331 

05 Afluente -19,642564 -43,179235 

06 Rio -19,642791 -43,180006 

07 Rio -19,643352 -43,179486 

08 Rio -19,643044 -43,164669 

09 Afluente -19,643154 -43,163785 

10 Rio -19,671832 -43,128422 

11 Afluente -19,665793 -43,136472 

12 Afluente -19,677483 -43,100824 

13 Rio -19,678280 -43,101207 

14 Afluente -19,687283 -43,104083 

15 Rio -19,699425 -43,062036 

16 Rio -19,699839 -43,054195 

17 Rio -19,734929 -43,031742 

18 Afluente -19,696795 -43,079140 
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Figura 1 – Pontos de coleta de água na bacia do Rio do Peixe. 

 

Na etapa de planejamento foi efetuada a definição dos parâmetros físico-químicos a serem 

analisados, as metodologias a serem utilizadas e os procedimentos e cronograma de coletas. O 

período de coleta adotado foi sazonal, sendo realizada uma coleta no período de seca e outra no 

período chuvoso. 

Nos dias 28 e 29 de setembro de 2012 foi realizada a primeira coleta de amostras, 

correspondente ao período de seca, e nos dias 04 e 05 de fevereiro de 2013 foi realizada a coleta 

referente ao período chuvoso. Os parâmetros condutividade e oxigênio dissolvido foram 

monitorados com auxílio de uma sonda multiparâmetro, previamente calibrada conforme orientação 

do fabricante. Sendo assim, realizou-se a análise desses parâmetros in loco, ou seja, no próprio local 

de coleta. Para a quantificação dos parâmetros pH, turbidez, sólidos totais, demanda bioquímica de 

oxigênio, nitrato e fosfato as amostras foram coletadas em recipientes plásticos apropriados. 

O material coletado foi acondicionado e transportado para realização de análise nos 

laboratórios de Química Ambiental da Universidade Federal de Itajubá, campus Itabira, conforme 

os procedimentos metodológicos descritos em Standard Methods for the Examination of Water and 

Wastewater, 21
sd

 edition (APHA/AWW/WEF, 2005). Posteriormente à quantificação dos 

parâmetros, foi realizada a interpretação e a verificação do enquadramento dos resultados obtidos, 

averiguando a conformidade destes em relação aos valores estipulados pela Resolução Conama 

357/05.   

 

RESULTADOS E DISCUSSÕES 

Os resultados acerca do monitoramento da qualidade físico-química da água na bacia do Rio 

do Peixe podem ser observados a seguir por meio de gráficos. A Figura 3 apresenta os valores 

quantificados para o parâmetro pH. 

http://www.standardmethods.org/
http://www.standardmethods.org/
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Figura 3 – Resultados quantificados para o parâmetros pH. Legenda:  Valor máximo permitido e  Valor mínimo 

permitido, conforme Resolução Conama 357/05. 

 

Os recursos hídricos constituintes da bacia do Rio do Peixe são enquadrados como águas 

doces de classe 2. Pelo gráfico pode ser observado que o parâmetro pH variou moderadamente entre 

os pontos tanto para o período de seca quanto ao chuvoso, sempre apresentando valores entre 7,0 e 

8,0, ou seja, estando de acordo o permitido pela legislação vigente (entre 6,0 e 9,0), 

proporcionando, portanto, comportamento coerente ao esperado para o tipo de classificação da 

bacia. 

Outro parâmetro que apresentou variação dos valores quantificados para os pontos de coleta 

foi a condutividade, como pode ser observado na Figura 4. O menor valor aferido para este 

parâmetro foi 0,007 mS/cm, referente ao ponto 15 no período seco e o maior valor obtido foi 0,240 

mS/cm, referente ao ponto 5 no período chuvoso. De acordo com Tundisi e Tundisi (2008), a 

salinidade das águas naturais se faz pelo montante dos sais dissolvidos na água, sendo a 

condutividade elétrica um indicante da salinidade proveniente da concentração de ácidos, bases e 

sais dissolvidos na água.  

 

 
Figura 4 – Resultados quantificados para o parâmetro condutividade. 
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A Figura 5 apresenta os resultados quantificados para os parâmetros sólidos totais e turbidez. 

 

   
Figura 5 – Resultados quantificados para os parâmetros turbidez e sólidos totais. Legenda:  Valor máximo permitido, 

conforme Resolução Conama 357/05. 

 

Garcia e Barreto (2011) afirmam que o despejo de esgotos e o uso dos solos para a agricultura 

são as principais contribuições antrópicas para o aumento da quantidade de sólidos na água dos 

mananciais. Elevada presença de sólidos totais implica em elevados valores quantificados para o 

parâmetro turbidez. Segundo Mizutori (2009), águas com alta concentração de sólidos apresentam 

turbidez elevada e geralmente possuem baixa potabilidade.  

De fato, durante a segunda coleta (período chuvoso) percebeu-se que os cursos d’água 

apresentavam-se turvos, cujos valores quantificados para os pontos 12, 15, 16 e 17 ultrapassaram o 

valor máximo determinado pela Resolução Conama 357/05. A turbidez da água é resultante da 

matéria em suspensão, representando o nível de interferência à passagem de luz através da água, 

atribuindo um aspecto turvo à mesma. Conforme Derisio (2007) e Mizutori (2009), a presença de 

turbidez pode ocorrer em função da erosão das margens do rio, mau uso do solo e lançamento de 

despejos domésticos e industriais no corpo d’água. 

A quantidade de sólidos totais e a elevada turbidez da água aferida no período chuvoso são 

normalmente originadas de sedimentos carreados para os cursos d’água pelas águas pluviais devido 

a falta de vegetação ciliar, condição comum na bacia de estudo. 

Quanto ao parâmetro demanda bioquímica de oxigênio, o mesmo apresentou valores elevados 

quando comparados ao máximo permitido para o ponto 4 de estudo (Figura 6). A DBO é um 

importante parâmetro para se indicar o grau de poluição da água, tem seus valores relacionados a 

despejos de origem predominantemente orgânica e em grandes concentrações pode acarretar na 

extinção do oxigênio na água, levando ao desaparecimento da vida aquática (DERISIO, 2007). 

A DBO é inversamente ao OD, de modo que quanto maior OD, menor será a DBO. O ponto 

4, que apresentou maior DBO também foi o ponto que apresentou menor quantidade de oxigênio 

dissolvido. A incidência de OD depende da temperatura e da altitude, sendo proveniente de 

processos de fotossíntese e da dissolução do ar da atmosfera (DERISIO, 2007). Portanto, quando 

maior for a vazão da água, maior será a absorção de oxigênio, de modo que os valores obtidos para 

o parâmetro DBO comportam-se conforme o esperado, ou seja, com a vazão dos cursos d’água 

superior no período chuvoso em relação ao seco, a demanda bioquímica de oxigênio necessária é 

menor, implicando em ambientes com condições mais favoráveis para a vida aquática. 
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Figura 6 – Resultados quantificados para os parâmetros DBO e OD. Legenda:  Valor máximo permitido e  Valor 

mínimo permitido, conforme Resolução Conama 357/05. 

 

Os parâmetros nitrato e fosfato são provenientes de fertilizantes, efluentes, entre outros, e em 

grandes quantidades nos corpos d’água pode conduzir ao processo de eutrofização. Analisando os 

resultados desta pesquisa observa-se que o nitrato não apresentou sequer valores próximos ao 

máximo permitido de 10 mg/L N . Todavia, o fosfato apresentou valores superiores ao estabelecido 

pela legislação de 0,1 mg/L, como pode ser observado pela Figura 7. 

 

  
Figura 7 – Resultados quantificados para o parâmetros nitrato e fosfato. Legenda:  Valor máximo permitido, 

conforme Resolução Conama 357/05. 

 

Na bacia do Rio do Peixe, os valores de fosfato indicam despejo de efluentes domésticos no 

curso d’água próximo ao local de coleta. A presença de fosfato não apresenta problemas de ordem 

sanitária quanto ao abastecimento da água, porém em grandes quantidades nos corpos hídricos, 

pode conduzir ao processo eutrofização (MIZUTORI, 2009). Comparando os valores quantificados 

para esse parâmetro no período seco e chuvoso, observa-se maior frequência em resultados acima 

do estabelecido pela Resolução Conama 357/05 no período de seca, o que comumente advém da 

diluição dos compostos fosfatados sucedida pelas águas pluviais. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS  

A bacia o rio do Peixe apresentou pontos de monitoramento com valores de concentração de 

matéria orgânica e nutrientes acima do valor máximo permitido pela legislação vigente. O período 
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chuvoso apresentou maiores valores de sólidos totais e turbidez, que coincide com a época em que 

se ocorre carreamento notável de sedimentos na bacia. Para o período seco os valores mais elevados 

foram para os parâmetros DBO e fosfato, provavelmente em função da diminuição de vazão e o 

contínuo despejo de esgotos domésticos. A presença de nutrientes e matéria orgânica e a elevada 

turbidez na bacia do Rio do Peixe mostra a necessidade de controle de emissões dos poluentes, seja 

de origem sanitária ou de atividades econômicas realizadas na bacia ou em seu entorno. 
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