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RESUMO --- Este trabalho analisou a interferência das águas do Ribeirão da Mata sobre o Rio das 
Velhas  através de sete  parâmetros  de qualidade hídrica.  Foram selecionados os parâmetros pH, 
fósforo total, nitrogênio total, oxigênio dissolvido (OD), turbidez, sólidos totais dissolvidos (STD) e 
condutividade elétrica e coletadas amostras de água em cinco pontos, sendo três no Ribeirão da 
Mata  e  dois  no próprio Rio das  Velhas.   De acordo com os  resultados obtidos,  nota-se que a 
qualidade das águas do Ribeirão da Mata se deteriora de montante para jusante. Na análise realizada 
no Rio das Velhas, percebeu-se  a melhoria da qualidade de alguns parâmetros após a confluência 
com o Ribeirão da Mata. Com relação ao enquadramento dos corpos d’água proposto pela FEAM 
em 1997, observa-se que os usos encontrados estão de acordo com os objetivos traçados há quase 
10 anos. Entretanto, neste período a qualidade compatível para sua referida classe ainda não foi 
alcançada.  

ABSTRACT --- This paper analyzed the interference from Ribeirão da Mata waters over Rio das 
Velhas assessing seven parameters of water quality (pH, P total, N total solved oxygen, turbidity, 
total solved solids and condutivity. Water samples were collected in five sites: Three in Ribeirão da 
Mata and two in Rio das Velhas itself. Acording to the results achieved, we notice that the water 
quality declines downstream. The results assessed from Rio das Velhas showed an increasement in 
some parameters  of water quality after it`s confluence with Ribeirão da Mata. In relation with the 
standards proposed by FEAM 1997, observes a acordance with the objects assigned 10 years ago. 
However in this period the the wather quality is not compatible  from the calss it`s ocupies. 
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hídricos.
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1 – INTRODUÇÃO

O rio das Velhas é o maior afluente em extensão da bacia do São Francisco. Orientado no 

sentido Sudeste-Noroeste,  estende-se  por  761 km,  de  sua nascente,  a  1.520 m de  altitude,  nas 

proximidades de Ouro Preto, à confluência com o rio São Francisco na Barra do Guaicuí. A vazão 

média anual estimada em sua foz é de 300 m³/s, a largura média é de 38,3 m (CETEC, 1983), sendo 

a área de drenagem equivalente a 29.173 km². A bacia está localizada inteiramente no território 

mineiro, abrangendo total ou parcialmente, 51 municípios. Possui importância econômica e social 

significativa,  sendo  responsável  pela  maior  parte  do  abastecimento  de  água  da  Região 

Metropolitana de Belo Horizonte (RMBH), localizada em seu curso superior.

A história de ocupação da bacia do rio das Velhas começou com os primeiros bandeirantes, 

na  busca  de  ouro  e  pedras  preciosas.  A descoberta  dessas  riquezas  fez  nascerem os  primeiros 

aglomerados urbanos da região,  como as cidades de Sabará e  Ouro Preto,  e conseqüentemente 

desencadeou  o  processo  de  degradação  ambiental  da  bacia.  As  alterações  provocadas  pela 

mineração foram mais intensas nas planícies aluviais cheias de cascalho e leitos de rios. Em 1730, 

registrou-se que os rios Sabará e das Velhas começavam a tornar-se lamacentos devido à lavagem 

de aluviões (DEAN, 1996).

A partir  de 1898, com a transferência  da capital  de Minas Gerais  para Belo Horizonte, 

consolidou-se um pólo emergente de urbanização e industrialização que acabou gerando um novo 

ciclo  das  atividades  mineradoras,  caracterizado  pela  exploração  de  jazidas  de  ferro  e  pela 

implantação de siderúrgicas próximas às margens do rio das Velhas (Fundo-FUNDEP 2000).

Por drenar a região mais industrializada e densamente povoada de Minas Gerais, a bacia do 

rio das Velhas vem sofrendo acelerado e crescente processo de degradação. É visível, portanto, a 

influência  negativa  proporcionada  pela  RMBH  na  qualidade  de  suas  águas,  o  que  pode  ser 

observado pelo  enquadramento de suas águas (FEAM, 1997,  in  CAMARGOS, 2005):  o  trecho 

pertencente à RMBH possui classe 3, de acordo com a resolução nº. 020/86 do Conselho Nacional 

do  Meio  Ambiente  –  CONAMA  (CONAMA,  1986),  recebendo,  na  maioria  das  vezes  sem 

tratamento, os efluentes provenientes de grandes cidades, como Belo Horizonte, Contagem, Sabará, 

Santa Luzia e Ribeirão das Neves. 

Esta situação degradante inspirou o lançamento de um Termo de Compromisso denominado 

Meta 2010,  entre o Governo do Estado de Minas Gerais, Secretarias de Estado, entes públicos e 

representantes da sociedade civil organizada. Este termo de compromisso visa a concentração dos 

esforços de diversos órgãos em reverter o enquadramento atual do trecho, de classe 3 para classe 2, 

o que permitiria navegar, pescar e nadar no Rio das Velhas na RMBH. Dentro das ações da Meta 

2010, a implantação das ETE’s Arrudas e Onça são consideradas das mais importantes, tendo em 
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vista  o  impacto  negativo  proporcionado  por  estas  sub-bacias,  reflexo  direto  da  ocupação  dos 

municípios  de  Belo  Horizonte  e  Contagem.  Também  existem  outras  sub-bacias  que  possuem 

elevado  grau  de  impacto,  contribuindo  para  a  deterioração  das  águas  do  Rio  das  Velhas.  São 

destaques negativos, as sub-bacias do Rio Jequitibá, Ribeirão Caeté-Sabará, Rio Itabirito e Ribeirão 

da Mata. 

O Ribeirão da Mata drena as cidades de Ribeirão das Neves, Pedro Leopoldo, Vespasiano, 

São José da Lapa, Confins, Capim Branco, Matozinhos, Santa Luzia, Esmeraldas e Lagoa Santa. 

Possuí uma área de drenagem de aproximadamente 790 Km2,  e tem suas águas enquadradas na 

classe 2 (FEAM, 1997 in CAMARGOS, 2005), na maioria de seu curso. Dentre os principais usos 

observados,  destacam-se  a  atividade  mineral,  principalmente  extração  de  areia  e  calcário  e  a 

emissão de efluentes in natura, tanto domésticos quanto industriais; fato este que levanta dúvidas se 

realmente suas águas possuem parâmetros de qualidade para se enquadrarem na classe 2.  

Dentro  das  ações  da  Meta  2010,  deve-se  considerar  os  impactos  no  Ribeirão  da  Mata, 

podendo-se  começar  pelo  diagnóstico  da  sub-bacia,  pois  não  se  conhecem  estudos  sobre  a 

contribuição deste na poluição do Rio das Velhas. Vários trabalhos enfocam o monitoramento das 

águas, a partir de parâmetros fisico-químicos (NEGREIROS-FRANSOZO et al, 1991; TOLEDO e 

NICOLELLA,  2002;  CARVALHO  et  all,  2004;  BILICH  e  LACERDA,  2005)  como  processo 

importante na determinação do diagnóstico ambiental, a fim de direcionar ações de recuperação de 

bacias hidrográficas. 

A Política Nacional de Recursos Hídricos (PNRH), instituída pela lei 9.433/97, apresenta o 

Sistema Nacional de Informações sobre Recursos Hídricos como um dos importantes instrumentos 

para a execução de suas diretrizes de ação. Este consiste em um sistema de coleta, tratamento, 

armazenamento  e  recuperação  de  informações  sobre  recursos  hídricos  e  sobre  os  fatores 

intervenientes em sua gestão, com dados gerados pelos órgãos integrantes do SNGRH. 

Tendo em vista que um dos obstáculos conjunturais à operacionalização da Lei das Águas 

no Brasil é a falta ou inadequação de dados para a gestão das bacias, este trabalho tenta orientar-se 

pelos objetivos do SNGRH de reunir, dar consistência e divulgar os dados e informações sobre a 

situação dos recursos hídricos na bacia do Ribeirão da Mata. Ressalta-se aqui também a importância 

da atualização permanente das informações sobre a disponibilidade e demanda dos recursos hídricos 

para fornecer subsídios para elaboração dos Planos de Recursos Hídricos. 

O enquadramento dos corpos d'água em objetivos de qualidade constitui um instrumento 

fundamental  no  gerenciamento  de  recursos  hídricos  e  no  planejamento  ambiental,  já  que  visa 

assegurar  às  águas  qualidade  compatível  com os  usos  mais  exigentes  a  que  forem destinadas, 

diminuindo  os  custos  de  combate  à  sua  poluição  mediante  ações  preventivas  permanentes,  e 

considerando que os custos do controle de poluição podem ser mais bem adequados quando os 
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níveis de qualidade exigidos, para um determinado corpo d'água ou seus diferentes trechos, estão de 

acordo com os usos que se pretende dar aos mesmos. 

De acordo com a Deliberação Normativa COPAM nº. 10/86, as coleções de águas estaduais 

são classificadas, segundo seus usos preponderantes,  em cinco classes: classe especial,  classe 1, 

classe 2, classe 3 e classe 4. Segundo o Plano Diretor de Recursos Hídricos da Bacia Hidrográfica 

do  Rio  das  Velhas  as  águas  do  Ribeirão  da  Mata  e  do  Rio  das  Velhas  no  trecho  onde  há  a 

confluência com o respectivo ribeirão, estão classificadas como classe 2 e classe 3, respectivamente. 

Ainda seguindo a Deliberação Normativa COPAM nº. 10/86 tais classes estão associadas aos usos 

apresentados no quadro 1.

Quadro 1.  Destinação das águas –  Classe 2 e 3

CLASSE 2 CLASSE 3
a)  ao  abastecimento  doméstico,  após  tratamento 
convencional;

b) à proteção das comunidades aquáticas;

c)  à recreação de contato primário(natação,  esqui 
aquático e mergulho); 

d) à irrigação de hortaliças e plantas frutíferas; 

e) à criação natural e/ou intensiva (aqüicultura) de 
espécie destinadas à alimentação humana.

a)  ao  abastecimento  doméstico,  após  tratamento 
convencional;

b)  à  irrigação de culturas  arbóreas,  cerealíferas  e 
forrageiras;

c) à dessedentação de animais.

Justifica-se a escolha desta área a partir dos impactos visíveis na sub-bacia do Ribeirão da 

Mata, como lançamentos de efluentes, extração de areia e parcelamentos de solos ocorridos sem o 

respeito às normas estabelecidas pela Lei 6.766, que dispõe sobre o parcelamento do solo urbano 

(BRASIL, 1979). Além disto, a bacia abrange um novo vetor de expansão da RMBH, simbolizado 

por vários projetos, como a expansão do Aeroporto Internacional Tancredo Neves, a implantação do 

Porto Seco, e a implantação de novas vias de acesso, como o Rodo Anel,  e a Linha Verde. A 

implantação do Centro Administrativo do Governo de Estado de Minas Gerais, nos limites entre 

esta e a sub-bacia do Ribeirão da Onça, também é destaque neste processo. 

2 – OBJETIVOS 

O objetivo geral deste trabalho é avaliar as influências da qualidade hídrica do Ribeirão da 

Mata nas águas do Rio das Velhas. Como objetivos específicos pretende-se levantar os principais 

usos da água no curso principal do Ribeirão da Mata e avaliar, por meio de análises de parâmetros 

físico-químicos,  se  a  qualidade  hídrica  do  Ribeirão  da  Mata  está  conforme  ao  enquadramento 

proposto pela Fundação Estadual do Meio Ambiente (FEAM).
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3 – CARACTERIZAÇÃO GERAL DA ÁREA DE ESTUDO

O Ribeirão da Mata nasce no município de Matozinhos e percorre aproximadamente 72 km 

até sua foz na margem esquerda do Rio das Velhas, no município de Santa Luzia (figura 1). As 

principais vias de acesso à área de estudo são a MG-010 e a MG-424, e vias secundárias municipais 

que ligam bairros, pequenos distritos e fazendas drenados pelo Ribeirão da Mata. 

Em  seu  alto  curso,  sua  calha  é  bem  definida  e  praticamente  não  possui  planície  de 

inundação, mas à medida que corre para a jusante, perde força de entalhamento e tem seu leito e 

planície  de  inundação  alargados.  A  drenagem  do  Ribeirão  da  Mata  é  do  tipo  dendrítica  e  é 

controlada  por  falhamentos  ou  fraturamentos.  Nas  regiões  carbonáticas,  é  caracterizada  por 

inúmeras ressurgências e sumidouros (KATTAH, 2000).

A área da bacia do Ribeirão da Mata possui formas variadas de relevo, devidas às diferentes 

litologias  e  aos  processos  de  formação  e  evolução  da  paisagem.  O  embasamento  cristalino 

condiciona  um  relevo  de  topografia  mais  acidentada,  com  colinas  e  vales  encaixados  pelo 

entalhamento da drenagem, predominando formas de dissecação fluvial.

Segundo  os  dados  do  Censo  Demográfico  Brasileiro  (IBGE,  2000)  a  bacia  possui 

aproximadamente  440.000  habitantes.  Em  relação  aos  aspectos  sanitários,  os  acessos  à  água 

encanada e coleta de lixo são superiores a 75% na maior parte da bacia, com taxas menores nas 

áreas rurais. 

Conta  com  atividades  agrícolas,  sendo  mais  comuns  a  agricultura  de  subsistência  e  a 

pequena  pecuária,  ambas  de  agricultores  familiares  que,  na  maioria  das  vezes,  trabalham  nas 

propriedades maiores nas localidades próximas. As casas dos pequenos produtores geralmente não 

contam com saneamento básico, sendo necessário o uso de fossa séptica e utilização de águas de 

poços artesianos. Não há vedação ou qualquer cuidado com rachaduras, somente o tamponamento 

em alguns casos.
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Figura 1.  Localização da bacia do Ribeirão da Mata.
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4 – METODOLOGIA

O trabalho foi realizado a partir das seguintes etapas:

 Visita a campo para reconhecimento das áreas de estudos e escolha dos pontos de coleta 

d’água: foi realizado um transecto ao longo do curso principal do Ribeirão da Mata, a fim de 

verificar os principais usos e escolher os melhores pontos para coleta d’água. 

 Coleta1 de amostras de água nos cinco pontos selecionados. Por meio de um peagâmetro 

portátil,  foram determinados o pH e temperatura de cada ponto,  tendo em vista que estes 

parâmetros devem ser obrigatoriamente realizados in loco. A figura 2 mostra a localização dos 

pontos de coleta. 

 Análise laboratorial e associação dos sete parâmetros aos limites de qualidade requeridos 

pela  resolução  CONAMA  020/862.  As  variáveis  analisadas  foram:  pH,  fósforo  total, 

nitrogênio  total,  oxigênio  dissolvido  (OD),  turbidez,  sólidos  totais  dissolvidos  (STD)  e 

condutividade elétrica. O pH foi determinado in loco, por meio de um peagâmetro portátil; o 

fósforo total e o nitrogênio total foram determinados por meio de colorimetria; o OD foi 

determinado pelo método de Wincley; turbidez, STD e condutividade foram determinados 

por aparelhos específicos.

1 As coletas foram realizadas no mês de maio de 2006.
2 Como as deliberações do Plano Diretor da Bacia do Rio das Velhas foram elaboradas antes da revogação da resolução 
020/86 pela 357/2005 do CONAMA; opta neste trabalho por analisar a classificação dos corpos d’água e os parâmetros 
analisados à luz da antiga resolução. 
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Figura 2. Localização dos Pontos de coleta de água.
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5 – PARAMETROS AVALIADOS

O Conselho Nacional do Meio Ambiente – CONAMA, através da resolução nº. 20, de 18 de 

junho de 1986 cria instrumentos para avaliar a evolução da qualidade das águas, em relação aos 

níveis estabelecidos no enquadramento, de forma a facilitar a fixação e controle de metas visando 

atingir  gradativamente  os  objetivos  permanentes  e  melhor  especifica  os  parâmetros  e  limites 

associados aos níveis de qualidade requeridos.

De acordo com a mesma resolução os parâmetros de qualidade das águas apresentam limites 

e/ou condições que variam em alguns casos de acordo com a classificação das águas em questão. 

Para efeito deste trabalho, devem ser analisados aqueles referentes às classes 2 e 3, dado que no 

plano diretor da bacia o rio das Velhas o Ribeirão da Mata e o Rio das Velhas, respectivamente, tem 

estes  objetivos  de  qualidade.  Para  os  parâmetros  aqui  avaliados,  os  limites  e/ou condições são 

mostrados no quadro 2.

Quadro 2. Parâmetros avaliados e limites segundo o CONAMA.

Resolução 
CONAMA 

020/86
OD Fósforo 

total
Nitrogêni

o total

Sólidos 
Totais 

Dissolvidos
Turbidez

Condutividade 
elétrica 
(mS/cm)

pH

Classe 2
Superior 

a 5 
(mg/L)

Até 
0,025 
ppm

Até 3,7 
ppm

Até 
500ppm

Até 100 
UNT - 6 a 9

Classe 3
Superior 

a 4 
(mg/l)

Até 
0,025 
ppm

Até 3,7 
ppm

Até 
500ppm

Até 100 
UNT - 6 a 9

Fonte: resolução CONAMA nº. 20, de 18 de junho de 1986.

O oxigênio é um dos principias gases dissolvidos na água. As principais fontes de oxigênio 

na água são a atmosfera e a fotossíntese. As perdas são pelo consumo pela decomposição de matéria 

orgânica (oxidação), perdas para atmosfera, respiração de organismos aquáticos e oxidação de íons 

metálicos. Em águas poluídas ou, mais propriamente, em águas eutrofizadas, ou seja, aquelas em 

que a decomposição dos compostos orgânicos lançados levou à liberação de sais minerais no meio, 

especialmente os de nitrogênio e fósforo, que são utilizados como nutrientes pelas algas, é bem 

comum as taxas de oxigênio dissolvido serem bastante reduzidas. Sob este aspecto, na maioria dos 

casos  águas  poluídas  são  aquelas  que  apresentam  baixa  concentração  de  oxigênio  dissolvido 

(devido ao seu consumo na decomposição de compostos orgânicos), enquanto que as águas limpas 

apresentam concentrações de oxigênio dissolvido elevadas, chegando até a um pouco abaixo da 

concentração de saturação (DERISIO, 1992; ESTEVES, 1998).

O fósforo  presente  em ambientes  aquáticos  tem origem em fontes  naturais  e  artificiais. 

Dentre  as  formas naturais,  as  rochas  da  bacia  de  drenagem constituem as  fontes  principais  de 

fósforo. As fontes artificiais mais importantes estão relacionadas principalmente às descargas de 
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esgotos  sanitários  e  agroquímicos.  Os  detergentes  superfosfatados  empregados  em larga  escala 

domesticamente  constituem  a  principal  fonte,  além  da  própria  matéria  fecal,  que  é  rica  em 

proteínas. Alguns efluentes industriais, como os de indústrias de fertilizantes, pesticidas, químicas 

em  geral,  conservas  alimentícias,  abatedouros,  frigoríficos  e  laticínios,  apresentam  fósforo  em 

quantidades excessivas. As águas drenadas em áreas agrícolas e urbanas também podem provocar a 

presença excessiva de fósforo em águas naturais.

Assim como o nitrogênio, o fósforo constitui-se em um dos principais nutrientes para os 

processos biológicos, ou seja, é um dos chamados macro-nutrientes, por ser exigido também em 

grandes quantidades pelas células sendo apontado como o principal responsável pela eutrofização 

artificial de corpos d’água (DERISIO, 1992; ESTEVES, 1998).

São diversas as fontes de nitrogênio nas águas naturais. Os esgotos sanitários constituem em 

geral a principal fonte, lançando nas águas nitrogênio orgânico devido à presença de proteínas e 

nitrogênio amoniacal,  devido à hidrólise sofrida pela uréia na água. Alguns efluentes industriais 

também concorrem para as descargas de nitrogênio orgânico e amoniacal nas águas, como algumas 

indústrias  químicas,  petroquímicas,  siderúrgicas,  farmacêuticas,  de  conservas  alimentícias, 

matadouros,  frigoríficos  e  curtumes.  A  atmosfera  é  outra  fonte  importante  devido  a  diversos 

mecanismos: fixação biológica desempenhada por bactérias e algas, que incorporam o nitrogênio 

atmosférico em seus tecidos,  contribuindo para a  presença de nitrogênio orgânico nas águas,  a 

fixação química, reação que depende da presença de luz, concorre para a presença de amônia e 

nitratos nas águas, enquanto os efeitos da chuva na diluição da poluição atmosférica concorrem para 

as presenças de partículas contendo nitrogênio orgânico bem como para a dissolução de amônia e 

nitratos.  Nas  áreas  agrícolas,  o  escoamento  das  águas  pluviais  pelos  solos  fertilizados  também 

contribui para a presença de diversas formas de nitrogênio. Nas áreas urbanas, as drenagens de 

águas pluviais associadas às deficiências do sistema de limpeza pública, constituem fonte difusa de 

difícil caracterização. 

O nitrogênio pode ser encontrado nas águas nas formas de nitrogênio orgânico, amoniacal, 

nitrito e nitrato. As duas primeiras são formas reduzidas e as duas últimas, formas oxidadas. Pode-

se associar a idade da poluição com a relação entre as formas de nitrogênio. Ou seja, se for coletada 

uma amostra de água de um rio poluído e as análises demonstrarem predominância das formas 

reduzidas significa que o foco de poluição se encontra próximo. Se prevalecer nitrito e nitrato, ao 

contrário, significa que as descargas de esgotos se encontram distantes. Nas zonas de autodepuração 

natural  em  rios,  distinguem-se  as  presenças  de  nitrogênio  orgânico  na  zona  de  degradação, 

amoniacal na zona de decomposição ativa, nitrito na zona de recuperação e nitrato na zona de águas 

limpas. Já altas concentrações de íon amônio podem implicar na dinâmica do oxigênio (necessita de 

maior concentração deste para ser oxidado) e na comunidade ictiofaunística (concentração de 0,25 
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ppp afeta o crescimento de peixes, sendo que concentrações superiores a 0,5 ppp são letais a 50% 

da ictiofauna) (DERISIO, 1992; ESTEVES, 1998).

Os compostos de nitrogênio quando descarregados nas águas naturais conjuntamente com o 

fósforo e  outros  nutrientes  presentes  nos  despejos  desencadeiam o processo de eutrofização do 

corpo d’água. Quando as descargas de nutrientes são muito fortes, dá-se o florescimento muito 

intenso de algas que predominam em cada situação em particular. Estas grandes concentrações de 

algas podem trazer prejuízos aos usos que se possam fazer dessas águas, afetando seriamente o 

abastecimento público ou causando poluição por morte e decomposição.

Os  sólidos  nas  águas  correspondem a  toda  matéria  que  permanece  como resíduo,  após 

evaporação,  secagem ou calcinação da amostra a  uma temperatura  pré-estabelecida  durante um 

tempo fixado. Em linhas gerais, as operações de secagem, calcinação e filtração são as que definem 

as diversas frações de sólidos presentes na água: sólidos totais, em suspensão, dissolvidos, fixos e 

voláteis (DERISIO, 1992).

A turbidez de uma amostra de água é o grau de atenuação de intensidade que um feixe de luz 

sofre ao atravessá-la (e esta redução se dá por absorção e espalhamento, uma vez que as partículas 

que provocam turbidez nas águas são maiores que o comprimento de onda da luz branca), devido à 

presença de sólidos em suspensão, tais como partículas inorgânicas (areia, silte, argila) e detritos 

orgânicos, algas e bactérias, plâncton em geral, etc. A erosão das margens dos rios e das encostas é 

exemplo de  fenômeno que  resulta  em aumento  da  turbidez  das  águas.  Os  esgotos  sanitários  e 

diversos  efluentes  industriais  também provocam elevações na turbidez das  águas.  Alta  turbidez 

reduz a fotossíntese de vegetação enraizada submersa e algas. Esse desenvolvimento reduzido de 

plantas pode, por sua vez, suprimir a produtividade de peixes. Logo, a turbidez pode influenciar nas 

comunidades biológicas aquáticas. Além disso, afeta adversamente os usos doméstico, industrial e 

recreacional da água (DERISIO, 1992).

A condutividade  é  uma  expressão  numérica  da  capacidade  da  água conduzir  a  corrente 

elétrica.  Depende  das  concentrações  iônicas  e  da  temperatura  e  indica  a  quantidade  de  sais 

existentes  na  coluna  d'água,  e,  portanto,  representa  uma  medida  indireta  da  concentração  de 

poluentes. Em geral, níveis superiores a 100 µS/cm indicam ambientes impactados. 

A condutividade também fornece uma boa indicação das modificações na composição de 

uma água, especialmente na sua concentração mineral,  mas não fornece nenhuma indicação das 

quantidades  relativas  dos  vários  componentes.  À  medida  que  mais  sólidos  dissolvidos  são 

adicionados,  a  condutividade  da  água  aumenta.  Altos  valores  podem  indicar  características 

corrosivas da água.

Por influir em diversos equilíbrios químicos que ocorrem naturalmente ou em processos 

unitários de tratamento de águas, o pH é um parâmetro importante em muitos estudos no campo do 
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saneamento  ambiental.  A  influência  do  pH  sobre  os  ecossistemas  aquáticos  naturais  dá-se 

diretamente devido a seus efeitos sobre a fisiologia das diversas espécies. Também o efeito indireto 

é muito importante podendo determinadas condições de pH contribuírem para a precipitação de 

elementos químicos tóxicos como metais pesados; outras condições podem exercer efeitos sobre as 

solubilidades de nutrientes.  Normalmente,  a condição de pH que favorecem a formação de um 

ecossistema mais diversificado é a de neutralidade, tanto em meios aeróbios como nos anaeróbios.

6 – RESULTADOS DAS ANÁLISES

O quadro 3 apresenta os resultados combinados das análises físico-químicas para os pontos 

localizados  no  Ribeirão  da  Mata  e  no  rio  das  Velhas.  Em  vermelho,  estão  apresentados  os 

parâmetros desconformes  às  suas  respectivas  classes  segundo a  Resolução Conama 020/86.  Os 

pontos com código MT são referentes ao Ribeirão da Mata, já os de código VL são relativos ao rio 

das Velhas. Destaca-se que o ponto VL01 localiza-se antes da confluência dos dois cursos d’água, e 

o ponto VL02 após o exultório do Ribeirão da Mata.

Quadro 3. Resultados das análises de água para o Ribeirão da Mata e Rio das Velhas.

Pontos OD Fósforo 
total

Nitrogêni
o total

Sólidos 
Totais 

Dissolvidos
Turbidez

Condutividade 
elétrica 
(mS/cm)

pH

MT01 6,98 16,5 0,77 260 91,9 166,4 7,51
MT02 5,96 17,1 1,1 256 120 228 7,08
MT03 5,11 16,5 2,4 359 169 229 6,98
VL01 1,19 12,3 <0,1 371 126 237 7,11
VL02 2,89 12,3 0,1 423 70,9 275 6,95
CONAMA 
020/86  p/ 
Classe 2*

Superior 
a 5 

(mg/L)

Até 
0,025 
ppm

Até 3,7 
ppm

Até 
500ppm

Até 100 
UNT - 6 a 9

CONAMA 
020/86  p/ 
Classe 3**

Superior 
a 4 

(mg/l)

Até 
0,025 
ppm

Até 3,7 
ppm

Até 
500ppm

Até 100 
UNT - 6 a 9

* Referente aos dados dos parâmetros do Ribeirão da Mata.
** Referente aos dados dos parâmetros do Rio das Velhas.

7 – DISCUSSÕES DOS RESULTADOS E CONSIDERAÇÕES FINAIS

De acordo com os resultados obtidos, nota-se que a qualidade da água do Ribeirão da Mata 

vai  se  deteriorando,  à  medida  que  se  chega  à  sua  foz.  O  somatório  progressivo  das  pressões 

humanas e impactos na poluição das aguas em direção a jusante, não é compensado pelo efeito 

diluidor das vazões. As vazões dos tributários também não tem sido suficientes, em quantidade e 

qualidade, para atenuar a poluição a partir do efeito diluidor. Em bacias onde existem tributários 

com carga hídrica considerável e com qualidade de água superior à do curso principal, o processo 
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de depuração do curso principal é observado, como apontado pelos estudos de Alves e Pompeu 

(2001) e Moreno e Callisto (2005) na própria bacia do Rio das Velhas. A eficiência da capacidade 

de autodepuração do corpo d’água depende, logicamente, da intensidade das pressões humanas que 

devem ser controladas.

Na análise realizada no Rio das Velhas, antes e após a contribuição do Ribeirão da Mata, 

nota-se uma relativa melhoria da qualidade da águas, reforçando os estudos dos autores acima. 

Segundo Euclydes (2001), a vazão de média de longo período na foz do Ribeirão da Mata é de 

10,29 m³/s, e no Rio das Velhas, em um ponto calculado antes da confluência entre os dois cursos 

d’água,  é  de 48,28 m³/s.  Isso significa  que a  vazão média  do Ribeirão da Mata corresponde a 

aproximadamente 18% da vazão do Rio das Velhas no ponto observado. 

Neste sentido, nota-se que a concentrações de OD obtém um acréscimo significativo após a 

contribuição do Ribeirão da Mata. Esteves (1998) lembra que o OD é um dos principais parâmetros 

para se avaliar a qualidade dos cursos d’água. O nitrogênio também possui alguma melhora após a 

contribuição do afluente estudado, assim como a turbidez. O resultado da análise de STD é merece 

atenção, pois como se trata de um parâmetro absoluto, este confirma a contribuição que o Ribeirão 

da Mata exerce sobre o Rio das Velhas, ou seja aproximadamente 13%, conforme os resultados das 

análises laboratoriais.

Com  relação  ao  enquadramento  proposto  pela  FEAM  em  1997,  nota-se  que  os  usos 

encontrados estão de acordo com os objetivos traçados há quase 10 anos atrás, como demonstrado 

na figura 3. Entretanto, neste período a qualidade compatível ainda não foi alcançada, tendo em 

vista  que  os  parâmetros  fósforo  total  e  turbidez3 apresentam-se  em  desconformidade  com  a 

legislação  analisada.  Percebe-se  também uma progressiva  queda  de  qualidade  em praticamente 

todos os parâmetros se analisados os pontos MT01, MT02 e MT03 nessa ordem. 

Cabe ressaltar ainda que para se atingir a classe 2, no referido trecho do Ribeirão da Mata, 

deverá ser realizado um estudo mais acurado, especialmente sobre a viabilidade econômica. Este 

estudo  deve  ser  composto  de  um  cronograma  físico  financeiro,  identificando  os  principais 

problemas ambientais para se alcançar esta meta de qualidade, bem como um monitoramento mais 

abrangente no que ser refere à quantidade de parâmetros avaliados, o que não foi possível neste 

momento, em função da natureza deste trabalho e das restrições orçamentárias do mesmo.  

3 Com exceção do ponto MTO1.  
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Figura 3. Usos atuais e objetivos de qualidade para o Ribeirão da Mata.
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A região metropolitana concentra a maior densidade populacional do Estado e uma intensa 

atividade  de  exploração  mineral  e  siderúrgica,  além  das  explorações  agropecuárias  e 

reflorestamento,  constatando-se  uma  forte  pressão  demográfica  sobre  os  recursos  hídricos.  Os 

reflexos  dessa  ocupação  têm  gerado  a  necessidade  de  ampliação  dos  aproveitamentos  para 

abastecimento de água, diversos problemas ambientais como a poluição da água, a degradação dos 

solos e a ocorrência de inundações, como também, a urgência de um planejamento mais racional 

dos recursos hídricos. 

Mais do que uma simples classificação, o enquadramento dos corpos d’água deve ser visto 

como um instrumento de planejamento ambiental, pois o enquadramento dos corpos d'água deve 

estar baseado não necessariamente no seu estado atual, mas nos níveis de qualidade que deveriam 

possuir ou ser mantidos para atender às necessidades estabelecidas pela comunidade.
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