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“Água que nasce na fonte 
Serena do mundo e que abre um profundo grotão 

Água que faz inocente riacho e deságua 
Na corrente do ribeirão... 

 
Águas escuras dos rios 

Que levam a fertilidade ao sertão 
Águas que banham aldeias 

E matam a sede da população... 
 

Águas que caem das pedras 
No véu das cascatas 

Ronco de trovão 
E depois dormem tranqüilas 

No leito dos lagos... 
 

Água dos igarapés 
Onde Iara, a mãe d'água 

É misteriosa canção 
Água que o sol evapora 

Pro céu vai embora 
Virar nuvens de algodão... 

 
Gotas de água da chuva 

Alegre arco-íris sobre a plantação 
Gotas de água da chuva 
Tão tristes, são lágrimas 

Na inundação... 
 

Águas que movem moinhos 
São as mesmas águas que encharcam o chão 

E sempre voltam humildes 
Pro fundo da terra... 

 
Terra! Planeta Água” 

 
Planeta Água 

Guilherme Arantes 
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RESUMO 

 

Os corpos de água doce vêm sofrendo impactos ambientais causados pelo homem. O 

crescimento populacional é fator crítico no problema e escassez de água. Neste contexto, o 

estudo da qualidade de água da Bacia Hidrográfica do Córrego Santa Cruz, localizada no 

município de Juiz de Fora, Minas Gerais, apresenta grande importância, pois, se trata de uma 

bacia urbana e apresenta usos e ocupações inadequados. Entre alguns fatores que agravam 

estes problemas está a super exploração industrial, deposição de lixo, bota-fora, despejo de 

efluentes domésticos in natura. O objetivo deste trabalho foi aplicar um diagnóstico de 

avaliação rápida em trechos do córrego e avaliar os parâmetros físicos e químicos, focando os 

principais pontos críticos em torno deste curso d’água, despertando o interesse dos órgãos 

ambientais, fazendo cumprir a legislação em vigor, na busca constante da sustentabilidade do 

Planeta Terra.  
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ABSTRACT 

 

The bodies of freshwater have suffered environmental impacts caused by man. Population 

growth is a critical factor in the problem and scarcity of water. In this context, the study of 

water quality Santa Cruz Basin Creek, located in Juiz de Fora, Minas Gerais, has great 

importance, because it is an urban basin and has inadequate use and occupation. Among some 

factors that aggravate these problems is the industrial exploitation, deposition of garbage, 

send-off, dumping of effluents in natura. The objective of this work is to apply a diagnosis of 

rapid assessment in stretches of the stream and evaluate the physical and chemical properties, 

focusing on the critical points around this stream, increasing interest from environmental 

organs, enforcing existing legislation, in constant search of the sustainability of Planet Earth. 
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1 INTRODUÇÃO 

Á água encontra-se disponível sob várias formas e é uma das substâncias mais comuns 

existentes na natureza, cobrindo cerca de 70% por cento da superfície do planeta. É 

encontrada principalmente no estado líquido, constituindo um recurso natural renovável 

por meio do ciclo hidrológico. Todos os organismos necessitam de água para 

sobreviver, sendo a sua disponibilidade um dos fatores mais importantes a moldar os 

ecossistemas. É fundamental que os recursos hídricos apresentem condições físicas e 

químicas adequadas para a sua utilização pelos organismos. Eles devem conter 

substâncias essenciais à vida e estar isentos de outras substâncias que possam produzir 

efeitos deletérios aos organismos que compõem as cadeias alimentares. Assim, 

disponibilidade de água significa que ela está presente não somente em quantidade 

adequada em uma dada região, mas também que sua qualidade seja satisfatória para 

suprir as necessidades de um determinado conjunto de seres vivos (biota). 

Atualmente as reservas de água se encontram ameaçadas pela poluição, pela 

contaminação e pelas alterações climáticas que o ser humano vem provocando 

(BRAGA et al., 2003). 

O crescimento populacional é fator crítico no problema e escassez de água. Dentro deste 

contexto, muitas cidades brasileiras vêm sofrendo com a degradação do meio ambiente, 

principalmente as grandes cidades, devido a grande concentração de população, uso e 

ocupação do solo desordenado e falta de planejamento ambiental. 

Neste contexto, o estudo da qualidade da água da bacia hidrográfica do Córrego Santa 

Cruz, município de Juiz de Fora, apresenta grande importância, pois se trata de uma 

bacia urbana, apresenta usos e ocupações inadequados e está localizada na região norte 

de Juiz de Fora. Entre alguns fatores que agravam estes problemas está a 

superexploração, a falta de preocupação com os mananciais, a má distribuição da água, 

a poluição e o desperdício. É importante lembrar que a escassez de água favorece a 

perda da biodiversidade, podendo afetar diversas atividades econômicas . 

Para que se mantenha um rigoroso controle do uso sustentável dos recursos hídricos são 

necessárias medidas eficazes, por meio de leis que devem ser regulamentadas, 
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aplicadas, monitoradas, controladas e fiscalizadas por órgãos de poder público, privado 

ou organizações não governamentais – Ongs. 

São responsabilidades do poder público, a gestão das águas, com funções básicas de 

regulamentação, controle, fiscalização, qualidade e quantidade das águas dos corpos 

hídricos, bem como os serviços públicos de abastecimento de água e esgotamento 

sanitário. 
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2 OBJETIVOS 

2.1 Objetivo geral 

Avaliar a qualidade da água do Córrego Santa Cruz através de parâmetros físicos, 

químicos e biológicos. 

2.2 Objetivos específicos 

• Categorizar a área do Córrego Santa Cruz; 

• Avaliar segmentos do Córrego Santa Cruz; 

• Verificar a degradação do Córrego Santa Cruz nos pontos pesquisados; 

• Relacionar os dados obtidos com a Legislação vigente. 
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3 REVISÃO DE LITERATURA 

3.1 Distribuição da água na terra 

Segundo von Sperling (1996), a quantidade de água existente no planeta está distribuída 

da seguinte forma (FIG 1):  

 
Figura 1 - Distribuição de água no planeta. Fonte: von Sperling (1996). 
 
• 97 % Oceanos e mares; 

• 2,2% Geleiras; 

• 0,8 % Água doce; 

3.2 Ciclo Hidrológico 

Segundo von Sperling (1996), a água se movimenta de um meio para outro na terra. É o 

movimento, durante o qual a água se encontra em constante circulação e renovação, 

passando da terra para atmosfera sob forma de vapor e regressando a terra sob a forma 

de chuva, neve ou granizo. Estes movimentos estão citados e ilustrados abaixo (FIG 2): 

• Precipitação; 

• Escoamento; 

• Infiltração; 

• Evaporação; 

• Transpiração; 
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Figura 2: Ciclo Hidrológico. Fonte: Geocities (2008). 
 

3.3 Diversas formas de utilização da água dentro do ciclo  

• Abastecimento doméstico; 

• Abastecimento industrial; 

• Irrigação; 

• Dessedentação de animais; 

• Preservação da flora e da fauna; 

• Recreação e lazer; 

• Geração de energia; 

• Diluição de dejetos; 

• Transporte; 

• Harmonia paisagística; 

• Manutenção da umidade do ar; 

• Manutenção da estabilidade do clima. 
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3.4 Características da água 

Segundo UNL-FCT (2009), água pura, praticamente, não existe na natureza. De um 

modo geral, ela contém impurezas, as quais podem estar presentes em maior ou menor 

quantidade, dependendo da sua procedência e dos usos que se faz da mesma. Alguns 

compostos químicos são, inclusive, indispensáveis à água destinada ao consumo 

humano, sendo de grande importância fisiológica. 

No entanto, as impurezas presentes na água podem alcançar valores elevados, causando 

malefícios ao homem e ao meio ambiente. Assim, estas impurezas precisam ser 

limitadas em função dos fins a que se destina a água. As características da água podem 

ser agrupadas em três categorias: físicas, químicas e biológicas. 

3.5 Parâmetros de qualidade das águas 

A poluição das águas decorre da adição de substâncias ou de formas de energia que, 

diretamente ou indiretamente, alterem as características físicas e químicas do corpo 

d’água de uma maneira tal que prejudique a utilização de suas águas para usos 

benéficos. 

Os principais parâmetros físicos de qualidade das águas são: cor, turbidez, sabor, odor e 

temperatura. Os químicos, pH (acidez e alcalinidade), dureza, metais (ferro e 

manganês), cloretos, nitrogênio (nutriente), fósforo (nutriente), oxigênio dissolvido, 

matéria orgânica, micro poluentes orgânicos e micro poluentes inorgânicos como os 

metais pesados (zinco, cromo, cádmio, etc.). 

Para caracterizar uma água, são determinados diversos parâmetros, os quais 

representam as suas características físicas, químicas e biológicas. Esses parâmetros são 

indicadores da qualidade da água e constituem impurezas quando alcançam valores 

superiores aos estabelecidos para determinado uso (FIG 3). 
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Figura 3: Exemplos de intercalação entre uso e ocupação do solo e agentes alternadores da 
qualidade da água. Fonte: von Sperling (1996). 
 
• Qualidade de uma água existente: função do uso e da ocupação do solo na bacia 

hidrográfica. 

• Qualidade desejável para uma água: é fundamental, tanto para caracterizar as 

conseqüências de uma determinada atividade poluidora, quanto para se estabelecer 

os meios para que se satisfaça determinado uso da água (VON SPERLING, 1996). 

3.5.1  Parâmetros físicos da água 

3.5.1.1 Cor 

Resulta da existência, na água, de substâncias em solução. Esta característica é 

acentuada quando da presença na água, de matéria orgânica, de minerais como o ferro e 

o manganês, ou de despejos coloridos contidos em esgotos industriais. 

3.5.1.2 Turbidez 

Causada pela presença de materiais em suspensão na água, tais como partículas 

insolúveis de solo, matéria orgânica e organismos microscópicos. A turbidez é uma 
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característica das águas correntes, sendo em geral, baixa nas dormentes. A presença de 

turbidez pode ocorrer naturalmente em função do processo de erosão e artificialmente 

em função de lançamento de despejos domésticos e industriais. Do ponto de vista 

sanitário a turbidez poderá afetar esteticamente os corpos d’água ou ainda encarecer os 

processos de tratamento para fins de abastecimento público e industrial. Outro fator a 

ser considerado é com relação à fauna e flora que poderão sofrer distúrbios em função 

da redução em termos de penetração de luz. 

3.5.1.3 Sabor e odor 

Resultam da presença, na água, de alguns compostos químicos (ex.: sais dissolvidos, 

produzindo sabor salino; alguns gases, resultando em maus odores) ou de outras 

substâncias, tais como a matéria orgânica em decomposição, ou, ainda, de algas. Assim, 

estas características estão, quase sempre, associadas às impurezas químicas ou 

biológicas da água.  

3.5.1.4 Temperatura da água 

Temperatura é uma característica física das águas. Sendo uma medida de intensidade de 

calor. A presença dos gases na água ou mais exatamente a solubilidade dos gases nos 

líquidos é inversamente proporcional à temperatura. De modo que, quanto maior a 

temperatura de um líquido, menor a possibilidade desse líquido reter os gases. O 

aumento dos valores de temperatura nos corpos d’água superficiais é promovido 

principalmente por despejos de origem industrial e descargas de usinas termoelétricas.  

Os efeitos danosos à flora e fauna aquática provocados pelo aumento de temperatura 

nos corpos d’água são indiretos, já que, um aumento de temperatura implica na maior 

movimentação dos organismos aquáticos com consequente aumento no consumo de 

oxigênio dissolvido (elemento este de importância vital para os organismos aquáticos 

aeróbios) e na diminuição do poder de retenção do gás oxigênio através desse líquido. 

Para se ter uma idéia da variação do teor de oxigênio dissolvido numa água em função 

da temperatura, é suficiente lembrar que no nível do mar, um rio de água doce poderá à 

temperatura de 0°C conter cerca de 14,0 mg/L de oxigênio dissolvido e à temperatura 

de 30°C cerca de 7,5 mg/L.  

As impurezas físicas podem prejudicar alguns usos da água, como por exemplo: a cor e 

a turbidez podem tornar a água imprópria ao consumo humano, pelo aspecto estético ou 
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por manchar roupas e aparelhos sanitários; a cor pode tornar o líquido indesejável para 

uso em indústrias de produção de bebidas e de outros alimentos ou de fabricação de 

louças e papéis, ou ainda, em indústrias têxteis; águas com sabor e odor acentuados são 

rejeitadas para consumo doméstico ou podem causar problemas ao organismo humano, 

dependendo dos compostos químicos presentes; a turbidez acentuada em águas de 

mananciais impede a penetração dos raios solares e a consequente fotossíntese, podendo 

causar problemas ecológicos ao meio aquático. 

3.5.2  Parâmetros Químicos 

3.5.2.1 Dureza 

Resulta da presença, principalmente, de sais alcalinos terrosos (cálcio e magnésio), ou 

de outros íons metálicos bivalentes em menor intensidade. De acordo com Braga et al. 

(2003) a dureza caracteriza-se pela extinção da espuma formada pelo sabão. Dentre um 

dos problemas ocasionados por águas duras está a produção de incrustações nas 

tubulações de água quente e caldeiras. 

3.5.2.2 Salinidade 

Resultante do excesso de sais dissolvidos na água, como os bicarbonatos, cloretos e 

sulfatos, tornando seu sabor salino e conferindo lhe propriedade laxativa (UNL-FCT, 

2009). 

3.5.2.3 Agressividade 

É uma característica da presença de gases em solução na água, como o oxigênio, o gás 

carbônico e o gás sulfídrico. Uma água agressiva pode causar a corrosão de metais ou 

de outros materiais, tais como o cimento (UNL-FCT, 2009). 

3.5.2.4 Ferro e manganês 

São produtos que, em excesso na água, podem causar problemas, tais como: coloração 

avermelhada no caso do ferro, ou marrom devido ao manganês, produzindo manchas 

em roupas ou em produtos industrializados; sabor metálico; em doses elevadas, podem 

ser tóxicos. 

3.5.2.5 Alcalinidade 

Uma água é alcalina quando contém quantidade elevada de bicarbonatos de cálcio e 

magnésio, carbonatos ou hidróxidos de sódio, potássio, cálcio e magnésio. Além de 
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contribuir para a salinidade da água, a alcalinidade influi nos processos de tratamento da 

mesma.  

3.5.2.6 pH - Potencial hidrogeniônico 

Este indicador, mais conhecido por pH, nada mais é que uma relação numérica que 

expressa o equilíbrio entre íons (H+) e íons (OH-). A faixa de variação do pH é de 0 a 

14, sendo 7,0 o valor considerado como neutro, onde a concentração de íons (H+) é 

igual à concentração de íons (OH-). Quando ocorre a predominância de íons (H+) tem-

se valores de pH menor que 7,0 (pH ácido). No caso de predominância  de íons (OH-) o 

pH será maior que 7,0 (pH básico). As maiores alterações do ponto de vista desse 

indicador nas coleções de água, são provocadas por despejos de origem industrial. 

Segundo IGAM (2009) os organismos aquáticos estão geralmente adaptados às 

condições de neutralidade. Alterações bruscas do pH da água podem acarretar no 

desaparecimento de organismos presentes na mesma. 

3.5.2.7 Nutrientes 

Os nutrientes são compostos, principalmente a base de nitrogênio e fósforo que em 

determinadas concentrações possibilitam o aparecimento e a proliferação de organismos 

aquáticos. O aumento nas concentrações desses elementos nas águas se deve 

principalmente aos esgotos de origem doméstica. A presença de nitrogênio e fósforo nas 

águas em determinadas concentrações contribuem para a proliferação de organismos 

aquáticos e consequente eutrofização. O processo de eutrofização pode causar prejuízos 

principalmente quanto ao uso da água para abastecimento público, recreação e 

navegação. 

3.5.2.8 Compostos de nitrogênio: 

O nitrogênio segue um ciclo, podendo estar presente em diversas formas amoniacais, 

nitritos, nitratos. Estes compostos ocorrem na água originária de esgotos domésticos e 

industriais ou da drenagem de áreas fertilizadas. Podem ser usados como indicadores da 

"idade" da carga poluidora (esgoto), dependendo do estágio em que se encontram. O 

nitrogênio contribui para o desenvolvimento de algas em mananciais, devendo ser 

limitado, para evitar a proliferação excessiva das mesmas. Segundo CPRM/ 

SUREG/BH (2009) teores elevados de nitratos são responsáveis pela incidência de 

cianose em crianças. 
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3.5.2.9 Resíduo total 

Toda matéria - exceto a água - contida em materiais líquidos é classificada como 

resíduo. A definição comum de resíduo, no entanto, se refere a aquele material que 

permanece como resíduo após evaporação à temperatura de 105°C. A utilização do 

resíduo total ou sólido total como indicador de qualidade das águas tem mostrado pouca 

utilidade prática e sua maior aplicação tem-se restringido aos cálculos do índice de 

qualidade da água. O significado desse parâmetro em termos ambientais se limita a água 

para fins de abastecimento público sendo o valor máximo de 500 mg/L para a água 

bruta, de acordo com a DN COPAM/CERH-MG nº1/2008 (COPAM, 2009a). 

3.5.2.10 Matéria orgânica 

A matéria orgânica presente na água, além de responsável pela cor, odor, turbidez e 

outras características, resulta no consumo do oxigênio dissolvido no líquido (UNL-FCT, 

2009), devido à sua estabilização ou decomposição biológica. A poluição da água por 

matéria orgânica é, geralmente, avaliada através de três parâmetros: Oxigênio 

Dissolvido (OD) Demanda Bioquímica de Oxigênio (DBO) e Demanda Química de 

Oxigênio (DQO). 

3.5.2.11 Oxigênio Dissolvido (OD) 

Este elemento é de importância vital para os organismos aquáticos aeróbicos. A 

introdução de oxigênio dissolvido na água pode se dar através do ar atmosférico, do 

fenômeno de fotossíntese e da ação de aeradores ou insufladores de ar (SILVA, 2003). 

O teor de oxigênio dissolvido é um indicador das condições de poluição por matéria 

orgânica. Geralmente, a água não poluída, por matéria orgânica, deve estar saturada de 

oxigênio. Por outro lado, segundo UNL-FCT (2009) teores baixos de oxigênio 

dissolvido podem indicar que houve uma intensa atividade bacteriana decompondo 

matéria orgânica lançada na água. O teor de oxigênio na água varia principalmente com 

a temperatura e com a altitude. As reduções nas concentrações de oxigênio nos corpos 

d’água são provocadas principalmente por despejos de origem orgânica. A ausência 

completa de oxigênio num corpo d’água pode dar origem à formação de gases 

objetáveis (H2S, mercaptanas e etc.) além de não permitir a vida a organismos aeróbios. 
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3.5.2.12 Demanda Bioquímica de Oxigênio (DBO5): 

A DBO5, como é conhecida, pode ser entendida como a quantidade de oxigênio 

necessária para a oxidação da matéria orgânica, através da ação de bactérias. Por outro 

lado, a oxidação é um processo de simplificação da matéria orgânica através de 

microorganismos em substâncias simples, tais como NH3, CO2, H2O e sais minerais. A 

DBO5 é um teste padrão, realizado a uma temperatura constante de (20°C) e durante um 

período de incubação fixo (5 dias). 

Segundo UNL-FCT (2009) a DBO é um parâmetro que indica a quantidade de oxigênio 

necessária, em um meio aquático, à respiração de microrganismos aeróbios para 

consumirem a matéria orgânica introduzida na forma de esgotos ou de outros resíduos 

orgânicos. É uma medida que procura retratar em laboratório o fenômeno realizado no 

corpo d’água. Para sua determinação, devem ser levados em consideração certos 

cuidados devido a possíveis interferências na ação bacteriana, já que as bactérias são os 

principais organismos do teste. A determinação da DBO5 em águas contendo metais 

pesados, por exemplo, levará sempre à obtenção de resultados não condizentes com a 

realidade. Os maiores aumentos em termos de DBO5 num corpo d’água são provocados 

por despejos de origem predominantemente orgânica. 

3.5.2.13 Demanda Química de Oxigênio (DQO): 

A DQO, que como a DBO5 é um indicador da presença de matéria orgânica, pode ser 

definida como a quantidade de oxigênio necessária para a oxidação da matéria orgânica 

através de um agente químico. Então, enquanto que na DBO5 se tem uma oxidação com 

auxílio de bactérias, na DQO o fenômeno é provocado pela ação de uma substância 

química (SILVA, 2003). Geralmente, os valores da DQO são maiores que da DBO5 e, 

em testes de laboratório a DQO, que é realizada em um prazo menor que a DBO5, é 

determinada em primeiro lugar e os resultados servem de orientação para o teste da 

DBO5 (estabelecer as diluições). A DQO, em alguns casos, pode e deve substituir a 

DBO5 na determinação da matéria orgânica, devido à presença de substâncias que 

interferem na medida da DBO5. O aumento da concentração de DQO num corpo d’água 

se deve principalmente a despejos de origem industrial. 
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3.5.2.14 Cloretos 

Estes compostos podem estar presentes na água, naturalmente ou como conseqüência da 

poluição devido a intrusão da água do mar, de esgotos sanitários ou industriais. Em 

teores elevados causam sabor acentuado, podendo ainda provocar reações fisiológicas 

ou aumentar a corrosividade da água. Os cloretos são usados, também, como 

indicadores de poluição por esgotos sanitários (UNL-FCT, 2009). 

3.5.2.15 Fluoretos 

Quando em teores adequados, o flúor é benéfico, sendo um preventivo de cáries 

dentárias. No entanto, em doses mais elevadas, pode resultar em problemas para o 

homem, provocando alterações ósseas ou ocasionando a fluorose dentária (UNL-FCT, 

(2009).  

3.5.2.16 Compostos tóxicos 

Alguns elementos ou compostos químicos, quando presentes na água, a tornam tóxica, 

como exemplos, pode-se citar: cobre, zinco, chumbo, cianetos, cromo hexavalente, 

cádmio, arsênio, selênio, prata, mercúrio, bário. Estas impurezas podem alcançar a água 

a partir de esgotos industriais ou de usos agrícolas (UNL-FCT, 2009). 

3.5.2.17 Fenóis 

Os fenóis e seus compostos existentes em resíduos industriais, além de serem tóxicos 

causam problemas em sistemas de tratamento da água, pois se combinam com o cloro, 

produzindo odor e sabor desagradáveis. 

3.5.2.18 Detergentes 

Os detergentes, principalmente os não biodegradáveis, são causadores de alguns 

problemas quando incorporados à água: sabor desagradável; formação de espuma em 

águas agitadas; problemas operacionais em estações de tratamento de água e esgoto, 

devido à espuma; toxidez, em teores mais elevados. 

3.5.2.19 Praguicidas 

São substâncias químicas, naturais ou sintéticas usadas no controle e destruição de 

pragas (SUCEN, 2009). Os praguicidas são muito conhecidos no Brasil como 

"pesticidas" e também chamados de defensivos agrícolas ou agrotóxicos. De acordo 
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com sua ação biológica, os praguicidas são chamados de inseticidas, herbicidas, 

fungicidas, carrapaticidas, raticidas, etc.  

Os praguicidas quimicamente podem ser divididos em orgânicos e inorgânicos. Os 

orgânicos sintéticos são os praguicidas mais utilizados e merecem uma maior atenção. 

Dentre os sintéticos orgânicos se destacam os organoclorados e os organofosforados, 

sendo os primeiros mais persistentes e menos tóxicos.  

A contaminação dos corpos d’água pelos praguicidas não tem como fonte primária de 

poluição as atividades de produção ou transformação desse tipo de produto. A 

contaminação normalmente acontece no seu uso ou transporte. Os peixes e organismos 

aquáticos são muito mais sensíveis aos praguicidas que outros animais, incluindo-se o 

homem. Do ponto de vista de preservação do meio ambiente, é preferível o uso dos 

organofosforados ao invés de organoclorados, tendo em vista principalmente a 

persistência destes últimos. Contudo fatores técnicos e econômicos impedem a 

substituição de um pelo outro. 

3.5.2.20 Substâncias radioativas 

O desenvolvimento da indústria nuclear pode conduzir a problemas de contaminação da 

água por substâncias radioativas, com prejuízos para o homem e o meio ambiente. 

3.5.2.21 Metais 

Os metais ocorrem nos corpos d’água devido a despejos decorrentes principalmente de 

processos industriais na forma de substâncias químicas orgânicas e/ou inorgânicas. A 

seguir serão feitas breves considerações sobre os metais mais utilizados como 

indicadores de qualidade das águas e cujos padrões encontram-se estabelecidos na 

legislação federal vigente no Brasil: 

• Cádmio: encontrado nas águas naturais em concentrações bastante baixas. É um 

metal de elevado potencial tóxico. Os despejos de galvanoplastia são os maiores 

contribuintes em relação ao aumento das concentrações desse elemento nas coleções 

de água. Estudos realizados mostram que o cádmio se acumula em organismos 

aquáticos, possibilitando sua entrada na cadeia alimentar. O limite máximo definido 

para os corpos d’água classes 1 e 2 é de 0, 001 mg/L e os de classe 3 de 0,01 mg/L. 
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• Cromo: a ocorrência de cromo nas águas é rara e sua presença se deve 

principalmente a despejos de origem industrial (galvanoplastias, fabricação de couro 

e processamento de tintas e corantes). O cromo na forma hexavalente é mais tóxico 

que na trivalente. O sal de cromo não tem poder acumulativo. O limite para os 

corpos d’água, classes 1, 2 e 3 é de 0,05 mg/L em termos de cromo hexavalente. Para 

o cromo trivalente o limite é de 0,5 mg/L para as classes 1, 2 e 3. 

• Cobre: este elemento ocorre nas águas naturais em pequenas concentrações. É 

benéfico e essencial ao metabolismo humano; sua ausência pode provocar problemas 

de anemia. Sua presença nas águas se deve a despejos industriais e a sua utilização 

como algicida. Concentrações elevadas de cobre nas águas são danosas aos 

organismos aquáticos, havendo também a possibilidade de aparecimento de gosto na 

água de abastecimento público. O limite para as águas superficial classes 1 e 2 é de 

0,02 mg/L e 0,5 mg/L para os da classe 3. 

• Chumbo: nas águas naturais, apenas pequenos traços de chumbo são encontrados. Os 

despejos de origem industrial são os incrementadores da concentração desse 

elemento nas águas. O chumbo tem poder cumulativo e é tóxico ao homem e aos 

animais. O limite estabelecido para as águas superficial classes 1 e 2 são de 0,03 

mg/L enquanto para as de classe 3 o limite é de 0,05 mg/L. 

• Mercúrio: o mercúrio se encontra distribuído no meio ambiente e seu aumento se 

deve a indústrias e aplicações agrícolas. A toxicidade aguda, através de mercúrio, no 

homem é caracterizada por náuseas, vômitos, dores abdominais, diarréia, danos nos 

ossos e morte. O mercúrio mostra-se mais tóxico na forma de metil mercúrio. O 

mercúrio é tóxico tanto para o homem como para os animais, sendo a concentração 

limite estabelecida para as águas superficiais de 0, 0002 mg/L para as classes 1, 2 e 

3. 

• Zinco: esse elemento é essencial e benéfico ao metabolismo humano. Ocorre nas 

águas naturais em pequenas concentrações e o seu aumento se deve a despejos 

industriais. A toxidez do zinco em relação aos organismos aquáticos está relacionada 

principalmente às concentrações de oxigênio e dureza da água. A concentração limite 

para as águas superficiais é de 0,18 mg/L para as classes 1 e 2 e de 5,0 mg/L para a 

classe 3. 
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3.5.3 Parâmetros Biológicos 

O meio aquático é habitado por um grande número de formas vivas, vegetais e animais. 

Nessas, encontram-se os microrganismos, entre os quais se acham os tipicamente 

aquáticos ou os que são introduzidos na água a partir de uma contribuição externa. 

Os microrganismos aquáticos desenvolvem na água suas atividades biológicas de 

nutrição, respiração, excreção etc., provocando modificações de caráter químico e 

ecológico no próprio ambiente aquático. Os microrganismos de origem externa (ex.: 

microrganismos patogênicos introduzidos na água junto com matéria fecal) 

normalmente não se alimentam ou se reproduzem no meio aquático, tendo caráter 

transitório neste ambiente. 

Entre os organismos que podem ser encontrados na água, destacam se:  

• Algas: embora tendo grande importância para o equilíbrio ecológico aquático, 

sendo responsáveis por parte do oxigênio presente no líquido (produzido através 

do processo da fotossíntese), podem acarretar problemas, tais como: formação 

de grande massa orgânica, levando à produção de quantidade excessiva de lodo 

e à liberação de vários compostos orgânicos, os quais podem ser tóxicos ou 

produzir sabor e odor desagradáveis; formação de camadas de algas nas 

superfícies de reservatórios, causando turbidez e dificultando a penetração da luz 

solar, com a conseqüente redução do oxigênio do meio; entupimento de filtros 

de areia, em estações de tratamentos da água; aderência às paredes de 

reservatórios de água e de piscinas; corrosão de estruturas de ferro e de concreto.  

• Microorganismos patogênicos: são introduzidos na água junto com matéria fecal 

de esgotos sanitários. Podem ser de vários tipos: bactérias, vírus, protozoários e 

vermes. Estes microorganismos não são residentes naturais do meio aquático, 

tendo origem, principalmente, nos dejetos de pessoas doentes ou portadores de 

doenças. Apresentam sobrevivência limitada neste meio, podendo provocar 

contaminações em um ser humano, através da ingestão ou contato com a água.  
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Devido a grande variedade de microorganismos patogênicos que podem estar contidos 

na água, dificultando, portanto, a sua determinação, sua existência é detectada através 

de indicadores da presença de matéria fecal no líquido.  

As bactérias usadas como indicadoras de poluição da água por matéria fecal são os 

coliformes, os quais vivem normalmente no organismo humano, existindo em grande 

quantidade nas fezes. Embora não sendo, de um modo geral, patogênicas, a presença de 

bactérias do grupo coliforme na água indica que a mesma recebeu matéria fecal e pode, 

portanto, conter microorganismos patogênicos. 

Entre as bactérias do grupo coliforme, a mais importante como indicadora da poluição 

fecal é a Escherichia coli. 

Motta (1995) e Derísio (1992) citam as seguintes razões como justificativas para a 

escolha dos coliformes como indicadores da presença potencial de patogênicos de 

origem fecal na água: 

• Existem, em grande número, na matéria fecal e não em qualquer outro tipo de 

matéria orgânica poluente; por conseguinte, são indicadores específicos de 

matéria fecal. 

• Algumas das bactérias pertencentes ao grupo (Escherichia coli, por exemplo) 

não se reproduzem na água ou no solo, mas exclusivamente no interior do 

intestino (ou em meios de cultura especiais, à temperatura adequada); portanto, 

só são encontradas na água quando aí foi introduzida matéria fecal e o seu 

número é proporcional à concentração dessa matéria. Apresentam um grau de 

resistência ao meio (a luz, oxigênio, cloro e outros agentes destruidores de 

bactérias) comparável ao que é apresentado pelos principais patógenos 

intestinais que podem ser veiculados pelas águas; dessa forma, reduz-se muito a 

possibilidade de existirem patógenos fecais quando já não se encontram 

coliformes na água.  

• Sua caracterização e quantificação são feitas por métodos relativamente simples. 

As bactérias do grupo coliforme são as únicas capazes de fermentar lactose, 

produzindo gás e resistir à presença de bile (que é um componente normal do 
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intestino). Dessa forma, se a água a ser testada for submetida a várias diluições e 

estas forem "semeadas" sucessivamente em tubos, a formação do gás nos tubos 

caracterizará a presença de bactérias e, pelo valor das diluições máximas que 

apresentarem resultado positivo, se poderão avaliar, estatisticamente, o chamado 

Número Mais Provável (NMP) de bactérias do grupo coliforme, ou seja, a sua 

concentração na amostra ensaiada. Este indicador pode ser medido como 

coliforme total e fecal, sendo este último, revelador quanto à presença de 

esgotos de origem sanitária. 

É oportuno ressaltar que os coliformes são os melhores indicadores da presença de 

bactérias patogênicas na água, pois têm comportamento mais semelhante às mesmas. 

No entanto, têm menor resistência ao meio aquático ou ao tratamento pelo cloro do que 

alguns vermes e vírus. Assim, cuidados especiais devem ser adotados no tratamento de 

águas que recebem esgoto de origem doméstica, visando controlar estes 

microorganismos. A investigação de seres patogênicos é na prática inviável, haja vista o 

grande número dos mesmos. Os coliformes por sua vez, além da vantagem de terem 

resistência igual ou maior que os seres patogênicos, estão presentes em grandes 

quantidades nas fezes dos animais de sangue quente, são facilmente isolados e 

identificados na água e as técnicas bacteriológicas são simples, rápidas e econômicas. 

A presença de coliformes na água, por si só, não representa um perigo à saúde, mas 

indica a possível presença de outros seres causadores de problemas à saúde. Muitas 

vezes a investigação quanto à qualidade abrange não só a água como também os 

sedimentos e os organismos aquáticos. 

3.6 Classificações dos corpos d’água 

A deliberação normativa conjunta nº 1 do COPAM/ CERH-MG de 2008 (COPAM, 

2009a) dispõe sobre a classificação dos corpos d’água e diretrizes ambientais para o seu 

enquadramento. Bem como estabelece as condições e padrões de lançamento de 

efluentes, e dá outras providências. 

As águas doces estaduais são classificadas segundo a qualidade requerida para os seus 

usos preponderantes e as condições ambientais dos corpos d’água, em cinco classes de 

qualidade. 
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As águas de melhor qualidade podem ser aproveitadas em uso menos exigente, desde 

que este não prejudique a qualidade da água e as condições ambientais dos corpos de 

água, atendidos outros requisitos pertinentes. 

Segundo a referida deliberação normativa, as águas doces estaduais são classificadas 

em: 

I - classe especial: águas destinadas: 

a) ao abastecimento para consumo humano, com filtração e desinfecção; 

b) à preservação do equilíbrio natural das comunidades aquáticas; e. 

c) à preservação dos ambientes aquáticos em unidades de conservação de proteção 

integral. 

II - classe 1: águas que podem ser destinadas: 

a) ao abastecimento para consumo humano, após tratamento simplificado; 

b) à proteção das comunidades aquáticas; 

c) à recreação de contato primário, tais como natação, esqui aquático e mergulho, 

conforme Resolução CONAMA nº 274, de 29 de novembro 2000 (BRASIL, 2009e); 

d) à irrigação de hortaliças que são consumidas cruas e de frutas que se desenvolvam 

rentes ao solo e que sejam ingeridas cruas sem remoção de película; e. 

e) à proteção das comunidades aquáticas em Terras Indígenas. 

III - classe 2: águas que podem ser destinadas: 

a) ao abastecimento para consumo humano, após tratamento convencional; 

b) à proteção das comunidades aquáticas; 

c) à recreação de contato primário, tais como natação, esqui aquático e mergulho, 

conforme Resolução CONAMA nº 274, de 29 de novembro 2000 (BRASIL, 2009e). 
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d) à irrigação de hortaliças, plantas frutíferas e de parques, jardins, campos de esporte e 

lazer, com os quais o público possa vir a ter contato direto; e. 

e) à aqüicultura e à atividade de pesca 

IV - classe 3: águas que podem ser destinadas: 

a) ao abastecimento para consumo humano, após tratamento convencional ou avançado; 

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

c) à pesca amadora; 

d) à recreação de contato secundário; e. 

e) à dessedentação de animais. 

V - classe 4: águas que podem ser destinadas: 

a) à navegação; 

b) à harmonia paisagística; e. 

c) aos usos menos exigentes. 
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3.7 Legislação ambiental 

Segundo Rojas (2004), a partir da Conferência Mundial de Meio Ambiente, realizada. 

no período de 05 a 16 de junho de 1972, em Estocolmo, as ações desenvolvimentistas 

foram, aos poucos, incorporando uma perspectiva ambientalista que culminou com a 

implantação de princípios, na forma de uma legislação específica, estabelecendo as 

diretrizes básicas do Licenciamento. Com a Lei 6.938 que institui a Política Nacional de 

Meio Ambiente no Brasil em 31 de agosto de 1981, a mais importante lei ambiental: 

“Art.” 2º - A Política Nacional do Meio Ambiente tem por objetivo a 
preservação, e a recuperação da qualidade propícia à vida, visando 
assegurar, no País, condições ao desenvolvimento sócio-econômico, 
aos interesses da segurança nacional e a proteção da dignidade da vida 
humana atendida os seguintes princípios. 
I – ação governamental na manutenção do equilíbrio ecológico, 
considerando o meio ambiente como um patrimônio público a ser 
necessariamente assegurado e protegido, tendo em vista o uso 
coletivo. 
II – racionalização do uso do solo, do subsolo, da água e do ar; 
III – planejamento e fiscalização do uso dos recursos ambientais; 
lV-proteção aos ecossistemas, com a preservação de áreas 
representativas; 
V-controle e zoneamento das atividades potencial ou efetivamente 
poluidor; 
Vl – incentivos ao estudo e à pesquisa de tecnologia orientadas para o 
uso racional e a proteção dos recursos ambientais; 
Vll – acompanhamento do estado da qualidade ambiental; 
Vlll – recuperação de áreas degradadas; 
IX – proteção de áreas de degradação; 
X - educação ambiental a todos os níveis de ensino, inclusive a 
educação da comunidade, objetivando capacitá-la para participação 
ativa na defesa do meio ambiente” (BRASIL, 2009c). 

 
Rojas (2004) define que o poluidor é obrigado a indenizar danos ambientais que causar 

independentemente de culpa. O Ministério Público (Promotor) pode propor ações de 

responsabilidade civil por danos ao meio ambiente, impondo ao poluidor a obrigação de 

recuperar e/o indenizar prejuízos causados. Também esta lei criou os estudos e 

respectivos relatórios de impactos ambientais (EIA/RIMA), regulamentados em 1986 

pela Resolução 001/86 do Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA) 

(BRASIL, 2009d). O EIA/RIMA deve ser feito antes da implantação de atividade 

econômica que afete significativamente o meio ambiente, como estrada, indústrias, ou 

aterros sanitários, devendo detalhar os impactos positivos e negativos que possam 

ocorrer por causa das obras ou após a instalação do empreendimento, mostrando ainda 



 

 

Curso de Especialização em Análise Ambiental da UFJF 
22 

como evitar impactos negativos. Se não for aprovado, o empreendimento não pode ser 

implantado. 

Em nível federal, o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e Recursos Renováveis – 

IBAMA é o responsável pelo licenciamento ambiental, que deve ser aprovado no 

CONAMA.  

No caso de Minas Gerais, as Superintendências Regionais de Meio Ambiente – 

SUPRAMs são responsáveis pela orientação dos licenciamentos. É constituída pela 

FEAM (Agenda Marrom), IGAM (Agenda Azul) e IEF (Agenda Verde) que procuram 

orientar os licenciamentos através de termos de referência para estudos ambientais, 

disponíveis em sites eletrônicos de acordo com o tipo de empreendimento. Neste caso, o 

COPAM avalia os processos de licenciamento. 

A nível municipal, tem-se os conselhos municipais de meio ambiente. No caso de Juiz 

de Fora, tem-se o COMDEMA, responsável pelo licenciamento de atividades até a 

classe IV, conforme convênio estabelecido com o órgão estadual de Minas Gerais. A 

Agenda JF é o órgão responsável pela orientação e emissão de pareceres. 

A Resolução CONAMA 001/86 listava no Artigo 2º, algumas atividades modificadoras 

do meio ambiente que só poderiam ser licenciadas pelas agências governamentais 

competentes através de elaboração e aprovação de EIA/RIMA, sendo a primeira da 

lista: “estrada de rodagem com duas ou mais faixas de rolamentos”. 

Em 1986, o CONAMA estabeleceu diretrizes gerais para apresentação do estudo de 

impacto ambiental – EIA e Relatório de Impacto Ambiental – RIMA nos processos de 

licenciamento ambiental, definindo ainda critérios para sua aplicação (Resolução 

CONAMA nº001/86). O EIA não é o único estudo ambiental considerado no processo 

de licenciamento, mas se constitui em importante componente das decisões referentes à 

implementação de projetos, devendo ser apresentado na fase de planejamento, pesquisa 

e levantamentos da atividade, com o objetivo de verificar a viabilidade ambiental para 

localização do empreendimento. 



 

 

Curso de Especialização em Análise Ambiental da UFJF 
23 

A Constituição Brasileira de 1988, em seu artigo 225 do título Vlll, Capitulo Vl – DO 

meio ambiente explica que: 

“Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, 
bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, 
impondo-se ao poder público e a coletividade o dever de defendê-lo e 
preservá-lo para o presente e futuras gerações”(BRASIL, 2009a). 

 
A Resolução CONAMA Nº. 001/86 estabeleceu definições, responsabilidades, critérios 

básicas, e diretrizes gerais para uso e implementação da avaliação de impacto ambiental 

como um dos instrumentos da Política Nacional do Meio Ambiente, listando, inclusive, 

algum empreendimento passível de estudo de impacto ambiental e do respectivo 

relatório de impacto ambiental (EIA/RIMA). 

O licenciamento de atividades modificadoras do meio ambiente dependerá de 

elaboração de estudo de impacto ambiental e respectivo relatório de impacto ambiental 

(EIA/RIMA) a serem submetidos à aprovação da entidade ambiental competente. O 

EIA, além de atender à legislação, em especial aos princípios e objetos expressos na Lei 

de Política Nacional do Meio Ambiente, obedecerá às seguinte diretrizes apresentadas 

de forma resumida: 

• Informações gerais; 

• Caracterização dos empreendimentos; 

• Área de influência; 

• Diagnóstico ambiental da área de influência as quais se destacam: 

  - Qualidade ambiental; 
  - Fatores ambientais; 
  - Meio físico; 
  - Meio biológico; 
  - Meio antrópico. 
 

• Análise dos impactos ambientais; 

• Proposição de medidas mitigadoras; 

• Programa de acompanhamento e monitoramento dos impactos ambientais; 

• RIMA; 
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No relatório de impacto ambiental (RIMA), uma versão resumida das informações do 

EIA devem ser expressas em linguagem acessível ao público. 

• Objetivos e justificativas; 

• Descrição do projeto e alternativas tecnológicas e locais; 

• Síntese dos resultados do diagnóstico ambiental; 

• Descrição dos impactos (com metodologias utilizadas); 

• Qualidade ambiental futura da área de influência; 

• Descrição dos efeitos esperados das medidas mitigadoras; 

• Programa de acompanhamento e monitoramento dos impactos; 

• Recomendações quanto às alternativas mais favoráveis; 

• Equipe técnica responsável. 

Assim fica claro que para efetivação do licenciamento é necessário que se apresente um 

estudo de impacto ambiental juntamente com relatório de impacto ambiental sendo que 

estes são rigorosamente complexos. Para melhor entendimento pode-se visualizar a 

figura 4, a qual mostra o fluxograma para o licenciamento ambiental. 
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Figura 04: Fluxograma para Licenciamento Ambiental. Fonte: Rojas (2004). 



 

 

Curso de Especialização em Análise Ambiental da UFJF 
26 

Deste modo licenciamento ambiental tem o objetivo de controlar a construção, 

instalação, ampliação e funcionamento de estabelecimento e atividades utilizadoras de 

recursos ambientais, consideradas efetivamente ou potencialmente poluidoras bem 

como aquelas capazes de causar degradação ambiental. 

Para efetuar um processo de licenciamento ambiental deve-se seguir 3 fases dispostas 

no âmbito federal: 

• Licença Prévia (LP): Este é o documento que deve ser solicitado na fase preliminar 

do projeto estabelecendo os requisitos básicos a serem atendidos. Este documento é 

concedido pelo órgão Fundação Estadual de Meio Ambiente - FEAM, pelo Instituto 

Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis – IBAMA. 

• Licença de Instalação (LI): Este documento é a autorização para instalação do 

empreendimento de acordo com as especificações, incluindo as medidas de controle. 

Deve ser solicitado obrigatoriamente pelo empresário ao Órgão Estadual de Meio 

Ambiente, ou, quando couber,ao IBAMA, antes da implantação do empreendimento. 

• Licença de Operação (LO): Esta é a licença que autoriza a operação das atividades é 

o documento concedido pelo órgão ambiental competente. Uma vez concedida à 

licença de operação, o órgão ambiental deverá renovar a licença periodicamente após 

realizar vistoria do empreendimento, para verificar a execução e os resultados dos 

programas e monitoramentos ambientais. 

Deve ser destacada ainda a Resolução CONAMA nº 303 de 20 de março de 2002 que 

estabelece parâmetros, definições e limites para as Áreas de Preservação Permanente, 

tais como:  

• Faixas ao longo de cursos d’água; 

• Topos de morros e montanhas, em áreas delimitadas a partir de curva de nível 

correspondente a 2/3 da altura mínima da elevação em relação à base; 

• Área de encosta ou parte desta, com declividade superior a 100% (ou 45%); 

• Restinga; Manguezal; Duna;  
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• Locais de refúgio ou reprodução de aves migratórias; ou reprodução de exemplares 

da fauna ameaçadas de extinção que constem de lista elaborada pelo Poder Público 

Federal, Estadual ou Municipal;  

• Praias, em locais de nidificação e reprodução da fauna silvestre (BRASIL, 2009f). 

Uma outra legislação que deve ser destacada é o Novo Código Florestal - Lei 4.771/65, 

atualizada em 06 de janeiro de 2001. Para os efeitos deste Código, entende-se por áreas 

de preservação permanente: 

II - área protegida nos termos dos arts. 2º e 3º desta Lei, coberta ou 
não por vegetação nativa, com a função ambiental de preservar os 
recursos hídricos, a paisagem, a estabilidade geológica, a 
biodiversidade, o fluxo gênico de fauna e flora, proteger o solo e 
assegurar o bem-estar das populações humanas; 
 

De acordo com o art. 2° as áreas de preservação permanente são: as florestas e demais 

formas de vegetação natural que estão situadas ao longo dos rios ou qualquer curso 

d'água desde o seu nível mais alto em faixa marginal cuja largura mínima será:  

1 - de 30 (trinta) metros para os cursos d'água de menos de 10 (dez) 
metros de largura;  
2 - de 50 (cinquenta) metros para os cursos d'água que tenham de 10 
(dez) a 50 (cinquenta) metros de largura; 
3 - de 100 (cem) metros para os cursos d'água que tenham de 50 
(cinquenta) a 200 (duzentos) metros de largura; 
4 - de 200 (duzentos) metros para os cursos d'água que tenham de 200 
(duzentos) a 600 (seiscentos) metros de largura; 
5 - de 500 (quinhentos) metros para os cursos d'água que tenham 
largura superior a 600 (seiscentos) metros; 
 

O artigo 2° considera ainda, como áreas de preservação permanente: 

b) áreas ao redor das lagoas, lagos ou reservatórios d'água naturais ou 
artificiais;  
c) nas nascentes, ainda que intermitentes e nos chamados "olhos 
d'água", qualquer que seja a sua situação topográfica, num raio 
mínimo de 50 (cinquenta) metros de largura;  
d) no topo de morros, montes, montanhas e serras;  
e) nas encostas ou partes destas, com declividade superior a 45°, 
equivalente a 100% na linha de maior declive;  
f) nas restingas, como fixadoras de dunas ou estabilizadoras de 
mangues;  
g) nas bordas dos tabuleiros ou chapadas, a partir da linha de ruptura 
do relevo, em faixa nunca inferior a 100 (cem) metros em projeções 
horizontais;  
h) em altitude superior a 1.800 (mil e oitocentos) metros, qualquer que 
seja a vegetação (BRASIL, 2009b). 
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4 MATERIAL E MÉTODOS 

4.1 Caracterização da área de estudo: a bacia hidrográfica do 
Córrego Santa Cruz 

O Rio Paraibuna pertence à Bacia do Rio Paraíba do Sul, nasce na Serra da Mantiqueira 

no município de Antônio Carlos e percorre aproximadamente 156 km, passando por 

vários municípios, entre eles o de Juiz de Fora, Santos Dumont, Ewbanck da Câmara, 

Matias Barbosa, Simão Pereira, Belmiro Braga, Santana do Deserto e Chiador. 

Os afluentes do Rio Paraibuna situados na zona urbana, são: Ribeirão Ipiranga, 

Lamaçal, Matirumbide, Young, São Pedro, Carlos Chagas, Humaitá, Ribeirão das 

Rosas, Face, Artilharia, Ribeirão dos Burros, Três Pontes, Ribeirão Espírito Santo e 

Córrego Santa Cruz. 

Será objeto deste estudo o Córrego Santa Cruz, por ser um dos mananciais de grande 

importância para o município. 

A Bacia Hidrográfica do Córrego Santa Cruz, localiza se no município de Juiz de Fora, 

Minas Gerais, região norte do Bairro Santa Cruz. 

O Córrego Santa Cruz é considerado no enquadramento classe II (DN 16/1996) 

(COPAM, 2009b), nascendo em uma propriedade particular próximo as margens da BR 

040 Km 781, passando por vários bairros distintos: Santa Clara, Santa Cruz, Jardim 

Alfineiros, Nova Era, desaguando no Rio Paraibuna. Obs.: O Córrego Nova Era II 

deságua no Santa Cruz. 

Ao longo dos anos tem sido alvo de dejetos poluidores altamente tóxicos, afetando 

extremamente a qualidade da água do Rio Paraibuna. Aparentemente parece de fácil 

acesso, mas este manancial se encontra totalmente obstruído na maior parte do seu 

trecho, sendo estes impactos provocados por ações antrópicas e naturais, o que dificulta 

o estudo detalhado e eficaz. 

Este estudo visa uma análise rápida e comparativa da trajetória do Córrego Santa Cruz e 

dos principais pontos críticos causados pela ação antrópica. 
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4.2 A situação da duplicação da BR 040 

Há aproximadamente 30 anos atrás, quando foi construída a BR 040, não se pensava 

muito em preservação do Meio Ambiente. Atualmente, esta preocupação não acontece 

apenas em escala local, mas também planetária. Pode-se refletir o quanto o Córrego 

Santa Cruz foi impactado, por ações antrópicas, aos longos desses anos, podem ser 

observados assoreamentos, erosões, dentre outros impactos. Hoje está sendo resgatado 

porque existe uma legislação ambiental em vigor que deve ser cumprida para 

empreendimentos que venham causar qualquer tipo de poluição ou degradação ao meio 

ambiente. Vale a pena salientar, que em alguns trechos da BR 040 Km 781, próximo ao 

Córrego, medidas mitigadoras estão sendo realizadas. Como exemplo, tem-se: 

canalização e proteção das nascentes. 

4.3 Atividades desenvolvidas 

Foram coletadas três amostras de água, em três pontos diferentes deste curso d’água 

(FIG 5) em um único dia, sendo estas levadas para análise em laboratório.  

 
Figura 05: Pontos de Coleta. 1. nascente do Córrego Santa Cruz; 16. médio curso do Córrego 
Santa Cruz; 18 próximo a foz do Córrego Santa Cruz. Fonte: Google Earth. 
 
Foram utilizados os seguintes materiais para coleta da água: 

• Luvas; 

• Uma garrafa plástica dura acoplada em um cabo de vassoura; 

18 

16 

01 



 

 

Curso de Especialização em Análise Ambiental da UFJF 
30 

• Um funil; 

• Três frascos de plástico numerados para as amostras; 

• Uma caixa de isopor; 

• Um termômetro para medir a temperatura da água. 
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5 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

5.1 Situações constatadas em campo 

São citados os principais impactos no Córrego Santa Cruz: 

• Assoreamento com duplicação da BR 040; 

• Lavagem de caminhões tanque que transportam produtos altamente tóxicos; 

• Oficinas mecânica/óleo/graxa; 

• Malharias e tinturarias; 

• Lançamento de esgotos domésticos; 

• Loteamentos em construções; 

• Bota foras de resíduos cancerígenos; 

• Uso de agrotóxicos em lavoura próxima as margens;  

• Pneus e outros resíduos são lançados no Córrego.  

5.2 Avaliação dos resultados da ánalise 

A Tabela 1 mostra valores de vários parâmetros de amostras coletadas em 3 pontos: 
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TABELA 1: 
Resultados das Análises 

* Os resultados expressos neste certificado referem-se somente às amostras analisadas. 

• Ponto 1: pH: normal (nascente); 

• Ponto 16: ponto crítico, pois se encontra próximo a uma garagem de caminhões de 

transportes de cargas perigosas (produtos químicos). Geralmente o líquido 

proveniente da lavagem dos tanques é lançado no afluente.  

• Ponto 18: ponto próximo à foz, onde o pH neutraliza devido à junção de outros 

cursos d água se unirem com uma qualidade de oxigenação melhor. 

• OD: verifica-se que no ponto 1, tem-se uma oxigenação excelente, em comparação 

aos pontos 16 e 18. Conclui-se que a medida, que afastamos da nascente, o Córrego 

começa a receber esgotos domésticos e outros resíduos, aumentado a matéria 

orgânica e diminuindo a oxigenação da água. 

• DBO: entre os pontos 1, 16 e 18, conclui-se que o ponto 16 é o mais afetado devido 

ao lançamento de esgotos domésticos sem tratamento, o que consequentemente 

provocou o aumento da DBO. 

Resultados Limites DN 
Parâmetros Forma 

Ponto 1 Ponto 16 Ponto18 COPAM/CERH1/2008 

pH UpH 6,0 7,7 7,0 6,0 / 9,0 

Temperatura °C 20,0 20,0 20,0 <40°C 

OD mg/L 5,2 1,7 1,5 * 

DBO mg/L O2 55,0 120,0 90,0 60 mg/L ou redução 75% 

DQO mg/L O2 112,0 248,0 144,0 180 mg/L ou redução 70% 

Sólidos 
Suspensos 

mg/L 3,0 3,0 1,0 100 mg/L 

Materiais 
Sedimentáveis 

ml/L 1,0 1,0 1,0 1,0ml/L 

Óleos e Graxas mg/L 2,0 6,0 9,0 
20 mg/L óleos minerais e 
50 mg/L óleos vegetais 

gorduras animais 
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• DQO: no ponto 16 foi diagnosticado um valor superior ao limite estabelecido pela 

Deliberação Normativa (DN) COPAM/CERH 01/2008. Isso provavelmente se deve a 

concentração de indústrias, oficinas e outras instalações que provocam o aumento 

dos resíduos líquidos poluentes neste ponto. 

• Temperatura: pontos (1, 16 e 18) estão de acordo com a Deliberação Normativa 

Conjunta COPAM-MG nº 1, de 05 de Maio de 2008 (Limite 40ºC), neste resultado 

20ºC. 

• Sólidos Suspensos: Está normal de acordo com DN. 

• Materiais Sedimentáveis: Está normal de acordo com DN. 

• Óleo e Graxas: Está normal de acordo com DN. 

A figura 6 apresenta uma relação entre OD e DBO nos 3 pontos de coleta. É possível 

observar que a medida que a DBO aumenta o oxigênio diminui. 

 
Figura 06: Relação DBO X OD do Córrego Santa Cruz. 
 

0 

50 

100 

150 

VLR DBO 
mg/l e OD 

1 16 18 

Relação DBO X OD, Córrego Santa Cruz 

OD DBO 



 

 

Curso de Especialização em Análise Ambiental da UFJF 
34 

PONTO 1: Localização da nascente do Córrego Santa Cruz (FIG. 7), próximo às 

margens da BR 040 Km 781, área rural, com predominância de campos de pastagem e 

também cultivos agrícolas. Pouquíssima presença de mata ciliar. Foi coletada, amostra 

de água para ser analisada, que apresentando o resultado do pH em torno de 6,0, está de 

acordo as normas. 

 

Figura 07: Nascente do Córrego Santa Cruz. Foto: Geraldo C. Cruz (2008). 
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PONTO 2: Segundo os moradores mais antigos da região, devido à construção da BR 

267 e do acesso a BR 040 (FIG. 8), a Bacia do Córrego Santa Cruz foi cortada ao meio, 

impedindo o curso normal da água, infiltrando e passando por baixo da estrada, 

represando logo após. 

 

 
Figura 08: Trecho da BR 267, acesso à BR 040. Foto: Geraldo C. Cruz (2008). 
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PONTO 03: Este ponto se encontra bastante assoreado, devido à duplicação da BR 040, 

represando uma boa parte do trecho (FIG 9). 

 

 
Figura 09: Represamento do curso d’água e assoreamento. Foto: Geraldo C. Cruz (2008). 
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PONTO 04: Neste ponto o curso d’água encontra-se bastante impactado, dando início a 

canalização do córrego Santa Cruz (FIG 10), tendo como passagem uma galeria já 

existente que está coberta por vegetação. 

 

 
Figura 10: Represamento do curso d’água e início da canalização. Fotos: Geraldo C. Cruz 
(2008). 
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PONTO 5: Trecho em recuperação (FIG. 11) que serve de exemplo a ser seguido por 

empresas instaladas as margens deste Córrego. Este trecho se encontrava altamente 

impactado, por falta de manutenção e preservação por mais de 30 anos. Pode-se 

observar nas fotos, duas fases: antes do trecho ser recuperado e depois. 

 

 
Figura 11: Recuperação de um trecho do Córrego Santa Cruz, com descida de água em degrau. 
Fotos: Geraldo C. Cruz (2008). 
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PONTO 06 e 07: Preservações de nascentes. 

 

 
Figura 12: Córrego canalizado com preservação de nascentes. Fotos: Geraldo C. Cruz (2008). 
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PONTO 08: Final da canalização da obra (FIG 13) que está sendo construída no trecho 

da BR 040, neste ponto há presença de resíduos sólidos, ressaltando o impacto de 

origem antrópica. 

 

 
Figura 13: Final da canalização do Córrego Santa Cruz. Fotos: Geraldo C. Cruz (2008). 
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PONTO 09: Local onde foi verificado um desvio do Córrego Santa Cruz, com indícios 

de ação antrópica. A ocorrência deste fato deveu-se provavelmente a falta de 

experiência ou educação ambiental por parte dos responsáveis. 

As dificuldades em campo iniciaram exatamente neste local, onde houve a necessidade 

de encontrar uma passagem alternativa. Não foi possível realizar o mapeamento do 

trajeto, através do uso do GPS, em linha reta, devido aos obstáculos no percurso. A 

figura 14 ilustra uma canalização, sendo este local de difícil acesso. O local apresenta 

cachoeiras e uma pequena parcela de mata preservada. 

 

 
Figura 14: Local de difícil acesso e canalização do curso d’água. Fotos: Geraldo C. Cruz 
(2008). 
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PONTO 10: Devido às dificuldades para acesso e por questões de segurança, não foi 

possível fazer esta pontuação. Local bastante escorregadio, com cipós entrelaçados e 

grande declividade (FIG 15). 

 
Figura 15: Local de difícil acesso, formando cachoeira. Fotos: Geraldo C. Cruz (2008). 
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PONTO 11: Final da cachoeira (FIG 16), água se mantêm limpa, mas imprópria para o 

consumo humano, devido às impurezas que vem poluindo desde as margens da BR 040, 

onde são lançados resíduos sólidos e até mesmo óleo e graxas que são derramados pelos 

veículos, e carreado para o Córrego. 

 

 
Figura 16: Final da cachoeira. Fotos: Geraldo C. Cruz (2008). 
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PONTOS 12 e 13: Logo após o término da cachoeira, o curso d’água, passa por 

canalizações de cimento (FIG 17), numa extensão aproximadamente de 100 metros, 

área com vegetação rasteira, própria para pastagem de gado. 

 

 
Figura 17: Parte do Córrego canalizada. Fotos: Geraldo C. Cruz (2008). 
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PONTO 14: Área considerada crítica, início de edificações (FIG 18) com descarga de 

esgoto sem tratamento. As margens do córrego, muita sujeira. Trecho extremamente 

impactado, necessitando de recuperações de talude e limpeza em todo o percurso.  

 

 

 
Figura 18: Início das edificações - área crítica. Fotos: Geraldo C. Cruz (2008). 
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PONTO 15: Este ponto é marcado pelos os efluentes químicos que são lançados 

diariamente, poluindo o Córrego e alterando a DBO e DQO. Nesta área foi feita uma 

terraplenagem, sendo realizada uma contenção com utilização de pneus (FIG 19). A 

coloração d’água muda radicalmente devidos aos dejetos e as lavagens dos caminhões 

tanques e despejos domésticos com forte odor. 

Outra forma de minimizar os impactos causados pelo movimento de massa, seria a 

canalização do Córrego, como foi feito anteriormente com a duplicação da BR 040. 

 

 
Figura 19: Trecho em recuperação com muro de pneus. Fotos: Geraldo C. Cruz (2008). 
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Ponto 16: A segunda amostra de água foi coletada neste local com o propósito de 

confirmar as alterações que o Córrego vem sofrendo pelos despejos químicos e 

domésticos. Conforme a Tabela 1, este foi o ponto com o maior índice de poluição entre 

os pontos analisados (FIG 20). 

 

 
Figura 20: Ponto com o maior índice de poluição dos amostrados neste trabalho. Fotos: 
Geraldo C. Cruz (2008). 
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Ponto 17: Córrego de Nova Era desaguando no Córrego Santa Cruz e formando um 

único curso d’água em direção ao Rio Paraibuna (FIG. 21). 

 

 
Figura 21: Foz do Córrego Nova Era desaguando no Córrego Santa Cruz. Fotos: Geraldo C. 
Cruz (2008). 
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PONTO 18: Nesse local, por ser próximo à foz do Córrego (FIG 22), foi coletada a 

terceira amostra de água. Este trecho do Córrego Santa Cruz pertence ao Bairro Nova 

Era, onde moram várias famílias ribeirinhas. Segundo depoimentos de moradores, os 

problemas são constantes, principalmente no período de chuvas, em razão de enchentes. 

As casa são atingidas devido à grande quantidade de resíduos que são lançados e 

carreados para este Córrego, causando entupimentos e transtornos. É necessário, muitas 

vezes, que os moradores entrem no córrego para fazer limpeza, desobstruindo as 

canalizações para a passagem da água. A situação é precária, encontrando presença 

constante de ratos, aranhas, escorpiões e também forte mau cheiro. Os moradores 

aguardam um remanejamento para o Bairro Novo Triunfo, conforme o projeto que está 

sendo analisado pelas autoridades municipais. 

 

 
Figura 22: Córrego Santa Cruz próximo à foz. Fotos: Geraldo C. Cruz (2008). 
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6 CONCLUSÕES 

Através das mídias, e outros meios de comunicações à humanidade, já tem 

conhecimento, da necessidade da preservação do meio ambiente, principalmente em se 

tratando de água. 

O Córrego Santa Cruz necessita urgentemente de recuperação e revitalização, pois se 

encontra bastante degradado conforme o diagnóstico aplicado. 

Observou-se também que a ocupação em torno deste Córrego está relacionada à 

degradação do curso d’água, pois à medida que cresce a população ribeirinha e as 

indústrias, a degradação aumenta. 

A simples aplicação da Lei 4771/65 (Código Florestal) poderia mudar esse panorama. A 

largura de 30 metros correspondente à área de preservação permanente (APP) permitiria 

a recuperação da mata ciliar, evitando o assoreamento e minimizando o efeito das 

enchentes. 

A metodologia aplicada demonstrou ser eficiente na avaliação ambiental do Córrego 

Santa Cruz, com os resultados apresentados nas análises físicas, químicas e biológicas 

utilizadas como referência neste trabalho. 

O trecho crítico coincide com a área de ocupação urbana consolidada, a partir do ponto 

14. No ponto 16 foram encontrados valores de DBO de 120 g/L (dobro do permitido) e 

DQO de 248 mg/L, superiores aos preconizados pela DN COPAM/CERH nº 1/2008, 

indicando necessidade de atenção. 

É fundamental que se preservem as nascentes, os cursos d’água e mananciais, e que 

estes sejam explorados de forma sustentável e consciente. Devendo ainda serem 

monitorados e fiscalizadas pelos órgãos competentes no cumprimento da legislação em 

vigor.  
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