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1. INTRODUÇÃO 

O presente trabalho teve como objetivo comparar a qualidade da água e a cobertura 

vegetal em bacias hidrográficas rurais. Para tal fim, foi realizada a caracterização de quatro 

pontos de análise de águas fluviais naturais em microbacias hidrográficas rurais, localizadas em 

duas macrobacias hidrográficas do estado de Minas Gerais, são elas, a bacia hidrográfica do rio 

Grande e a bacia hidrográfica do rio Paraibuna. 

O trabalho é de relevância, pois essa pesquisa busca identificar a qualidade da água que as 

comunidades rurais possuem para consumo humano e outros usos múltiplos da água. Busca-se 

realizar uma relação entre a qualidade dos cursos d’água e a cobertura vegetal a montante do 

ponto de coleta da amostra. Cabe ressaltar, que a cobertura vegetal exerce influência direta sobre 

as características encontradas no meio ambiente refletindo em sua dinâmica. Entre estas estão as 

características físicas e químicas da água que influenciam o meio conforme a presença e/ou 

ausência da cobertura vegetal. Daí a importância da realização de análises quanto aos parâmetros 

físico-químicos da água. 

Os dados da pesquisa fazem parte do banco de dados do projeto da EMBRAPA - Gado de 

Leite (sede Juiz de Fora - MG), realizado no âmbito da carteira de projetos denominada 

Macroprograma 6 (Apoio ao Desenvolvimento da Agricultura Familiar e à Sustentabilidade do 

Meio Rural). O título do referido projeto é: “Construção de uma estratégia para o conhecimento 

da bacia hidrográfica e do manejo dos recursos naturais baseada no Agente Local de 

Desenvolvimento Comunitário (ALDC)”, e seu período de execução vai de maio de 2009 a 

fevereiro de 2013. O projeto visa o desenvolvimento da educação ambiental e a implantação do 

saneamento rural nas comunidades dos municípios mineiros participantes da pesquisa. 

A escolha pelo desenvolvimento desta pesquisa foi por interesse pessoal da autora quanto 

ao assunto e por se tratar de uma nova abordagem dos dados, que considera os aspectos do meio 

físico se inter-relacionando, e portanto, influenciando as características encontradas nas 

microbacias rurais. Outro aspecto foi o fato da autora realizar estágio no referido projeto da 

EMBRAPA – Gado de Leite.  

 A FIG. 1 apresenta o mapa de localização dos municípios pertencentes da área de estudo. 

As microbacias a serem estudadas neste trabalho são de comunidades rurais localizadas nesses 
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munícipios. São eles: Ibertioga, Santana do Garambéu e Lima Duarte, todos pertencentes ao 

estado de Minas Gerais. 

 

 

 

FIGURA 1 – Representação da localização dos municípios. Fonte: Base de dados IBGE (malhas 

municipais).  

 

 

A Lei 9433/97, busca estabelecer princípios que levem a mudanças tanto de caráter 

técnico como institucionais, as quais permitam a gestão integrada dos recursos hídricos. Dentre 

os mesmos destaca-se a adoção da bacia hidrográfica como unidade de planejamento, a 

descentralização das ações por intermédio dos Comitês de Bacia e Agências de Água e a criação 

de condições para que a administração das águas seja realizada de forma democrática, onde a 

participação da sociedade e dos usuários seja maior (KETTELHUT et al., 1999). 
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O Art. 1º da Lei 9433/97 que institui Política Nacional de Recursos Hídricos, baseia-se 

nos seguintes fundamentos: 

 

I - a água é um bem de domínio público; II - a água é um recurso natural limitado, 

dotado de valor econômico; III - em situações de escassez, o uso prioritário dos recursos 

hídricos é o consumo humano e a dessedentação de animais; IV - a gestão dos recursos 

hídricos deve sempre proporcionar o uso múltiplo das águas; V - a bacia hidrográfica é a 

unidade territorial para implementação da Política Nacional de Recursos Hídricos e 

atuação do Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos; VI - a gestão dos 

recursos hídricos deve ser descentralizada e contar com a participação do Poder Público, 

dos usuários e das comunidades (BRASIL, 1997). 

         

O Art. 2º estabelece os objetivos da Política Nacional de Recursos Hídricos: 

 

I - assegurar à atual e às futuras gerações a necessária disponibilidade de água, em 

padrões de qualidade adequados aos respectivos usos; II - a utilização racional e 

integrada dos recursos hídricos, incluindo o transporte aquaviário, com vistas ao 

desenvolvimento sustentável; III - a prevenção e a defesa contra eventos hidrológicos 

críticos de origem natural ou decorrentes do uso inadequado dos recursos naturais 

(BRASIL, 1997). 

 

Conforme a Lei 9433/97, a água é tratada como um recurso, portanto, dotado de valor 

econômico e que deve estar disponível a sociedade, sendo seus principais usos o abastecimento 

humano e a dessedentação de animais. Assim, cabe salientar que para se ter acesso a uma água de 

qualidade adequada ao consumo e outros usos múltiplos, é necessário dispor de recursos 

financeiros. Logo, a maior parte da população sofre com a carência de acesso a esse bem natural 

que é necessário e essencial a sobrevivência humana e das demais espécies do planeta.  

Segundo Hespanhol (2006), a porcentagem de demanda de água que atende a população 

por faixa de renda no Brasil, se distribui de maneira desigual, isto é, para pessoas que possuem 

renda de 0 a 2 salários mínimos corresponde a apenas 68%, considerando somente o 

abastecimento de água que recebeu tratamento adequado ao consumo. Em contrapartida, para 

pessoas que recebem mais de 10 salários mínimos esse valor salta para 99%. Quanto aos valores 

de coleta de esgoto os dados são ainda mais preocupantes, onde apenas 41% da população com 
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renda de 0 a 2 salários mínimos é atendida. Enquanto que, na população com renda acima de 10 

salários mínimos esse valor sobe para 81%. Cabe ressaltar que quanto a coleta de esgoto, não 

significa esgoto que recebeu tratamento adequado, refere-se apenas a sua coleta e a população 

muitas vezes desconhece o destino final desse tipo de poluição, que na maioria dos casos são os 

rios que tornam-se cada dia mais poluídos por conta da falta de planejamento público e de 

investimento em saneamento no país.  

Conforme dados observados da PNAD 2010 (Pesquisa Nacional por Amostra de 

Domicílios) referente a população urbana com abastecimento de água com canalização interna 

proveniente de rede geral, representou em 2008 o percentual referente à 91,6%. Segundo a 

pesquisa esse dado representa um avanço para as áreas urbanas do país, por ter atingido a meta 

em relação à água potável no ano de 2007. Porém nas áreas rurais a população abastecida por 

rede geral com ou sem canalização interna representou apenas 32,6%, em 2008. 

Quanto aos serviços de esgotamento sanitário no Brasil, observa-se que ainda é bem 

inferior ao acesso à água potável. Onde nas áreas urbanas a cobertura da coleta de esgotamento 

sanitário por rede geral ou fossa séptica responde por 80,5% da população no ano de 2008. E nas 

áreas rurais, o porcentual de cobertura representa apenas 23,1%, para o mesmo ano. Segundo a 

pesquisa a maioria da população rural ainda possui condições inadequadas em relação ao 

esgotamento sanitário. 

A população paga os impostos embutidos nas contas de serviços prestados pelas 

empresas, tanto para receber água tratada em suas residências quanto para a coleta e tratamento 

do lixo e do esgoto, a renda gerada neste serviço público deveria ser destinada a investimento em 

garantia de água tratada a todos, já que a água é um bem de uso comum. Além disso, o destino 

final do lixo e do esgoto deveriam ser adequados a fim de evitar a contaminação dos solos e do 

cursos hídricos, por meio da reutilização de materiais recicláveis do lixo e o tratamento adequado 

dos esgotos, antes dessa água chegar aos canais fluviais contaminando e prejudicando a sua 

qualidade e o ambiente aquático, assim como a fauna, a flora e o meio ambiente como um todo. 

Os gastos que o governo tem com saúde no país poderiam ser reduzidos, caso os 

investimento em saneamento fossem levados mais a sério e de fato ocorressem. A prevenção é o 

melhor remédio que se pode garantir a sociedade, além disso, os medicamentos e tratamentos 

saem muito mais caros aos cofres públicos. Cabe ressaltar que as doenças de veiculação hídrica, 

são bastante antigas e já se tem conhecimento científico sobre tais doenças, suas formas de 
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transmissão e prevenção. Segundo Lopes (2012), as implicações do uso de água contaminada e 

seus efeitos à saúde humana tornaram-se evidentes, principalmente, a partir dos estudos de John 

Snow, que, em 1854, comprovou a associação entre a incidência de cólera e águas de 

abastecimento por esgotos sanitários em Londres. O país deve portanto, reformular seus planos 

de ação e planejamento e aplicar o que já está na teoria à muitos anos em prol da garantia de 

qualidade de vida e bem estar da sociedade. 

Conforme a Organização Mundial de Saúde (OMS, 1948), define-se que “Saúde é o 

completo estado de bem estar físico, metal e social e não apenas a ausência de doenças”. Cabe 

aos governos dos países garantir a sua nação o direito a saúde tanto por meio das necessidades 

básicas a sobrevivência como dos aspectos social e econômico de cada indivíduo, garantindo 

assim, o acesso ao lazer e bem estar de todos. 
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2. OBJETIVOS 

 

2.1. Geral:  

 

Comparar quatro microbacias hidrográficas rurais, relacionando a presença e/ou ausência 

da cobertura vegetal com dados obtidos por análises de parâmetros de qualidade da água. 

 

2.2. Específicos:  

 

 Analisar os dados coletados nos pontos selecionados do respectivo curso hídrico, quanto 

aos parâmetros de qualidade da água; 

 Caracterizar a cobertura vegetal nas bacias hidrográficas em estudo; 

 Identificar as diferenças e/ou semelhanças entre as áreas objeto de estudo da pesquisa; 

 Discutir as eventuais interferências da cobertura vegetal na qualidade da água das bacias 

hidrográficas. 
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3. REVISÃO DE LITERATURA 

 

Alterações na quantidade, distribuição e qualidade dos recursos hídricos ameaçam a 

sobrevivência humana e as demais espécies do planeta, estando o desenvolvimento econômico e 

social dos países fundamentados na disponibilidade de água de boa qualidade e na capacidade de 

sua conservação e proteção (TUNDISI, 1999 apud DONADIO, GALBIATTI; PAULA, 2005). 

 

 

A água ocupa um lugar específico entre os recursos naturais. É a substância mais 

abundante no planeta, embora disponível em diferentes quantidades, em diferentes 

lugares. Possui papel fundamental no ambiente e na vida humana, e nada a substitui, 

pois sem ela a vida não pode existir (DONADIO, GALBIATTI; PAULA, 2005, p. 116). 

 

       

Merten e Minella (2002), destacam que a ocupação e o uso do solo pelas atividades 

agropecuárias alteram os processos biológicos, físicos e químicos dos sistemas naturais. E tais 

alterações ocorridas em uma bacia hidrográfica podem ser avaliadas pelo monitoramento da 

qualidade da água. 

Assim, a qualidade da água constitui um elemento essencial reflexo do uso e manejo do 

solo e recursos naturais do meio ambiente em questão. Na zona rural mineira, a agropecuária 

constitui uma das principais atividades desenvolvidas. Outras práticas como as queimadas e 

retirada da madeira nas florestas também tem contribuído com a degradação ambiental no estado, 

portanto, o bioma mata atlântica vem sendo um dos mais degradados no país. 

A educação ambiental e a fiscalização são essenciais para obter êxito na tentativa pela 

preservação e conservação dos recursos naturais do país. O bioma mata atlântica possui uma das 

mais completas legislações ambientais desenvolvidas no Brasil, fator que já tem contribuído para 

a redução de sua degradação ambiental. Porém, o homem não está adaptado a sobreviver sem 

extrair da natureza seus recursos naturais, assim, a madeira por exemplo, ainda é extraída da 

floresta e os biomas que tem sofrido tais consequências são a Amazônia e o Cerrado brasileiros. 

Logo, faz-se necessária uma legislação voltada à preservação e recuperação das áreas degradadas 

desses biomas, antes que o quadro de degradação alcance maiores proporções e dificulte a 

execução das ações corretivas e também preventivas. Logo, é essencial que a teoria esteja em 
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sintonia com a prática e a ação de mudança, com vistas a um país com uma nação consciente da 

importância de se preservar e conservar os recursos naturais, para a garantia da vida e 

sobrevivência das futuras gerações de todas as espécies. 

Segundo a Unesco (2003) é muito importante valorizar a educação ambiental como 

processo contínuo e permanente na busca pela aproximação dos conhecimentos popular e 

científico, na ampliação da consciência, na formação do pensamento crítico e na apropriação do 

conhecimento sobre o uso e proteção das águas e das florestas. 

 

3.1. Qualidade da Água 

 

O padrão de qualidade da água de uma bacia pode ser influenciado por diversos fatores, 

entre os quais destacam-se o clima, a cobertura vegetal, a topografia, a geologia, o uso e o manejo 

do solo da bacia hidrográfica. Os vários processos que controlam a qualidade da água de 

determinado manancial fazem parte de um frágil equilíbrio, motivo pelo qual alterações de ordem 

física, química ou climática, na bacia hidrográfica, podem modificar a sua qualidade (ARCOVA 

et al., 1998 apud DONADIO; GALBIATTI; PAULA, 2005). 

Em bacias com cobertura florestal natural, a vegetação atua protegendo o solo contra a 

erosão, a sedimentação e a lixiviação excessiva de nutrientes. Assim, essas áreas são essenciais 

para manter o abastecimento de água de boa qualidade. Em contra partida, as práticas que se dão 

após a retirada das árvores tendem a produzir intensa e prolongada degradação da qualidade da 

água (DONADIO; GALBIATTI; PAULA, 2005). 

Segundo Von Sperling (2005), em condições naturais, mesmo se tratando de uma bacia 

hidrográfica preservada, a qualidade das águas é afetada pelo escoamento superficial e pela 

infiltração no solo, resultantes da precipitação atmosférica. O impacto é dependente do contato da 

água em escoamento ou infiltração com as partículas, substâncias e impurezas no solo. Assim, a 

incorporação de sólidos em suspensão, como partículas de solo ou dissolvidos, que são os íons 

oriundos da dissolução de rochas, ocorre mesmo na condição em que a bacia hidrográfica esteja 

plenamente preservada quanto às condições naturais, como ocupação do solo com matas e 

florestas, que influenciam a cobertura e composição do solo. 

Ainda segundo Von Sperling (2005), a interferência dos seres humanos, seja de maneira 

concentrada, como na geração de despejos domésticos ou industriais, quer de uma forma 
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dispersa, como na aplicação de defensivos agrícolas no solo, contribui na introdução de 

compostos na água, afetando sua qualidade. Assim, a maneira como o homem usa e ocupa o solo 

tem uma implicação direta na qualidade da água.  

 

 

A água é o constituinte inorgânico mais abundante na matéria viva: no homem, mais de 

60% do seu peso são constituídos por água, e em certos animais aquáticos esta 

porcentagem sobe a 98%. A água é fundamental para a manutenção da vida, razão pela 

qual é importante saber como ela se distribuí no nosso planeta, e como ela circula de um 

meio para o outro (VON SPERLING, 2005, p.17). 

 

 

 A quantidade de água existente no planeta Terra corresponde a 1,36x10
18

 m³ e a mesma 

se distribui da seguinte forma: água do mar corresponde a 97,0%; geleiras com 2,2%; água doce 

com 0,8%, (onde a água subterrânea representa 97% e a água superficial à 3%). Assim, apenas 

0,8% podem ser utilizados para abastecimento público e deste apenas 3% são de águas 

superficiais onde a extração torna-se mais fácil. Portanto, tais valores ressaltam a grande 

importância de se preservar os recursos hídricos na Terra e evitar a contaminação desta pequena 

fração mais facilmente disponível (VON SPERLING, 2005).   

Segundo Von Sperling (2005), os principais usos da água são para o abastecimento 

doméstico, industrial, irrigação, dessedentação de animais, preservação da flora e da fauna, 

recreação e lazer, criação de espécies, geração de energia elétrica, navegação, harmonia 

paisagística, diluição e transporte de despejos. Mas, somente os dois primeiros (abastecimento 

doméstico e industrial) estão associados a um tratamento prévio da água, seguindo os requisitos 

de qualidade mais exigentes quanto a permissão de seu uso e/ou consumo.   

Rebouças (2006) ressalta que a água doce é elemento essencial ao abastecimento humano 

e também ao desenvolvimento das atividades agrícolas e industriais. Além disso, é de 

importância vital aos ecossistemas tanto vegetal como animal das terras emersas. 

Conforme a classificação mundial das águas, realizada com base nas características 

naturais, “água doce” é aquela que apresenta teor de sólidos totais dissolvidos (STD) inferior a 

1000 mg/l. As águas classificadas como “salobras” apresentam STD entre 1000 e 10000 mg/l. E 

as águas com mais de 10000 mg/l são consideradas “salgadas” (REBOUÇAS, 2006). 



24 

 

A resolução CONAMA 357 de 17 de março de 2005 (BRASIL, 2005), que dispõe sobre a 

classificação dos corpos de água e diretrizes ambientais para o seu enquadramento, bem como 

estabelece as condições e padrões de lançamento de efluentes. No QUADRO. 1 é possível 

observar o capítulo II, Seção I, Art. 4º, trechos dessa Resolução que trata da classificação das 

águas doces. 

 

 

QUADRO 1 

Águas que podem ser destinadas: 

Classe especial  

a) ao abastecimento para consumo humano, com desinfecção; 

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

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

integral. 

Classe 1 

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 n° 274, de 2000; 

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. 

Classe 2 

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, mergulho, 

conforme Resolução CONAMA n° 274, de 2000; 

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 aquicultura e à atividade de pesca. 

Classe 3 

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. 

Classe 4 
a) à navegação; e 

b) à harmonia paisagística. 

Fonte: adaptado Brasil, 2005.  
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A qualidade da água pode ser representada através de diversos parâmetros que indicam as 

suas principais características físicas, químicas e biológicas (TAB. 2, 3 e 4), conforme proposto 

por Von Sperling (2005):  

 

 

QUADRO 2 

 Parâmetros Físicos 

 

 

 

Cor 

 

Este é responsável pela coloração da água e a utilização mais frequente desse 

parâmetro é caracterizar as águas de abastecimento brutas e tratadas. Quanto à 

origem pode ser natural ferro e manganês ou pela decomposição de matéria 

orgânica. De origem antropogênica é oriunda de esgotos domésticos e resíduos 

industriais. 

 

 

 

 

Turbidez 

 

Representa o grau de interferência com a passagem da luz através da água, 

conferindo uma aparência turva à mesma. Sua utilização mais frequente é 

caracterizar águas de abastecimento brutas e tratadas e o controle da operação 

das estações de tratamento de água. Quando de origem natural remete as algas 

e outros microrganismos e partículas de rocha, argila e silte. De origem 

antropogênica os despejos domésticos, industriais, microrganismos e erosão.  

 

 

 

 

Sabor 

e odor 

 

O sabor é a interação entre o gosto (salgado, doce, azedo e amargo) e o odor a 

sensação olfativa. A utilização mais frequente deste parâmetro se dá afim de 

caracterizar águas de abastecimento brutas e tratadas. Quando de origem 

natural é oriundo de matéria orgânica em decomposição, microrganismos e 

gases dissolvidos. De origem antropogênica de despejos domésticos, industriais 

e gases dissolvidos. 

 

 

 

 

Temperatura 

 

Refere-se a medição da intensidade de calor. A utilização mais frequente se dá 

para caracterização de corpos d’água e de águas residuárias brutas. Quando de 

origem natural remete a transferência de calor por radiação, condução e 

convecção (atmosfera e solo). De origem antropogênica refere-se às águas de 

torres de resfriamento e despejos industriais. 

 

Fonte: adaptado de Von Sperling, 2005.  
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QUADRO 3 

Parâmetros Químicos 

 

 

 

 

 

 

pH 

 

Refere-se ao potencial hidrogeniônico. Representa a concentração de íons 

hidrogênio (H+), dando uma indicação sobre a condição de acidez, 

neutralidade ou alcalinidade da água. A faixa de pH é de 0 a 14. A 

utilização desse parâmetro refere-se à caracterização de águas de 

abastecimento brutas e tratadas, de águas residuárias brutas, controle da 

operação de estações de tratamento de água, controle da operação de 

estações de tratamento de esgotos e caracterização de corpos d’água. 

Quando de origem natural, remete a dissolução de rochas, absorção de 

gases da atmosfera, oxidação da matéria orgânica e fotossíntese. De origem 

antropogênica os despejos domésticos e industriais. 

 

 

 

 

Alcalinidade 

 

Refere-se à quantidade de íons na água que reagirão para neutralizar os íons 

hidrogênio. Sua utilização mais frequente é caracterizar águas de 

abastecimento brutas e tratadas, águas residuárias brutas, controle da 

operação de estações de tratamento de água. Quanto à origem natural pela 

dissolução de rochas, reação do CO2 com a água. De origem antropogênica 

refere-se aos despejos industriais. 

 

 

 

 

 

Acidez 

 

Remete a capacidade da água em resistir às mudanças de pH causadas pelas 

bases. É devida principalmente à presença de gás carbônico livre (pH entre 

4,5 e 8,2). A utilização mais frequente desse refere-se à caracterização de 

águas de abastecimento brutas e tratadas. Quando de origem natural por gás 

sulfídrico e CO2 absorvido da atmosfera ou resultante da decomposição de 

matéria orgânica. De origem antropogênica oriunda de despejos industriais 

e passagem da água por minas abandonadas, vazadouros de mineração e 

borras de minérios. 

 

 

 

 

Dureza 

 

Refere-se à concentração de cátions multimetálicos em solução. Os mais 

frequentes associados à dureza são os cátions bivalentes (Ca²+ e Mg²+). A 

utilização mais frequente é para caracterização de águas de abastecimento 

brutas e tratadas. Quando de origem natural se dá pela dissolução de 

minerais contendo cálcio e magnésio. De origem antropogênica os despejos 

industriais.  

 

 

 

Ferro e 

manganês 

Estão presentes nas formas insolúveis (Fe³+ e Mn4+) numa grande 

quantidade de tipos de solo. A utilização mais frequente refere-se a 

caracterização de águas de abastecimento brutas e tratadas. Quando de 

origem natural, dissolução de compostos do solo. De origem antropogênica 

despejos industriais.  
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Cloretos 

 

Todas as águas naturais em maior ou menor escala, contêm íons resultantes 

da dissolução de minerais. Os cloretos são advindos da dissolução de sais 

(ex: cloreto de sódio). A utilização mais frequente desse parâmetro remete à 

caracterização de águas de abastecimento brutas e de esgotos tratados 

usados para irrigação. Quando de origem natural, dissolução de minerais e 

intrusão de águas salinas. De origem antropogênica despejos domésticos, 

industriais e águas utilizadas em irrigação. 

 

 

 

 

 

 

Nitrogênio 

 

O nitrogênio na atmosfera se altera entre várias formas e estados de 

oxidação. No meio aquático, pode ser encontrado nas formas nitrogênio 

molecular (N²), escapando para a atmosfera; nitrogênio orgânico 

(dissolvido em suspensão); amônia (livre NH³ e ionizada NH4+); nitrito 

(NO²-) e nitrato (NO³-). A utilização mais frequente desse paramento 

remete a caracterização de águas de abastecimento brutas e tratadas, águas 

residuárias brutas e tratadas e de corpos d’água. Quando de origem natural 

constituinte de proteínas e vários outros compostos biológicos ou nitrogênio 

de composição celular de microrganismos. De origem antropogênica de 

despejos domésticos, industriais, excrementos de animais e fertilizantes. 

 

 

 

 

 

Fósforo 

 

Esse apresenta-se nas formas de ortofosfato, polifosfato e fósforo orgânico. 

A utilização mais frequente se dá para à caracterização de águas residuárias 

brutas e tratadas e de corpos d’água. Quando de origem natural dissolução 

de compostos de solo, decomposição de matéria orgânica e fósforo de 

composição celular de microrganismos. De origem antropogênica de 

despejos domésticos, industrias, detergentes, excrementos animais e 

fertilizantes. 

 

 

 

 

 

 

Oxigênio 

dissolvido (OD) 

 

(OD) é de essencial importância para os organismos aeróbios (que vivem na 

presença de oxigênio). Durante a estabilização da matéria orgânica, as 

bactérias fazem uso do oxigênio nos seus processos respiratórios, podendo 

vir a causar uma redução da sua concentração no meio. Dependendo da 

magnitude deste fenômeno, podem vir a morrer diversos seres aquáticos, 

inclusive os peixes. Caso o oxigênio seja totalmente consumido, tem-se as 

condições anaeróbias (ausência de oxigênio), com possível geração de maus 

odores. A utilização mais frequente controle operacional de estações de 

tratamento de esgotos e caracterização de corpos d’água. Quando de origem 

natural dissolução de oxigênio atmosférico e produção pelos organismos 

fotossintéticos. De origem antropogênica introdução de aeração artificial e 

produção pelos organismos fotossintéticos em corpos d’água eutrofizados. 
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Matéria 

orgânica 

 

Os principais componentes orgânicos são os compostos de proteína, os 

carboidratos, a gordura e os óleos, além da ureia, surfactantes, fenóis, 

pesticidas e outros em menor quantidade. A matéria orgânica presente nos 

corpos d’água e nos esgotos é uma característica de primordial importância, 

sendo a causadora do principal problema de poluição das águas: o consumo 

de oxigênio dissolvido pelos microrganismos nos seus processos 

metabólicos de utilização e estabilização de matéria orgânica. Quando de 

origem natural matéria orgânica vegetal e animal, microrganismos. De 

origem antropogênica despejos domésticos e industriais. A utilização mais 

frequente remete à caracterização de águas residuárias brutas e tratadas e de 

corpos d’água. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Micropoluentes 

inorgânicos 

 

Os micropoluentes inorgânicos são na maioria tóxicos, entre os quais se 

destacam os metais. Entre os metais que se dissolvem na água incluem-se o 

arsênio, cádmio, cromo, chumbo, mercúrio e prata. Vários destes metais se 

concentram na cadeia alimentar, resultando num grande perigo para os 

organismos situados nos níveis superiores. Felizmente as concentrações dos 

metais tóxicos nos ambientes aquáticos naturais são pequenas. Vários 

metais, em baixas concentrações, são nutrientes essenciais para o 

crescimento de seres vivos. Além dos metais, há outros micropoluentes 

inorgânicos de importância em termos de saúde pública, como os cianetos, 

o flúor e outros. Quando de origem natural menor importância. De origem 

antropogênica despejos industriais, atividades mineradoras, de garimpo e 

agricultura. A Utilização mais frequente se dá para caracterização de águas 

de abastecimento brutas e tratadas, de águas residuárias brutas e tratadas e 

de corpos d’água. 

 

 

 

 

 

 

 

Micropoluentes 

orgânicos 

 

Alguns compostos orgânicos são resistentes à degradação biológica, não 

integrando os ciclos biogeoquímicos, e acumulando-se em determinado 

ponto do ciclo (interrompido). Entre estes, destacam-se os defensivos 

agrícolas, alguns tipos de detergentes (ABS, com estrutura molecular 

fechada) e um grande número de produtos químicos. Grande parte destes 

compostos, mesmo em reduzidas concentrações, está associada à problemas 

de toxidade. Quando de origem natural vegetais com madeira (tanino, 

lignina, celulose, fenóis). De origem antropogênica despejos industriais, 

detergentes, processamento e refinamento do petróleo e defensivos 

agrícolas. A utilização mais frequente remete à caracterização de águas de 

abastecimento brutas e tratadas, de águas residuárias brutas e tratadas e de 

corpos d’água. 

 

Fonte: adaptado de Von Sperling, 2005.  
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QUADRO 4 

Parâmetros Biológicos 

 

Os microrganismos desempenham diversas funções de fundamental importância, 

principalmente as relacionadas com a transformação da matéria dentro dos ciclos 

biogeoquímicos. No tratamento biológico dos esgotos, os microrganismos são os responsáveis 

pelas reações de conversão de matéria orgânica e inorgânica. A determinação da 

potencialidade de uma água transmitir doenças pode ser efetuada de forma indireta, através de 

organismos indicadores de contaminação fecal, pertencentes principalmente ao grupo de 

coliformes. Assim, a qualidade biológica da água indica a possibilidade de transmissão de 

doenças, pelos organismos patogênicos. Os principais são organismos indicadores, algas 

(diversas), bactérias decompositoras (diversas). A utilização mais frequente dos parâmetros 

biológicos remete à caracterização de águas residuárias tratadas. 

Fonte: adaptado de Von Sperling, 2005.  

 

 

 

 

A disponibilidade de água para atender a diversas atividades e necessidades humanas é 

indispensável para o dia a dia, seja na cidade ou no campo. Pois, a falta de água acaba gerando 

transtorno às pessoas dificultando o desenvolvimento de atividades presentes em seu cotidiano. 

Por se tornar uma atividade corriqueira o uso da água, as pessoas não dão valor a esse bem tão 

precioso e em geral percebem sua importância somente na sua falta. Assim, cabe ressaltar que no 

meio rural a presença da água é fundamental, já que a maior parte das atividades requer seu uso 

constante como, por exemplo, na ordenha das vacas, produção dos queijos, dessedentação animal, 

agricultura e nos usos múltiplos para atender as necessidades humanas.  Conforme já salientava 

(REBOLÇAS, 2006, p. 28) “[...] a população rural, nas diversas formas de ocupação do território, 

fundamentou a sua economia no aproveitamento do potencial hídrico do solo. 

 

 

 

O risco de ocorrência de surtos de doenças de veiculação hídrica no meio rural é alto, 

principalmente em função da possibilidade de contaminação bacteriana de águas que 

muitas vezes são captadas em poços velhos, inadequadamente vedados e próximos de 

fontes de contaminação, como fossas e áreas de pastagem ocupadas por animais 

(STUKEL, 1990 apud AMARAL et al., 2003, p. 511). 
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No meio rural as principais fontes de abastecimento de água são os poços rasos e 

nascentes, sendo estas fontes bastante susceptíveis à contaminação. O autor considera que a 

maioria das doenças nas áreas rurais podem ser reduzidas desde que a população tenha acesso a 

água potável. Entretanto, um dos maiores problemas das fontes particulares é a ausência de 

monitoramento da qualidade da água consumida (MISRA, 1975 apud AMARAL et al., 2003). 

A deposição diária de resíduo orgânico animal no solo, prática muito disseminada no 

meio rural, aumenta o risco da contaminação das águas subterrâneas. O dejeto bovino depositado 

no solo representa risco de contaminação das fontes de água, uma vez que esses animais são 

reservatórios de diversos microrganismos causadores de enfermidades humanas (CONBOY; 

GOSS, 2000 apud AMARAL et al., 2003). 

 

 

 

A maior prioridade nacional em recursos hídricos e saneamento ambiental é a reversão 

urgente do dramático quadro de desperdício e poluição dos corpos de água, para níveis 

compatíveis com a sustentabilidade, em curto, médio e longo prazos. Esta ação é 

urgente, tanto nos grandes centros urbanos devido ao lançamento de esgotos não tratados 

nos corpos de água, falta de coleta e disposição adequada do lixo em geral, caótica 

ocupação do meio físico urbano, como no meio rural, tendo em vista os intensos 

processos de erosão do solo agrícola e uso intensivo e desordenado de insumos químicos 

na agricultura (REBOUÇAS, 2006, p. 32). 

 

 

 

Conforme salienta Rebouças (2006), por conta do baixo nível tecnológico/organizacional 

dominante, essas condições primitivas de uso e ocupação do meio rural, têm propiciado o 

desmatamento das bacias hidrográficas, a intensificação dos processos erosivos do solo, o 

empobrecimento das pastagens nativas, a redução das reservas de água do solo e 

consequentemente intensificado a queda da sua produtividade natural. 

Cabe ressaltar também que as doenças de veiculação hídrica poderiam ser 

significativamente reduzidas, conforme destacado por Rebouças (2006), se as empresas de 

saneamento básico cumprissem sua função em realizar o tratamento das águas de maneira eficaz, 

antes da mesma ser lançada novamente nos canais fluviais, a fim de recuperar um nível de 

qualidade respeitando as indicações dos usos da água conforme sua classe. Além disso, realizar a 
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coleta e o tratamento dos esgotos, recolher e dispor de forma adequada o lixo doméstico e atuar 

de forma harmônica com os setores responsáveis pelo ordenamento e controle das condições de 

uso e ocupação do território, tanto o urbano como o rural são medidas que contribuem neste 

aspecto. Enquanto que, a sociedade deve por sua vez, compreender que não será possível 

permanecer com o atual desperdício e o pensamento de usar e descartar, como se a água fosse um 

recurso ilimitado e de propriedade particular, individual. 

 

 

 

A Agenda 21 - plano de metas em termos de ambiente e desenvolvimento para o século 

XXI - produzida pela conferência sobre Desenvolvimento e Ambiente (CNUMAD-92, 

Rio de Janeiro, junho de 1992), voltou a insistir na urgência com que água e saneamento 

devem ser considerados pelos Países Membros das Nações Unidas. O capítulo 18 – 

“Proteção da qualidade e abastecimento de água: aplicação de métodos integrados para o 

desenvolvimento e gestão dos recursos hídricos”, considera, na área programática B, 

“Abastecimento de água e saneamento”, que “aproximadamente 80% de todas as 

doenças de origem hídrica e mais de um terço das mortes em países em desenvolvimento 

são causadas pelo consumo de água contaminada e que, em média, um décimo do tempo 

produtivo de cada pessoa é sacrificado a essas doenças”. Salienta também que “em 

países em desenvolvimento, excretas humanos e esgotos são importantes fatores de 

deterioração da qualidade da água e que a introdução de tecnologias adaptadas para a 

construção de sistemas de tratamento de esgotos traria melhorias significativas, em 

termos de saúde pública e meio ambiente” (HESPANHOL, 2006, p. 270-271). 

 

 

 

 

 

Conforme proposto por Hespanhol (2006) algumas atividades visam à melhoria do 

atendimento e à proteção da saúde pública dos consumidores: estabelecer áreas de proteção para 

mananciais de água utilizados para abastecimento público; coletar, tratar e dispor excretas e 

esgotos por meio de sistemas adequados, tanto em áreas urbanas como rurais; construir e 

expandir, onde necessário, sistemas de tratamento de esgotos e sistemas de drenagem e dar maior 

atenção às áreas rurais e periferias urbanas.  
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3.1.1. Parâmetros de qualidade da água 

 Foram selecionados quatro parâmetros de análise da qualidade da água nesse estudo, 

conforme descritos abaixo segundo Hermes (2004). A seleção se deu com o intuito de verificar 

aqueles que seriam mais interessantes quanto a análise da relação de uso da terra nas microbacias 

e a qualidade da água verificada nos canais fluviais. 

 

3.1.1.2. Indicadores microbiológicos 

Conforme Hermes (2004) o escoamento superficial de produtos químicos usados na 

agricultura, lodo, dejetos e esgotos domésticos são descarregados nos corpos d’água, isto é, os 

rios são sempre o destino de tais poluentes. Esses que por sua vez alteram a natureza do corpo 

d’água e prejudicam seus usos múltiplos. As descargas que chegam aos corpos d’água possuem 

patógenos, os quais ficam distribuídos no canal fluvial e, assim, representam riscos à saúde dos 

usuários dessas águas. 

A contaminação fecal é medida como indicador da presença de poluentes orgânicos de 

origem humana (CHAPMAN; KIMSTACH, 1997 apud HERMES, 2004). Segundo Hermes 

(2004) os coliformes fecais (também chamados termotolerantes) são as bactérias originárias 

especificamente do trato intestinal. Existem portanto, dois grupos de bactérias, coliformes e 

estreptococos fecais, que são usados como indicadores de possível contaminação por esgoto, por 

serem encontrados principalmente em fezes humanas e de animais. Mesmo que a maior parte 

delas não seja considerada de fato patogênica, elas servem como indicadoras de potencial de 

contaminação por bactérias patogênicas, vírus e protozoários, os quais também vivem no sistema 

digestivo. 

A sobrevivência dos patógenos, após descarregados no corpo da água, é altamente 

dependente da qualidade da água, particularmente com relação ao nível de oxigênio, nutrientes, 

temperatura e a turbidez. Além disso, podem também permanecer adsorvidos nas partículas de 

areia, argila e sedimento e com isso resulta na acumulação desses organismos em rios e lagos 

(HERMES, 2004). 

O monitoramento da presença de bactérias patogênicas é um componente essencial no 

controle da qualidade de água, quando o uso se destina direta ou indiretamente ao consumo 

humano. Tais usos múltiplos da água remetem ao consumo, higiene pessoal, irrigação de 

alimentos vegetais, lavagem e preparo dos alimentos e recreação. A irrigação por sua vez 
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apresenta possível risco a saúde dos consumidores se a qualidade da água destinada à irrigação 

estiver em condições inadequadas ao consumo humano, principalmente com relação aos 

patógenos e compostos tóxicos, pois o risco torna-se maior quando a água é aspergida 

diretamente sobre as plantas (HERMES, 2004). 

 

3.1.1.3. Oxigênio dissolvido (OD) 

Oxigênio dissolvido (OD) consiste na concentração de oxigênio (O2) presente na água, o 

qual é essencial para sobrevivência de todas formas de vida aquática. O oxigênio é produzido e 

consumido pelos sistemas aquáticos, sendo retirado no contato água-ar e obtido nas atividades 

fotossintéticas de algas e plantas. A quantidade de oxigênio presente na água em condições 

normais depende da temperatura, da pressão atmosférica e da quantidade de sais (HERMES, 

2004). Conforme salienta Hermes (2004), a solubilidade dos gases aumenta com a diminuição da 

temperatura e da salinidade, assim, águas mais frias retêm mais oxigênio, enquanto águas salinas 

contêm menos oxigênio. Além disso, cabe ressaltar que a pressão relativa do ar e o grau de 

saturação do oxigênio são modificados com a altitude, e o oxigênio presente na água diminui com 

o aumento da altitude, em virtude do decréscimo da pressão relativa (HERMES, 2004). 

 Conforme Hermes (2004) determinar a concentração de OD é fundamental para a 

avaliação da qualidade das águas, pois o oxigênio encontra-se praticamente em todos os 

processos biológicos e químicos. As descargas de material orgânico em excesso na água pode 

levar a uma drástica diminuição de oxigênio do sistema. Hermes (2004), destaca que exposições 

prolongadas a concentrações abaixo de 5mg/L podem não matar alguns organismos, mas eleva a 

susceptibilidade ao estresse; exposições abaixo de 2mg/L, podem causar a morte da maioria dos 

organismos. Além disso, durante a noite as concentrações caem para níveis que variam de 3 a 4 

mg/L, o que pode resultar em impactos negativos, com risco de sobrevivência para as espécies 

(HERMES, 2004). 

 A principal fonte de OD nos corpos de água se dá pela fotossíntese, processo no qual as 

plantas verdes convertem o dióxido de carbono (CO2) em oxigênio livre (O2), por meio da luz do 

sol como fonte de energia, que ocorre nos fitoplânctons. O fitoplâncton retira CO2 da água 

durante o dia e produz o O2 de maneira mais rápida que aquela realizada pelos consumidores de 

O2 que o retiram da água por meio do processo de respiração. Durante a noite, o fornecimento de 

energia é interrompido, logo não ocorre a fotossíntese, mas os processos de respiração celular 
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permanecem e então o O2 é retirado da água e o CO2 é liberado, causando um declínio de OD, 

caso o crescimento dos fitoplânctons seja intenso, as concentrações podem atingir níveis de risco 

durante a noite e pela manhã (HERMES,2004). 

 

3.1.1.4. Temperatura da água 

A temperatura varia nos diferentes corpos d’água conforme as flutuações sazonais, sendo 

influenciada pela latitude, altitude, época do ano, hora do dia e pela profundidade do canal 

fluvial. Tais variações ocorrem de maneira gradual, pois, a água pode absorver ou perder calor 

sem alterações significativas (HERMES, 2004). 

A temperatura é um elemento determinante no direcionamento das reações que alteram os 

processos físicos, químicos e biológicos nos corpos hídricos, assim, exerce grande influência na 

atividade biológica e no crescimento de organismos aquáticos (HERMES, 2004). 

Conforme afirma Hermes (2004), a temperatura é importante, pois, influencia na 

qualidade química da água. Onde, temperaturas mais elevadas podem provocar aumento de 

reações químicas, favorecendo processos de evaporação e volatilização das substâncias presentes 

na água, como moléculas de agrotóxicos com alta pressão de vapor, influenciando também a 

densidade da água. Nesse caso, há redução da concentração do agrotóxico, o que impede um 

controle efetivo de ervas daninhas, pragas e doenças.  Temperaturas altas também diminuem a 

quantidade de oxigênio que pode ser dissolvido na água, levando a provocar situações de risco 

caso as águas recebam descargas de dejetos orgânicos. 

 

3.1.1.5. Turbidez 

Segundo Hermes (2004) a expressão turbidez é utilizada para descrever o grau de clareza 

da água, assim, quanto maior a quantidade de material em suspensão presente na água, mais turva 

ela estará. As principais fontes causadoras da turbidez são argila, areia, resíduos orgânicos, 

material mineral, detritos e plânctons. 

O material particulado e outros produtos agregados chegam aos corpos d’água carreados 

pelo escorrimento superficial das áreas de entorno. As formas de uso dessas áreas e/ou os tipos de 

atividades exercidas nas mesmas definirá o nível de desequilíbrio do ambiente aquático. A 

turbidez remete a uma variável de grande importância no monitoramento de microbacias 

hidrográficas, pois atua como indicador de programas de manejo e conservação de solos nas 
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microbacias. Mudanças no ambiente aquático causadas pela turbidez podem alterar a composição 

daquele sistema de diversas maneiras, como por exemplo, se a turbidez for em decorrência da 

elevada massa de partículas orgânicas, tende a ocorrer uma diminuição do OD que em casos 

extremos pode causar a morte de peixes (HERMES, 2004). 

Hermes (2004) destaca o fato de que o grau de turbidez da água exerce um intenso efeito 

antiestético sobre as pessoas, pois ver a água “suja” é incomodo. E essa turbidez adiciona custos 

extras ao tratamento da água para o consumo. 

 

 

3.2. Poluição 

 

 

A água doce é um recurso natural finito, cuja qualidade vem piorando devido ao 

aumento da população e à ausência de políticas públicas voltadas para a sua preservação. 

Estima-se que aproximadamente doze milhões de pessoas morrem anualmente por 

problemas relacionados com a qualidade da água (MERTEN; MINELLA, 2002, p.34). 

 

 

Segundo Von Sperling (2005), a poluição remete à degradação da qualidade ambiental, 

esta que é consequência da alteração adversa das características do meio ambiente e é resultante 

de atividades que direta ou indiretamente prejudiquem a saúde, a segurança e o bem-estar da 

população; criem condições adversas às atividades sociais e econômicas; afetem 

desfavoravelmente a biota; afetem as condições estéticas ou sanitárias do meio ambiente; lancem 

matérias ou energia em desacordo com os padrões ambientais estabelecidos. 

O termo poluição das águas resulta da adição de substâncias ou de formas de energia que, 

direta ou indiretamente, alterem a natureza do corpo d’água de uma maneira que seja capaz de 

prejudicar os legítimos usos que dele são feitos. Assim, poluição pode se dar de duas maneiras, 

são elas: a poluição pontual e a poluição difusa.  Na primeira, os poluentes atingem o corpo 

d’água de forma concentrada no espaço. Um exemplo é o da descarga em um rio de um emissário 

transportando os esgotos de uma comunidade. Na segunda, os poluentes adentram o corpo d’água 

distribuídos ao longo de parte da sua extensão, este tipo de poluição é veiculada pela drenagem 

pluvial, que é descarregada no corpo d’água de uma forma distribuída. Tais poluentes são 
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originados principalmente pelas seguintes fontes: esgotos domésticos, despejos industriais, 

escoamento superficial em área urbana e/ou área rural (VON SPERLING, 2005). 

Segundo Rebouças (2006), as águas possuem características de qualidade muito distintas, 

que variam conforme seus ambientes de origem, por onde são armazenadas ou circulam. Devido 

ao aumento da influência das atividades antrópicas na qualidade das águas, por meio das formas 

de uso e ocupação do meio físico e atividades socioeconômicas, faz-se necessário, realizar 

análises das águas com maior frequência, a fim de distinguir as características naturais daquelas 

que provém da ação humana. 

O comprometimento da qualidade da água para fins de abastecimento doméstico se dá por 

meio de poluição causada por diferentes fontes, como efluentes domésticos, efluentes industriais 

e deflúvio superficial urbano e agrícola (MERTEN; MINELLA, 2002). 

Os efluentes domésticos são constituídos por contaminantes orgânicos, nutrientes e 

microrganismos que podem ser patogênicos. Já os poluentes do deflúvio superficial agrícola são 

constituídos de sedimentos, nutrientes, agroquímicos e dejetos animais.  Assim, estima-se que a 

agropecuária seja uma das principais causas na contaminação dos cursos d’água, tratando-se de 

uma atividade com alto potencial degradador. Além disso, a qualidade da água é um reflexo do 

uso e manejo do solo da bacia hidrográfica em questão (MERTEN; MINELLA, 2002). 

 

 

3.3. Bacia Hidrográfica 

 

Segundo Von Sperling (2005) a qualidade da água é resultante de fenômenos naturais e 

da atuação do homem, isto é, está ligada as condições naturais e do uso e ocupação do solo na 

bacia hidrográfica. 

Conforme observa-se nas definições de bacia hidrográfica e microbacia, o principal fator 

que vai variar na caracterização de uma ou outra, refere-se ao tamanho da mesma, isto é, a área 

ou porção em estudo e consequentemente a ordem dos canais, que nas microbacias são as de 

menor ordem (até o canal de terceira ordem). 
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As definições propostas para bacia hidrográfica assemelham-se ao conceito dado por 

Barrella (2001), sendo definido como um conjunto de terras drenadas por um rio e seus 

afluentes, formada nas regiões mais altas do relevo por divisores de água, onde as águas 

das chuvas, ou escoam superficialmente formando os riachos e rios, ou infiltram no solo 

para formação de nascentes e do lençol freático. As águas superficiais escoam para as 

partes mais baixas do terreno, formando riachos e rios, sendo que as cabeceiras são 

formadas por riachos que brotam em terrenos íngremes das serras e montanhas e à 

medida que as águas dos riachos descem, juntam-se a outros riachos, aumentando o 

volume e formando os primeiros rios, esses pequenos rios continuam seus trajetos 

recebendo água de outros tributários, formando rios maiores até desembocarem no 

oceano (TEODORO et al., 2007, p. 139). 

 

 

 

 

Os autores destacam um conceito importante atribuído ao termo microbacia que é o 

ecológico, o qual considera a microbacia como a menor unidade do ecossistema onde pode ser 

observada a delicada relação de interdependência entre os fatores bióticos e abióticos, sendo que 

perturbações podem comprometer a dinâmica de seu funcionamento. Esse conceito visa à 

identificação e o monitoramento de forma orientada dos impactos ambientais (MOSCA, 2003; 

LEONARDO, 2003). A seguir, destaca-se outro conceito relacionado a microbacia geográfica, 

está de fundamental importância por se tratar do objeto de estudo no presente trabalho.  

 

 

Microbacia são áreas formadas por canais de 1ª e 2ª ordem e, em alguns casos de 3ª 

ordem, devendo ser definida como base na dinâmica dos processos hidrológicos, 

geomorfológicos e biológicos. As microbacias são áreas frágeis e frequentemente 

ameaçadas por perturbações, nas quais as escalas espacial, temporal e observacional são 

fundamentais (CALIJURI; BUBEL, 2006 apud TEODORO et al., 2007, p. 142).   

 

 

 

O tamanho da bacia é importante nesta análise, pois, um córrego sofre as influências 

diretas do uso e cobertura do solo da área de seu entorno ao receber diversos materiais que 

estavam na superfície e chegam por escoamento superficial ao canal fluvial. O fator temporal 

também é de grande relevância neste trabalho, pois a cobertura vegetal varia temporariamente 

condicionando interferências na qualidade da água do canal fluvial. E assim, as análises e 

observações de tais condições e características são essenciais para o conhecimento da água que se 

consome e se utiliza para diversos fins.  
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Entre os princípios básicos para o exercício de uma política integrada de conservação e 

gestão dos recursos hídricos e florestais destacados pela Unesco (2003), considera-se a bacia 

hidrográfica como um importante espaço de planejamento e de gestão ambiental integrada, 

destacando-se a conservação simultânea do solo, da água e da floresta, com vistas a manutenção 

dos ecossistemas naturais, a sustentabilidade dos processos produtivos e a garantia da boa 

qualidade de vida para os seus habitantes. 

De acordo com (OLIVEIRA-FILHO et al., 1994) a devastação das matas ciliares tem 

contribuído para o assoreamento, o aumento da turbidez das águas, o desequilíbrio do regime das 

cheias, a erosão das margens de grande número de cursos d’água, além do comprometimento da 

fauna silvestre. Além disso, cabe ressaltar que nas microbacias de uso agrícola, quando 

comparadas às de uso florestal, o transporte de sedimentos e a perda de nutrientes são maiores 

(ARCOVA; CICCO, 1997 apud DONADIO; GALBIATTI; PAULA, 2005). 

Portanto, como é possível observar os sistemas aquáticos são os receptores das diversas 

formas de uso, resultantes das várias atividades humanas nas bacias hidrográficas. Práticas essas 

que se seguem após a retirada da vegetação natural e tendem a produzir intensa e prolongada 

degradação da qualidade da água (MARGALEF, 1983 apud DONADIO; GALBIATTI; PAULA, 

2005).  

As áreas florestadas não perturbadas são a melhor condição desejada do ponto de vista da 

proteção dos recursos hídricos, o monitoramento hidrológico das microbacias com vegetação 

natural remanescente, serve como referência para a comparação com outras microbacias 

impactadas. O uso de indicadores físico-químicos da qualidade da água requer o emprego de 

variáveis que se correlacionam com as alterações ocorridas na microbacia, essas que podem ser 

de origem antrópica ou natural (DONADIO; GALBIATTI; PAULA, 2005). 

 

 

 

Já se pode prever que entre os padrões para o reconhecimento do nível de desenvolvimento 

de um país devam figurar a capacidade do seu povo em termos de preservação de recursos, 

o nível de exigência e o respeito ao zoneamento de atividades, assim como a própria busca 

de modelos para uma valorização e renovação corretas dos recursos naturais (AB’ SABER, 

2008, p. 10). 
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Dentre as diversificadas formas de uso e ocupação do solo, as pastagens constituem um 

componente essencial de paisagens em Minas Gerais, ocupando cerca de 65% da área rural. 

Calcula-se que boa parte destas pastagens esteja em avançado grau de degradação (FUNDAÇÃO 

JOÃO PINHEIRO, 2002 apud ALBERNZS; LIMA, 2007). 

A degradação de pastagens tem grandes consequências, podendo ocasionar impactos 

significativos no solo, nos recursos hídricos, na fauna e flora de diversos ecossistemas, uma vez 

que os efeitos da erosão em pastagens podem afetar mananciais de abastecimento de água, 

interferindo na qualidade de vida de comunidades rurais e urbanas (ALBERNZS; LIMA, 2007). 

Conforme a Unesco (2003) a cobertura florestal em uma bacia hidrográfica contribui de 

forma decisiva para a regularização da vazão dos cursos d’água, o aumento da capacidade de 

armazenamento hídrico nas microbacias, na redução de processos erosivos, redução dos impactos 

de inundações e manutenção da qualidade da água. Além de contribuir para o equilíbrio do ciclo 

hidrológico, as florestas ajudam também na conservação da biodiversidade, por meio de 

alternativas econômicas de exploração sustentável da biota, educação ambiental e pesquisa 

científica, desfrute de belezas cênicas, turismo e lazer, e para a redução do efeito estufa, através 

da captura do carbono atmosférico (UNESCO, 2003). 

Dentre os recursos naturais que o homem utiliza, os recursos hídricos talvez 

correspondam aos mais impactados pelas atividades antrópicas, pois mesmo com a deposição no 

solo, os resíduos tendem a atingir os cursos d’água por infiltração, percolação, escoamento 

superficial, erosão e precipitação. Logo, faz-se necessária a conservação dos cursos d’água e o 

conhecimento das relações que se estabelecem entre a água, a poluição e a saúde humana, fatores 

fundamentais para a manutenção da vida e saúde do planeta e de seus habitantes (PALHARES; 

MATTEI, 2005). 

 

3.4. Relação entre a cobertura vegetal e a água 

 
 

 
É cada vez maior o reconhecimento entre ambientalistas, acadêmicos, órgãos públicos e 

mesmo entre outros setores sociais não diretamente envolvidos com o tema, de que 

existe uma relação de interdependência entre a floresta e o ecossistema aquático, e que a 

degradação ou escassez de um perturba profundamente a existência e a qualidade do 

outro. Porém, as bases científicas e a dimensão da importância desta relação não são 

amplamente conhecidas e avaliadas (UNESCO, 2003, p. 25). 
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Conforme a Unesco (2003), a água e a floresta são considerados recursos naturais 

renováveis, aos quais o homem tem acesso, os utiliza para suas mais diversas necessidades e, ao 

mesmo tempo, a natureza repõe, dando a esses recursos o caráter de renovabilidade. Porém, a 

renovação natural desses recursos é limitada, e depende da capacidade de suporte do meio, da 

tecnologia utilizada e da intensidade de uso. A renovação da água depende da capacidade dos 

processos biogeoquímicos em recuperar a sua qualidade e disponibilizá-la novamente em sua 

quantidade original. Da mesma forma, a floresta pode ser utilizada pelo homem, desde que dentro 

de uma estratégia de manejo que não inviabilize a sua própria existência. 

Conforme a Unesco (2003), a maneira mais fácil de compreender a relação floresta-água 

se dá a partir do conhecimento do ciclo hidrológico na floresta conforme observa-se descrito no 

trecho a seguir:  

 

 

A água de chuva que se precipita sobre uma mata, segue dois caminhos: volta à 

atmosfera por evapotranspiração ou atinge o solo, através da folhagem ou do tronco das 

árvores. Na floresta, a interceptação da água acima do solo garante a formação de novas 

massas atmosféricas úmidas, enquanto a precipitação interna, através dos pingos de água 

que atravessam a copa e o escoamento pelo tronco, atingem o solo e o seu folhedo. De 

toda a água que chega ao solo, uma parte tem escoamento superficial, chegando de 

alguma forma aos cursos d’água ou aos reservatórios de superfície. A outra parte sofre 

armazenamento temporário por infiltração no solo, podendo ser liberada para a 

atmosfera através da evapotranspiração, manter-se como água no solo por mais algum 

tempo ou percolar como água subterrânea. De qualquer forma, a água armazenada no 

solo que não for evapotranspirada, termina por escoar da floresta paulatinamente, 

compondo o chamado deflúvio, que alimenta os mananciais hídricos e possibilita os seus 

usos múltiplos (UNESCO, 2003, p. 26). 

 

 

 

 

Os impactos causados pelo desmatamento em uma floresta, remetem a consequências tais 

como o aumento do escoamento hídrico superficial, redução da evapotranspiração, redução da 

infiltração da água no solo, aumento da incidência do vento sobre o solo, aumento da 

temperatura, redução da fotossíntese, ocupação do solo para diferentes usos e redução da flora e 

fauna nativas (BRAGA,1999 apud UNESCO, 2003). 

Destacam-se, portanto, como efeitos da degradação ambiental a alteração na qualidade da 

água, através do aumento da turbidez, da eutrofização e do assoreamento dos corpos d’água; 
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alteração do deflúvio, com enchentes nos períodos de chuva e redução na vazão quando em 

períodos de estiagens; mudança na qualidade do ar, em função da redução da fotossíntese e do 

aumento da erosão eólica; redução da biodiversidade, devido a supressão da flora e fauna local; e 

poluição hídrica, em função da substituição da floresta por ocupação, em geral inadequada, com 

atividades agropastoris, urbanas e industriais (UNESCO, 2003). 

A cobertura vegetal desempenha inúmeras funções ecológicas e/ou hidrológicas no meio 

ambiente, entre elas a da proteção da biodiversidade, garantindo habitat e condições próprias de 

alimentação, reprodução e evolução para as espécies nativas, da flora, da fauna e dos 

microrganismos. Destaca-se também a conservação dos ecossistemas aquáticos, inclusive da 

biota a eles associada (UNESCO, 2003). 
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4. CARACTERIZAÇÃO DA ÁREA DE ESTUDO 

 

     Ab’ Saber (2008) refere-se à paisagem com sendo uma herança em todo o sentido da 

palavra, isto é, herança de processos fisiográficos e biológicos, e como patrimônio coletivo dos 

povos que historicamente as herdaram como território de atuação de suas comunidades. 

Conforme Ab’ Saber (2008) destaca, as nações herdaram fatias maiores ou menores 

daqueles conjuntos paisagísticos de longa e complicada elaboração fisiográfica e ecológica. O 

autor considera estas paisagens mais que simples espaços territoriais e infere que os povos são 

responsáveis ou deveriam ser responsáveis pelas mesmas no sentido da utilização não predatória 

dessa herança única que é a paisagem terrestre. Assim, faz-se necessário conhecer melhor as 

limitações de uso especifico para cada tipo de espaço e de paisagem. 

Segundo Tundisi (2003) a qualidade da água é afetada por uma série de fatores externos, 

sejam os naturais entre os quais estão a hidrografia, o clima, a geologia, os usos do solo; quanto 

os fatores antrópicos principalmente aqueles relacionados as atividades capitalistas como o 

agronegócio e resultam na destruição da cobertura vegetal, lançamento de esgotos sem tratamento 

nos canais fluviais e a urbanização sem planejamento. Entre os elementos do meio físico (solo, 

cobertura vegetal, relevo, hidrologia, geologia, clima, entre outros) que são os condicionantes das 

diferentes paisagens da natureza, configurando a cada área características peculiares resultantes 

das interações entre tais elementos, condicionando uma grande heterogeneidade de ambientes 

naturais. À medida que este espaço passa a ser habitado pelo homem, transformações ocorrem na 

paisagem e consequentemente levam a alterações dos componentes do meio físico (SANTOS, 

2010). 

As intensas alterações dos ecossistemas naturais pelas atividades capitalistas no uso e 

ocupação do solo tem levado a mudanças nos componentes das paisagens tropicais e se deve 

principalmente ao setor agrícola, que tem conquistado espaços econômicos das áreas 

primariamente florestadas dos trópicos úmidos. Cabe ressaltar também a grande supressão da 

floresta para a abertura de espaços agrários no qual são implantadas práticas como a monocultura 

e a pecuária que constituem exemplos de atividades que resultam na degradação do meio natural. 

Assim, restaram apenas as reservas de ecossistemas naturais naqueles espaços topográfica e 

climaticamente mais incômodos e complicados de serem atingidos (AB’ SABER, 2008). 
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Conforme a Lei nº 11.428 de 22 de dezembro de 2006, dispõe sobre a utilização e 

proteção da vegetação nativa do Bioma Mata Atlântica, e dá outras providências. No Capítulo II 

consta em seu Art. 11º que: “O corte e a supressão de vegetação primária ou nos estágios 

avançado e médio de regeneração do Bioma Mata Atlântica ficam vedados quando”: 

 

 

I - a vegetação: a) abrigar espécies da flora e da fauna silvestres ameaçadas de extinção, 

em território nacional ou em âmbito estadual, assim declaradas pela União ou pelos 

Estados, e a intervenção ou o parcelamento puserem em risco a sobrevivência dessas 

espécies; b) exercer a função de proteção de mananciais ou de prevenção e controle de 

erosão; c) formar corredores entre remanescentes  de vegetação primária ou secundária 

em estágio avançado de regeneração; d) proteger o entorno das unidades de conservação; 

ou e) possuir excepcional valor paisagístico, reconhecido pelos órgãos executivos 

competentes do Sistema Nacional do Meio Ambiente – SISNAMA (BRASIL, 2006). 

 

 

 

Segundo a Unesco (2003), para a possível integração entre conservação e gestão de 

recursos hídricos e florestais deve-se reconhecer a importância do Bioma Mata Atlântica, tanto 

por sua elevada biodiversidade, quanto por seu papel na conservação das águas para seus usos 

múltiplos e sustentáveis, priorizando o abastecimento da população do país. 

Á área em estudo dessa pesquisa está situada na Serra da Mantiqueira, que passa pelos 

estados de São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais. Os munícipios que compreendem a área de 

estudo das microbacias hidrográficas, são pertencentes ao estado de Minas Gerais e estão 

localizados na região do Parque Estadual do Ibitipoca na Zona da Mata Mineira. 

 

 

O Estado de Minas Gerais tem cerca de 50% do seu território localizado no Domínio da 

Mata Atlântica, incluindo aí fisionomias de Floresta Ombrófila Densa, Ombrófila 

Aberta, Ombrófila Mista, Estacional Decidual e Estacional Semidecidual, as quais 

ocupavam 4.314.235 ha em 1995, evoluindo para 4.193.174 ha em 2000, implicando em 

uma perda de 2,8% somente neste curto período (Brasil 2002, Fundação SOS Mata 

Atlântica 2002). A região do Alto Rio Grande, no centro-sul de Minas Gerais, não foge a 

esta realidade e sua cobertura vegetal encontra-se hoje reduzida a fragmentos de 

florestas, cerrado e campos, a maior parte dos quais mostra sinais de distúrbios por fogo, 

pecuária ou retirada seletiva de madeira para fins múltiplos (FILHO et al., 2007, p. 150). 
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O Mosaico de Unidades de Conservação da Região da Serra da Mantiqueira chamado, 

Mosaico Mantiqueira, compreende uma área com cerca de 445.615 ha. “A Serra da Mantiqueira 

constitui um dos mais significativos conjuntos orográficos brasileiros. Localizada na Região 

Sudeste, é parte integrante do Planalto Atlântico” (SMA/CPLEA, 2006, apud UNESCO, 2007, 

p.73).  

 

A porção sul e oriental de Minas Gerais apresentava um quadro tão continuo de florestas 

tropicais em áreas geomorfológicas típicas de “mares de morros”, que foi denominada 

Zona da Mata mineira. Um espaço de florestas tropicais que se estendia desde a porção 

ocidental das serranias fluminenses até Santos Dumont, Juiz de Fora e Manhuaçu, 

sofrendo modificações drásticas nos altiplanos campestres, dotados de ecossistemas 

híbridos ocorrentes entre Tiradentes e Barbacena. O nível de interiorização das matas 

atlânticas no Sul de Minas/Interior Fluminense perfaz de 500 a 600 quilômetros para o 

interior, comportando sempre florestas tropicais de planaltos dotados de clima 

mesotérmico, com 18° a 20°C de temperatura e 1300 a 1600mm de precipitações anuais. 

Com fortes acréscimos de chuva e nevoeiros na fachada atlântica da Serra do Mar e da 

Serra da Mantiqueira (Ab’ Saber, 2008. p. 49). 

 

 

 

Segundo a UNESCO (2007), a Serra da Mantiqueira é considerada a maior província de 

água mineral do planeta em quantidade e qualidade do recurso. Estima-se que a recarga dos 

aquíferos ocorra principalmente nas partes mais altas da serra. A Mantiqueira possui um valioso 

remanescente da Mata Atlântica, bioma reconhecido como Patrimônio Nacional pela 

Constituição Federal de 1988, e teve seus remanescentes registrados como Reserva da Biosfera 

em 1991, pelo Programa Man and Biosphere (MaB), da Organização das Nações Unidas para 

Educação, Ciência e Cultura. 

A área central da Serra da Mantiqueira, chamada área núcleo da Reserva da Biosfera da 

Mata Atlântica, encontra-se vegetada de forma contínua em aproximadamente duzentos 

quilômetros (200 km) com floresta nativa, onde parte é primária e forma um importante corredor 

ecológico para o fluxo gênico vegetal e animal e também atua protegendo as escarpas íngremes. 

Tais elementos são importantes para o contexto da Mata Atlântica, pois elevam sua importância e 

a necessidade de sua preservação e conservação (UNESCO, 2007). 

A Lei nº 9.985 de 18 de julho de 2000, no Art. 1° institui o Sistema Nacional de Unidade 

de Conservação da Natureza (SNUC), tendo estabelecido critérios e normas para a criação, 

implantação e gestão das unidades de conservação, entre as quais estão os Corredores Ecológicos. 
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Conforme segue o capítulo XIX, Art. 2º, trecho da referida Lei, que caracteriza os corredores 

ecológicos. 

 

XIX - corredores ecológicos: porções de ecossistemas naturais ou seminaturais, ligando 

unidades de conservação, que possibilitam entre elas o fluxo de genes e o movimento da 

biota, facilitando a dispersão de espécies e a recolonização de áreas degradadas, bem 

como a manutenção de populações que demandam para sua sobrevivência áreas com 

extensão maior do que aquela das unidades individuais (BRASIL, 2000). 

 

 

 

Esta área (FIG. 2) possui remanescentes florestais com alto grau de conectividade, 

variabilidade de ecossistemas (floresta ombrófila densa, floresta ombrófila mista, floresta 

semidecidual e campos de altitude) e grande ocorrência de endemismos. Além disso, abriga fauna 

e flora que encontram-se ameaçadas de extinção e são provavelmente remanescentes de florestas 

de araucária. A Serra da Mantiqueira apresenta grande fragilidade do solo e relevante beleza 

cênica, e trata-se da mais alta cadeia montanhosa do sudeste (UNESCO, 2007). 

 

 

 

FIGURA 2 - Representação da área do Corredor Ecológico da Mantiqueira, entre os estados de São 

Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais. Fonte: Marcelo Henrique Otenio, 2010. 

 

Entre as diretrizes gerais destacadas pela Unesco (2003), encontra-se garantir a proteção 

de todos os remanescentes florestais existentes na Mata Atlântica, com ênfase nos quais 
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contribuem mais diretamente para a conservação da água, a preservação de espécies endêmicas 

ou em extinção, a formação de corredores ecológicos, buscando dessa forma assegurar o 

desmatamento zero nos ecossistemas desse bioma. 

Outra diretriz remete a criar, implementar e bem administrar as Unidades de Conservação 

e as zonas especiais de proteção dos recursos hídricos, como as nascentes, matas ciliares, entorno 

de lagoas e reservatórios, terrenos declivosos e áreas de recarga de aquíferos, estabelecendo dessa 

forma o controle ambiental e a incorporação dos seus valores junto à sociedade potencialmente 

beneficiária (UNESCO, 2003).  

Uma das Unidades de Conservação da Serra da Mantiqueira o Parque Estadual do 

Ibitipoca possui uma área de 1.488 hectares, a unidade de conservação está no divisor entre as 

bacias do rio Grande e do rio Paraíba do Sul. Localizado na Zona da Mata Mineira, entre os 

municípios de Lima Duarte e Santa Rita do Ibitipoca. Ocupa o alto da Serra do Ibitipoca, uma 

extensão da Serra da Mantiqueira. O parque foi criado em 4 de julho de 1973, pela Lei nº 6.126 e 

é atualmente um dos mais conhecidos do Brasil e visitado no estado de Minas Gerais (IEF, 2013). 

As comunidades rurais onde estão localizados os pontos de monitoramento de água das 

microbacias hidrográficas objeto de estudo do presente trabalho corresponde as seguintes: 

Cachoeirinha; Pedra Negra; Conceição de Ibitipoca e São Domingos de Bocaina. Todas 

pertencente ao estado de Minas Gerais e encontram-se inseridas na área do Corredor Ecológico 

da Mantiqueira. A seguir uma breve caracterização dos municípios onde estão localizadas as 

comunidades rurais e a localização geográfica dos pontos de coleta de água. 

 

4.1. Comunidade Cachoeirinha 

 

A comunidade rural de Cachoeirinha está localizada no município de Ibertioga, que se 

encontra a 150 km de Juiz de Fora. O município possui de acordo com o censo do IBGE (2010), 

uma população de 5036 habitantes sendo que a população urbana é consideravelmente maior com 

3457 habitantes, do que a rural, com 1579 habitantes. A altitude média do município corresponde 

a 1160 metros, o índice pluviométrico anual é de 1436mm e a temperatura média anual é de 18°C 

(IGA, 2013; IBGE, 2013). 

Ibertioga encontra-se localizada na mesorregião do Campo das Vertentes e na 

microrregião de São João Del Rei. A mesorregião do Campo das Vertentes conforme afirma 
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Junior (2009), possui as classes climáticas Cwb (clima temperado úmido com inverno seco e 

verão moderadamente quente), Cwa (clima temperado úmido com inverno seco e verão quente) e 

Aw (clima tropical de savana com estação seca de inverno), conforme a classificação de Köpeen. 

O município encontra-se inserido na bacia do rio Grande e seus principais cursos d’água 

são o rio Elvas e o ribeirão Conquista (IGA, 2013; IBGE, 2013). O ponto de coleta e análise da 

qualidade da água localiza-se no córrego Cachoeirinha que está geograficamente localizado na 

latitude 21°30’16,1”S e longitude 44°02’04,7”W (Datum SAD 1969 UTM - Zona 23S) e a 

altitude é de 978 metros no ponto da referida comunidade rural. 

 

4.2. Comunidade Pedra Negra 

A comunidade Pedra Negra encontra-se no município de Santana do Garambéu, que situa-

se a 126 km de Juiz de Fora. De acordo com o censo do IBGE, a população do município 

corresponde a 2.234 habitantes, sendo que a população urbana é maior no município com 1.652 

habitantes, enquanto que a população rural corresponde à apenas 582 habitantes (IBGE, 2010). A 

altitude média do município é de 1.170 metros. O índice médio pluviométrico anual corresponde 

à 1470 mm e a temperatura média anual é de 20°C (IGA, 2013; IBGE, 2013).  

O município faz parte da mesorregião do Campo das Vertentes e da microrregião de São 

João Del Rei. A mesorregião do Campo das Vertentes que segundo Junior (2009), possui as 

classes climáticas Cwb (clima temperado úmido com inverno seco e verão moderadamente 

quente), Cwa (clima temperado úmido com inverno seco e verão quente) e Aw (clima tropical de 

savana com estação seca de inverno), conforme a classificação de Köpeen. 

A economia do município se baseia no turismo rural e na pecuária leiteira composta por 

pequenos e médios produtores de leite (SALVATI, 2010). A extensão territorial do município se 

dá sobre a bacia do rio Grande e os principais cursos d’água são o próprio rio Grande e o ribeirão 

do Pinhal (IGA,2013; IBGE, 2013). 

O ponto de coleta e análise da qualidade da água está localizado no rio Grande, o qual está 

geograficamente localizado na latitude 21°37’50”S e longitude 44°04’25,4”W (Datum SAD 1969 

UTM - Zona 23S), a uma altitude de 1044 metros na comunidade rural de Pedra Negra. 
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4.3. Comunidades Conceição de Ibitipoca e São Domingos de Bocaina 

As comunidades rurais de Conceição de Ibitipoca e São Domingos de Bocaina estão 

localizadas no município de Lima Duarte que encontra-se a 71 km de Juiz de Fora. O município é 

pertencente a mesorregião da Zona da Mata Mineira e microrregião de Juiz de Fora e faz divisa 

com a região do Sul de Minas, na Serra da Mantiqueira. Encontra-se a uma altitude média de 

1200 metros em relação ao nível do mar. O índice médio pluviométrico anual é de 1646,6 mm e a 

temperatura média anual é de 19°C (IGA, 2013; IBGE, 2013).  

Segundo Junior (2009) a mesorregião da Zona da Mata possui as classes climáticas Cwa 

(clima temperado úmido com inverno seco e verão quente), Aw (clima tropical de savana com 

estação seca de inverno) e Cwb (clima temperado úmido com inverno seco e verão 

moderadamente quente), conforme a classificação de Köpeen.        

Conforme dados do censo do IBGE a população total do município corresponde a 16.149 

habitantes, sendo que a população urbana é maior no município com 12.363 habitantes, enquanto 

que a população rural estimada foi de apenas 3.786 habitantes (IBGE, 2010). 

O maior atrativo do município é o Parque Estadual do Ibitipoca. Assim, a principal 

atividade geradora de renda em Lima Duarte e em suas comunidades rurais é o turismo, que 

movimenta renda nos restaurantes e pousadas. Além disso, a agricultura familiar e a pequena 

produção de leite são os meios de sobrevivência de muitas famílias da região. A vegetação é 

composta de espécies típicas de Mata Atlântica, mas que vem perdendo espaço para campos de 

pastagem e plantações (SALVATI, 2010). Os principais cursos d’água de Lima Duarte são o Rio 

do Peixe e o Rio do Salto e as bacias em seu território são a do Rio Grande e do Paraíba do Sul 

(IGA, 2013; IBGE, 2013).  

Na comunidade de Conceição de Ibitipoca, o ponto de coleta e análise da qualidade da 

água foi realizado no rio da Conceição o qual encontra-se geograficamente localizado na latitude 

de 21°42’22,8”S e longitude de 43°55’07,2”W (Datum SAD 1969, UTM - Zona 23S), a uma 

altitude de 1201 metros. 

O segundo ponto está localizado na comunidade de São Domingos da Bocaina, o ponto de 

coleta e análise da qualidade da água foi realizado no córrego Ribeirão (denominação local) que 

está geograficamente localizado na latitude de 21°50’02,1”S e longitude de 44°00’41,1”W 

(Datum SAD 1969, UTM - Zona 23S), a uma altitude de 969 metros. 
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A FIG. 3 ilustra a localização das microbacias hidrográficas rurais, os pontos de coleta de 

água dos canais fluviais de cada microbacia e a representação da drenagem mapeada. É possível 

observar as três microbacias (córrego Cachoeirinha; rio Grande e rio da Conceição) que são 

pertencentes a bacia hidrográfica do rio Grande e a última (córrego Ribeirão) pertencente a bacia 

do rio Paraibuna. Cabe ressaltar que a área da bacia do alto rio Grande é pertencente a bacia do 

rio Grande, enquanto a área da bacia do rio Paraibuna é pertencente a bacia do rio Paraíba do Sul. 

A FIG. 4 representa a altimetria da área trabalhada neste estudo. Pode-se observar que as 

microbacia estão situadas em uma região de elevadas altitudes. A microbacia do córrego 

Cachoeirinha possui a maior parte de sua extensão localizada em altitudes que variam de 2.000 à 

2.500m e apenas uma pequena porção localizada próxima ao ponto de coleta da água que situa-se 

a uma altitude de 1.000 à 1.500m. A microbacia do rio Grande encontra-se localizada a uma 

altitude de 2.000 à 2.500m. A microbacia do rio da Conceição possui maior parte de sua extensão 

territorial a uma altitude de 2.000 à 2.500m e uma porção localizada a leste da microbacia, que 

faz divisa com o Parque Estadual do Ibitipoca que apresenta as maiores altitudes observadas na 

área mapeada, que varia de 2.500 à 2.785m. A microbacia do córrego Ribeirão possui a maior 

parte de sua extensão localizada em altitudes que vão de 2.000 à 2.500m e apenas uma pequena 

porção localizada próxima ao exutório da microbacia que situa-se a uma altitude de 1.000 à 

1.500m.  
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FIGURA 3 – Representação da drenagem da área de estudo. Fonte: Bases Cartográficas obtidas da 

Embrapa/Drenagem (SRTM).  
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FIGURA 4 – Representação da altimetria da área de estudo. Fonte: Bases Cartográficas obtidas da 

Embrapa (SRTM). 
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5. MATERIAL E MÉTODOS 

5.1. Monitoramento da qualidade da água nos canais fluviais 

 

Os dados de qualidade da água foram obtidos junto a Embrapa Gado de Leite pelo Projeto 

“Construção de uma estratégia para o conhecimento da bacia hidrográfica e do manejo dos 

recursos naturais baseada no Agente Local de Desenvolvimento Comunitário (ALDC)”, onde 

foram realizadas medições para o monitoramento da qualidade da água nos canais fluviais 

selecionados. O monitoramento foi realizado por jovens com idade de 14 aos 17 anos, filhos de 

produtores de leite que vivem nas comunidades rurais destacadas acima. A seleção do jovem 

bolsista foi realizada pela escola (municipal e/ou estadual) e pela Emater (escritório local) dos 

respectivos municípios. 

Os bolsistas do projeto representando suas comunidades foram treinados como agentes de 

monitoramento ambiental para qualidade de água, evento este que ocorreu no Núcleo de 

Treinamento em Bovinocultura Leiteira Tropical (NUTRE) da Embrapa Gado de Leite, onde 

foram abordados temas gerais sobre a água na natureza, água na propriedade rural, 

sustentabilidade, conservação e recuperação de recursos hídricos. 

Após realizar o treinamento, esses bolsistas passaram a atuar como agentes em sua 

comunidade aferindo alguns parâmetros de qualidade da água de cursos lóticos (córregos e rios) 

são eles: pH, turbidez, oxigênio dissolvido, fosfato, amônia, ferro, cloreto, dureza, temperatura, 

coliformes fecais e coliformes totais, por meio da utilização de “kits” para análise, conforme 

descrito a seguir: “Ecokit” (Ecokits®) utilizado para análise de pH, turbidez, oxigênio dissolvido, 

fosfato, amônia, ferro, cloreto, dureza, temperatura (FIG. 5). O “Cardkit” (Cardkit®) utilizado 

para análise de nitrato e nitrito (FIG. 6). E o “Tecnobac” (Tecnobac®) utilizado para análise de 

coliforme fecal, coliforme total e salmonella (FIG. 7), conforme a metodologia descrita por 

Hermes (2004). 
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FIGURA 5 - Ecokits®, análise físico-química. Fonte: Marcelo Henrique Otenio, 2010. 

 

 

 
 
 

 
FIGURA 6 - Cardkit®, análise Nitrato e Nitrito. Fonte: Marcelo Henrique Otenio, 2010. 
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FIGURA 7 - Tecnobac, análise microbiológica. Fonte: Marcelo Henrique Otenio 2010. 

 
 

 
 

Com a finalidade de validar os resultados obtidos por meio do uso do Ecokit, a equipe do 

projeto visitou cada comunidade rural e utilizando a sonda multiparâmetros da marca HANNA, 

modelo HI 9828 (FIG. 8), foi possível realizar as leituras dos seguintes parâmetros: temperatura, 

oxigênio dissolvido, e pH, onde os resultados foram posteriormente comparados com os obtidos 

pelo Ecokit. 
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FIGURA 8 - Sonda Multiparâmetros. Fonte: Marcelo Henrique Otenio 2010. 

 
 

 
Nesta visita foi realizada também a marcação dos pontos de análise e coleta das amostras 

de água, utilizando o Sistema Global de Posicionamento (GPS) da marca GARMIN, modelo 

Etrex Legend HCx (FIG. 9). Conforme foram citadas na caracterização da área de estudo as 

marcações dos pontos referentes a latitude, longitude e altitude do ponto em cada comunidade 

rural. 

 

 

 
FIGURA 9 - GPS. Fonte: Marcelo Henrique Otenio, 2010. 
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Os monitores ambientais foram instruídos a realizar o monitoramento da qualidade da 

água seguindo a periodicidade de 15 em 15 dias, porém os dados mostram que existem algumas 

lacunas no banco de dados coletado, pois alguns bolsistas não respeitaram na íntegra a 

periodicidade do monitoramento e também apresentaram problemas quanto ao manuseio e 

utilização dos “kits” discriminados acima utilizados na realização das análises. Assim, não foi 

possível que todas as microbacias selecionadas neste estudo, tivessem à disposição o mesmo 

número/quantidade de dados de qualidade da água e nem a mesma temporalidade. A TAB. 1 

explica a disponibilidade de dados fornecidos pelo projeto da Embrapa Gado de Leite.  

 

 

TABELA 1 

Disponibilidade de dados da qualidade da água dos canais fluviais 

obtidos no banco de dados do Projeto da Embrapa Gado de Leite 

 

Comunidade 
Período Chuvoso Período Seco 

n° (análises) Ano n° (análises) Ano 

Cachoeirinha 

3 2009 8 2009 

6 2010 5 2010 

    7 2012 

Pedra Negra 

6 2009 5 2009 

6 2010 8 2010 

    10 2012 

Conceição de Ibitipoca 
1 2009 8 2009 

3 2010 9 2012 

São Domingos da Bocaína 
5 2009 8 2009 

    8 2012 
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5.2. Mapeamento do uso da terra das áreas de estudo 

 

Os mapas temáticos foram confeccionados integralmente no software ArcGis 10.1. Para o 

desenvolvimento dos mesmos foram utilizadas as malhas municipais do IBGE, onde para a 

confecção do mapa de localização da área de estudo (FIG. 1), a escala utilizada foi de 1:50.000. 

            As bases de dados SRTM (Missão Topográfica por Radar do Ônibus Espacial) foram 

utilizadas, como ferramentas de auxílio na geração do mapa de altimetria (FIG. 4) e também para 

a extração da drenagem das microbacias através da ferramenta Hidrology utilizada na confecção 

do mapa de drenagem (FIG. 3). Essas imagens foram adquiridas gratuitamente através do site da 

Embrapa Monitoramento por Satélite, cujas bases estão divididas em malhas matriciais, rasters, 

no formato geotiff. Os dados SRTM possuem uma resolução espacial de 90 metros o pixel, e sua 

escala pode variar de 1:250.000 no máximo a 1:450.000. Cabe ressaltar que por conta destes 

mapas se tratarem apenas da localização da área de estudo, os mesmos possuem importância 

secundária, e portanto, foi utilizada a base SRTM para sua confecção. 

O mapeamento de uso da terra das quatro microbacias hidrográficas rurais objeto de 

estudo deste trabalho, foi realizado em princípio com a delimitação de cada microbacia, tendo 

sido o ponto de coleta das amostras de água utilizado como o exutório, para essa etapa foi 

utilizada a escala de visualização 1:10.000. Essa delimitação foi realizada manualmente em 

ambiente digital no Software Arcgis, tendo como base as curvas de nível do IBGE (Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatística), cuja escala original corresponde a 1:50.000 com 

equidistância entre as curvas de nível referentes a 20 metros.  

A base de dados utilizada para a representação da drenagem das microbacias foi a Rede 

Hidrográfica Ottocodificada do Instituto Mineiro de Gestão das Águas (IGAM) referente ao ano 

de 2010. O Sistema de Coordenadas utilizado para o mapeamento das microbacias foi o SAD 69, 

fuso/23S, com sobreposição da projeção de imagens de satélite georreferenciadas no Sistema de 

Coordenadas World Geodetic System (Sistema Geodésico Mundial de 1984) WGS 84. As 

imagens de satélite encontram-se disponibilizadas no banco de dados da Empresa ESRI e foram 

obtidas no modelo Digital Globe pelo Software Arcgis 10.1. Para execução desta etapa de 

mapeamento do uso da terra das microbacias (FIG. 11/13/15/17) foi realizada vetorização manual 

a partir da interpretação das imagens de satélite de alta resolução em ambiente digital (Software 

Arcgis 10.1) utilizando a escala de visualização referente a 1:3.000. 
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A imagem utilizada para o mapeamento de uso da terra da microbacia do córrego 

Cachoeirinha (FIG. 10), teve seu registro realizado no dia 28 de fevereiro de 2012 e sua resolução 

é de 0,6m. A imagem da microbacia do rio Grande (FIG. 12) foi registrada no dia 23 de março de 

2010 e possui resolução de 0,5 metros. A imagem referente a microbacia do rio da Conceição 

(FIG. 14), foi registrada no dia 23 de março de 2010 e a resolução é de 0,5m. A imagem da 

microbacia do córrego Ribeirão (FIG. 16), foi registrada no dia 28 de fevereiro de 2012 e sua 

resolução é de 0,6m.  
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6. RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

Por meio dos dados de qualidade da água dos respectivos canais fluviais de cada 

microbacia em estudo, foram realizadas estatísticas referentes aos parâmetros coliformes fecais, 

oxigênio dissolvido e temperatura da água, obtendo-se as médias, medianas, desvio padrão e as 

máximas e mínimas (TAB. 2/3; 5/6; 8/9 e 11/12) encontradas nos dados disponibilizados. Foram 

observados também os dados encontrado para o parâmetro turbidez. 

Através das classes de Uso da Terra encontradas nas microbacias pela vetorização manual 

por meio do Software ArcGis, obteve-se como resultado os quatro mapas de Uso e Cobertura das 

Terras das microbacias em estudo, o que permite uma comparação visual (FIG. 11, 13, 15 e 17) e 

estatística (TAB. 4, 7, 10, 13) entre as classes encontradas. Com a confecção dos mapas 

resultantes das classificações, foram feitas as identificações das áreas que cada classe ocupa.  

 

6.1. Comunidade Cachoeirinha 

Quanto aos dados de qualidade da água referente a microbacia do córrego Cachoeirinha, 

esta apresentou para a época seca do ano (TAB. 2) média de 521 UFC/100ml para coliformes 

fecais; a mediana encontrada foi de 580 UFC/100ml e caracteriza portanto uma maior ocorrência 

de valores acima de 500 UFC/100ml. O desvio padrão foi de 251,6 o que mostra que os valores 

estão variando e identifica uma dispersão considerável entre os dados aferidos, fato que pode ser 

evidenciado pela oscilação entre o valor mínimo de 84 UFC/100ml no mês de maio, e máximo 

que chegou a 840 UFC/100ml no mês de agosto. 
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TABELA 2 

Dados de qualidade da água (período seco) do córrego Cachoeirinha 

Comunidade Rural de Cachoeirinha/Ibertioga - Córrego Cachoeirinha 

Nome 

Coliformes 

fecais 

(UFC/100ml) 

Oxigênio 

dissolvido 

(mg.L
-
¹ 

O2) 

Temperatura 

da água (°C) 

Turbidez 

(UNT) 

Cobertura 

vegetal 
Data Mês Época Ano 

Joel ... 9 13 50 S 05/06/09 Maio Seco 2009 

Joel 700 10 15 ... S 21/06/09 Junho Seco 2009 

Joel 620 0,9 12 50 N 18/07/09 Julho Seco 2009 

Joel ... 8,6 12 50 S 15/08/09 Agosto Seco 2009 

Joel ... 0,8 11 ... 
N. 

.3 
01/08/09 Agosto Seco 2009 

Joel 540 8 11 50 S 31/08/09 Agosto Seco 2009 

Joel ... 8,8 13 50 S 13/09/09 Setembro Seco 2009 

Joel 538 9 14 50 S 29/09/09 Setembro Seco 2009 

Joel ... 8 18 50 S 08/04/10 Abril Seco 2010 

Joel ... 9 18 50 S 24/04/10 Abril Seco 2010 

Joel 640 9,4 19 50 S 29/06/10 Junho Seco 2010 

Joel 720 8 19 50 S 12/07/10 Julho Seco 2010 

Joel ... 9,2 18 50 S 26/07/10 Julho Seco 2010 

Washington 84 8 16 50 N 02/05/12 Maio Seco 2012 

Washington ... 7 17 50 S 15/05/12 Maio Seco 2012 

Washington 108 12 16 <50 N 05/06/12 Junho Seco 2012 

Washington 420 8,6 18 ... S 03/07/12 Julho Seco 2012 

Washington ... 10 15 <50 S 17/07/12 Julho Seco 2012 

Washington 840 5,8 15 <50 S 07/08/12 Agosto Seco 2012 

Washington ... 7,8 16 <50 S 21/08/12 Agosto Seco 2012 

Fonte: Embrapa. 

 

 

As estatísticas encontradas para o OD mostraram média de 8 mg.L
-
¹ O2 e mediana de 8,6        

mg.L
-
¹ O2. O desvio padrão encontrado foi 2,7 o que demostra que os dados encontram-se 

razoavelmente dispersos, já que o menor valor encontrado de OD no período seco foi 0,8 mg.L
-
¹ 

O2 no mês de agosto e o maior foi 12 mg.L
-
¹ O2 em junho.  

A temperatura da água teve sua média de 15,3°C; e mediana de 15,5°C identificando 

registros pouco variáveis entre as análises neste período. O desvio padrão encontrado foi baixo 
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referente a 2,6, o que indica equilíbrio entre os dados coletados. E a menor temperatura da água 

registrada foi de 11°C no mês de agosto, enquanto a maior foi a 19°C nos meses de junho e julho.  

Ainda quanto aos dados de qualidade da água referente a microbacia do córrego 

Cachoeirinha, mas para a época chuvosa do ano (TAB. 3), obteve-se média de 610 UFC/100ml 

para os coliformes fecais. A mediana foi de 630 UFC/100ml, logo, os dados pouco variaram entre 

as análises no período considerado. O desvio padrão foi baixo de apenas 51 indicando uma 

pequena dispersão entre as análises, já que o menor valor encontrado no córrego cachoeirinha 

para os coliformes fecais foi de 520 UFC/100ml e o maior foi 640 UFC/100ml. 

 

 

TABELA 3 

Dados de qualidade da água (período chuvoso) do córrego Cachoeirinha 

Comunidade Rural de Cachoeirinha/Ibertioga - Córrego Cachoeirinha 

Nome 

Coliformes 

fecais 

(UFC/100ml) 

Oxigênio 

dissolvido 

(mg.L
-
¹ 

O2) 

Temperatura 

da água (°C) 

Turbidez 

(UNT) 

Cobertura 

vegetal 
Data Mês Época Ano 

Joel 520 9,4 19 50 S 25/10/09 Outubro Chuvoso 2009 

Joel ... 9,4 16 50 S 08/11/09 Novembro Chuvoso 2009 

Joel 640 8,8 13 50 S 16/12/09 Dezembro Chuvoso 2009 

Joel 620 9,4 19 50 S 09/01/10 Janeiro Chuvoso 2010 

Joel ... 8,8 17 50 S 25/01/10 Janeiro Chuvoso 2010 

Joel ... 9,6 19 50 S 06/02/10 Fevereiro Chuvoso 2010 

Joel 630 9 19 50 S 19/02/10 Fevereiro Chuvoso 2010 

Joel ... 9,4 18 50 S 11/03/10 Março Chuvoso 2010 

Joel 640 9,4 18 50 S 25/03/10 Março Chuvoso 2010 

Fonte: Embrapa. 

 

 

As estatísticas encontradas para o OD registraram média de 9,2 mg.L
-
¹ O2 e mediana de 

9,4 mg.L
-
¹ O2. O desvio padrão foi muito baixo de apenas 0,3 identificando que houve baixa 

dispersão entre os dados registrados. Como pode-se comparar com o menor valor encontrado ´de 

OD no período chuvoso referente a 8,8 mg.L
-
¹ O2 e o maior a 9,6 mg L

-
¹ O2.  

A temperatura da água teve sua média de 17,5°C, a mediana foi de 18°C, indicando que 

os dados tiveram poucas variações para o período. O desvio padrão foi de 2 e se deve 
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provavelmente a menor temperatura da água registrada em dezembro de 13°C, enquanto a maior 

foi a 19°C, e a que mais manteve ocorrência entre o período considerado, daí a baixa dispersão 

entre as análises.  

 A imagem Basemap FIG. 10 representa a vista superior da microbacia do córrego 

Cachoeirinha a qual se mostra bastante alterada pela interferência antrópica, apresentando poucas 

áreas com presença de cobertura florestal. Como se pode observar, essa microbacia possui muitas 

nascentes e deveria, portanto, respeitar os preceitos do Código Florestal (Lei nº 12.651) e da Lei 

nº 11.428, que estabelece, quanto a proteção da vegetação nativa do Bioma Mata Atlântica, que 

deve exercer a função de proteção de mananciais e assim a preservação dos recursos hídricos.   

Somente nesta microbacia encontram-se 14 canais de primeira ordem, o que deveria suscitar a 

conservação de seus recursos naturais. As nascentes são de extrema importância para as bacias 

hidrográficas uma vez que elas permitem a perenidade e recarga dos grandes rios que são 

formados pelo encontro desses pequenos canais fluviais que nascem nos afloramentos de água 

dos níveis freáticos, principalmente das áreas mais altas das bacias formando seus cursos naturais 

de água. Porém, para se preservar tais recursos hídricos é extremamente importante a presença de 

vegetação. Conforme afirma Reis et al., (2009) a presença de mata ciliar nas margens dos 

mananciais, rios, lagos e córregos, são fundamentais para garantir a proteção de suas margens, 

servindo como filtro e amortecimento dos impactos provenientes das áreas que os circundam. A 

barreira física imposta pela cobertura vegetal funciona como um dreno para deposição do 

material trazido pelos escoamentos superficiais, reduzindo a quantidade de material em 

suspensão, que levam elementos indesejáveis para as águas (PRIMACK; RODRIGUES, 2001 

apud REIS et al., 2009). 
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FIGURA 10 - Imagem Basemap da microbacia do córrego Cachoeirinha (Ibertioga). Fonte: ESRI – 

Modelo Digital Globe, 2012.  

  

 

Por meio da interpretação do Uso da Terra nesta microbacia e a representação da área 

ocupada por cada classe encontrada na FIG.11 é possível destacar que a maior parte da 

microbacia encontra-se ocupada por pastagem (TAB. 4), representando 59,2%, fator que pode 

estar associado ao uso intensivo das terras para cultivos agrícolas e silvicultura de eucaliptos, que 

após o uso passam a ocupar novas áreas e essas ficam como pastagem, solo exposto e também 

como áreas de capoeira que já se encontram em estágio pouco mais avançado de regeneração da  

vegetação em comparação a pastagem. A capoeira apresentou a segunda maior porcentagem de 

ocupação da área da bacia com 21,5%. Os remanescentes florestais cobrem apenas 16% da área 

da microbacia, um valor muito pequeno quando se observa a importância dessa microbacia que 

apresenta no córrego onde foi realizada a coleta da água, canal de 3ª ordem conforme 

metodologia proposta por Strahler (1952 apud CHRISTOFOLETTI, 1980), isto é, uma bacia que 

deve ser preservada para garantir a perenidade da água nos canais fluviais. Reis et al., (2009) 
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realizaram um estudo sobre como se dá o uso da terra em APP’s de microbacias hidrográficas em 

um município e observou que há variados usos nas áreas de APP’s sendo predominante a 

pastagem, cultivos agrícolas entre outros. Conforme observa-se nas quatro microbacias 

estudadas, a pastagem representa o principal uso da terra e não há presença devida de cobertura 

vegetal nas APP’s conforme determinam as leis ambientais.  

 

 

TABELA 4 

Área ocupada por cada classe de Uso da Terra na microbacia do córrego Cachoeirinha 

 

Uso da Terra Cachoeirinha Área m² % 

Área Edificada            7.100,14  0,1% 

Capoeira     1.476.984,04  21,5% 

Cultivos Agrícolas          36.239,51  0,5% 

Estrada        150.879,24  2,2% 

Pastagem     4.075.910,00  59,2% 

Remanescentes Florestais     1.107.154,39  16,1% 

Silvicultura/Eucalipto          16.985,24  0,2% 

Solo Exposto            3.348,73  0,0% 

Lago            8.185,86  0,1% 

TOTAL   6.882.787,14  100% 

Fonte: estatística do mapa de Uso da Terra. 

 

 

A FIG. 11 representa os Usos da Terra encontrados nessa microbacia, onde é possível 

observar que a maior concentração dos remanescentes florestais encontram-se próximos às 

nascentes que estão localizadas ao norte da microbacia. Tal fato pode ser explicado pelas maiores 

altitudes encontradas, que variam de 2.000 a 2.500m. Pois, o relevo da região que compreende a 

Serra da Mantiqueira, é característico de terras altas, fator que certamente dificultou a penetração 

de atividades econômicas predatórias causadoras das alterações no meio natural.  

 As áreas de capoeira encontram-se dispostas em geral no entorno dos canais fluviais, seja 

logo após as áreas de remanescentes florestais ou somente de capoeira ou pastagem, enquanto o 

que deveria ser encontrado nas margem do cursos d’água são as matas ripárias. Apesar da 
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pequena ocupação humana na microbacia (área edificada 0,1%) observa-se que em suas 

proximidades encontram-se áreas de cultivos agrícolas (0,5%) que se destacam no mapa. E como 

o estabelecimento de uma população requer mobilidade demográfica e de mercadorias constata-

se que as áreas ocupadas por estradas são relativamente grande já que ocupam cerca de 2,2% da 

microbacia. Cabe ressaltar que a presença de remanescentes florestais mostra-se sempre 

vinculada a presença de capoeira no seu entono o que parece estar servindo de proteção aos 

remanescentes florestais desta microbacia, os quais representam as últimas unidades de mata 

nativa que ainda estão preservadas do bioma Mata Atlântica. Nas áreas de pastagens encontram-

se vegetação características de gramíneas forrageiras.  

Segundo Vale (2004) devido ao avanço da fronteira agrícola, o crescimento da indústria e 

o rápido processo de urbanização, que se vê nas últimas décadas, ocorreu intensamente a 

substituição de florestas para o aumento do consumo de recursos naturais como matéria-prima. 

Diante da pressão exercida sobre as florestas nativas, as florestas plantadas tornam-se importantes 

fontes alternativas de multiprodutos da madeira, especialmente as de eucalipto. Conforme Vale 

(2004) o eucalipto foi introduzido por volta de 1937 no estado de Minas Gerais, pela Companhia 

Siderúrgica Belgo Mineira. Assim, o estado de Minas Gerais e consequentemente a maior parte 

das regiões da Zona da Mata, Sul de Minas e Campo das Vertentes tiveram sua vegetação 

original retirada para implantação da silvicultura de eucaliptos e cultivos agrícolas, 

correspondendo atualmente as áreas de vegetação secundária baixa/herbácea, utilizadas 

principalmente para a pecuária e agricultura, que remetem as principais atividades econômicas 

que se estabelecem no meio rural e são elas que ainda mantém o pequeno produtor vivendo na 

zona rural. Até hoje as práticas de queimadas ocorrem durante os períodos de seca e são comuns 

entre os agricultores, pois este método dispõe de baixo custo ao produtor e, além disso, acredita-

se que dessa forma é possível aumentar a fertilidade do solo. Porém, o que se observa em estudos 

quanto a essa prática é que de maneira geral, a queima da vegetação morta enriquece o solo da 

camada superficial em grande parte dos nutrientes, por catalisar o processo da mineralização 

(RHEINHEIMER et al., 2003). Como as plantas absorvem esses nutrientes é comum que elas 

cresçam mais rapidamente em áreas queimadas. Porém, esses efeitos tendem a desaparecer, em 

médio prazo, devido a lixiviação dos nutrientes pela ocorrência de chuvas, o que resulta em 

concentrações que podem ser até inferiores às observadas em solos que não sofreram ação do 

fogo (KNICKER, 2007 apud REDIN et al., 2007). Assim, também não são levados em 
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consideração a perda dos microrganismos decompositores, produtores, consumidores e 

compositores que encontram-se presentes no “horizonte A” do solo que contribuem para 

manutenção da sua fertilidade, mas que devido as queimadas acabam morrendo e deixam de 

exercer sua função dentro do ecossistema natural. A silvicultura de eucaliptos ocupa 0,2% nesta 

microbacia. 
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FIGURA 11 - Mapa representando o Uso da Terra na microbacia do córrego Cachoeirinha. Fonte 

Basemap, 2012 e Rede Hidrográfica Otto Codificada IGAM, 2010. 
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6.2. Comunidade Pedra Negra 

Os dados de qualidade da água referente a microbacia do rio Grande, apresentaram para a 

época seca do ano (TAB. 5), média correspondente a 708 UFC/100ml para o parâmetro 

coliformes fecais e mediana de 630 UFC/100ml. O desvio padrão encontrado foi de 342,7 e 

indica portanto, que os dados estão muito dispersos variando consideravelmente entre o período 

considerado, o que pode ser evidenciado nos valores encontrados no rio Grande para coliformes 

fecais, sendo a mínima de 120 UFC/100ml e a máxima que chegou 1200 UFC/100ml. 

 

 

TABELA 5 

Dados de qualidade da água (período seco) do rio Grande 

Comunidade Rural de Pedra Negra/Santana do Garambéu - Rio Grande 

Nome 

Coliformes 

fecais 

(UFC/100ml) 

Oxigênio 

dissolvido 

(mg.L
-
¹ 

O2) 

Temperatura 

da água (°C) 

Turbidez 

(UNT) 

Cobertura 

vegetal 
Data Mês Época Ano 

Milton 600 10 15 50 N 20/06/09 Junho Seco 2009 

Milton 600 10 15 50 N 04/07/09 Julho Seco 2009 

Milton ... 10 13 50 N 15/08/09 Agosto Seco 2009 

Milton 1200 10 15 50 N 29/08/09 Agosto Seco 2009 

Milton ... 9 21 50 N 26/09/09 Setembro Seco 2009 

Milton ... 10 19 50 N 08/04/10 Abril Seco 2010 

Milton 1080 10 19 50 N 23/04/10 Abril Seco 2010 

Milton ... 10 19 50 N 11/05/10 Maio Seco 2010 

Milton ... 10 17 50 N 26/05/10 Maio Seco 2010 

Milton ... 10 18 50 N 14/06/10 Junho Seco 2010 

Milton 1080 10 19 50 N 28/06/10 Junho Seco 2010 

Milton ... 9 20 50 N 12/07/10 Julho Seco 2010 

Milton ... 10 16 50 N 26/07/10 Julho Seco 2010 

Sidineia 840 5,6 18 >50 S 02/05/12 Maio Seco 2012 

Sidineia ... 6,8 17 >50 S 15/05/12 Maio Seco 2012 

Sidineia 540 5,6 18 >50 S 11/06/12 Junho Seco 2012 

Sidineia ... 9,4 17,5 >50 S 19/06/12 Junho Seco 2012 

Sidineia 660 8 14 >50 S 03/06/12 Julho Seco 2012 

Sidineia ... 8,6 14 >50 S 17/07/12 Julho Seco 2012 

Sidineia 120 8,8 15 >50 S 07/08/12 Agosto Seco 2012 

Sidineia ... 9 17 >50 S 21/08/12 Agosto Seco 2012 

Sidineia 360 7,8 17 >50 S 04/09/12 Setembro Seco 2012 

Sidineia ... 8 17 >50 S 18/09/12 Setembro Seco 2012 

Fonte: Embrapa. 
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As estatísticas encontradas para o OD mostraram média de 8,9 mg.L
-1

 O2 e mediana de 

9,4 mg.L
-1

 O2. O desvio padrão encontrado foi 1,4 o que demostra que os dados encontram-se 

pouco dispersos. O menor valor encontrado de OD no período seco foi 5,6 mg.L
-1

 O2 nos meses 

de maio e junho e o maior foi 10 mg.L
-1

 O2 que se manteve na maioria dos meses de análise. 

A temperatura da água obteve média e mediana de 17°C, identificando registros pouco 

variáveis entre as análises neste período. O desvio padrão encontrado foi baixo (referente a 2) o 

que indica uma pequena dispersão entre os dados aferidos. A menor temperatura da água 

registrada foi de 13°C no mês de agosto, enquanto a maior foi a 21°C registrada no mês de 

setembro.  

Na época chuvosa do ano (TAB. 6), os dados de qualidade da microbacia do rio Grande 

mostrou média de 1020 UFC/100ml para os coliformes fecais, a mediana foi de 1140 

UFC/100ml, logo, observa-se que os dados tiveram uma considerável variação entre as análises 

no período considerado, conforme encontrado no valor do desvio padrão referente a 254,5 

indicando uma dispersão elevada entre as análises, já que o menor valor encontrado no rio 

Grande para os coliformes fecais foi de 600 UFC/100ml e o maior foi 1200 UFC/100ml. 

 

 

TABELA 6 

Dados de qualidade da água (período chuvoso) do rio Grande 

Comunidade Rural de Pedra Negra/Santa do Garambéu - Rio Grande 

Nome 

Coliformes 

fecais 

(UFC/100ml) 

Oxigênio 

dissolvido 

(mg.L
-
¹ 

O2) 

Temperatura 

da água (°C) 

Turbidez 

(UNT) 

Cobertura 

vegetal 
Data Mês Época Ano 

Milton ... 10 18 50 N 10/10/09 Outubro Chuvoso 2009 

Milton 600 9 23 50 N 24/10/09 Outubro Chuvoso 2009 

Milton ... 9 21 50 N 07/11/09 Novembro Chuvoso 2009 

Milton 1200 9 19 50 N 21/11/09 Novembro Chuvoso 2009 

Milton ... 9 18 50 N 05/12/09 Dezembro Chuvoso 2009 

Milton ... 9 19 50 N 19/12/09 Dezembro Chuvoso 2009 

Milton 1140 9 21 50 N 08/01/10 Janeiro Chuvoso 2010 

Milton ... 9 21 50 N 22/01/10 Janeiro Chuvoso 2010 

Milton ... 9 21 50 N 04/02/10 Fevereiro Chuvoso 2010 

Milton 960 9 19 50 N 19/02/10 Fevereiro Chuvoso 2010 

Milton ... 8 21 50 N 08/03/10 Março Chuvoso 2010 

Milton 1200 8 20 50 N 23/03/10 Março Chuvoso 2010 

Fonte: Embrapa. 
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Os dados de OD apresentaram média de 8,9 mg.L
-1

 O2 e mediana de 9 mg.L
-1

 O2. O 

desvio padrão foi muito baixo de apenas 0,5 evidenciando que não houve grande dispersão entre 

os dados registrados que tiveram variação entre 8 mg.L
-1

 O2 o menor valor encontrado ´de OD no 

período chuvoso e 10 mg.L
-1

 O2 o maior.  

A temperatura da água teve sua média de 20°C, e mediana referente a 20,5°C, já que a 

temperatura que mais teve ocorrência entre o período considerado foi 21°C, daí a baixa dispersão 

entre as análises, possibilitando identificar que os dados tiveram poucas variações. O desvio 

padrão foi referente a 1,5 e a menor temperatura da água registrada foi de 18°C, enquanto a maior 

foi 23°C. 

A imagem Basemap (FIG. 12) representa a área da microbacia do rio Grande (Pedra 

Negra), que se mostra bastante modificada pelas alterações antrópicas, apresentando poucas áreas 

com presença de cobertura florestal. Como observa-se, essa microbacia possui três nascentes, as 

quais deveriam estar dentro dos padrões exigidos pelas leis ambientais. Segundo Magalhães e 

Ferreira (2000), um dos maiores desafios quanto a conservação ambiental remete a preservação e 

recuperação de áreas naturais consideradas estratégicas, onde se destacam as APPs, dentro de 

uma microbacia, pois as mesmas são responsáveis pela manutenção, preservação e conservação 

dos ecossistemas existentes, principalmente os aquáticos. Esta microbacia é de 2° ordem 

conforme metodologia proposta por Strahler (1952 apud CHRISTOFOLETTI, 1980), no canal 

onde encontra-se o ponto de coleta da água.  
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FIGURA 12 - Imagem Basemap da microbacia do rio Grande (Pedra Negra/Santana do Garambéu). 

Fonte: ESRI – Modelo Digital Globe, 2010. 

 

 

 

Conforme o Uso da Terra nesta microbacia e a representação da área ocupada por cada 

classe encontrada (FIG. 13) é possível afirmar, que a maior área da microbacia encontra-se 

ocupada por pastagem (TAB. 7) representando 61,4%, fator que pode estar associado ao uso das 

terras para cultivos agrícolas (0,5%) e silvicultura de eucaliptos, que se destacou a leste e sul da 

microbacia atingindo 1,9%. A área de capoeira apresentou a segunda maior porcentagem de 

ocupação nesta microbacia, com 20,5%, e predominando nas proximidades das áreas onde ainda 

há presença de remanescentes florestais que cobrem apenas 14% da área da microbacia. Com 

uma área tão pequena (1km²) e a presença de três canais de 1ª ordem, deveriam ser preservadas 

suas APP’s, afim de conservar os recursos naturais disponíveis na bacia.  
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TABELA 7 

Área ocupada por cada classe de Uso da Terra na microbacia do rio Grande 

 

Uso da Terra Pedra Negra Área m² % 

Área Edificada                2.169,40  0,2% 

Capoeira             222.957,49  20,5% 

Cultivos Agrícolas                5.762,83  0,5% 

Estrada              16.176,29  1,5% 

Pastagem             668.239,00  61,4% 

Remanescentes Florestais             152.105,23  14,0% 

Silvicultura/Eucalipto              21.071,03  1,9% 

TOTAL       1.088.481,27  100,00% 

Fonte: estatística do mapa de Uso da Terra. 

 

 

A FIG. 13 representa os Usos da Terra encontrados nessa microbacia, onde é possível 

observar a pouca expressividade de remanescentes florestais, que encontram-se restritos às 

proximidades das nascentes e em algumas áreas do entorno do canais fluviais alternando com 

áreas de capoeira e/ou pastagem. Assim como na microbacia do córrego Cachoeirinha, esta 

encontra-se muito degradada pelas atividades antrópicas, como a agropecuária e prática da 

silvicultura de eucaliptos. Conforme Bertoni e Neto (1999 apud CARVALHO et al., 2000) o 

processo de ocupação antrópica, em uma bacia hidrográfica, para o desenvolvimento de 

atividades produtivas como a agricultura e pecuária, tende a proporcionar exposição do solo, 

devido à retirada total ou parcial da cobertura vegetal, favorecendo a incidência de processos 

erosivos acelerados, que podem carrear sedimentos para os rios e córregos, e consequentemente 

levar a ocorrência de processos de assoreamento nos canais fluviais.  
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FIGURA 13 - Mapa representando o Uso da Terra na microbacia do rio Grande (Pedra Negra). 

Fonte Basemap, 2010 e Rede Hidrográfica Otto Codificada IGAM, 2010. 
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6.3. Comunidade Conceição de Ibitipoca 

Os dados de qualidade da água referente a microbacia do rio da Conceição (Conceição do 

Ibitipoca), para a época seca do ano (TAB. 8), apresentou os seguintes valores: média de 

parâmetro coliformes fecais de 474 UFC/100ml; mediana encontrada de 480 UFC/100ml. O 

desvio padrão encontrado foi de 270 o que representa dados variando muito entre o período 

considerado, sendo possível observar nos valores encontrados no rio da Conceição para 

coliformes fecais a mínima referente ao valor 0 UFC/100ml e a máxima que chegou 900 

UFC/100ml. 

 

TABELA 8 

Dados de qualidade da água (período seco) para o rio da Conceição 

 

Comunidade Rural de Conceição de Ibitipoca/Lima Duarte - Rio da Conceição 

Nome 

Coliformes 

fecais 

(UFC/100ml) 

Oxigênio 

dissolvido  

(mg.L
-
¹ 

O2) 

Temperatura 

da água (°C) 

Turbidez 

(UNT) 

Cobertura 

vegetal 
Data Mês Época Ano 

Jucélio 0 10 23 50 S 11/05/10 Maio Seco 2009 

Jucélio 300 30 19 50 S 26/05/10 Maio Seco 2009 

Jucélio 300 9 18 50 S 20/06/09 Junho Seco 2009 

Jucélio ... 8,6 14 100 S 04/07/09 Julho Seco 2009 

Jucélio 300 9,4 15 100 S 19/07/09 Julho Seco 2009 

Jucélio ... 9 18 100 S 03/08/09 Agosto Seco 2009 

Jucélio ... 9,2 13 100 S 15/08/09 Agosto Seco 2009 

Jucélio 540 9 18 100 S 29/08/09 Agosto Seco 2009 

Jucélio 600 8 19 50 S 26/09/09 Setembro Seco 2009 

João 

Pedro 
... 9 18 <50 S 15/05/12 Maio Seco 2012 

João 

Pedro 
420 8,4 19 50 S 04/06/12 Junho Seco 2012 

João 

Pedro 
... 9,2 18 <50 S 19/06/12 Junho Seco 2012 

João 

Pedro 
840 10 18 <50 S 03/07/12 Julho Seco 2012 

João 

Pedro 
... 10 15 <50 S 17/07/12 Julho Seco 2012 

João 

Pedro 
900 8 16 <50 S 07/08/12 Agosto Seco 2012 

João 

Pedro 
... 8,8 18 <50 S 21/08/12 Agosto Seco 2012 

João 

Pedro 
540 8,2 17 <50 S 04/09/12 Setembro Seco 2012 

Fonte: Embrapa. 
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Os dados de OD tiveram média de 10 mg.L
-1

 O2 e mediana de 9 mg.L
-1

 O2. O desvio 

padrão encontrado foi 5 o que demostra que os dados encontram-se consideravelmente dispersos, 

já que o menor valor encontrado de OD neste período foi 8 mg.L
-1

 O2 e o maior foi 30 mg.L
-1

 O2. 

A temperatura da água obteve média de 17,4°C e mediana referente a 18°C. O desvio 

padrão foi 2 o que indica uma baixa dispersão entre os dados aferidos. O que pode ser explicado 

dado que a menor temperatura da água registrada foi de 13°C, enquanto a maior chegou a 21°C.  

Ainda quanto aos dados de qualidade da água referente a microbacia do rio da Conceição, 

agora considerando a época chuvosa do ano (TAB. 9), esta obteve média de 95 UFC/100ml para 

os coliformes fecais; a mediana encontrada foi 0 UFC/100ml, logo, observa-se que os dados 

tiveram grande variação entre as análises no período considerado, fato confirmado pelo desvio 

padrão referente a 200 indicando uma dispersão alta entre as análises, pois os valores encontrados 

no córrego para os coliformes fecais foi 380 UFC/100ml o maior, enquanto o menor foi 0 

UFC/100ml em todo o restante dos dias de análise. 

 

 

TABELA 9 

Dados de qualidade da água (período chuvoso) do rio da Conceição 

 

Comunidade Rural de Conceição de Ibitipoca/Lima Duarte - Rio da Conceição 

Nome 

Coliformes 

fecais 

(UFC/100ml) 

Oxigênio 

dissolvido  

(mg.L
-
¹ 

O2) 

Temperatura 

da água (°C) 

Turbidez 

(UNT) 

Cobertura 

vegetal 
Data Mês Época Ano 

Jucélio 379,8 9 17 50 S 23/11/09 Novembro Chuvoso 2009 

Jucélio 0 10 23 50 S 30/01/10 Janeiro Chuvoso 2010 

Jucélio 0 5 18 50 S 08/03/10 Março Chuvoso 2010 

Jucélio 0 7,8 21 50 S 24/03/10 Março Chuvoso 2010 

Fonte: Embrapa. 

 

 

As estatísticas encontradas para o OD mostraram média de 8 mg.L
-1

 O2 e a mediana foi 

referente a 8,4 mg.L
-1

 O2. O desvio padrão foi baixo, referente a 2, indicando que não houve 

grande dispersão entre os dados registrados, que tiveram variação entre 5 mg.L
-1

 O2 o menor 

valor encontrado e 10 mg.L
-1

 O2 o maior.  
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A temperatura da água teve sua média de 20°C, e mediana referente a 19,5°C. O desvio 

padrão encontrado foi de 3, e identifica uma baixa dispersão entre os dados aferidos, que se deve 

provavelmente a menor temperatura da água registrada em 17°C, enquanto a maior foi de 23°C. 

A imagem Basemap FIG. 14 representa a área da microbacia do rio da Conceição, que se 

mostra a mais conservada em comparação com as demais microbacias em estudo. Tal fato pode 

estar relacionado ao fato desta estar localizada nas proximidades do Parque Estadual do Ibitipoca, 

uma importante Unidade de Conservação do Estado de Minas Gerais. Assim, as leis atuam mais 

vigorosamente nessas áreas.  

Essa microbacia possui nove nascentes, fato que intensifica a necessidade de preservação 

APP’s, protegendo e conservando a vegetação nativa, que deve exercer a função de proteção das 

nascentes com as matas ciliares e galerias nas margens das nascentes e cursos d’água. Esta 

microbacia é de 3° ordem no canal onde encontra-se o ponto de coleta da água, conforme 

metodologia proposta por Strahler (1952 apud CHRISTOFOLETTI, 1980). 

 

 

 
FIGURA 14 - Imagem Basemap da microbacia do rio da Conceição (Conceição de Ibitipoca/Lima 

Duarte). Fonte: ESRI – Modelo Digital Globe, 2010. 
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Conforme o Uso da Terra nesta microbacia (FIG. 15), pode-se destacar que a maior parte 

de sua área encontra-se ocupada por pastagem (TAB. 10), representando 39,9%. Sendo a área 

coberta por remanescentes florestais a segunda maior, apresentando 30,1%, a qual obteve maior 

percentual entre as microbacias estudadas. A área ocupada por capoeira aparece logo em seguida, 

ocupando 26,9% do total da área da microbacia.  

 

 

TABELA 10 

 
Área ocupada por cada classe de Uso da Terra na microbacia do rio da Conceição  

Uso da Terra - Conceição de 

Ibitipoca 
Área m² % 

Área Edificada            2.477,11  0,1% 

Capoeira        724.928,27  26,9% 

Estrada          50.843,30  1,9% 

Pastagem     1.076.790,00  39,9% 

Remanescentes Florestais        811.588,29  30,1% 

Solo Exposto          29.761,83  1,1% 

Lago              245,23  0,0% 

Total   2.696.634,03  100,0% 

Fonte: estatística do mapa de Uso da Terra. 

 

 

Na FIG. 15 é possível observar, conforme já destacado acima, a maior presença de 

cobertura vegetal, que encontra-se próxima as nascentes dos cursos d’água, localizados a norte, 

sul e oeste da bacia, porém, na porção leste encontra-se capoeira e/ou pastagem no entorno das 

nascentes. Essa microbacia apresenta considerável presença de ocupação humana, daí a presença 

de muitas estradas cortando essa região. Além disso, outra área que se destaca no mapa remete as 

solo exposto, fato que pode estar atrelado a presença de Neossolos muito comuns nessa região do 

Parque do Ibitipoca. Segundo Andrade et al., (1984 apud LADEIRA 2005), dominam nessa 

região Neossolos originados de rochas quartzíticas, muito rasos e coberto por vegetação de 

pequeno porte.  

No mapeamento dessa área não foi encontrado áreas de Silvicultura de Eucalipto, fato que 

se deve provavelmente a proximidade com o Parque do Ibitipoca e, portanto, a maior pressão 
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quanto a preservação dessa zona. Além disso, a principal atividade econômica dessa região é 

voltada ao turismo, que garante a geração de empregos e renda na região. Conforme Bedim e 

Tubaldini (2006) a notável beleza cênica da paisagem local aliada à riqueza histórico-cultural do 

Parque Estadual de Ibitipoca conferem um grande potencial “ecoturístico”, que atrai milhares de 

visitantes anualmente.  
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FIGURA 15 - Mapa representando o Uso da Terra na microbacia do rio da Conceição (Conceição 

de Ibitipoca). Fonte: Basemap, 2010 e Rede Hidrográfica Otto Codificada IGAM, 2010. 
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6.4. São Domingos da Bocaina  

Os dados de qualidade da água referente a microbacia do córrego Ribeirão (denominação 

local), para a época seca do ano (TAB. 11), mostraram média de 900 UFC/100ml para coliformes 

fecais e a mediana encontrada foi de 1200 UFC/100ml. O desvio padrão encontrado foi de 729, o 

que representa o maior encontrado entre as demais análises, indicando que os dados estão muito 

dispersos e variaram no período considerado, sendo possível observar no valor mínimo, referente 

a 2 UFC/100ml e máximo, que chegou a 1680 UFC/100ml. 

 

 

TABELA 11 

Dados de qualidade da água (período seco) para o córrego Ribeirão  

 

Comunidade Rural de São Domingos da Bocaína/Lima Duarte - Córrego Ribeirão 

Nome 

Coliformes 

fecais 

(UFC/100ml) 

Oxigênio 

dissolvido 

(mg.L
-
¹ 

O2) 

Temperatura 

da água (°C) 

Turbidez 

(UNT) 

Cobertura 

vegetal 
Data Mês Época Ano 

Narlyane ... 8,6 22 <50 N 20/06/09 Junho Seco 2009 

Narlyane ... 8,4 15 ... S 04/07/09 Julho Seco 2009 

Narlyane 120 9,4 13,5 <50 N 18/07/09 Julho Seco 2009 

Narlyane ... 10 17 50 N 01/08/09 Agosto Seco 2009 

Narlyane ... 8,6 12 <50 N 15/08/09 Agosto Seco 2009 

Narlyane 2 9 17 ... N 29/08/09 Agosto Seco 2009 

Narlyane ... 8 18 0 N 12/09/09 Setembro Seco 2009 

Narlyane 300 8,5 17 ... N 26/09/09 Setembro Seco 2009 

Fábio 1500 9,2 18 >50 N 02/05/12 Maio Seco 2012 

Fábio ... 9,8 16 >50 N 15/05/12 Maio Seco 2012 

Fábio ... 7,6 17 >50 N 06/06/12 Junho Seco 2012 

Fábio 1680 9,2 18 <50 N 19/06/12 Junho Seco 2012 

Fábio 1200 7 25 <50 N 03/07/12 Julho Seco 2012 

Fábio ... 6 16 >50 N 17/07/12 Julho Seco 2012 

Fábio ... 6 22 >50 N 07/08/12 Agosto Seco 2012 

Fábio 1500 6,2 17 >50 N 21/08/12 Agosto Seco 2012 

Fonte: Embrapa. 
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O OD obteve média de 8,2 mg.L
-1

 O2 e mediana de 8,5 mg.L
-1

 O2. O desvio padrão 

encontrado foi 1,3, o que demostra baixa dispersão dos dados, já que o menor valor encontrado 

de OD neste período foi 6 mg.L
-1

 O2 e o maior foi 10 mg.L
-1

 O2. 

A temperatura da água obteve média referente a 17,5°C e mediana referente de 17°C. O 

desvio padrão foi 3, indicando uma razoável dispersão entre os dados aferidos. O que pode ser 

explicado pelos valores extremos: menor temperatura da água registrada foi de 12°C, enquanto a 

maior chegou a 25°C.  

Ainda quanto aos dados de qualidade da água referente a microbacia do córrego Ribeirão, 

agora em relação a época chuvosa do ano (TAB 12), esta obteve média e também mediana para 

os coliformes fecais referente a 270 UFC/100ml, logo, observa-se que os dados tiveram pouca 

variação entre as análises no período considerado, fato que se deve à falta de dados aferidos nesta 

microbacia para o período considerado. O desvio padrão referente a 42 indica uma ligeira 

dispersão entre as análises, pois os valores encontrados no córrego para coliformes fecais foram 

240 UFC/100ml, o menor, enquanto o maior foi 300 UFC/100ml. 

 

 

TABELA 12 

Dados de qualidade da água (período chuvoso) para o córrego Ribeirão 

 

Comunidade Rural de São Domingos da Bocaína/Lima Duarte - Córrego Ribeirão 

Nome 

Coliformes 

fecais 

(UFC/100ml) 

Oxigênio 

dissolvido 

(mg.L
-
¹ 

O2) 

Temperatura 

da água (°C) 

Turbidez 

(UNT) 

Cobertura 

vegetal 
Data Mês Época Ano 

Narlyane 240 8,8 18 50 N 24/10/09 Outubro Chuvoso 2009 

Narlyane ... 9,4 19 50 N 07/11/09 Novembro Chuvoso 2009 

Narlyane 300 7 31 <50 N 21/11/09 Novembro Chuvoso 2009 

Narlyane ... 6,2 18 50 N 05/12/09 Novembro Chuvoso 2009 

Narlyane ... 5,8 19 50 N 19/12/09 Novembro Chuvoso 2009 

Fonte: Embrapa. 

 

As estatísticas encontradas para o OD mostraram média de 7,4 mg.L
-1

 O2 e a mediana foi 

referente a 7 mg.L
-1

 O2. O desvio padrão foi 1,6, valor considerado baixo indicando que não 

houve grande dispersão entre os dados registrados, que tiveram variação entre 5,8 mg.L
-1

 O2 o 

menor valor, e 9,4 mg.L
-1

 O2 o maior.  
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A temperatura da água teve sua média de 21°C, e mediana referente a 19°C. O desvio 

padrão encontrado foi 5,6, e mostra uma maior dispersão entre os dados aferidos. A menor 

temperatura da água registrada foi 18°C, enquanto a maior chegou a 31°C, a maior temperatura 

registrada no curso d’água entre as quatro microbacias. 

A imagem Basemap (FIG. 16) representa a área da microbacia do córrego Ribeirão, esta 

que também se mostra mais conservada em comparação com as microbacias do córrego 

Cachoeirinha e do rio Grande.  

Essa microbacia possui vinte nascentes, e trata-se portanto de uma área que assim como as 

demais deveria estar sendo preservada com APP’s, conforme disposto nas leis. Esta microbacia é 

de 4° ordem conforme metodologia de Strahler (1952 apud CHRISTOFOLETTI, 1980) no canal 

onde encontra-se o ponto de coleta da água. 

 

 

 
 
FIGURA 16 - Imagem Basemap da microbacia do córrego Ribeirão (São Domingos da Bocaína/Lima 

Duarte). Fonte: ESRI – Modelo Digital Globe, 2012. 
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Conforme o Uso da Terra nesta microbacia (FIG. 17) a maior área encontra-se ocupada 

por pastagem (TAB. 13) representando 45,4%. Pode-se destacar que assim como ocorreu na 

microbacia do rio da Conceição, a área coberta por remanescentes florestais nesta microbacia 

também foi relativamente grande, apresentando 26,8%. A área ocupada por capoeira aparece logo 

em seguida ocupando 12,5%. Cabe ressaltar que devido a presença de uma nuvem na imagem de 

satélite, uma área extensa foi perdida quanto a classificação entre os usos da terra, mas conforme 

observado no mapeamento, provavelmente esta área de 12,6% de nuvem apresenta presença de 

remanescentes florestais e silvicultura de eucaliptos, já que as mesmas ocupavam ao redor dessa 

área.  

 

TABELA 13 

 
Área ocupada por cada classe de Uso da Terra na microbacia do córrego Ribeirão 

 

Uso da Terra - São 

Domingos da Bocaína 
Área m² % 

Área Edificada              7.859,41  0,1% 

Capoeira       1.267.103,18  12,5% 

Cultivos Agrícolas              4.530,00  0,0% 

Estrada            98.683,12  1,0% 

Pastagem       4.606.480,00  45,4% 

Remanescentes Florestais       2.721.026,03  26,8% 

Silvicultura/Eucalipto          153.764,48  1,5% 

Lago              2.832,56  0,0% 

Nuvem       1.277.670,00  12,6% 

Solo Exposto              4.998,15  0,0% 

Total   10.144.946,92  100,00% 

Fonte: estatística do mapa de Uso da Terra. 

 

 

Pode-se observar, na FIG. 17, a presença de remanescentes florestais, os quais encontram-

se localizados as margens das nascentes e em algumas áreas do entorno do canais fluviais, sendo 

que devido as alterações antrópicas na microbacia nos percursos dos canais fluviais encontram-se 

áreas de capoeira e/ou pastagem.  
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Esta microbacia possui ocupação antrópica em todas áreas, seguida da presença de muitas 

estradas para mobilidade dos habitantes e da produção. Sendo que a leste destaca-se um pequeno 

vilarejo e a presença de áreas destinadas a cultivos agrícolas. Além disso, cabe destacar que as 

nascentes localizadas nessa região encontram-se mais degradadas devido a retirada da cobertura 

vegetal e assim a presença de capoeira ou pastagens.  

Conforme Gonçalves (2003) já salientava entre as funções da floresta, destacam-se o fato 

de amenizar os efeitos das enchentes, impedir a erosão de terrenos montanhosos, diminuir a 

queda de barreiras e assegurar o suprimento hídrico, sendo que talvez a função mais nobre de 

uma floresta esteja no fato de conservar a qualidade da água potável para o abastecimento da 

população. Assim se dá a importância de preservar e conservar estas microbacias e todas as 

demais bacias hidrográficas do mundo, já que todo território encontra-se sobre uma bacia 

hidrográfica. 
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FIGURA 17 - Mapa representando o Uso da Terra na microbacia do córrego Ribeirão (São Domingos 

da Bocaína). Fonte Basemap, 2012 e Rede Hidrográfica Otto Codificada IGAM, 2010. 



86 

 

6.5. Discussão comparativa da relação entre cobertura vegetal e qualidade da água  

 A representação das áreas dos usos da terra em cada microbacia (FIG. 18) permite 

estabelecer relações quanto ao estado de degradação e retirada da cobertura vegetal da área e os 

dados de qualidade da água aferidos quanto aos parâmetros analisados em cada curso d’água. 

Conforme Fernandes et al., (2013) em áreas rurais, os remanescentes florestais podem ter grande 

importância para a conservação da biodiversidade e para a manutenção e melhoria das 

características físicas e químicas da água de córregos que cortam estes remanescentes. 

 

 

 

FIGURA 18 - Representação da porcentagem das classes de Uso da Terra encontradas nas microbacias 

objeto de estudo.  

 

 

6.5.1. Indicadores microbiológicos 

Analisando os resultados de coliformes fecais das quatro microbacias observa-se que o rio 

da Conceição (Conceição de Ibitipoca) apresenta os menores valores aferidos, onde a média 

anual é 284,5 UFC/100ml para coliformes fecais, enquanto o mais poluído foi o rio Grande 

(Pedra Negra), com 864 UFC/100ml, seguido do córrego Ribeirão (São Domingos da Bocaína) 

(585 UFC/100ml) e do córrego Cachoeirinha (565,5 UFC/100ml). Logo, pode-se dizer que 
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quanto à porcentagem de presença de cobertura vegetal, a microbacia do rio da Conceição possui 

a maior área ocupada por remanescentes florestais e, concomitantemente, também possui o canal 

fluvial com as melhores condições quanto a análise deste parâmetro quando comparada as demais 

microbacias. Conforme Von Sperling (2005) os coliformes fecais são organismos indicadores de 

contaminação fecal, que determinam a potencialidade de uma água transmitir doenças, logo, a 

qualidade biológica da água indica a possibilidade de transmissão de doenças pelos organismos 

patogênicos. Segundo Hermes (2004), a sobrevivência dos patógenos, após descarregados no 

corpo da água, é altamente dependente da qualidade da água, particularmente com relação ao 

nível de oxigênio, nutrientes, temperatura e a turbidez. E podem ainda permanecer adsorvidos nas 

partículas de areia, argila e sedimento e com isso resulta na acumulação desses organismos nos 

rios. 

A contaminação dos canais fluviais podem se dar por efluentes domésticos e também é 

muito comum em áreas rurais conforme DIAS; GRIFFITH (1988 apud LOPES, 2012) afirmam, 

que a pecuária afeta a qualidade das águas devido ao contato direto dos animais com o corpo 

hídrico durante a dessedentação, contaminando microbiologicamente as águas principalmente por 

coliformes fecais. 

 

6.5.2. Oxigênio dissolvido (OD)  

Analisando os dados encontrados para o parâmetro OD observa-se que o curso d’água que 

apresentou o melhor resultado foi o rio da Conceição, (9 mg.L
-
¹ O2).  O fato dessa microbacia 

apresentar as melhores condições quanto a presença de OD nos cursos d’água pode estar 

associado as melhores condições de uso da terra encontradas nessa microbacia que possui a maior 

área que ainda conserva presença de cobertura vegetal. Conforme destacado por Hermes (2004), 

a principal fonte de OD nos corpos de água se dá pela fotossíntese, que ocorre nos fitoplânctons. 

Assim, esta microbacia apresentou a maior área de remanescentes florestais e também a maior 

média anual para esse parâmetro, as quais foram de fato maiores entre as microbacia analisadas. 

Esse valor para OD já é considerado ótimo, mas poderia estar ainda maior não fossem as altas 

altitudes encontradas na região. Conforme Hermes (2004) a pressão relativa do ar e o grau de 

saturação do oxigênio são modificados com a altitude, e o oxigênio presente na água diminui com 

o aumento da altitude, em virtude do decréscimo da pressão relativa. Assim, a microbacia do rio 

da Conceição possui as maiores altitudes entre 2.000 e 2785 por estar próxima ao Parque 



88 

 

Estadual do Ibitipoca, fato que pode levar a uma diminuição de OD em virtude das elevadas 

altitudes.  

As microbacias do rio Grande e do córrego Cachoeirinha apresentaram valores para OD 

referente a 8,5 mg.L
-
¹ O2 em seus cursos d’água e a microbacia do córrego Ribeirão obteve 8 

mg.L
-
¹ O2. Observa-se uma ligeira diminuição da média anual para as mesmas em comparação a 

microbacia do rio da Conceição, o que pode estar relacionado à degradação que se observa na 

área das mesmas com a retirada da cobertura vegetal e contaminação por efluentes domésticos. 

Mas, esse valor encontrado nesses cursos d’água para OD são ainda considerados alto. Segundo 

Von Sperling (2005) quando há falta de oxigênio tem-se as condições anaeróbias com possível 

geração de maus odores e a morte de diversos seres aquáticos, inclusive os peixes, sendo as 

descargas de material orgânico em excesso na água, os principais responsáveis pela ocorrência de 

uma drástica diminuição de oxigênio do sistema. Como destacado acima, estas microbacias 

possuem os mais altos valores de coliformes fecais nos cursos d’água, fato que está diretamente 

relacionado a ocupação humana nestas microbacias, onde a microbacia do rio Grande apresentou 

a maior área edificada com 0,2% e consequentemente se mostrou a mais poluída quanto a 

presença de coliformes fecais no canal fluvial. Em seguida os córregos Ribeirão e Cachoeirinha 

que apresentaram 0,1% de área edificada nestas microbacias. Porém, as médias anuais das 

mesmas ainda apresentaram valores ótimos quanto a presença de OD no canais fluviais. 

 

6.5.3. Temperatura da água   

             Segundo Von Sperling (2005) a temperatura remete ao parâmetro físico que representa a 

medição da intensidade de calor, neste caso por se tratar de área rural ocorre por meio da 

transferência de calor por radiação, condução e convecção (atmosfera e solo). Entre os cursos 

d’água aquele que apresentou maior temperatura média foi o córrego Ribeirão (19°C), fato que 

pode estar relacionado a menor altitude (1.000 a 1.500m) no ponto de coleta da água e também 

devido à falta de cobertura vegetal nas margens do canal fluvial que apresentam apenas a 

presença de capoeira e pastagem. Segundo Dosskey et al., (2010) a mata ciliar influencia as 

características físicas e químicas da água, já que pode alterar processos de erosão e deposição de 

sedimentos e o fluxo de matéria orgânica e nutrientes dentro dos canais, principalmente através 

da absorção de nutrientes pela zona radicular da vegetação.  
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             Em seguida aparece o rio Grande e o rio da Conceição, ambos apresentaram 18,5°C. 

Observa-se que nas margem do córrego onde encontra-se o ponto de coleta da água da 

microbacia do rio Grande não há presença de cobertura vegetal apresentando apenas pastagem e 

pequena porção de capoeira na margem direita e na margem esquerda maior porção de pastagem 

e uma pequena área com capoeira e remanescentes florestais. Na microbacia do rio da Conceição 

observa-se apenas a presença de capoeira nas margens direita e esquerda do córrego. Essas duas 

microbacias encontram-se em altitudes que variam de (2.000 a 2.500m). Assim, a maior 

temperatura da água está relacionada a ausência de cobertura vegetal no entorno dos rios. 

Segundo Hermes (2004) a temperatura varia portanto, nos diferentes corpos d’água conforme as 

flutuações sazonais, sendo influenciada pela latitude, altitude, época do ano, hora do dia e pela 

profundidade do canal fluvial. Sendo que tais variações ocorrem de maneira gradual, pois, a água 

pode absorver ou perder calor sem alterações significativas. Por fim, o córrego Cachoeirinha 

apresentou a menor média anual de temperatura da água (16,4°C), apesar desta microbacia 

apresentar uma intensa degradação ambiental com muitas alterações antrópicas devido a 

implantação de atividades capitalistas, observa-se que no ponto de coleta da água ainda há áreas 

com presença de remanescentes florestais e capoeira na margem esquerda do córrego e encontra-

se pastagem na margem direita, fato que pode ter contribuído para a menor temperatura aferida 

neste canal fluvial. 

 

6.5.4. Turbidez 

Segundo Von Sperling (2005) a turbidez é um parâmetro físico que representa o grau de 

interferência na passagem da luz através da água, conferindo uma aparência turva à mesma. De 

origem natural remete as algas e outros microrganismos e sedimentos, o que é comum quando há 

ocorrências de chuvas levando ao carreamento de sedimentos para os canais fluviais devido ao 

escoamento superficial. De origem antropogênica resulta dos despejos domésticos, diretamente 

nos córregos mais próximos as comunidades. Além disso, no meio rural é comum a passagem de 

animais nos canais fluviais, a retirada da mata ciliar acarretando erosão do solo nas margens dos 

rios e consequentemente todo o material desagregado do solo chega aos cursos d’água.  

O córrego Cachoeirinha apresentou no período considerado a maioria dos resultados com 

turbidez referente a 50 NTU e alguns dias <50 NTU, o que indica que a carga sedimentar em 

suspensão é pouco expressiva. Cabe ressaltar que no período chuvoso os valores encontrados 
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para a média 50 se devem ao escoamento superficial muito comum nesse período. Segundo Iost 

(2008) após uma chuva forte, as águas dos mananciais de superfície tornam-se turvas, devido ao 

carreamento dos sedimentos das margens pela enxurrada, o que leva os solos argilosos e as águas 

a entrar em movimento aumentando, assim, a turbidez. Conforme Hermes (2004) a turbidez 

indica o grau de clareza da água, assim, quanto maior a quantidade de material em suspensão 

presente na água, mais turva ela estará. 

O rio Grande apresentou na maior parte dos dados aferidos, análises referentes a 50 NTU, 

estando na média. Mas, também obteve dez dos resultados com turbidez >50 NTU, o que indica 

que a água do córrego encontra-se com grande presença de materiais em suspensão, nos períodos 

seco e chuvoso. Em um estudo realizado por Iost (2008), em uma microbacia hidrográfica rural 

os resultados apresentaram valores sempre baixos para esse parâmetro variando entre 5,7 NTU e 

23,1 NTU, e o que justifica valores tão baixos de turbidez encontrados para essa microbacia foi 

devido ao fato do rio analisado em seu trabalho apresentar grande parte da mata ciliar completa 

em todo trecho do canal fluvial. O que não ocorre nesse trabalho, já que todos as microbacias 

encontram-se degradadas quanto a retirada da cobertura vegetal. 

O rio da Conceição apresentou resultados diversos quanto a esse parâmetro, sendo a 

maioria referente a 50 NTU e <50 NTU, indicando valores médios e baixos quanto ao grau de 

turbidez. Além disso, foram registrados cinco vezes o valor referente a 100 NTU, o que 

demonstra que a água do córrego encontrava-se muito turva nesses momentos. Conforme afirma 

Hermes (2004) o material particulado e outros produtos agregados chegam aos rios carreados 

pelo escoamento superficial das áreas de entorno e as formas de uso dessas áreas e/ou os tipos de 

atividades exercidas nas mesmas definirá o nível de desequilíbrio do ambiente aquático. Tal fato 

pode estar relacionado aos altos valores de turbidez (100 NTU) encontrados no rio da Conceição, 

já que esse encontra-se nas maiores altitudes da área de estudo, e está localizado na divisa com o 

Parque Estadual de Ibitipoca que apresenta altitudes de 2.000 a 2.785m, o que provavelmente 

contribui com o aumento da turbidez nesse córrego, devido ao carreamento de sedimentos de 

montante a jusante dos canais fluviais da microbacia. Conforme destacado por Lopes (2012) os 

rios que drenam certa área apresentam suas águas com características físicas e químicas próprias, 

as quais refletem as atividades de uso do solo das áreas localizadas a montante. Assim, essa 

microbacia pode estar sofrendo intenso processo de erosão do solo e consequentemente há 

ocorrência de assoreamento dos canais fluviais. E como observado no mapa essa foi a microbacia 
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com maior incidência de áreas com solo exposto. Lopes (2012), avaliando balneários na bacia do 

alto Rio das Velhas, observou que a incidência de diversos processos erosivos, tais como a erosão 

em sulcos e laminar acelerada em trilhas de acesso situadas principalmente em ambientes 

naturais, apresenta-se como um dos impactos mais recorrentes de regiões que possuem atrativos 

ecoturísticos. De forma que, a exposição e a compactação do solo decorrentes da utilização 

intensa das trilhas relacionada ao trânsito de pessoas, animais e veículos, podem contribuir, 

significativamente, para o desenvolvimento de processos erosivos acelerados, por favorecer o 

escoamento superficial das águas nestas áreas.  

O córrego Ribeirão (denominação local) apresentou maior variação quanto as análises do 

grau de turbidez, onde obteve o valor 50 NTU que indica média turbidez no córrego. Mas 

também foram registrados valores <50 NTU e >50 NTU.  

Segundo Hermes (2004) a turbidez é de grande importância no monitoramento de 

microbacias hidrográficas, pois atua como indicador de programas de manejo e conservação de 

solos nas microbacias. Mudanças no ambiente aquático causadas pela turbidez podem alterar a 

composição daquele sistema de diversas maneiras, como por exemplo, se a turbidez for em 

decorrência da elevada massa de partículas orgânicas, tende a ocorrer uma diminuição do OD que 

em casos extremos pode causar a morte de peixes. Além disso, a retirada de cobertura vegetal nas 

margens dos córregos tendem a causar erosão das margens levando os sedimentos ao canal 

fluvial e aumentando, portanto, a turbidez conforme foi observado nas análises. Segundo Lopes 

(2012) a influência do escoamento superficial no carreamento de sedimentos e microorganismos 

para os corpos d’água pode ser avaliada através da análise de turbidez das águas, que também 

pode ser utilizada como um indicador de erosão em bacias hidrográficas. 

Cabe ressaltar que mesmo em uma bacia hidrográfica preservada, que apresenta condições 

naturais e equilíbrio ambiental, a qualidade das águas tende a variar conforme o clima e as 

características físicas e biológicas encontradas em seu ecossistema, fato que se deve à contínua e 

constante interação entre a litosfera, biosfera, hidrosfera e a atmosfera (SALATI et al., 2006). 
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     7. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

Por meio desse estudo foi possível mapear a partir do ponto de coleta da água, quatro 

microbacias hidrográficas rurais quanto a classificação dos usos da terra e a relação com os dados 

de qualidade da água para os parâmetros coliformes fecais, oxigênio dissolvido, temperatura da 

água e turbidez. 

O mapeamento mostrou que as microbacias sofreram grande degradação dos recursos 

naturais, com a retirada da cobertura vegetal e consequentemente alterações na qualidade dos 

recursos hídricos. Todas as comunidades rurais estudadas tiveram a maior área da microbacia 

ocupada por pastagem. Cabe ressaltar que as áreas de remanescentes florestais identificadas nas 

microbacias são provavelmente de mata secundária. 

As microbacias do córrego Cachoeirinha e do rio Grande apresentaram as áreas de uso da 

terra bastante alteradas por atividades capitalistas como práticas de silvicultura de eucalipto e 

cultivos agrícolas, com intensa retirada da cobertura vegetal, fatores que levam à intensa 

degradação do meio. Quanto a qualidade da água essas tiveram menores valores quanto a 

presença de OD, fato que está relacionado provavelmente as altas taxas de coliformes fecais 

encontrados nos córregos e também a retirada da mata ciliar. 

A microbacia do rio da Conceição possui em relação as demais microbacias, a maior área 

com remanescentes florestais, apresentando áreas de solo exposto devido a presença de 

Neossolos, que são comuns dessa região. Em relação a qualidade da água, está obteve a menor 

média anual para coliformes fecais, indicando baixa poluição do canal em relação as demais. Para 

o OD obteve a maior média anual, indicando ótima disponibilidade de oxigênio no canal para as 

espécies aquáticas. Porém a turbidez teve as maiores taxas aferidas nessa microbacia chegando a 

100 NTU, indicando que a água encontra-se com grande quantidade de material em suspensão, 

fato que pode estar relacionado as maiores altitudes (2.000 a 2.785m) encontradas nessa área que 

favorece o carreamento de sedimentos por erosão e escoamento superficial para o canal principal 

da microbacia. O fato dessa apresentar as melhores condições quanto a conservação da mata 

nativa e da qualidade da água em relação as demais microbacias, se deve provavelmente a 

proximidade dessa comunidade com o Parque Estadual do Ibitipoca, e assim, a pressão exercida 

por órgãos ambientais, no caso o IEF que é o responsável pela fiscalização do parque e da região. 

Com isso, o turismo também tende a exercer uma pressão quanto a preservação e conservação 
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dos recursos naturais da região, pois é a fonte de renda da população local. O IEF há de integrar 

planejamento e ações sobre medidas corretivas, afim de reduzir a intensificação dos processos 

erosivos, e, consequentemente o assoreamento e presença de materiais em suspenção nos canais 

fluviais devido ao escoamento superficial e, portanto, a diminuição dos níveis de turbidez da água 

dos córregos encontrados nesta microbacia. 

A microbacia do córrego Ribeirão apresentou áreas com remanescentes florestais 

localizadas principalmente próximas as nascentes. Porém no entorno dos cursos d’água 

apresentou áreas de capoeira e/ou pastagem com retirada da vegetação, fato que pode estar 

relacionado ao menor valor encontrado para OD, nesta microbacia rural em relação as demais (8 

mg.L
-1

 O2), mas que é ainda considerado favorável a sobrevivência das espécies aquáticas.  

Conforme os aspectos destacados os principais impactos ambientais observados nessas 

comunidades rurais remetem a inexistência da mata ciliar nas margens dos canais de drenagem, 

desmatamento e desencadeamento de erosão com consequente aporte de sedimentos nos canais 

fluviais. Logo, observou-se intensa antropização e intensificação das atividades capitalistas 

resultando em alterações da paisagem natural. Todos esses fatores levam a diminuição da 

biodiversidade do bioma Mata Atlântica, que cobre essa região da Serra da Mantiqueira rica em 

fauna e flora de muitas espécies endêmicas.  

A conservação dessa região é muito importante para manter o equilíbrio ambiental, a 

preservação das espécies e o funcionamento desse ecossistema por meio da ligação entre os 

estados de Minas Gerais, São Paulo e Rio de Janeiro pelo Corredor Ecológico da Serra da 

Mantiqueira. Preservar os recursos hídricos é necessário já que a água é um recurso vital para a 

vida na Terra, e sua qualidade e quantidade vem sendo rapidamente deteriorada, especialmente ao 

longo das últimas décadas. 

Conforme Fernandes et al,. (2013) afirma que a distribuição de fragmentos florestais com 

qualidades e níveis de degradação da floresta diferentes, possivelmente influencia a qualidade da 

água do córrego em uma escala de bacias hidrográficas. Portanto, o manejo de bacias 

hidrográficas pode ser melhorado considerando não apenas a presença de remanescentes 

florestais mas também a qualidade destes remanescentes, determinada pela estrutura das florestas 

presentes. E também das suas espécies endêmicas e o ecossistema como um todo funcionando em 

equilíbrio. 
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Por fim, observou-se que as diversas formas de uso da terra nas microbacias têm causado 

intensa degradação do meio, principalmente devido ao avanço das atividades predatórias do 

capitalismo nas paisagens das comunidades rurais, através do desmatamento e fragmentação dos 

remanescentes florestais, para implantação de atividades como a monocultura, silvicultura de 

eucaliptos, agropecuária, enfim, as atividades ligadas ao agronegócio que levam 

consequentemente a degradação do meio ambiente natural. Como observa-se por exemplo nesse 

estudo a prática da retirada da mata ciliar dos canais fluviais chamou muito a atenção, já que são 

áreas de APP’s especialmente importantes, visto que sua presença nas margens dos córregos 

representam a conexão entre os sistemas terrestres e aquáticos. Sua retirada leva à alterações da 

quantidade e da qualidade dos parâmetros químicos, físicos e biológicos das águas e, portanto, 

causa desequilíbrios ao ecossistema natural. Logo, a preservação de um canal fluvial e sua mata 

ciliar, da microbacia onde o mesmo está inserido, a bacia hidrográfica e sua macrobacia são ações 

fundamentais que contribuem para a preservação e conservação dos recursos naturais do planeta, 

pois é partindo de pequenas proporções que se alcança o todo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



95 

 

8. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

 

Ab’ Sáber, Aziz Nacib. Os domínios de Natureza no Brasil: potencialidades paisagísticas. 5. 

ed. São Paulo: Ateliê Editorial, 2008. 

 

ALBERNAZ, W. M.; LIMA, J. M. Caracterização da cobertura vegetal de pastagens em duas 

sub-bacias hidrográficas da região de Lavras, MG. Ciência e Agrotecnologia, Lavras, v. 31, n. 2, 

p. 290-297, mar./abr. 2007. 

 

AMARAL, L. A.; FILHO, A. N.; JUNIOR, O. D. R.; FERREIRA, F. L. A.; BARROS, L. S. S. 

Água de consumo humano como fator de risco à saúde em propriedades rurais. Saúde Pública, 

Jaboticabal, v. 37, n. 4, p.510-514, abr. 2003. 

 

ANA – Agência Nacional das Águas. Disponível em http://www.ana.gov.br. Acesso: 22 Out de 

2013. 

 

BRASIL. (2005). Conselho Nacional do Meio Ambiente. Dispõe sobre a classificação dos 

corpos de água e diretrizes ambientais para o seu enquadramento. Resolução n° 357, 17 de 

março de 2005. Diário Oficial da União. Disponível em: 

<http://www.mma.gov.br/port/conama/res/res05/res35705.pdf>. Acesso em: 15 de Out 2013. 

 

BRASIL. Lei n° 9.433, de 8 de janeiro de 1997. Institui a Política Nacional de Recursos 

Hídricos, cria o Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos, regulamenta o inciso 

XIX do art. 21 da Constituição Federal, e altera o art. 1º da Lei nº 8.001, de 13 de março de 

1990, que modificou a Lei nº 7.990, de 28 de dezembro de 1989. Disponível em < 

http://www.mma.gov.br/port/conama/legiabre.cfm?codlegi=370> Acesso em: 16 de Out 2013. 

 

 

 

http://www.ana.gov.br/
http://www.mma.gov.br/port/conama/legiabre.cfm?codlegi=370


96 

 

BRASIL. Lei n° 11.428, de 22 de dezembro de 2006. Dispõe sobre a utilização e proteção da 

vegetação nativa do Bioma Mata Atlântica, e dá outras providências. Disponível em 

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-2006/2006/lei/l11428.htm> Acesso em: 20 de 

Out 2013. 

 

BRASIL. Lei n° 9.985, de 18 de julho de 2000. Regulamenta o art. 225, § 1
o
, incisos I, II, III e 

VII da Constituição Federal, institui o Sistema Nacional de Unidades de Conservação da 

Natureza e dá outras providências. Disponível em 

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9985.htm> Acesso em: 12 de Nov 2013. 

 

BRASÍLIA. Presidência da República. Objetivos de Desenvolvimento do Milênio. Relatório 

Nacional de Acompanhamento. Brasília: Ipea, 2010. 184p.  

 

BEDIM, B. P.; TUBALDINI, M. A. S. Turismo e Mudanças Socioculturais em Conceição de 

Ibitipoca: da reestruturação da esfera produtiva à chegada de novos atores sociais, um espaço 

rural em transformação. In: XLIV Congresso da Sociedade Brasileira de Economia e 

Sociologia Rural: Questões Agrárias, Educação no campo e Desenvolvimento. Fortaleza: 

SOBER, jul. 2006 (c). Anais. 20p.  

 

CARVALHO, A.R.; SCHILITTER, F.H.M.; TORNOSIELO, V.L. Relações da atividade 

agropecuária com parâmetros físicos químicos da água. Química Nova, v.23, n.5, p.618-622, 

2000. 

 

CAVALLINI, M. M. Agricultura Tradicional, Composição Paisagística e Conservação de 

Biodiversidade na Região Sul Mineira: Subsídios ao Desenvolvimento Rural Sustentável. 

220 p. Tese (Doutorado em Geografia) – Programa de Pós-graduação em Ecologia e Recursos 

Naturais do Centro de Ciências Biológicas e da Saúde da Universidade Federal de São Carlos. 

(UFSCAR), São Carlos, 2001. 

 

CHRISTOFOLETTI, A. Geomorfologia. São Paulo: Edgard Blucher, 2ª edição, 1980. 188p. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-2006/2006/lei/l11428.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9985.htm


97 

 

DANIEL. Perguntas frequentes sobre GPS. Disponível em 

<ftp://ftp.ufv.br/dea/Disciplinas/Daniel/AP_GPS_ENG_432/ENG_531_Perguntas_mais_Frequen

tes_sobre_GPS.htm#significadoWGS84> Acesso: 09 de Jan 2014. 

DONADIO, N. M. M.; GALBIATTI, J. A.; PAULA R. C. Qualidade da água de nascentes com 

diferentes usos do solo na bacia hidrográfica do Córrego Rico. Engenharia Agrícola, 

Jaboticabal, v. 25, n. 1, p.115-125, jan./abr. 2005. 

 

DOSSKEY, M.G.; VIDON, P.; GURWICK, N.P.; ALLAN, C.J.; DUVAL, T.P.; LOWRANCE, 

R. The Role of Riparian Vegetation in Protecting and Improving Chemical Water Quality in 

Streams. Journal of the American Water Resources Association, v. 46, n. 2, p. 261-277, 2010. 

 

FERNANDES, J. F.; SOUZA, A. L. T.; TANAKA, M. O. Influência da estrutura da vegetação de 

um fragmento florestal nas características físicas e químicas da água de um córrego rural. 

Congresso Nacional de Meio Ambiente, Poços de Caldas, 2013. 

 

GONÇALVES, C. S. A disposição a pagar pela água como fundamento para investimento na 

proteção e recuperação de unidades de conservação: o caso do Parque Estadual da Pedra 

Branca, no Rio de Janeiro. 102 f. Dissertação (Programa de Pós-Graduação em Ciência 

Ambiental); Instituto de Geociências, Universidade Federal Fluminense, Niterói, 2003. 

 

HAMMES, V. S. Efeitos da diversidade e da complexidade de uso e ocupação do espaço 

geográfico. In: Julgar: Percepção do impacto ambiental. 3. ed. Brasília – DF: Embrapa, 2012. 

 

HERMES, L. C.; SILVA, A. D. Avaliação da Qualidade das Águas: Manual prático. Brasília, 

DF. EMBRAPA INFORMAÇÃO TECNOLÓGICA, 2004; Jaguariúna: EMBRAPA-CNPMA, 

2004. p. 55. 

 

ftp://ftp.ufv.br/dea/Disciplinas/Daniel/AP_GPS_ENG_432/ENG_531_Perguntas_mais_Frequentes_sobre_GPS.htm#significadoWGS84
ftp://ftp.ufv.br/dea/Disciplinas/Daniel/AP_GPS_ENG_432/ENG_531_Perguntas_mais_Frequentes_sobre_GPS.htm#significadoWGS84


98 

 

HERMES, L. C.; FAY, E. F.; BUSCHINELLI, C. C. de A.; SILVA, A de S.; SILVA, E. F. F.  

Participação comunitária em Monitoramento da qualidade da água. Jaguariúna: 

EMBRAPA-CNPMA, 2004. 8 p. (EMBRAPA-CNPMA. Circular técnica, 8). 

 

HESPANHOL, I. Água e saneamento básico. In: Aguas doces do Brasil: Capital ecológico uso e 

conservação. 3. ed. São Paulo: Escrituras, 2006. p. 269-324. 

 

IBGE – Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Manual Técnico da Vegetação 

Brasileira/ Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. 2ª edição. Rio de Janeiro, 

Departamento de Recursos Naturais e Estudos Ambientais, 2012. 

 

IBGE – Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Manual técnico de uso da terra. Manuais 

técnicos em geociências. n. 7. Rio de Janeiro, 2006. 

 

IBGE- Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Disponível em: <http://cidadesnet.com/ 

Acesso: 29 Out de 2013. 

 

IEF- Instituto Estadual de Florestas. Disponível em: < http://www.ief.mg.gov.br> Acesso em: 27 

de Nov de 2012. 

IGA- Instituto de Geociências Aplicadas. Disponível em: <http://cidadesnet.com/ Acesso: 27de 

Nov 2013. 

 

IGAM- Instituto Mineiro de Gestão da Águas. Disponível em < http://www.igam.mg.gov.br> 

Acesso em: 27 de Nov de 2012. 

 

IOST, C. Produção de sedimentos e qualidade da água de uma microbacia hidrográfica 

rural. 84 f. Dissertação de mestrado em Engenharia Agrícola (Programa de Pós-Graduação), 

Universidade Estadual do Oeste do Paraná, Cascavel, Paraná, 2008. 

 

http://cidadesnet.com/
http://cidadesnet.com/


99 

 

JÚNIOR, A. S. Aplicação da classificação de Köppen para o zoneamento climático do estado 

de Minas Gerais. 101 f. Dissertação de mestrado em Engenharia de água e solo – Faculdade de 

Engenharia Agrícola, Universidade Federal de Lavras, Lavras, 2009. 

 

KETTELHUT, J. T. S.; REIS, D. E. C. C.; RIZZO, H. G.; ANJOS, E. F. S. A Lei das águas e sua 

regulamentação. 20º Congresso brasileiro de Engenharia Sanitária e Ambiental. v. 054. 1999. 

 

LADEIRA, A. S. Avaliação de impactos da visitação, capacidade de carga turística e perfil 

dos visitantes do Parque Estadual do Ibitipoca, Lima Duarte – MG. Tese (Doutorado em 

Engenharia Florestal); Universidade Federal de Viçosa, 2005. 

 

LEONARDO, H.C.L. Indicadores de qualidade de solo e água para avaliação do uso 

sustentável da microbacia hidrográfica do rio Passo CUE, região oeste do Estado do 

Paraná. 2003. 121p. Dissertação (Mestrado em Recursos Florestais) – Escola Superior de 

Agricultura “Luis de Queiroz”, Universidade de São Paulo, Piracicaba, 2003. 

 

LOPES, F. W. A. Proposta metodológica para avaliação de condições de balneabilidade em 

águas doces no Brasil. 200 f. Tese (Programa de Pós-graduação em Geografia); Universidade 

Federal de Minas Gerais. Belo Horizonte, 2012. 

 

LUÍZ, A. M. E.; PINTO, M. L. C.; SCHEFFER, E. W. O. Parâmetros de cor e turbidez como 

indicadores de impactos resultantes do uso do solo, na bacia hidrográfica do Rio Taquaral, São 

Mateus do Sul-PR. Espaço Geográfico em análise, RA´E GA 24. Curitiba, p. 290-310, 2012.  

 
MAGALHÂES, C. S.; FERREIRA, M. A. Áreas de preservação permanente em uma microbacia. 

Informe Agropecuário, Belo Horizonte, v. 1, n. 207, p. 33-39, nov./dez. 2000. 

 

MERTEN, G. H.; MINELLA, J. P. Qualidade da água em bacias hidrográficas rurais: um desafio 

atual para a sobrevivência futura. Agroecologia e Desenvolvimento Rural Sustentável. Porto 

Alegre, v. 3, n. 4, p. 33-38, out/dez 2002. 

 



100 

 

MOSCA, A.A.O. Caracterização hidrológica de duas microbacias visando a identificação de 

indicadores hidrológicos para o monitoramento ambiental de manejo de florestas 

plantadas. 2003. 96p. Dissertação (Mestrado em Recursos Florestais) – Escola Superior de 

Agricultura “Luis de Queiroz”, Universidade de São Paulo, Piracicaba, 2003. 

 

OLIVEIRA-FILHO, A.T.; ALMEIDA, R.J. de; MELLO, J.M. de; GAVILANES, M.L. Estrutura  

fitossociológica e variáveis ambientais em um trecho de mata ciliar do córrego Vilas Boas, 

Reserva Biológica do Poço Bonito, Lavras (MG). Revista Brasileira de Botânica, São Paulo, 

v.17, n.1, p.67-85, 1994.  

 

OLIVEIRA FILHO, A. T.; CARVALHO, W. A. C.; MACHADO, E. L. M.; HIGUCHI, P.; 

CASTRO, G. C.; SILVA, A. C.; SANTOS, R. M.; BORGES, L. F. R.; CORRÊA, B. S.; ALVES, 

J. M. Dinâmica da comunidade e populações arbóreas da borda e interior de um remanescente 

florestal na serra da Mantiqueira, Minas Gerais, em um intervalo de cinco anos: 1999-

2004. Revista Brasileira de Botânica, São Paulo, v. 30, n. 1, p. 149-161, Mar. 2007.  

 

PALHARES, J. C. P.; MATTEI, R. M. Monitoramento de qualidade da água de bebida dos 

humanos e dos animais em propriedades rurais de uma microbacia do município de Concórdia – 

SC. In: Congresso Brasileiro de Engenharia Sanitária e Ambiental, 23,1., 2005, Campo 

Grande. Anais... Campo Grande. Associação Brasileira de Engenharia Sanitária.  

 

REBOUÇAS, A. C. Água doce no mundo e no Brasil. In: Aguas doces do Brasil: Capital 

ecológico uso e conservação. 3. ed. São Paulo: Escrituras, 2006. p. 1-35. 

 

REDIM, M.; SANTOS, G. F.; MIGUEL, P.; DENEGA, G. L.; LUPATINI, M.; DONEDA, A.; 

SOUZA, E. L. Impactos da queima sobre atributos químicos, físicos e biológicos do solo. 

Ciência Florestal, v. 21, n. 2, p. 381-392, 2011.   

 

REIS, L. C.; REIS, T. E. S.; ABI SAAB, O. J. G. Diagnóstico das áreas de preservação 

permanente das microbacias hidrográficas do município de Bandeirantes – Paraná. Ciências 

Agrárias, Londrina, v. 30, n. 3, p. 527-536, jul./set. 2009. 



101 

 

RHEINHEIMER, D. S.; SANTOS, J. C. P.; FERNANDES, V. B. B.; MAFRA, A. L. 

ALMEIDA, J. A. Modificações nos atributos químicos de solo sob campo nativo submetido à 

queima. Ciência Rural, Santa Maria, v. 33, n. 1, p. 49-55, jan./fev. 2003. 

 

SALATI, E.; LEMOS, H.M.; SALATI, E. Água e desenvolvimento sustentável. In: Águas doces 

no Brasil: capital ecológico, uso e conservação. 3.ed. São Paulo: Escrituras, 2006. p.39-63. 

 

SALVATI, P.G.S. Compreendendo a formação do sujeito ecológico de monitores 

ambientais. 57 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Ciência Biológicas), 

Universidade Federal de Juiz de Fora, Juiz de Fora, 2010. 

 

SANTOS, A. O. Relação entre o tipo de exploração agropecuária e a qualidade da água. 66 

f. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Ciência Biológicas), Centro de Ensino 

Superior de Juiz de Fora, Juiz de Fora, 2009. 

 

SANTOS, G. M. Sistema de monitoramento da qualidade de águas naturais: a classificação 

hídrica e o estudo da exploração agropecuária na preservação dos recursos naturais em 

Municípios do Corredor Ecológico da Mantiqueira. 65 f. Trabalho de Conclusão de Curso 

(Graduação em Geografia), Universidade Federal de Juiz de Fora, Juiz de Fora, 2010. 

 

SILVA, G. J. Turismo, agricultura familiar e unidades de conservação os bairros rurais do 

entorno do Parque Estadual Serra do Papagaio – Alagoa – MG. 118 f. Monografia de 

Conclusão de Curso (Graduação em Turismo), Instituto de Geociências da Universidade Federal 

de Minas Gerais, Belo Horizonte, 2009. 

 

TEODORO, V. L. I.; TEIXEIRA, D.; COSTA, D. J. L.; FULLER, B. B. O conceito de bacia 

hidrográfica e a importância da caracterização morfométrica para o entendimento da dinâmica 

ambiental local. Revista Uniara, n.20, p. 137-156, 2007. 

 

TUNDISI, J. G. Água no Século XXI: enfrentando a escassez. São Carlos: RiMa, IIE, 2003. 

 



102 

 

UEDA, L.A. Estudo de caso sobre saneamento rural em propriedades de agricultura 

familiar no município de Alagoa-MG. 35 f. Monografia de Especialização em Pós-Graduação 

Lato Sensu (Gestão e Manejo Ambiental na Agroindústria); Departamento de Engenharia da 

Universidade Federal de Lavras, Lavras, 2010. 

 

UNESCO. Conselho Nacional da Reserva da Biosfera da Mata Atlântica. Série Conservação e 

áreas Protegidas. Caderno n. 32. 2007. 

 

UNESCO. Conselho Nacional da Reserva da Biosfera da Mata Atlântica. Série Políticas 

Públicas. Caderno n. 27. 2003. 

 

UNESCO. Conselho Nacional da Reserva da Biosfera da Mata Atlântica. Série Políticas 

Públicas. Caderno n. 33. 2007. 

 

VALE, R. S. Agrossilvicultura com eucalipto como alternativa para o desenvolvimento 

sustentável da Zona da Mata de Minas Gerais. 115 f. Tese (Programa de Pós-Graduação em 

Ciência Florestal); Universidade Federal de Viçosa, Viçosa, 2004. 

 

VON SPERLING, M. Noções de qualidade das águas. In: Introdução à qualidade das águas e 

ao tratamento de esgotos. 3º ed. Belo Horizonte: Departamento de Engenharia Sanitária e 

Ambiental, Universidade Federal de Minas Gerais, 2005. v.1, capítulo 1, p. 15-49. 

 

XAVIER, C. F. Avaliação da influência do uso e ocupação do solo e de características 

geomorfológicas sobre a qualidade das águas de dois reservatórios da região metropolitana 

de Curitiba – Paraná. 167 f. Dissertação de mestrado em Ciências do Solo (Programa de Pós-

Graduação), Universidade Federal do Paraná. Curitiba, 2005. 

 

 

 


