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RESUMO 

Em 2015, a bacia do rio Gualaxo do Norte sofreu com um grave desastre ambiental que afetou 

a qualidade do ambiente fluvial devido ao rompimento das estruturas da barragem de Fundão 

localizada no subdistrito Bento Rodrigues, Mariana, Minas Gerais/Brasil. Devido aos 

impactos do desastre e tendo em vista a importância econômica e social da bacia hidrográfica 

do rio Gualaxo do Norte, esta pesquisa avaliou a situação atual da bacia hidrográfica por meio 

do levantamento de parâmetros hidráulicos e autodepurativos do rio afetado, estudos de 

sedimentos, ensaios de biodisponibilidade de metais, de estudos limnológicos, testes de 

genotoxidade, ensaios de sobrevivência com organismos modelos bacterianos e resistência 

viral. Todos esses ensaios, testes e análises tiveram o objetivo de avaliar os impactos 

ambientais causados pelos rejeitos de minério de ferro, oriundos do rompimento e por outras 

fontes de poluição nos sedimentos de fundo e nas águas. Para tanto, foram coletadas amostras 

de água e sedimentos em 27 estações ao longo de toda a bacia do rio Gualaxo do Norte, 

durante um ano hidrológico, no trecho a montante e a jusante ao desastre ambiental. Quanto 

às características hidráulicas pode-se perceber que a interferência antropogênica, 

principalmente, em relação à profundidade da lâmina d’água. Nos trechos a montante, 

acredita-se que as mudanças sejam devidas às atividades de mineração na cabeceira do rio, 

enquanto os efeitos a jusante foram devido à introdução de rejeitos de minério de ferro 

provenientes da ruptura da barragem de Fundão. Apesar dessas influências, os valores do 

coeficiente de desoxigenação (K1) refletem a eficiência da biodegradabilidade da matéria 

orgânica, e os dados do coeficiente de reaeração (K2)mostram que o rio Gualaxo do Norte 

apresenta boa capacidade de recuperação do curso d´água mesmo recebendo carga orgânica 

das comunidades ribeirinhas. Os resultados dos sedimentos indicam que, nas estações de 

amostragem não afetadas pelo desastre, as concentrações dos metais e semimetais refletem a 

geologia do Quadrilátero Ferrífero. No entanto, na área afetada pelo desastre ambiental, houve 

mudanças nas propriedades químicas e físicas do sedimento de fundo, principalmente nas 

concentrações de ferro, matéria orgânica e frações de sedimentos finos. Isso refletiu na 

contaminação e no enriquecimento por ferro nas estações a jusante ao desastre ambiental. Em 

relação à mobilidade de metais/semimetais em fases geoquímicas os resultados das frações 

mais lábeis, como concentrações de manganês, bário, cobre, zinco e ferro servem de alerta de 

riscos ambientais de contaminação. As concentrações de metais e semimetais mensuradas nas 

águas, a maioria estavam dentro dos limites estabelecidos pela legislação nacional, exceto as 

concentrações de ferro e manganês. Tanto as águas quanto sedimentos apresentaram potencial 



 

genotóxico em células de Allium cepa interferindo no índice mitótico e apresentando 

anomalias com células polinucleadas e com deformações. Também verificou-se correlação 

positiva entre o índice mitótico e concentrações de ferro, manganês, bário, cobre e zinco. Em 

relação ao decaimento bacteriano de Escherichia coli  e Salmonella spp. constatou correlação 

negativa com os metais ferro, manganês, arsênio, bário, níquel, zinco, cobre e sódio; esses 

resultados indicam que quanto maior a concentração de metal menor o decaimento bacteriano, 

possivelmente as concentrações desses elementos químicos estão interferindo nos 

mecanismos de resistência bacteriana. Correlações positivas entre o Adenovírus Humano e 

arsênio, bário, ferro, chumbo, manganês e níquel também foram confirmadas. Com os 

resultados analíticos e bioensaios pode-se presumir que o desastre ambiental, os garimpos 

ativos e inativos, a atividades de mineração em larga escala e o lançamento de esgoto 

sanitário sem tratamento impacta de forma negativa a bacia hidrográfica do rio Gualaxo do 

Norte.  

Palavras-chave: Desastre ambiental; Extração sequencial;  Metais; Rio Doce; Sobrevivência 

bacteriana; Vírus. 

  



 

ABSTRACT 

In 2015, the Gualaxo do Norte River basin suffered a serious environmental disaster 

that affected the quality of the river environment due to the rupture of the Fundão dam near 

the district of Bento Rodrigues in Mariana, Minas Gerais, Brazil. Due to the impacts of the 

disaster and in view of the economic and social importance of the Gualaxo do Norte river 

basin, this research assessed the current status of the river basin by surveying the affected 

river's hydraulic and auto-depurative parameters, sediment studies, trials bioavailability, 

limnological studies, genotoxicity tests, survival assays with bacterial model organisms, and 

viral resistance. All these tests, tests and analyzes were aimed at assessing the environmental 

impacts caused by the iron ore tailings from the rupture and other sources of pollution in the 

bottom sediments and waters. For this purpose, we collected water samples from 27 stations 

along the entire basin during a hydrological year, upstream and downstream of the 

environmental disaster. Anthropogenic interference influenced the river’s hydraulic 

characteristics mainly in relation to the depth. In upstream sections, the changes are believed 

to be due to mining activities at the head of the river, while downstream effects were due to 

the introduction of iron ore tailings coming from the rupture of the Fundão dam. Despite these 

influences, deoxygenation coefficient (K1) values were typical for clean water, and the 

reaeration coefficient (K2) findings show that the RGN is efficient at biological degradation of 

the organic matter even receiving still organic load from riparian communities. The sediment 

results indicate that, in the sampling stations not affected by the disaster, the concentrations of 

the metals and semimetals reflect the geology of the Quadrilátero Ferrífero. However, in the 

area affected by the environmental disaster, there were changes in the chemical and physical 

properties of the bottom sediment, mainly in the concentrations of iron, organic matter, and 

fine sediment fractions. This was reflected in the contamination factors and enrichment 

factors calculated for the sediments of the sampling stations. Iron and manganese 

concentrations in sediments are much higher than other rivers in the world that are unaffected 

by mining activities. The observed changes in the bottom sediments of the river suggest a 

need for constant monitoring of the iron because the iron oxide minerals present in silt and 

clay have a high adsorption capacity. In the long term, these factors may contribute to the 

decrease of the quality of these sediments and consequently of the waters and biota present in 

these environments. Regarding the mobility of metals/semimetals in geochemical phases the 

results of the most labile fractions, such as concentrations of manganese, barium, copper, 

zinc, and iron serve as a warning of environmental risks of contamination. The concentrations 



 

of metals and semimetals measured in this study were generally within limits established by 

national and international legislation, except for those of iron and manganese. Both waters 

and sediments showed genotoxic potential in Allium cepa cells interfering with the mitotic 

index and presenting anomalies with poly nucleated cells and with deformations. There was 

also a positive correlation between the mitotic index and iron, manganese, barium, copper and 

zinc concentrations. Regarding bacterial decay (Escherichia coli and Salmonella spp), a 

negative correlation was observed with the metals iron, manganese, barium, nickel, zinc, and 

copper; These results indicate that the higher the metal concentration the lower the bacterial 

decay, possibly the concentrations of these chemical elements are interfering in the 

mechanisms of bacterial resistance. Positive correlations between the human adenovirus 

(HAdV) and arsenic, barium, iron, lead, manganese, and nickel were confirmed, allowing us 

to observe that there is an abundance of the potentially infectious virus present in the studied 

sites containing metal/semimetal concentrations. These studies indicate the importance of 

investigations that consider viral enteric pathogens complexed with metals and may favor the 

stability and prolongation of the infectivity of such pathogens in water destined for human 

and animal usage. From the analytical results and bioassays it can be assumed that 

environmental disaster, active and inactive mines, large-scale mining activities, and untreated 

sewage disposal negatively impact the Gualaxo do Norte river basin. 

Keywords: Sequential extraction; HAdV; Metals; Doce River; Rio Gualaxo do Norte; 

Bacterial Survival. 
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ESTRUTURA DA TESE 

Embora, por motivos didáticos, os assuntos abordados nesta tese tenham sido 

organizados em capítulos, os temas não estão compartimentalizados e procurou-se discuti-los 

de forma integrada. Portanto, esta tese foi estruturada em nove capítulos e uma parte dedicada 

as referências e apêndices.  

Nos Capítulos 1 a 4 é apresentado o foco desse estudo descrito na introdução e na 

justificativa. Além de contemplar os objetivos e as hipóteses da pesquisa. 

No Capítulo 5 é apresentado o referencial teórico que norteou o desenvolvimento da 

pesquisa, a descrição da área de estudo e uma abordagem sobre o desastre ambiental ocorrido 

na região. 

No Capítulo 6 são fornecidas informações sobre as metodologias utilizadas para 

obtenção de dados. Também é contemplado neste item o tratamento estatístico dos dados. 

No Capítulo 7 são apresentados os resultados e as discussões. No subcapítulo 7.1 os 

resultados analisados das características hidráulicas e autodepurativas da bacia hidrográfica 

após o rompimento da barragem de Fundão. No subcapítulo 7.2 são discutidos os resultados 

dos sedimentos de fundo, do perfil histórico dos sedimentos, dos ensaios de 

biodisponibilidade e potencial de risco ecológico dessa matriz. Enquanto no subcapítulo 

7.3 são focados os resultados obtidos das águas da bacia hidrográfica, da contaminação por 

tóxicos, do potencial genotóxico, da dinâmica de sobrevivência de bactérias e na relação entre 

vírus entéricos (Adenovírus Humano) e metais/semimetais. 

No Capítulo 8 são apresentadas as principais conclusões dos impactos antrópicos na 

bacia hidrográfica do rio Gualaxo do Norte. 

As referências consultadas para a realização desta pesquisa encontram-se no final do 

Capítulo 8 e estão de acordo com as diretrizes da norma da Associação Brasileira de Normas 

Técnicas (ABNT NBR 6023, versão 2018). 
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1 INTRODUÇÃO 

A bacia hidrográfica do rio Gualaxo do Norte (RGN) drena parte do Quadrilátero 

Ferrífero (QF) e sustentou as atividades de mineração de ferro, manganês e gemas de 

relevância mundial. A exploração mineral na calha do rio principal e tributários ocorre desde 

o final do século XVII, quando se instalaram empresas para exploração mineral juntamente 

com técnicas rudimentares de extração por garimpo. Esta última, de forma mais extensiva, 

descontrolada e predatória (XU et al., 2018). Até o ano de 2015 a extração do minério de ferro 

na região era realizada em grande escala por empresas multinacionais consideradas relevantes 

na exportação do minério em nível mundial. Ressalta-se que a produção brasileira de minério 

de ferro, em 2014, atingiu 411,8 Mt (milhões de toneladas) e que as empresas Vale S.A. e 

Samarco S.A. foram as maiores empresas produtoras e, juntas, responderam por 84,5% da 

produção nacional (Departamento Nacional de Produção Mineral- DNPM, 2015). Na região 

dos municípios de Mariana e Ouro Preto, em outubro de 2015, a exportação desse minério 

atingiu o valor de 40 milhões de dólares (Secretaria de Estado de Desenvolvimento 

Econômico- SEDE, 2015). 

Em 2015, a bacia do RGN sofreu com um grave desastre ambiental que afetou a 

qualidade do ambiente fluvial devido ao rompimento das estruturas da barragem de Fundão. 

Essas estruturas faziam parte do complexo de barragens localizado próximo ao subdistrito de 

Bento Rodrigues, que pertence ao município de Mariana, Minas Gerais. Nesse complexo 

havia três barragens que eram utilizadas para estocagem dos rejeitos e água resultantes do 

processo de extração e beneficiamento do minério de ferro. A barragem de Fundão se rompeu 

e aproximadamente 39 milhões m³ de rejeitos de mineração de ferro foram carreados para o 

RGN e atingiram o rio Doce (SÁNCHEZ et al., 2018). 

As águas atingidas pelo rejeito no RGN sofreu forte alteração em sua turbidez, além 

de queda brusca e posterior recuperação do oxigênio dissolvido; houve também mortandade e 

afugentamento da ictiofauna e destruição da comunidade bentônica (Instituto Brasileiro do 

Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis- IBAMA, 2015). O fluxo de rejeitos 

afetou aproximadamente 835 hectares de Áreas de Preservação Permanente (APP) ao longo 

da bacia do RGN (IBAMA, 2016). Ressalta-se que este rio possivelmente sofreu também 

alteração em sua morfometria, o que pode ter modificado sua capacidade de resiliência.  

O desastre causou também uma mudança brusca na carga sedimentar de toda a bacia, 

misturando rejeitos a sedimentos fluviais naturais. Segundo Hatje et al. (2017), ocorreu um 

aumento de cerca de 33.000 mg L
-1

 no total de sedimentos em suspensão do rio Doce, sendo 
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que grande parte deste material ficou depositada nas margens e no próprio canal do rio. A 

grande quantidade de rejeitos sedimentados ao longo do vale do rio Gualaxo do Norte e de 

alguns tributários causou uma alteração morfológica da paisagem fluvial 

(HATJE et al., 2017).  

Além do desastre ambiental e da explotação de minério na região, as cargas de 

poluição de outras atividades antrópicas pontuais e difusas que ocorriam antes do desastre 

continuam a ocorrer. Essas atividades ocasionaram diversos impactos ambientais negativos na 

bacia hidrográfica durante vários anos e ainda persistem, algumas podem estar sendo 

intensificadas com o desastre ambiental. Podem-se observar na região problemas de erosão, 

assoreamento dos rios e lançamento de esgoto sanitário (RODRIGUES et al., 2013). 

O lançamento de esgoto sanitário é um fator de pressão preocupante na bacia 

hidrográfica, pois pode carrear grande quantidade de patógenos entéricos veiculados por água. 

Sabe-se que a presença de metais e semimetais em águas e sedimentos, como o caso aqui 

relatado devido aos rejeitos de mineração e da geologia local, pode atuar na potencialização 

da sobrevivência de organismos patogênicos (AL-BADAII; SHUHAIMI-OTHMAN, 2015; 

DI CESARE; ECKERT; CORNO, 2016). Cita-se como exemplo os vírus,  entre os múltiplos 

fatores podem causar aumento da virulência viral, os metais podem alterar a capacidade de 

adsorção e penetração viral nas células hospedeiras, bem como potencializar a síntese de 

proteínas celulares e, consequentemente, aumentar a capacidade replicativa dos vírus, 

produzindo aumento do efeito citopático em células permissivas (CROMEANS et al., 2008; 

GOH et al., 2016). Apesar da presença de patógenos e da introdução de rejeitos de minério de 

ferro e de ouro, a água da referida bacia ainda é usada para irrigação e para consumo animal e 

humano. 

Os potenciais impactos supracitados apresentam relevantes implicações nos usos 

múltiplos da água da bacia do RGN. Por isso se torna necessária a realização de estudos que 

subsidiem um planejamento para que se possa sustentar o desenvolvimento da região do 

manancial do ponto de vista social e econômico.  

Diante de tais assertivas e tendo em vista a importância econômica e social da bacia 

hidrográfica do rio Gualaxo do Norte, esta pesquisa avaliou a situação atual da bacia 

hidrográfica por meio de estudos limnológicos, testes de genotoxicidade, ensaios de 

biodisponibilidade de metais e ensaios de sobrevivência com organismos modelos. Além 

disto, foi analisado como os impactos ocorridos ao longo dos anos interferiram no sistema 

fluvial após o desastre ambiental de 2015. 
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2 JUSTIFICATIVA 

Esta pesquisa buscou compreender alguns impactos ambientais de um dos maiores 

desastres ambientais causados por atividades de mineração no Brasil, devido à ruptura das 

estruturas da barragem de Fundão, da empresa Samarco S.A., ocorrido no subdistrito de 

Bento Rodrigues, no município de Mariana, Minas Gerais. Esse desastre liberou 

aproximadamente 39 milhões de m
3
 de rejeitos de minério de ferro para o rio Gualaxo do 

Norte, em seguida para o rio do Carmo e posteriormente para o rio Doce. Diversos impactos 

ao longo dos mananciais e da população atingida podem ser contabilizados.  

Muitos grupos de pesquisa no Brasil e no mundo estudaram os impactos ambientais 

desse desastre. Citam-se como exemplo os estudos conduzidos por Lopes (2016), que abordou 

os aspectos legais do desastre ambiental e destacou a legislação ultrapassada e uma 

fiscalização deficitária como possíveis causas do rompimento. Segura et al. (2016), por sua 

vez, discutiram as concentrações de metais e semimetais ao longo do rio Doce em 

amostragens realizadas dois meses após o rompimento e verificaram concentrações elevadas 

de ferro, manganês e alumínio. Enquanto dos Santos et al. (2017) avaliaram a susceptibilidade 

à erosão do rio Gualaxo do Norte pós-desastre. Recentemente, 

Cordeiro et al. (2019) detectaram alteração nas comunidades microbianas do rio Doce, o que 

pode estar relacionado à constituição do rejeito liberado pela ruptura da barragem de Fundão. 

Apesar dos vários estudos na região, esta pesquisa fornece informações recentes e 

procura demonstrar a magnitude e a dinâmica dos impactos ambientais causados pela ruptura 

da barragem de Fundão, comparando os resultados obtidos com os de estudos pretéritos 

realizados na região. Os estudos aqui realizados complementam informações sobre a 

capacidade autodepurativa e características hidráulicas da bacia hidrográfica do rio Gualaxo 

do Norte, primeiro tributário afetado pelos rejeitos de mineração da barragem de Fundão. 

Ressalta-se que tais informações são escassas na região, tanto que, na pesquisa desenvolvida 

por Costa (2001), essa já recomendava estudos abrangentes sobre o regime hídrico e 

morfométrico do rio analisado. 

Esta pesquisa não somente discute resultados sobre as concentrações de metais e 

semimetais como também aborda a mobilidade desses elementos químicos em fases 

geoquímicas e avalia o risco ecológico dos sedimentos. Sabe-se que a presença de metais e 

semimetais pode provocar danos aos organismos aquáticos e causar a morte de espécies. 

Esses elementos também podem ser bioacumulados, o que aumenta o efeito nocivo das 

substâncias por meio das cadeias alimentares. Ressalta-se que as concentrações metálicas 



4 

 

presentes na região podem ser maiores não somente pelo carreamento do rejeito, mas também 

pela geologia regional (RODRIGUES et al., 2013). 

Além disto, são discutidos aqui os resultados de decaimento bacteriano de 

Escherichia coli e Salmonella spp., em decorrência do lançamento de esgoto sanitário sem 

tratamento na bacia hidrográfica. Esses resultados são importantes para a gestão do 

manancial, pois representam um indicativo do comportamento de patógenos nas águas do rio, 

o que pode afetar alguns usos preponderantes das águas da bacia hidrográfica. Esta pesquisa 

também apresenta um estudo abrangente e inédito da correlação entre vírus entéricos e 

metal/semimetal. Esses resultados podem abrir uma nova abordagem sobre virologia 

ambiental, sugerindo a necessidade de atenção a esses patógenos em bacias hidrográficas com 

altas concentrações de metais e semimetais, sejam por fontes naturais ou antropogênicas. 

Cumpre salientar que há relatos na literatura de que a exposição dos microrganismos a 

determinados metais exerce pressão seletiva e estimula a resistência microbiana a esses 

elementos. Alguns metais também podem aumentar a infectividade e sobrevivência 

microbiana (DI CESARE; ECKERT; CORNO, 2016). Além disso, têm sido atribuídos a 

alguns metais outros efeitos adversos nos sistemas biológicos, tais como a genotoxicidade e a 

carcinogenicidade (IQBAL et al., 2019).  

Devido à magnitude do desastre ambiental, estudos e monitoramentos foram 

realizados por órgãos federais e estaduais brasileiros. O Instituto Mineiro de Gestão das 

Águas (IGAM), por exemplo, monitora após o desastre ambiental apenas uma estação 

amostral localizada próxima à foz do rio Gualaxo do Norte. Na presente pesquisa, no entanto, 

foram monitoradas 27 estações amostrais localizadas nos afluentes e no rio principal. Destaca-

se que, quanto à localização dessas estações, dez estão situadas no trecho a montante do 

desastre ambiental (Grupo A), ou seja, não afetado pelos rejeitos da barragem de Fundão. 

Enquanto dezessete estão localizadas a jusante do desastre, sendo que quinze foram afetadas 

diretamente pelos rejeitos (Grupo B).  

Em relação às ações de recuperação realizadas pela empresa responsável pela 

barragem que se rompeu, em 2016 foi assinado o Termo de Transação e de Ajustamento de 

Conduta (TTAC) entre a Samarco S.A e seus acionistas e os governos federal e estadual de 

Minas Gerais e Espírito Santo. Nesse termo as áreas da bacia do rio Gualaxo do Norte foram 

divididas para que as ações de recuperação fossem eficazes. Os resultados desta pesquisa 

poderão auxiliar na complementação desses itens, especificamente nas cláusulas 150 a 154 do 

TTAC, que tratam dos estudos de identificação e de avaliação detalhada da ÁREA 
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AMBIENTAL 1 (Grupo B deste estudo). Os dados e as informações gerados nesta pesquisa 

poderão servir como fonte de comparação e auxiliar na gestão da recuperação da região. 

Portanto, o presente estudo se justifica também por sua importância em fornecer 

informações que irão subsidiar e incentivar os gestores a atuarem na recuperação da área 

afetada, com a finalidade da proteção da saúde humana, animal e ambiental. 
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3 OBJETIVOS 

3.1 Objetivo geral 

Avaliar a contaminação química, bacteriana e viral causada pelos rejeitos de minério 

de ferro e por outras fontes de poluição nos sedimentos de fundo e nas águas da bacia 

hidrográfica do rio Gualaxo do Norte, após rompimento das estruturas da barragem de 

Fundão, comparando-se trechos a montante e a jusante ao desastre ambiental. 

3.2 Objetivos específicos 

 Investigar os efeitos do rompimento da barragem nas características hidráulicas e 

autodepurativas do rio; 

 Analisar a influência dos rejeitos na dinâmica espaço-temporal de metais e semimetais 

nos sedimentos de fundo e nas águas; 

 Investigar a influência do desastre na mobilidade e disponibilidade de metais e 

semimetais em sedimentos de fundo e o risco de contaminação no RGN; 

 Avaliar o potencial de contaminação e genotóxico dos sedimentos e das águas da bacia 

hidrográfica; 

 Avaliar se o desastre ambiental alterou o comportamento e sobrevivência de bactérias 

(Escherichia coli e Salmonella spp.); 

 Analisar a relação entre desastre ambiental, complexidade geológica e vírus entéricos 

(Adenovírus Humano). 
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4 REFERENCIAL TEÓRICO 

4.1 SISTEMAS FLUVIAIS E CARACTERÍSTICAS MORFOMÉTRICAS 

Para Zimmerman, Mihelcic e Smith (2008), o uso e a ocupação do solo são 

importantes fatores que podem influenciar na qualidade da água e dos sedimentos de uma 

determinada bacia hidrográfica. Várias atividades antrópicas podem intervir no sistema 

natural de forma negativa, se não houver a gestão adequada. Para Scanlon et al. (2007), uma 

bacia hidrográfica deve ser analisada de forma integrada para subsidiar as decisões 

relacionadas aos aspectos qualitativos e quantitativos. Desta forma, o diagnóstico e os estudos 

ambientais são importantes para a implementação de uma gestão ambiental respaldada nos 

pilares do desenvolvimento sustentável. Além disso, os diagnósticos são os meios para 

compreender o comportamento, as características, as fragilidades e os problemas ambientais 

existentes numa determinada área (COSGROVE; LOUCKS, 2007). O aumento da ocupação 

urbana e do desenvolvimento industrial, as emissões antropogênicas e a alteração das 

condições hidráulicas dos rios têm causado uma deterioração na qualidade da água e dos 

sedimentos de diversas bacias hidrográficas no mundo. 

O conceito de bacia hidrográfica está associado a uma área definida topograficamente, 

drenada por um rio principal e seus tributários, sendo a vazão descarregada por meio de uma 

única seção de saída, denominada foz. Ela é contornada por um divisor, assim caracterizado 

por ser a linha de separação que divide as precipitações que caem em bacias vizinhas e que 

encaminha o escoamento superficial resultante para um ou outro sistema fluvial. 

Os sistemas fluviais formam variados padrões de drenagem na paisagem, dependendo 

do tipo de rocha, da declividade do terreno e de movimento da crosta. Em uma bacia de 

drenagem a quantidade total de água coletada por um sistema fluvial é influenciada pela 

constância de suas fontes, o tipo de cobertura vegetal (ou ausência) e pelos tipos de uso e 

ocupação em torno da bacia hidrográfica (BARBOSA, 2015).  

Este cenário de criação de zonas distintas no ambiente lótico pode ser explicado pela 

teoria ecológica da Imparidade com o Descontínuo Fluvial, apresentada por Poole (2002). 

Relacionado a essa teoria, Silva (2010) informa que os sistemas aquáticos lóticos são únicos 

tanto em estrutura quanto em função, quando observada a escala de uma bacia hidrográfica. 

―Assim, a bacia é formada por manchas que são características de cada segmento (vegetação, 

sedimentos, fluxo, solo, etc.), e a dinâmica dessas manchas ao longo do sistema é que 

caracteriza o rio‖ (SIQUEIRA; HENRY-SILVA, 2011). Poole (2002) destaca que um rio 

contínuo, desde a nascente até a foz, é uma representação razoável para um rio, 
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principalmente quando analisadas as considerações feitas por Vannote et al. (1980), no 

entanto, nenhum rio, quando analisado detalhadamente pode ser apresentado como um 

contínuo. ―Os tributários, além das barragens e outros empreendimentos, são um fator de 

interferência no gradiente longitudinal do rio, dessa forma, cada bacia possui seu próprio 

mosaico de manchas denominados de meta-estrutura, e um rio nunca seria um contínuo, pois 

as manchas se comportam de modo bastante desigual no contexto geral‖ (BARBOSA; 

SPÍNOLA, 2003). Poole (2002) destaca que junções com tributários criam ―buracos‖ na 

sucessão esperada de habitats a jusante, exemplificando as manchas que acima são destacadas 

como base da teoria da imparidade com descontínuo fluvial. 

Os estudos da dinâmica fluvial e suas características possuem importância no campo 

da hidráulica fluvial, pois servem de instrumentos de planejamento e gestão de bacias 

hidrográficas (EAST et al., 2018), tendo-se em vista que o comportamento do rio e os 

fenômenos de transporte dos constituintes são essencialmente dependentes de algumas 

variáveis hidráulicas e geométricas. Como características principais que ditam o 

comportamento de um manancial, têm-se a velocidade de escoamento da água e a 

morfometria do curso d’água, representada pelo comprimento, largura, profundidade e 

declividade (GRISON; KOBIYAMA, 2011). 

Outra variável relevante que influencia o comportamento hidráulico de um manancial 

é a vazão. Além disto, a vazão está diretamente associada à capacidade de diluição dos 

despejos de efluentes. Em rios, essa variável pode ser medida por diferentes métodos que 

dependem das condições topográficas e hidrodinâmicas de cada um 

(AGOURIDIS et al., 2011). 

As variáveis hidráulicas supraditas são relevantes para determinar parâmetros 

necessários para, por exemplo, a simulação da qualidade da água em rios, como é o caso do 

coeficiente de reaeração (K2). Por meio deste parâmetro é possível quantificar a velocidade 

com que o oxigênio atmosférico se dissolve na água, ou seja, é uma metodologia utilizada 

para verificar a absorção física do oxigênio da atmosfera pelo escoamento 

(BENNETT e RATHBUN, 1972). O K2 é um parâmetro relevante nos modelos de 

autodepuração de curso d’água, principalmente em rios que recebem lançamento de esgoto 

sem tratamento. As características da matéria orgânica, a temperatura e outras substâncias 

presentes nesses efluentes podem influenciar no coeficiente de desoxigenação (K1), outro 

parâmetro importante de um rio (VON SPERLING, 2014). Esse parâmetro é essencial na 

criação da curva do oxigênio dissolvido e na determinação da taxa de oxidação da matéria 

orgânica. As concentrações de matéria orgânica e oxigênio dissolvido são primordiais no 
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monitoramento do ambiente fluvial, pois indicam contaminação das águas por efluentes 

sanitários e industriais. No Brasil, a maioria dos mananciais possui a função limitada de 

diluição de despejos de águas residuárias. Isso é um grande problema, quando se considera 

que 27% da população urbana do país não possuem coleta nem tratamento, ou seja, não tem 

atendimento por serviço de esgotamento sanitário (ANA, 2017). 

Destaca-se que, além das características morfométricas de uma bacia hidrográfica, os 

seus sedimentos são matrizes ambientais importantes num sistema fluvial, visto que 

constituem arquivos históricos de informações de natureza biológica, física e química. Em 

função disso, no item a seguir serão abordadas a formação e relevância desses sedimentos. 

 

4.2 SEDIMENTOS DE FUNDO EM AMBIENTES FLUVIAIS 

Os processos naturais de intemperismo em minerais e solos dão origem aos 

sedimentos, que são partes essenciais da dinâmica das bacias hidrográficas. Os sedimentos 

são dispostos em camadas de partículas de diversas origens, sendo compostos por processos 

de intemperismo, restos de organismos e cristais inorgânicos que se precipitaram 

(FÖRSTNER, 2004). Sua composição e distribuição estão relacionadas a fatores como: tipo 

de rocha, vegetação, características topográficas e meteorológicas, fatores físicos, químicos e 

biológicos. 

Devido a distintas formas de deposição dos sedimentos num ambiente aquático, 

diferentes conceitos são empregados para descrever essa matriz ambiental. Um termo muito 

utilizado é o cutbank, sinônimo de parede erodida do canal ou depósito dos cortes de canais 

de rios, ou seja, sedimentos de margem os quais podem ser facilmente observados nos canais 

(COSTA, 2007). Alguns autores também citam o termo overbank, que é atribuído aos 

sedimentos finos mais recentes depositados sobre as planícies de inundação, ou seja, são os 

sedimentos em suspensão depositados quando a descarga da água excede a capacidade do 

canal do rio (FERREIRA; CASTRO, 2001). Quaresma et al. (2017) relatam outro termo para 

essas matrizes, os sedimentos em suspensão. Esses são constituídos de partículas sólidas que 

ficam em suspensão nas águas que foram carreadas por erosão e por atividades antrópicas. 

Outro termo utilizado são os sedimentos de fundo ou fluviais, que são os depósitos de 

partículas que formam o leito de um rio, citados e analisados por De Vicq et al. (2015), 

Marques et al. (2019) e Nascimento et al. (2018). 

Como já mencionado, os sedimentos constituem verdadeiros arquivos históricos de 

informações de natureza biológica, física e química. Eles formam uma chamada ―memória de 

longo prazo‖, enquanto as análises de água geralmente refletem apenas ―condições 
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momentâneas‖. Além disso, os sedimentos fluviais têm o papel efetivo não apenas de 

adsorver ou armazenar nutrientes e contaminantes, mas também de transferir tais elementos 

para a coluna d’água em razão de alterações nas condições físicas e químicas do meio 

aquático. Eles atuam como sistemas de buffer e filtro para uma variedade de poluentes que 

são carreados nas águas (SALOMONS; FÖRSTNER, 2010; ZHAO et al., 2017). Portanto, a 

análise dessas matrizes ambientais é vista como uma ferramenta indispensável para o 

entendimento dos processos geoquímicos atuantes nos sistemas aquáticos, bem como para o 

gerenciamento da qualidade hídrica e a distinção da origem da poluição (SALOMONS; 

FÖRSTNER, 2010). 

No sistema fluvial, as concentrações de metais e semimetais se encontram distribuídas 

entre fases solúveis em água, coloides, materiais em suspensão e, em sua maioria, nos 

sedimentos de fundo (FILGUEIRAS; LAVILLA; BENDICHO, 2004). Visto que os metais 

são mais estáveis como solutos do que como íons dissolvidos em solução, diversos estudos 

observaram que a contaminação por metais é mais intensa em sedimentos do que na água 

(ELEUTÉRIO, 1997; COSTA et al., 2003; MARQUES, 2016; NASCIMENTO, 2016). A 

fração de um determinado elemento acumulada nas partículas sedimentares pode ser até 

10
3
 ou 10

5
 maior do que na fase aquosa (XU et al., 2018; ZHAO et al., 2017). Exemplifica-se 

pelos estudos realizados no rio Matipó, tributário do rio Doce: ao analisar o metal ferro na 

água foram detectadas de 140 a 1.754 µg L
-1

, enquanto nos sedimentos de fundo de 

59.060 a 1.132.464 mg kg
-1 

(REIS et al., 2017; DOS REIS et al. 2017). No Apêndice A 

podem ser verificados alguns estudos sobre a qualidade dos sedimentos com ênfase em 

concentrações de metais oriundos de diversas atividades antropogênicas e da litologia. Esses 

estudos indicam que as atividades antrópicas interferem na liberação desses metais no 

ambiente fluvial. Alguns desses podem causar danos ao ser humano, como, por exemplo, o 

arsênio que, dependendo da sua espécie, pode ser tóxico aos organismos num ambiente fluvial 

(BORBA et al., 2018).  

A presença no ambiente aquático de metais potencialmente tóxicos em concentrações 

elevadas pode causar danos e até levar a morte peixes e organismos bentônicos. Sua 

introdução no organismo humano pode originar diversas doenças, pois apresentam efeito 

acumulativo, podendo causar até a morte. Dentre algumas doenças em humanos, pode-se 

citar: intoxicação e câncer por ingestão de concentração de arsênio (BORBA et al., 2018); 

bloqueios no sistema nervoso central por concentrações de bário (HYPOLIO; ANDRADE; 

EZAKI, 2004); intoxicação, distúrbios da neurotoxicidade, doença de Parkinson, manganismo 
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e doenças neurodegenerativas são relacionadas por concentrações de manganês (ZONI; 

LUCCHINI, 2013). 

As doenças supracitadas e outras dependem não somente da concentração como 

também da forma que as concentrações de metais se encontram, ou seja, a espécie do metal. A 

especiação é influenciada por diversos fatores, como pH, potencial redox, tipos e 

concentrações de ligantes orgânicos e inorgânicos, material particulado e coloidal. 

Outro fator preocupante e relevante é a fração granulométrica do sedimento a que o 

metal/semimetal está ligado. As menores frações de silte e argila compreendem os principais 

transportadores de metais naturais e antropogênicos no meio (SALOMONS; 

FÖRSTNER, 2012). Essas partículas podem atuar como fonte de metais pesados, 

desempenhando um papel significativo no armazenamento desses elementos no ambiente 

aquático (CASTILLO et al., 2013), e processos naturais e alterações induzidas pelo homem 

(por exemplo, por meio de mudanças de pH e agentes complexantes) podem remobilizá-los 

para o ambiente aquático. A inserção e acúmulo destes metais e semimetais são considerados 

como uma séria ameaça ao ambiente aquático, resultante da sua toxicidade, natureza não 

biodegradável, persistência e bioacumulação nas cadeias alimentares 

(SALOMONS et al., 1987) 

Percebe-se que os sedimentos contaminados são considerados matrizes para a 

degradação dos ecossistemas aquáticos e, portanto, um problema eminente a ser resolvido 

para a preservação dos recursos hídricos. No entanto, para avaliar a qualidade dos sedimentos 

de fundo não há uma legislação brasileira bem definida que considere o sedimento como um 

reservatório de contaminantes e que, por esse motivo, possa vir a oferecer risco para o 

ambiente e para organismos que vivem nesse meio. Em alguns estudos é utilizada a Resolução 

454/12, do Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA) (BRASIL, 2012). Nessa 

resolução há diretrizes gerais e os procedimentos mínimos para a avaliação do material a ser 

dragado em águas jurisdicionais brasileiras para fins de comparação (DOS REIS et al., 2017; 

NASCIMENTO et al., 2018). 

Em diversos estudos comparam os resultados com os Valores Guia de Qualidade dos 

Sedimentos (VGQS), que têm origem em vários órgãos ambientais internacionais, sendo a 

maioria desses valores calculada com base em dados de efeito biológico, ou seja, 

considerando os efeitos observados na comunidade bentônica (BASÍLIO et al., 2005). Uns 

dos mais usados são os VGQS canadenses (Canadian Council of Ministers of the 

Environment- CCME, 2005), sendo esses: nível limiar de efeitos TEL (Threshold Effect 

Level) e nível provável de efeito PEL (Probable Effect Level). Esses níveis diferem em 
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valores nominais propostos para cada metal, mas todos têm como objetivo a proteção da vida 

em ambientes aquáticos. Pereira et al. (2007) alertam que esses valores guias foram 

estabelecidos por meio de uma abordagem empírica fundamentada em informações de 

extensos bancos de dados sobre níveis de contaminação, portanto devem ser utilizados e 

analisados com cautela. 

Outras pesquisas utilizam diversos métodos para avaliar a qualidade dos sedimentos. 

Esses métodos incluem indicadores como fator de contaminação (FC) e fator enriquecimento 

(FE). O FC permite verificar em que ordem de grandeza o nível natural dos metais foi 

excedido, indicando a contaminação ou, caso contrário, a baixa contaminação do elemento no 

sedimento. Enquanto o FE é amplamente utilizado para discriminar entre fontes naturais e 

antropogênicas e para refletir o estado de enriquecimento no sedimento (HAN et al., 2017; 

ZHAO et al., 2017). É importante ressaltar que esses indicadores são definidos em função da 

concentração total dos elementos químicos nos sedimentos, desconsiderando as fases mais 

lábeis, ou seja, aquelas de maior importância na interpretação de dados dentro de uma 

abordagem ambiental. Alguns autores consideram esses indicadores genéricos (HAN et al., 

2017; PEREIRA et al., 2007), no entanto os valores do background regional podem 

minimizar possíveis inconsistências. 

Entre os diversos problemas para se avaliarem os sedimentos em relação à 

concentração de metais e semimetais, está a carência de valores de referência para 

comparação (MATSCHULLAT; OTTENSTEIN; REIMANN, 2000; RODRIGUES; NALINI 

JÚNIOR, 2009). O estabelecimento de valores de background geoquímico para certos 

elementos é mais condizente com a realidade local, pois permite a separação de contribuições 

geogênicas para um determinado ambiente daqueles de origem antropogênica para a área que 

está sendo investigada. A utilização de valores de referência (backgrounds) pode ser útil tanto 

para comparações entre os resultados de estudos em áreas degradadas quanto para a tomada 

de decisões quanto à remediação de áreas contaminadas ou potencialmente contaminadas. O 

desconhecimento dos valores de referência pode levar a se sub ou superestimar a significância 

dos níveis de contaminação de uma dada área (RODRIGUES; NALINI JÚNIOR, 2009). 

Matschullat et al. (2000), Rodrigues et al. (2013) e de Vicq et al. (2015) ressaltam que os 

valores de background regional permitem a separação de contribuições geogênicas para um 

determinado ambiente daqueles de origem antropogênica para a área que está sendo 

investigada. 
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Além da orientação dos valores referencias geoquímicos, outra maneira de verificar a 

origem dos metais e dos semimetais é usar a classificação de Goldschmidt (1923), exposta no 

Quadro 1.  

Quadro 1-Classificação dos elementos segundo Goldschmidt 

Siderófilos Calcófilos Litófilos Atmófilos Biófilos 

Fe
1
, Co

1
, Ni

1
, Cu, Ag, Zn, 

Cd, 

Li, Na, K, Rb, 

Cs, Fr 

H, C, N, O, I, 

Hg 

H, C, N, O, 

P 

Ga
1
, Sn

1
 Hg, Ga, In, 

Tl, 

Be, Mg, Ca, Sr, 

Ba, Ra 

He, Ne, Ar, 

Kr, Xe, Rn 

(S), (Cl), 

Ge
1
, (Pb), (As²), Se, 

Mo², Sb², Te, Re,  

(Ge), (Sn), 

Pb, 

B, Al, Sc, Y, La  (Na), (K), 

(Mg), (Ca) 

C, P, Ta, (W³) As, Sb, Bi, 

(Mo) 

Ga, (In), (Tl)  (Fe), (Mn), 

(Cu), (Zn) 

Ru, Rh, Pd, Os, Ir, Pt, 

Au 

S, Se, Te, Fe C, Si, Ti, Zr, Hf  (B),(F), 

(Si), (I) 

 (Cr), (Co), 

(Ni) 

(Ge), (Sn), (Pb)   

 (Ru), (Pd), 

(Pt) 

Y, Nb, Ta, P, 

(As) 

  

  O, Cr, W, Mn   

  (Fe), (Co), (Ni)   

  H, F, Cl, Br   

  Actinóides   

1
elementos calcófilos e litófilos na crosta terrestre; 

²calcófilos na crosta terrestre; ³litófilos na crosta terrestre 

(E) Afinidade secundária 

Fonte: Goldschmidt, 1923. 
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Essa classificação agrupa elementos por afinidades geoquímicas e permite verificar se 

a gênese desses elementos reflete a influência da litologia regional ou a interferência 

antropogênica (DOS REIS et al., 2017). Essa classificação segue o princípio de que alguns 

dos minerais, em processo de desagregação, liberam elementos químicos em quantidades 

similares. Tem-se como exemplo a rocha dolomito constituída pelo mineral dolomita. Esse 

mineral ao sofrer intemperismo libera cálcio e magnésio simultaneamente em proporções 

similares, o que evidencia uma correlação positiva. Quando acontece essa correlação, reflete 

uma ocorrência litológica em comum. Caso não ocorra essa similaridade na liberação desses 

componentes, a origem desses elementos é provavelmente por uma interferência antrópica.  

Diante das assertivas supracitadas, infere-se que os metais devem ter uma atenção 

especial no monitoramento de bacias hidrográficas, pois esses elementos químicos podem ser 

adsorvidos pelos sedimentos fluviais e retornar à coluna d’água por meio de alterações de 

suas propriedades físicas e químicas, tais como pH e potencial redox (BORBA; 

FIGUEIREDO; CAVALCANTI, 2004). 

4.3 MOBILIDADE DE METAIS E SEMIMETAIS EM FASES GEOQUÍMICAS DOS 

SEDIMENTOS DE FUNDO 

Para avaliação de risco de amostras ambientais afetadas por contaminação de metais é 

necessário caracterizar as proporções dos elementos em suas várias formas, sob a variada 

gama de condições possíveis em sistemas naturais (URE, 1996). Uma vez adsorvidos nos 

sedimentos, os metais podem ser adsorvidos e formam complexos com carbonatos, óxidos de 

ferro e manganês, carbono orgânico e sulfetos (RAO; SAHUQUILLO; LOPEZ SANCHEZ, 

2008). A formação desses complexos regula a distribuição, mobilidade, a biodisponibilidade e 

consequentemente a toxicidade dos metais de acordo com as condições ambientais 

(RAURET, 1998). 

A mobilidade dos metais citada no parágrafo acima depende de múltiplos fatores, 

como as características dos sedimentos e a forma química do metal, as quais determinam o 

quanto as concentrações dos elementos estão móveis, lábeis ou disponíveis para as espécies 

que vivem num determinado meio (RAO; SAHUQUILLO; LOPEZ SANCHEZ, 2008). A 

mudança de fase é comandada por processos como decomposição-ressuspensão, sorção-

adsorção e complexação-descomplexação (RUIZ, 2001). Esses processos são controlados 

principalmente por pH, potencial redox e agentes complexantes dissolvidos na matéria 

orgânica (RAURET, 1998). 
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A determinação da mobilidade dos metais pode ser realizada por meio de técnicas de 

extração sequencial (LI; CAI, 2015; MAIA, 2017), um método difundido e estabelecido para 

o fracionamento do teor de metais em solos e sedimentos (NEMATI et al., 2011). Essa técnica 

consiste na aplicação de reagentes para uma série de extrações contínuas em amostras de solo 

ou sedimentos, utilizando soluções pré-definidas, levando em consideração fatores como o 

tipo de reagente, concentração, temperatura e tempo. As frações encontradas fornecem 

informações sobre a proporção do metal que está associada a uma determinada fase 

geoquímica (RAO; SAHUQUILLO; LOPEZ SANCHEZ, 2008). 

Diante da diversidade dos procedimentos de extração, a Community Bureau of 

Reference, baseada nas modificações do método proposto por Tessier (1979), criou um 

procedimento padronizado de extração em três etapas, sendo conhecido por BCR 701, 

obtendo metais nas frações trocável, redutível (metais associados a óxidos de ferro e 

manganês), oxidável (metais associados à matéria orgânica e sulfetos) e residual (metais 

associadas à fração não silicática dos sedimentos). 

Na fase trocável são determinados os metais solúveis em água e ácido fraco; trocáveis 

que são fracamente retidos na superfície dos sedimentos por interação eletrostática fraca e 

aqueles que foram coprecipitados com os carbonatos (OYEYIOLA et al., 2014). O processo 

de adsorção-desorção influenciado pelas mudanças na composição iônica da água provoca 

alteração na labilidade dos elementos (RAO; SAHUQUILLO; LOPEZ SANCHEZ, 2008). 

Metais ligados a esta fase são considerados potencialmente disponíveis aos organismos 

aquáticos, pois são mais facilmente liberados no ambiente e prontamente disponíveis para a 

absorção biológica.  

Metais extraídos na fase redutível correspondem aos metais associados a óxidos de 

ferro e manganês, que podem estar no sedimento como aglomerantes entre as partículas, ou 

recobrindo-as, e apresentam uma grande superfície para adsorver metais, além de serem 

termodinamicamente instáveis em condições anóxicas (OYEYIOLA et al., 2014). 

Na fase oxidável correspondem aos metais associados à matéria orgânica e sulfeto e 

podem ser liberados, com a degradação da matéria orgânica, em condições oxidantes. 

Tessier (1979) salienta que os metais e semimetais podem estar ligados de várias formas à 

matéria orgânica, como: organismos vivos, detritos e revestimentos de partículas minerais; e a 

complexação está relacionada ao fenômeno de bioacumulação. Esta etapa simula a 

disponibilidade de metais em períodos relativamente longos em que ocorre variação 

acentuada sob condições ambientais, mas que podem ser mobilizados por processos de 
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decomposição, uma vez que metais ligados à matéria orgânica e ao sulfeto podem ser 

facilmente liberados sob condições oxidantes. 

Na última etapa, fase redutível, ocorre a extração de metais no retículo cristalino de 

minerais primários e secundários. Metais extraídos predominantemente nesta fase não são 

esperados para ser disponíveis em solução num breve período de tempo sob condições 

normalmente encontradas na natureza (TESSIER, 1979). Portanto, as concentrações nessa 

fase não são de preocupações emergentes.  

O procedimento de extração citado tem sido adotado em diversos estudos ambientais 

que buscam avaliar o potencial de mobilidade e disponibilidade de metais e semimetais entre 

as fases geoquímicas, principalmente em sedimentos de bacias hidrográficas contaminadas 

por esses elementos químicos (DA SILVA et al., 2002; PEREIRA et al., 2007; SILVA et al., 

2018a). Ainda alguns autores avaliam o potencial de risco ecológico dos resultados obtidos na 

fase trocável por meio do código da avaliação do risco (RAC). Essa avaliação considera o 

percentual de metais associados à fração trocável, onde os elementos químicos estão 

fracamente ligados aos sedimentos, portanto possuem maior possibilidade de serem 

apresentarem remobilizados (PASSOS et al., 2010). Para Rodrigues (2013), essa avaliação é 

uma ferramenta que propicia informações essenciais e importantes nos estudos de mobilidade 

de metais em sedimentos fluviais e auxilia na gestão de risco dos sedimentos fluviais. No 

entanto, há críticas ao RAC por avaliar o risco associado a cada elemento com base em 

percentagens e por não considerar o fato de que distintos metais afetam os organismos 

aquáticos de forma diferente, por exemplo, concentrações de cádmio são consideravelmente 

mais tóxicas que as concentrações de zinco (OYEYIOLA et al., 2014). Portanto, deve-se ter 

cautela na interpretação dos resultados do RAC.  

Percebe-se que a disposição de metais e semimetais em ambientes fluviais são 

preocupantes. Outro problema ambiental, no tocante à proteção e ao manejo dos recursos 

hídricos, diz respeito à contaminação microbiológica por esgotos sanitários, como já citado. 

Esses resíduos podem causar diversos agravos à saúde; e dependendo da concentração os 

elementos químicos podem influenciar na comunidade biótica das águas e causar 

modificações. No item a seguir serão discutidos sobre bactérias e vírus e como as 

concentrações de metais podem interferir nos mecanismos de sobrevivência desses patógenos. 

4.4 BACTÉRIAS E VÍRUS EM AMBIENTES FLUVIAIS 

Em cenários de baixos indicadores de saneamento e com altas descargas de poluentes, 

há demanda de estudos que visam à gestão e mitigação do risco de contaminação por 
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patógenos de veiculação hídrica. Avaliações são necessárias principalmente pelos casos de 

surtos por patógenos veiculados pela água; os causados por bactérias e vírus entéricos são os 

mais frequentemente registrados.  

A avaliação da qualidade microbiológica em águas e sedimentos de bacias 

hidrográficas tem um papel destacado no processo da gestão e prevenção da saúde. Nesses 

ambientes, a detecção de todos os possíveis patógenos é impraticável devido: (i) à grande 

variedade e diversidade de patógenos que podem estar presentes na água; (ii) à baixa 

concentração de cada espécie de patógeno que requer concentração de grandes volumes de 

água para detectá-los; (iii) à falta de métodos padronizados para detecção rápida de alguns 

desses patógenos; o recurso adotado é o de se verificar a presença e quantificar organismos 

indicadores (DE BRAUWERE; OUATTARA; SERVAIS, 2014). 

Como indicadores são utilizadas as bactérias do grupo coliforme, que podem indicar a 

presença de patógenos entéricos em matrizes ambientais, como água, solo, sedimento, 

alimentos e outras. Dentre os coliformes, os termotolerantes são capazes de fermentar lactose 

a temperaturas próximas de 45 °C, sendo a E. coli a principal representante desse grupo. A 

E. coli faz parte da família Enterobacteriaceae, presente na microbiota intestinal de humanos e 

animais. Kaper, Nataro e Mobley (2004) salientam que essas bactérias coloniza o trato 

gastrointestinal humano infantil desde as primeiras horas depois do nascimento. 

A E. coli possui a capacidade de exercer um efeito benéfico sobre o organismo 

hospedado, suprimindo a multiplicação de bactérias prejudiciais e sintetizando uma 

considerável quantidade de vitaminas. Porém, alguns tipos patogênicos de E. coli podem 

causar uma variedade de doenças, incluindo diarreia, síndrome hemolítica-urêmica, infecções 

de bexiga e rim, septicemia, pneumonia e meningite. Bhutta; Das (2013) e Liu et al. (2012) 

ainda ressaltam que a diarreia bacteriana é uma das principais causas de morte em crianças 

com menos de 5 anos de idade, especialmente em países de baixa renda, sendo responsável 

por 800.000 mortes por ano em todo o mundo.  

Kaper, Nataro e Mobley (2004) explicam que essa versatilidade tem sido associada ao 

fato de diferentes linhagens de E. coli terem adquirido variados genes de virulência. Tortora, 

Funke e Case (2016) elucidam que os fatores de virulência são estruturas, produtos ou 

estratégias que as bactérias utilizam para ―driblar‖ o sistema de defesa do hospedeiro e causar 

uma infecção. As toxinas e fatores de adesão são os fatores de virulência mais comumente 

encontrados em E. coli. Kaper, Nataro e Mobley (2004) ressaltam que apenas uma pequena 

parte das estirpes apresenta patogenicidade responsável por enfermidades, de E. coli 

diarreiogênicas. Estas estirpes dividem-se em seis categorias: 
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 E. coli enteropatogênica (EPEC); 

 E. coli enterohemorrágica (ETEC): secreta proteínas termolábeis e 

termostáveis; 

 E. coli enteroagregativa (EAEC): forma biofilmes que aderem à superfície 

celular; secreta citotoxinas e enterotoxinas; 

 E. coli enteroinvasiva (EIEC): invade o tecido epitelial; destrói o fagossomo; 

multiplica conseguindo migrar para células adjacentes;  

 E. coli de aderência difusa (DAEC).  

Estudos de estirpes diarreiogênicas de E. coli estão sendo analisados em águas 

superficiais internacionais. Citam-se os de Akter et al. (2013), que analisaram 46 rios na 

República Popular de Bangladesh e observaram a prevalência das estirpes de ETEC, E. coli 

produtora de toxina Shiga (STEC) e EPEC nos cursos d’água no país, corroborando a 

premissa de que são os patótipos recorrentes na contaminação microbiológica de águas 

superficiais por todo o mundo. Em estudo realizado em águas superficiais no estado de Osun, 

sudoeste da Nigéria, Titilawo, Obi e Okoh (2015) observaram que em 300 colônias isoladas 

em dez estações amostrais, aproximadamente 91% apresentavam genes de virulência 

relacionados a algum patótipo de E. coli; sendo assim, apenas 9% das colônias não 

apresentavam risco à saúde humana ou animal, confirmando a alta proporção da 

contaminação microbiológica na área de estudo. Nesse mesmo estudo na Nigéria, 

aproximadamente 45% das amostras eram da estirpe ETEC, seguida pela EHEC e EPEC. 

Apesar da importância da identificação de estirpes no meio ambiente, no Brasil tais 

estudos são escassos em bacias hidrográficas. Citam-se como exemplo Schuroff et al. (2014), 

que estudaram a presença de EPEC e EHEC em Londrina- PR, e Célico et al. (2014), que 

observaram virulência de E. coli em água para irrigação. Na bacia hidrográfica do rio Doce há 

apenas um estudo realizado em 2016 por Drumond (DRUMOND et al., 2018). Nesse estudo 

foi verificada a contaminação diarreiogênica de patótipos de E. coli STEC, EPEC e ETEC na 

bacia hidrográfica do rio Xopotó, tributário do rio Doce. 

Como a técnica de identificação de estirpes patógenas é onerosa e cara, a legislação 

brasileira (CONAMA 357/05) solicita a investigação de E. coli. Perante tal assertiva, estudos 

monitoraram a presença de E. coli em bacias hidrográficas. Os números desses 

microrganismos em ambientes aquáticos são expressivos e preocupantes, uma vez que a 

presença dessas bactérias podem indicar a limitação dos usos das águas de uma determinada 

bacia hidrográfica. Citam-se como exemplo os estudos realizados por Drumond et al. (2018), 
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Nascimento et al. (2019), que mensuraram até cem vezes a mais de E. coli em bacia 

hidrográfica do que preconiza a legislação brasileira. Valores semelhantes foram detectados 

no rio Santa Bárbara; e essa concentração foi atribuída ao lançamento de esgoto sanitário sem 

tratamento (MARQUES, 2016). Portanto, percebe-se que tais bactérias estão presentes em 

ambientes fluviais e podem causar aos usuários danos severos à saúde.  

Outro patógeno bacteriano que se destaca pela importância em águas contaminadas é 

Salmonella spp., que é frequentemente encontrada em excretas humanas e animais, sendo uma 

bactéria gram-negativa, considerada zoonótica (GRIFFITH et al., 2016). Comparada a outras 

bactérias entéricas, o gênero Salmonella é prevalente em suínos, bovinos e outros animais 

domésticos, podendo ser transferida para águas fluviais por meio do carreamento das fezes 

desses animais e pelo lançamento de esgoto sanitário sem tratamento. Ressalta-se que a 

Salmonella spp. possui capacidade aumentada de sobrevivência em meio livre e pode ser 

reativada no ambiente, dependendo de temperatura, nutriente, umidade e pH 

(GRIFFITH et al., 2016). Portanto, são patógenos que devem ser monitorados. 

Recentemente, pesquisas têm revelado a limitação dos indicadores tradicionais, em 

especial as bactérias do grupo coliforme, como garantia da ausência de alguns patogênicos, 

como vírus entéricos e cistos de protozoários, mais resistentes do que os próprios organismos 

indicadores. Os dados epidemiológicos indicam que os vírus são importantes agentes 

etiológicos de doenças transmitidas pela água, uma vez que as bactérias são rapidamente 

inativadas (se comparadas aos vírus entéricos). Eles podem permanecer estáveis por longos 

períodos na água, resistir a condições ambientais desfavoráveis ou letais para outros 

microrganismos, tais como: pH extremo, temperaturas elevadas, salinidade e radiação 

ultravioleta.  

Fong e Lipp (2005) descrevem vírus entéricos como microrganismos presentes no 

trato gastrointestinal, podendo ser eliminados nas fezes. Eles podem ser introduzidos no 

ecossistema aquático por meio da descarga de esgotos ou escoamento das atividades 

agrícolas. O solo pode ser contaminado por práticas agrícolas que utilizam esterco animal ou 

chorume de porco como fertilizantes e/ou irrigação com águas residuais contaminadas.  

Os vírus entéricos não são capazes de multiplicar-se fora de um hospedeiro, mas 

podem persistir no ambiente durante um período prolongado num estado infeccioso devido à 

sua natureza estável não envelopada. Eles podem adsorver-se facilmente a partículas sólidas, 

protegendo-se assim de fatores de inativação (TANK et al., 2010). Entre os vírus entéricos 

veiculados em água, o Adenovírus Humano (HAdV) pode ser considerado como um bom 

indicador de contaminação fecal, devido à sua abundância em esgoto e persistência no 
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ambiente, bem como à sua potencial infecciosidade, sua importância epidemiológica e fácil 

detecção (POMA et al., 2012). HAdV é um membro do gênero Mastadenovírus da família 

Adenoviridae, que compreende pelo menos 51 sorotipos, que são classificados em sete 

sorotipos (A – G). HAdV é responsável por causar diversos problemas de saúde (incluindo 

doenças respiratórias, gastrointestinais e infecções urinárias), mas também por causar um 

grande número de infecções assintomáticas; e todos os sorotipos de HAdV podem ser 

excretados em alta concentração nas fezes de indivíduos infectados (VERANI et al., 2019). A 

propagação pode ocorrer no trato respiratório, no trato gastrointestinal e de outros órgãos. 

Fong e Lipp (2005) colocam que essa propagação pode ocasionar múltiplas doenças, como as 

gastroenterites, uretrites, cervicites, faringites, doenças respiratórias agudas, conjuntivites, 

meningites e encefalites. Pond (2005) descreve que esses quadros clínicos de infecção são 

moderados, mas existem casos fatais reportados na literatura.  

Esses recursos justificaram a inclusão de HAdVs na lista de candidatos a 

contaminantes da água da Agência de Proteção Ambiental (EPA EUA, 2016). Além disso, 

muitos estudos também sugeriram o uso de HAdV como um indicador da contaminação viral 

na água (WYER et al., 2012). Essas recomendações relativas aos HAdVs são feitas em 

relação a várias características dos HAdV, sendo essas:  

 resistência à desinfecção por radiação ultravioleta (LINDEN et al., 2007); 

 frequência e abundância nas águas em comparação com outros vírus entéricos, 

com concentrações de cópias genômicas (CG), variando de aproximadamente 

10
8
 CG 100

-1
 mL

-1
 em esgoto urbano (MUSCILLO et al., 2008) e 

aproximadamente 10
3
 a 10

8
 CG 100

-1
 mL

-1
 em águas superficiais (POMA et al., 

2012); 

 associação com surtos de doenças em águas de recreação; 

 estabilidade do seu genoma em comparação com os vírus RNA; 

 possibilidade de cultivo biomolecular (para a maioria das cepas) e de detecção que 

permite a proporção de partículas infecciosas nas unidades genômicas a serem 

estimadas. 

Ressalta-se que a detecção de vírus entéricos em bacias hidrográficas é rara no Brasil, 

possivelmente por ser onerosa. As pesquisas que envolvem o tema enfatizam que o estudo de 

vírus entéricos em águas superficiais é importante para avaliar os riscos à saúde pública, como 

exemplo, citam-se as pesquisas de DALLA VECCHIA et al. (2015); ELMAHDY et al. (2016) 

e RIGOTTO et al. (2010).  
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Além de verificar a presença e a quantificação dos microrganismos citados, é 

importante analisar sua dinâmica no sistema aquático. Como já citado, o lançamento de 

esgoto sanitário sem o tratamento adequado pode disseminar patógenos causadores de 

diversas doenças. Assim também acontece para as atividades de agropecuária, pois os dejetos 

animais podem ser carreados para as águas superficiais e para os sedimentos fluviais, 

ocasionando aumento da poluição no manancial e disseminando patógenos zoonóticos, por 

exemplo. Devido à disseminação de doenças, torna-se necessário analisar o decaimento desses 

microrganismos em ambientais aquáticos, pois se compreende os impactos potenciais 

referentes a organismos patogênicos.  

Nos ambientes naturais, fatores externos como radiação solar, salinidade e interação 

com sólidos afetam o decaimento bacteriano. Outras condições do meio aquático também 

podem favorecer ou não a mortalidade desses microrganismos, como, por exemplo, a 

turbulência e a concentração inicial dos organismos analisados. Em rios turbulentos e mais 

contaminados, é maior a concentração de patógenos e maior a taxa de remoção bacteriana do 

que em rios lentos e menos poluídos. Na literatura há diversos estudos que indicam a cinética 

do decaimento bacteriano (VON SPERLING, 2014). Uma das formas de analisar é calcular 

empiricamente o coeficiente de decaimento, que alguns denominam de Kb, e que se dá por 

meio de equações matemáticas como as realizadas nos estudos desenvolvidos por (LIMA; 

MAMEDE; LIMA NETO, 2018; CONCEIÇÃO et al., 2017; SALLA et al., 2013).  

 Outros estudos analisam os parâmetros t90 e t99, correspondentes ao tempo de remoção 

de 90% e 99% de concentração bacteriana, respectivamente, que também são empregados na 

modelagem hidrodinâmica. Apesar da extensa literatura disponível que aplica esses 

parâmetros  em modelos hidrodinâmicos, não existe uma padronização metodológica para sua 

avaliação. Uma das críticas é que, além das taxas de decaimento, muitos outros fatores físicos 

e químicos deveriam ser considerados nas modelagens hidrodinâmicas, bem como os aspectos 

biológicos que afetam o decaimento, como predação e resistência genética (CARNEIRO; 

CORTES, WASSERMAN, 2018).  

 A fim de avaliar t90 de E. coli as pesquisas têm empregado um inóculo de bactérias em 

ensaios, onde o decaimento é usado para o estabelecimento de expressões matemáticas 

(ALKAN, 1999; CHAN; THOE; LEE, 2015). Estas técnicas são realizadas em experimentos 

em escala de microcosmos ou mesocosmos no campo ou em condições de laboratório. 

Rozen e Belkin (2005) chama a atenção para as limitações dos experimentos de campo e de 

laboratório: os experimentos de laboratório não podem simular a complexidade ambiental; 

estudos de campo, usados para validar os resultados laboratoriais, produzir dados específicos 
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do local, bem como os levantamentos de monitoramento de campo, carecem de controle 

populacional alvo: a maioria ignora o histórico de crescimento anterior das cepas. Os estudos 

variam de sistemas bem controlados, produzindo conhecimento superficial para sistemas 

complexos nos quais os processos não podem ser adequadamente controlados e, portanto, 

podem não produzir resultados válidos. Assim, para superar essas limitações, é necessária a 

consideração da escala apropriada, consistente com o que pode ser esperado. Deve ser 

entendido que qualquer projeto experimental pode fornecer apenas informações parciais e 

imprecisas. No entanto, os ensaios com microcosmos podem alterar significativamente as 

características das comunidades e ecossistemas (BEARDSLEY et al., 2003). Os 

microcosmos, então, podem ser considerados um modo indireto de compreensão sobre o 

decaimento bacteriano, e os resultados obtidos por meio deles devem ser analisados e 

interpretados com cautela.  

Como se pode perceber, o uso e a ocupação do solo têm ocasionando a disseminação 

de microrganismos em ambientes fluviais, bem a liberação de metais e semimetais como já 

citado. Questiona-se portanto, a relação entre os elementos químicos e os microrganismos. Na 

seção a seguir são expostas informações da interferência de concentrações de metais e 

semimetais em bactérias e vírus. 

4.5 INTERFERÊNCIA DOS METAIS E SEMIMETAIS EM ORGANISMOS 

AQUÁTICOS 

Os metais/semimetais interferem na atividade metabólica e no crescimento das 

populações bacterianas, impactando, por consequência, na diversidade microbiológica 

(CANTÓN; RUIZ-GARBAJOSA, 2011). Além disso, estes elementos podem causar danos à 

estrutura da membrana celular e do ácido desoxirribonucleico (DNA), alteração da 

especificidade das enzimas e rompimento das funções celulares. O principal mecanismo de 

extrusão de íons metálicos celulares ocorre por transporte ativo. No entanto, as reações de 

oxidação, redução, metilação e desmetilação também desempenham um papel importante 

frente ao estresse.  

Entre os mecanismos de resistência bacteriana a antimicrobianos mais comuns, estão a 

bomba de efluxo e a atuação de plasmídeos (BAKER-AUSTIN et al., 2006). Este último 

mecanismo também atua na resistência a metais e semimetais . A presença de agrupamento de 

genes em plasmídeos é benéfica para a sobrevivência do organismo, pois os genes poderão ser 

transferidos juntos em um evento de conjugação (BAKER-AUSTIN et al., 2006). Se a 

resistência for mediada por plasmídeos, aquelas bactérias que possuírem agrupamento de 
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genes de resistência terão mais facilidade em transferi-los, e estes indivíduos terão, por 

consequência, uma maior chance de sobrevivência no ambiente estressado. Em tal situação, 

pode-se sugerir uma associação entre resistência a antimicrobianos e tolerância a metais e 

semimetais (BRUINS; KAPIL; OEHME, 2000). As bombas de efluxo são proteínas 

integrantes da membrana plasmática e têm sido responsabilizadas por diversos casos de 

resistência a antimicrobianos, já que as mesmas são expelidas para fora da célula por meio 

deste mecanismo (BAQUERO; MARTÍNEZ; CANTÓN, 2008). 

Em relação aos vírus entéricos, estudos indicam que a influência de concentrações de 

metais e semimetais nessas partículas é rara. Os vírus entéricos têm uma camada de proteínas 

que protegem seu material genético, mas as concentrações de metais e semimetais podem 

atuar como mediadores de interações entre proteínas e seus ligantes (ROWLAND; 

INAMDAR; PARR, 2017). Citam-se como exemplo as concentrações de ferro que podem 

alterar o genoma dos vírus e, consequentemente, contribuir para o surgimento de novas cepas 

infecciosas (CHATURVEDI; SHRIVASTAVA; UPRETI, 2004; SHRIVASTAVA et al., 

2002). O ferro pode se ligar a partículas sólidas, agregando partículas virais 

(SHRIVASTAVA et al., 2002). Essa agregação pode facilitar a estabilidade viral, protegendo 

vírus entéricos de fatores inativadores, como as radiações ultravioletas UVA e UVB. 

Concentrações de ferro também influenciam na precipitação de partículas sólidas e, 

consequentemente, na precipitação de vírus que são agregados a essas partículas, favorecendo 

a contaminação dos sedimentos fluviais com patógenos.   

Como já descrito, os metais podem ser adsorvidos e precipitar nos ambientes aquáticos 

e, devido às mudanças de algumas variáveis químicas, podem ser remobilizados na coluna 

d’água. Isso pode interferir na comunidade biológica existente no ambiente aquático, além das 

bactérias e vírus. Citam-se como exemplo os danos que esses elementos químicos podem 

causar nos ácidos nucleicos, como no DNA, provocando mutações dos organismos expostos 

às concentrações anômalas de metais, o que representa risco para a saúde humana, animal e 

vegetal.  

Essa capacidade de induzir alterações no material genético denomina-se 

genotoxicidade, estando estreitamente relacionada com anomalias genéticas, como cânceres e 

doenças hereditárias. Beyersmann e Hartwig (2008) ressaltam que avaliar os efeitos tóxicos 

dos metais no DNA é uma etapa complexa, pois depende de vários fatores, tais como: os 

mecanismos de captação por meio das membranas celulares, a distribuição intracelular e as 

ligações a macromoléculas celulares. Os mesmos autores explicam que há três principais 

mecanismos de carcinogenicidade dos metais, quais sejam: i) interferência com regulação 
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celular redox e indução de estresse oxidativo, o qual pode causar dano oxidativo no DNA ou 

desencadear cascatas sinalizadoras que levam à estimulação do crescimento celular; 

ii) inibição do principal sistema de reparo do DNA, resultando em instabilidade genômica e 

acúmulo de mutações críticas; iii) desregulação da proliferação celular pela indução de vias 

sinalizadoras ou inativação de controles de crescimento, tais como os genes supressores de 

tumor. Na Figura 1 são apresentados resumidamente os mecanismos de carcinogenicidade de 

compostos metálicos. 

Dentre os mecanismos supracitados, o estresse oxidativo é o mais descrito na literatura  

(BENASSI, 2004; BEYERSMANN; HARTWIG, 2008). COSTA et al. (2003) 

complementam que esse estresse é causado pela diminuição da capacidade antioxidante de 

enzimas específicas. Também se relata em literatura, segundo Benassi (2004), que os metais 

podem atuar na alteração do DNA nas vias de transdução de sinais, induzindo o 

desenvolvimento de câncer e quebra da dupla-fita de DNA, gerando material 

extracromossômico. Hashimoto et al. (2007) expõem que as moléculas de DNA possuem 

mecanismos de reparo para manter a sua integridade, no entanto, os metais podem interferir 

na ação de algumas proteínas reparadoras, impedindo tal ação.  

 

Figura 1- Mecanismos de carcinogenicidade dos metais 

 

Fonte: Beyersmann e Hartwig, 2008. 
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Ressalta-se que testes de monitoramento genotóxico voltados ao ambiente têm sido 

amplamente utilizados para complementar os testes físicos, químicos e outros testes 

biológicos (GERAS’KIN et al., 2011; LOURENÇO et al., 2012; SEGURA et al., 2016). 

Dentre os ensaios mais promissores para avaliação da genotoxicidade, o teste de 

Micronúcleos (MN) detecta alterações nos cromossomos, como perda de parte do 

cromossomo ou de um cromossomo inteiro durante a divisão celular (TANIWAKI et al., 

2013). O teste utilizando o modelo celular vegetal de meristema de Allium cepa – A. cepa 

(cebola) é um dos mais promissores, sendo aplicado em diversos estudos (GEREMIAS et al., 

2012; MAZZEO; FERNANDES; MARIN-MORALES, 2011). Alguns autores recomendam o 

uso de A. cepa para o rastreio de qualidade das águas superficiais, porque tal modelo tem alta 

sensibilidade às induções genéticas, é de rápido crescimento, fácil de manusear e não requer 

condições dispendiosas (DÜSMAN et al., 2014). 

Diversos estudos utilizaram os ensaios de genotoxicidade para avaliar a toxidade de 

metais. Cita-se Fiskesjö, que em 1981 demonstrou resultados positivos do cobre para 

mutações no teste de A. cepa. Posteriormente, em 1988, este mesmo autor realizou um estudo 

com diferentes metais e semimetais (Hg, Cu, Ni, Cd, Be, Al, Mn e Li) e concluiu que alguns 

deles induziram anomalias cromossômicas específicas, por exemplo, concentrações de níquel 

induziram uma forma atípica na metáfase. Inceer et al. (2000) utilizaram desses testes para 

avaliar os efeitos citogenéticos de resíduos de minas de cobre em diferentes concentrações. Os 

autores concluíram que as concentrações de cobre podem causar efeitos deletérios nas células 

da raiz de A. cepa. 

Ao avaliar a qualidade da água de um rio impactado por concentrações de cromo, 

Matsumoto et al. (2006) observaram frequências significativas de anomalias cromossômicas e 

micronúcleos em células meristemáticas de A. cepa expostas a amostras de água. Enquanto 

Yi, Wu e Jiang (2007) analisaram a influência das concentrações de arsênio e demonstraram 

uma relação dose-dependente tanto para a indução de micronúcleo quanto para a inibição do 

índice mitótico, e concluíram que em raízes de A. cepa é um método sensível para detectar a 

genotoxicidade de águas contaminadas por esse semimetal.  

Na literatura diversos estudos relatam que águas de bacias hidrográficas estão 

contaminadas e apresentaram efeitos severos sobre material de A. cepa, da inibição da raiz ao 

dano ao DNA. Citam-se os estudos desenvolvidos por Smaka-Kincl et al. (1996) nas águas do 

rio Drava (Eslovênia), no qual foi verificado que as águas interferiram no índice mitótico. 

Barbério et al. (2009) investigaram o efeito citotóxico e potencial genotóxico da água do rio 

Paraíba do Sul nas cidades de Tremembé e Aparecida (São Paulo, Brasil). Também 
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verificaram que as águas da referida bacia apresentaram um potencial citotóxico, devido 

provavelmente aos efluentes industriais com altas concentrações de metais e semimetais. 

Nunes et al. (2011) também realizaram bioensaios com A. cepa para avaliar a qualidade das 

águas do rio Sinos (Rio Grande do Sul, Brasil), que recebe efluentes industriais e sanitários, e 

verificaram que todas as amostras de água mostraram-se citotóxicas, genotóxicas e com 

efeitos mutagênicos. Portanto, percebe-se que concentrações de metais e semimetais podem 

induzir anomalias em organismos que fazem parte do ecossistema de bacias hidrográficas. 

4.6 QUALIDADE DAS ÁGUAS E DOS SEDIMENTOS DA REGIÃO ALTO RIO 

DOCE 

Além do lançamento de esgoto sanitário, os processos de uso e ocupação do solo com 

utilização dos recursos hídricos sem o devido planejamento, a aplicação de técnicas 

inapropriadas de agricultura e o aumento da população e da industrialização sem gestão 

adequada possivelmente resultam na alteração da qualidade do ambiente aquático 

(XU et al., 2018). Diante desses problemas ambientais, é relevante o monitoramento da 

qualidade das águas para fornecer informações necessárias para a definição de estratégias e 

para o Planejamento e Gestão Integrada dos Recursos Hídricos, subsidiando a formação e 

atuação dos Comitês e Agências de Bacias que atuam no gerenciamento de bacias 

hidrográficas. Para Zimmerman, Mihelcic e Smith (2008), por meio do monitoramento 

ambiental é possível obter dados analíticos que podem ser comparados com valores 

previamente estabelecidos e, assim, diagnosticar se as variáveis de um manancial estão dentro 

de critérios ou padrões de qualidade estabelecidos pelas agências de controle ambiental. 

Diversos estudos (como os discutidos no Apêndice B) indicam que as águas superficiais e 

subterrâneas estão contaminadas e causando sérios impactos na saúde da população mundial. 

Pelos resultados dessas pesquisas percebe-se a importância de monitorar as águas por meio de 

diversas variáveis, em distintas condições sazonais e espaciais. Cosgrove e Loucks (2007) 

citam a necessidade de desenvolver um sistema global de informações de monitoramento das 

águas para fornecer as informações para a gestão dos recursos hídricos. Ainda, esses mesmos 

autores ressaltam que tal sistema deveria fornecer um amplo espectro de informações a partir 

do nível local, até os níveis nacionais e global (por exemplo, dados de monitoramento, 

documentos públicos e planos nacionais). Desta forma, o sistema garantiria a disseminação de 

informações e auxiliaria os gestores e usuários nas tomadas de decisões em relação aos 

recursos hídricos.  
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Os estudos expostos no Apêndice B e outros, como os desenvolvidos por Calazans et 

al. (2018), Queiroz et al. (2010) e Silva et al. (2018a), descrevem a contaminação das águas 

por metais e semimetais. Esses contaminantes inorgânicos têm ganhado uma visibilidade 

maior no monitoramento, tendo em vista a toxidade desses elementos. Alguns estudos 

utilizam índices para auxiliar na interpretação das concentrações desses elementos químicos, 

entre eles o Índice de Contaminação por Tóxicos (ICT). Esse índice é estruturado com base 

em substâncias, incluindo metais e semimetais detectados em água, a partir do qual se 

comparam os valores analisados com os limites definidos por legislações pertinentes. 

Segundo von Sperling (2014), essa metodologia é adotada pelo IGAM para analisar os 

resultados mensurados nos mananciais mineiros. No estudo realizado por 

Ribeiro et al. (2012), também foi utilizado o mesmo cálculo para analisar os resultados 

mensurados em suas pesquisas. Assim como para outros índices já descritos, há algumas 

limitações que devem ser levadas em conta, por exemplo, no cálculo de ICT consideram-se as 

concentrações totais. Pereira et al. (2007) alertam que os diversos índices de qualidade de 

água podem ocultar a multiplicidade de condições que ocorrem num manancial. No entanto é 

um meio eficaz de comparação e de comunicação para os usuários e gestores de uma 

determinada bacia hidrográfica. 

No Brasil, assim como em outros países do mundo, é constante a preocupação com a 

poluição de rios sob intensa pressão antrópica, os quais estão impactados com contaminantes, 

principalmente metais/semimetais, matéria orgânica e patógenos.  

Um exemplo é o rio Doce, no qual, devido as diversas atividades antrópicas e aos usos 

múltiplo de seus recursos hídricos, ocorre pressão ambiental que ocasiona problemas, tais 

como: contaminação da água por águas residuárias, por agrotóxicos e fertilizantes; 

desmatamento, erosões, assoreamento, dentre outros (FELIPPE et al., 2016). A bacia 

hidrográfica do rio Doce possui uma área de drenagem de 83.400 km
2
, e uma população 

estimada de 3,5 milhões de habitantes (FELIPPE et al., 2016). Por possuir distintas 

características morfoestruturais, ela é dividida em três regiões: baixo, médio e alto.  

A economia da região do Alto rio Doce é diversificada com inúmeras indústrias nos 

setores da siderurgia, metalurgia, alimentação, celulose, e principalmente a mineração. Em 

relação ao setor minerário, destaca-se a mineração de ferro, manganês e bauxita no 

Quadrilátero Ferrífero, que é de primordial importância para o Brasil. Além das minerações 

citadas, os garimpos de ouro ocorrem de forma extensiva, predatória e, muitas vezes, ilegal. 

Dorr (1969) realizou os primeiros estudos na província mineral do Quadrilátero Ferrífero e 

descreveu as unidades geológicas na região.  
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O Alto rio Doce foi o foco de estudos que iniciaram na década de 70 por 

pesquisadores da Universidade Federal de Ouro Preto, no rio Gualaxo do Norte, o qual foi 

afetado pelo rompimento da estrutura da barragem de rejeito de Fundão em 2015 

(Mariana/MG). Em algumas pesquisas nos tributários da bacia do rio Doce observou-se que o 

uso e ocupação do solo inadequado e o lançamento sem tratamento de esgoto sanitário nos 

rios foram os responsáveis pela concentração elevada de microrganismos indicadores de 

contaminação fecal. Cita-se, como exemplo, a presença de microrganismos no rio Piracicaba, 

a qual foi atribuída à criação de gado e porcos encontrada ao longo da bacia hidrográfica, 

assim como o lançamento de esgoto sanitário sem tratamento. Esses fatores também foram 

apresentados por Lacerda e Roeser (2014) para justificar o comprometimento do manancial 

Oratórios. Os despejos de efluentes sanitários foram a provável fonte de depleção da 

qualidade da água nos mananciais: Caratinga, do Peixe, Piranga e Santa Bárbara. Na bacia 

hidrográfica do rio Xopotó, além de verificar a presença de E. coli, também foram 

encontradas estirpes patogênicas de E. coli, ou seja, aquelas que causam doenças 

(DRUMOND et al., 2018). 

Como já citado, a região do Alto rio Doce possui diversas atividades minerárias 

devido a uma parte estar localizada no Quadrilátero Ferrífero. Esse fato influenciou na 

liberação de alguns metais e semimetais nas águas dos mananciais que percorrem a região. 

Devido a essas peculiaridades, outros estudos foram realizados para verificar a origem desses 

elementos químicos no ambiente fluvial.  

Em algumas pesquisas foi constatado que metais e semimetais como arsênio, cádmio, 

cobre, cromo, ferro e níquel foram detectados em níveis elevados em águas superficiais, 

segundo a Resolução CONAMA 357/05- para classe 2, nos tributários do rio Doce 

(PARRA et al., 2007; DA SILVA, 2009). Também foram constados teores elevados de 

mercúrio, provavelmente oriundos das atividades garimpeiras em tributários da região 

referida. Situação essa verificada nos rios: do Carmo, Conceição, Gualaxo do Norte e na 

barragem de Peti (rio Santa Bárbara). 

A influência de substâncias húmicas aquáticas sobre o transporte e a mobilização de 

elementos metálicos também foi demonstrada em alguns estudos. É o caso das pesquisas 

realizadas por (COSTA et al., 2003), nas quais foi verificado que as substâncias húmicas 

influenciaram na biodisponibilidade de metais em meio aquático.  

Na parte leste do Quadrilátero Ferrífero, nas bacias hidrográficas do rio Conceição e 

Ribeirão Caraça, algumas pesquisas verificaram a relação entre carbono orgânico dissolvido e 

elementos metálicos. Concluiu-se que a composição do carbono orgânico e as concentrações 
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dos metais são influenciadas pela sazonalidade. Constatou-se também que a pedologia e o tipo 

de ambiente da região influenciaram os dados obtidos. 

Tendo em vista a importância de estudos biogeoquímicos em relação ao meio 

ambiente, Martins et al. (2004) demostraram que a desintegração dos sulfetos em antigas 

minas de pirita de Ouro Preto, situadas diretamente ao lado do rio do Carmo, acontece sob 

participação de bactérias. 

Devido aos uso e ocupação do solo na bacia hidrográfica, o IGAM possui 62 estações 

de amostragem ao longo da região do Alto rio Doce, que são monitoradas desde 1998. Os 

relatórios emitidos pela instituição indicam que em 2015 os índices de qualidade das águas 

tiveram uma deterioração na bacia hidrográfica do rio Doce (IGAM, 2016). As principais 

variáveis responsáveis por acometer a qualidade das águas foram às bactérias E. coli e as 

concentrações de fósforo e metais como ferro, manganês e chumbo.  

Além das águas, os sedimentos de fundo das bacias do Alto rio Doce também foram 

alvo de pesquisas, tanto por estudos acadêmicos quanto por órgãos estaduais e federais de 

monitoramento ambiental. Em algumas pesquisas foi constatado que os sedimentos 

investigados foram influenciados pela assinatura geológica regional. Isso pode se verificar 

para o caso dos elementos maiores com base nas correlações positivas entre cálcio e magnésio 

no rio Piranga; cádmio e chumbo no rio Conceição; e cobre e zinco no rio Matipó. Na bacia 

hidrográfica do rio Matipó as concentrações de zinco e cobre foram oriundas do intemperismo 

do substrato rochoso constituído por metabasaltos e metatonalitos com intercalações de 

metacalcário calcítico e dolomítico (DOS REIS et al., 2017). 

Para os mananciais onde existe mineração aurífera, tais relações foram observadas 

também para os elementos químicos calcófilos como chumbo e cádmio; arsênio e cádmio; e 

cobre e zinco. Em outros mananciais alguns elementos não se relacionaram, é o caso do zinco 

e do cobre mensurados no Alto do rio Piranga. Portanto, esses elementos podem indicar 

contribuição antrópica na região. Outros estudos realizados nos sedimentos de fundo nos 

tributários do rio Doce relacionam os metais e semimetais detectados à litologia regional e às 

atividades antrópicas (Apêndice C). 

Dentre os mananciais do rio Doce, destaca-se o rio Gualaxo do Norte por possuir em 

sua área de drenagem diversas atividades antrópicas potencialmente impactantes; e em 2015 

foi afetado pelo rompimento das estruturas da barragem de Fundão. Portanto, na seção a 

seguir serão descritas informações desta bacia hidrográfica, foco de estudo desta tese. 
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4.7 ÁREA DE ESTUDO: BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO GUALAXO DO 

NORTE 

A bacia hidrográfica do rio Gualaxo do Norte pertence à bacia hidrográfica do rio 

Doce; localiza-se no Estado de Minas Gerais e apresenta uma área aproximada de 560 km
2
 

(Fig. 2). O rio principal tem sua cabeceira localizada a Nordeste do município de Ouro Preto e 

a Noroeste do município de Mariana, no Quadrilátero Ferrífero. O manancial segue seu curso 

em direção Leste e deságua no rio do Carmo, no município de Barra Longa, MG. No 

Quadro 2 foram expostas as comunidades que pertencem à referida bacia. 

A bacia hidrográfica está inserida no bioma Mata Atlântica, cuja grande fitofisionomia 

evidenciada é a Floresta Estacional semidecidual, destacando-se também a cobertura por 

capoeiras, pastagens e silvicultura (Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do 

Estado de Minas Gerais- EMATER, 2017). Algumas espécies nativas da região constam em 

listas oficiais de espécies ameaçadas: Dalbergia nigra (jacarandá-cabiúna), Melanoxylon 

braúna (braúna) e Euterpe edulis (palmito), todas na categoria vulnerável (IBAMA, 2015). 

O clima da região é o Cwa, clima temperado com inverno seco e verão chuvoso, sendo 

a temperatura média do mês mais frio inferior a 18 ºC e a do mês mais quente superior a 

22 ºC, de acordo com a classificação de Köppen (1931). Geralmente, a estação chuvosa 

ocorre entre os meses de outubro e março, e a estação de estiagem entre junho e setembro. 

Quadro 2- Comunidades que pertencem à bacia hidrográfica 

Município Área Comunidades 

Ouro Preto 78 km
2
 Distrito: Antônio Pereira com 4.480 habitantes (hab.) 

Mariana 375 km
2
 Distritos e subdistritos: Águas Claras (211 hab.), Bento 

Rodrigues (492 hab.), Bicas, Borba, Camargos (83 hab.), 

Campinas, Crasto, Paracatu de Baixo (300 hab.), Paracatu de 

Cima e Ponte do Gama. 

Barra Longa 107 km
2
 Distritos: Gesteira (115 hab.) e Barreto e a sede (5.710 hab.) 

Fonte: Dados da população – Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE (2010). 

 

Quanto às unidades geológicas, o rio Gualaxo do Norte percorre vários tipos de 

rochas: dolomito, filito, granulitos de composição enderbítica e granítica, itabirito, 

metagrauvaca, ortognaisses com intercalações de anfibolito metaultramáfica, quartzito, 

quartzo xisto, rocha metamórfica e xisto, como apresentado na Figura 3 (Serviço Geológico 

do Brasil- CPRM, 2012). O relevo da bacia hidrográfica é fortemente acidentado, constituído, 
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predominantemente, por colinas vertentes convexas e côncavas, anfiteatros, domos, 

afloramentos rochosos e vales encaixados; apresenta notória limitação, sobretudo, das 

atividades agropecuárias e do estabelecimento de sistemas viários (EMATER, 2017). 

Ocorrem na bacia hidrográfica nove classes de uso do solo (Fig. 4). Da área total da 

bacia (560 km
2
), atualmente a região apresenta 50,94% de vegetação nativa, 29,78% de 

pastagem, 6,44% de silvicultura (eucalipto), 4,64% de afloramentos rochosos, 3,89% de 

atividades de mineração, 1,27% com solo exposto ou erodido, 0,70% é ocupada por 

população de comunidade rural, 0,39% por represas ou açudes e 0,17% por cultivos 

(EMATER, 2017). Ressalta-se que a área diretamente afetada pelos rejeitos de mineração de 

ferro oriundos do rompimento da barragem de Fundão corresponde a 1,78% do total. 

Destaca-se a percentagem da vegetação nativa, sendo identificada a existência de 

28.632,54 ha de vegetação distribuída de forma fragmentada por toda extensão da bacia. 

Ressalta-se que essa vegetação, por ser constituinte do bioma Mata Atlântica, pela legislação 

brasileira deve ser mantida e conservada (Lei 11.428/06, conhecida como Lei da Mata 

Atlântica, regulamentada pelo Decreto 6.660/08). 

No alto curso da bacia hidrográfica, a economia dos municípios de Mariana e Ouro 

Preto é embasada no turismo e na mineração, principalmente de ferro, como também de 

gemas preciosas, por exemplo, topázio. Roeser e Roeser (2002) relatam que por volta da 

década de 90 foi encontrado um topázio de 150 g em Antônio Pereira, distrito de Ouro Preto, 

onde nasce o rio Gualaxo do Norte. Deschamps et al. (2002) e Rodrigues et al. (2013) 

salientam que a região é uma das mais importantes do país e a mais conhecida na área 

geológica.  

Eschwege (1833) descreve que a explotação aurífera iniciou no final do século XVII, 

realizada por meio de técnicas rudimentares de extração por garimpo em aluviões. Tal 

atividade, em função das associações minerais presentes nos depósitos de ouro serem ricas em 

metais pesados, constitui uma importante fonte de elementos para o meio superficial. As 

atividades de garimpo ainda ocorrem na região de Antônio Pereira. 

Quanto ao minério de ferro, Vieira (2008) descreve que empresas dedicadas à extração 

do ferro começaram a se instaurar no município na década de 1970, com a instalação da 

Samarco e Samitre, e na década de 1980, com a chegada da Companhia Vale do rio Doce 

(CVRD). Atualmente encontram-se instaladas as minas de Timbopeba (da empresa Vale), 

Alegria (das empresas Samarco-Vale-BHP Billiton) e mina de minério de ferro de Fábrica 

Nova que integra o Sistema Sul da Vale, compondo o complexo de Mariana e utilizando a 

usina de Timbopeba.  
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 No médio e baixo curso da bacia, a economia é embasada na agropecuária, sendo que 

a pecuária leiteira representa 70% da agropecuária. Isso explica que quase um terço da bacia 

hidrográfica apresenta área de pastagem. Ocorrem também as atividades de silvicultura, de 

apicultura, criação de frangos/galinhas caipiras e cultivo de pimentas.  
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Figura 2- Localização da bacia hidrográfica do rio Gualaxo do Norte na bacia do rio Doce e no Quadrilátero Ferrífero, Brasil 

 

Fonte: A própria autora. 
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Figura 3- Litotipos da bacia hidrográfica do RGN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: A própria autora. 
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O perfil longitudinal do RGN está demostrado na Figura 5.  Ao considerar que a 

variação total de altitude do perfil é de aproximadamente 1000 m, em uma distância de 

aproximadamente 90 km, a partir da nascente do rio, observa-se que 600 m de altitude variam 

em apenas 5 km de distância da nascente do rio. Portanto, o rio é do tipo encachoeirado. 

As características morfométricas da bacia hidrográfica do rio Gualaxo do Norte, estão 

apresentadas na Tabela 1. Essas características são importantes para compreender o seu 

comportamento hidrológico e avaliar as possíveis fragilidades da região. Um dos fatores a 

serem avaliados é o coeficiente de compacidade da bacia (kc) que é de 1,892, o que indica que 

há pouca probabilidade de ocorrência de enchentes na parte baixa da bacia, por ocasião de 

chuvas intensas. O fator de forma (kf) é de 0,0849; esse valor é característico de bacias 

alongadas, dessa forma pode-se afirmar, novamente, que a bacia apresenta pouca tendência de 

sofrer enchentes em suas partes baixas, uma vez que, quanto mais alongada, menor a 

probabilidade de que uma chuva intensa cubra toda a bacia hidrográfica. O valor encontrado 

para densidade de drenagem de 2.566 km
-1

 demonstra que a bacia hidrográfica é bem drenada 

e segue o padrão dendrítico, com vales encaixados nos interflúvios (EMATER, 2017). 
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Figura 4- Mapa de uso e ocupação do solo da bacia hidrográfica do RGN 

 

Fonte: EMATER, 2017. 
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Figura 5- Perfil longitudinal da bacia hidrográfica do RGN 

 

P- Estações de amostragem localizadas no rio principal. 

Fonte: A própria autora. 

 

Tabela 1- Características físicas da bacia hidrográfica 

Parâmetro Valor Unidade 

Área (A) 560,00 km
2
 

Perímetro (Per) 155,83 km 

Coeficiente de compacidade (kc) 1,89 - 

Comprimento axial (L) 79,13 km 

Fator de forma (kf) 0,08 - 

Comprimento total dos cursos d´água  1365,12 km 

Densidade de drenagem  2,57 km
-1

 

Percurso médio do escoamento superficial (Ies) 97,42 m 

Elevação média  710 m 

Declividade  0,00556 m m
-1

 

Fonte: Adaptado Martinelli, 2017. 

Usos das águas da bacia hidrográfica do rio Gualaxo do Norte  

 Abastecimento de água público 

Um dos usos da água do manancial é para o abastecimento da população local. Na 

Figura 6 foram expostas as outorgas consentidas para a utilização da água superficial da 

bacia hidrográfica estudada. Suas águas são utilizadas para o abastecimento público, industrial 

e irrigação, sendo que o uso industrial se refere às atividades de mineração (Secretaria de 

Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável- SEMAD, 2015). 
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No distrito Antônio Pereira é retirada água superficial do córrego Água Suja para 

abastecer a Estação de Tratamento de Água (ETA), que possui uma vazão de 20 L s
-1

, e 

distribuir à população local, que tem em torno de 4.480 pessoas (IBGE, 2010). 

O município de Mariana utilizava as águas dos córregos e nascentes da bacia 

hidrográfica para abastecimento público nos distritos Águas Claras, Bento Rodrigues, Bicas, 

Camargo, Campinas, Crasto, Paracatu de Baixo, Paracatu de Cima e Ponte do Gama. Os 

mananciais que não foram atingidos pelo desastre ambiental ainda servem de fonte de 

abastecimento de água. 

A água de abastecimento público da localidade de Gesteira (distrito de Barra Longa) 

era proveniente de manancial superficial, mais especificamente de uma nascente. A água da 

nascente era direcionada ao único reservatório de Gesteira, que atendia em média 115 pessoas 

(IBGE, 2010). 

 Atividades minerárias  

Na região constata-se que pequenos comércios e indústrias minerárias de grande porte 

que utilizam as águas da bacia hidrográfica. Dentre as mineradoras, destacam-se as empresas 

Vale S.A. e Samarco S.A. A empresa Samarco, em 2014, possuía outorgas para captações 

superficiais em quatro diferentes cursos de água em Minas Gerais – os rios Matipó, 

Piracicaba, Santa Bárbara e Gualaxo do Norte (Tabela 2). Além dessas empresas, ocorre a 

extração na bacia hidrográfica de ouro e topázio, muitas vezes de forma clandestina 

(Fig. 7 a-b). 

Ao realizar a estimativa de equivalente populacional, considerando o consumo médio 

de água por habitantes de 360 L hab. d
-1

 (consumo médio do distrito de Antônio Pereira, que é 

extremamente elevado devido, entre outros fatores, à falta de hidrometração e cobrança de 

água), verificou-se que a quantidade de água retirada em 2014, para a atividade minerária da 

empresa Samarco S.A., equivale ao consumo de 57 mil habitantes para o ano de 2014, último 

ano em que se tem a vazão outorgada da empresa. Ou seja, a água utilizada pela empresa 

poderia abastecer o município de Mariana durante um ano, pois a população em 2010 no 

município era aproximadamente 50 mil habitantes (IBGE, 2010).  

Após o desastre ambiental ocorrido na região, empresas que atuam na área vêm 

retirando água dos tributários da bacia hidrográfica do rio Gualaxo do Norte que não foram 

afetados pelo rejeito, usando tal água para reduzir a poeira nas estradas que dão acesso à bacia 

hidrográfica (Fig. 7 c-d). 
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Figura 6- Usos da água da bacia hidrográfica do RGN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Semad, 2015. 

  



40 

 

Fonte: Samarco, 2014. 

 Agropecuária  

Na zona rural de Paracatu de Baixo até Barra Longa, fora das áreas de mineração, há 

predomínio da pecuária leiteira extensiva. Em 2015, a região obteve produção de 12.386 litros 

de leite (IBGE, 2015). Neste sentido, outro uso da bacia diz respeito à dessedentação animal 

(Fig. 7 e-f).  

A agricultura regional é representada pelos pequenos produtores. Em Mariana alguns 

agricultores dos distritos e de Barra Longa vendem seus produtos numa feira regional que 

ocorre aos sábados. Os produtos mais comercializados são queijos, hortaliças, pimentas e 

folhosos. Na região ocorrem também cultivos de cana-de-açúcar, feijão e milho 

(IBGE, 2010). 

 Pesca 

A pesca esportiva na bacia se destaca como atividade recreacional para próprio consumo, 

sendo diminuída tal atividade após o desastre ambiental na região (Fig. 7 g-h). 

 Geração de Energia 

As águas do rio Gualaxo do Norte, antes do desastre, eram aproveitadas para geração de 

energia elétrica em uma pequena central hidrelétrica (PCH), a PCH Bicas, situada no 

município de Mariana, com 1,56 MW de potência instalada (Agência Nacional de Energia 

Elétrica – ANEEL, 2018). Ressalta-se que a PCH Bicas foi destruída com o rompimento da 

barragem de Fundão. 

 Diluição de águas residuárias  

A bacia estudada, por estar situada em municípios que não dispõem de sistema 

coletivo de tratamento dos esgotos sanitários, é usada para descarga de esgotos, apresentando 

Tabela 2- Discriminação das fontes de captação de água pela empresa Samarco 

 2012 

(m
3
) 

2013 

(m
3
) 

2014 

(m
3
) 

Rio Matipó (MG) 620.452 592.737 1.335.193 

Rio Piracicaba (MG) 4.109.626 3.653.784 2.834.125 

Poços Alegria (MG) 2.558.519 5.814.007 6.726.975 

Rio Brumal (MG) - - 8.680.039 

Rio Santarém (MG) - - 2.518.798 

Rio Gualaxo do Norte (MG) 9.591.563 6.907.633 7.465.712 
Total 16.880.160 16.968.161 29.560.841 
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aspecto desagradável em determinados trechos, onde são observados lançamentos in natura 

em corpos hídricos. Considerando a população aproximada de 6.000 habitantes na área de 

estudo, a carga orgânica lançada diariamente no RGN é de 324 kg DBO d
-1

.  

No município de Mariana, que abriga a maior parte da bacia hidrográfica analisada no 

período de 2007 a 2014, foi registrada a ocorrência de duas importantes doenças de 

veiculação hídrica: a hepatite A (4 casos) e a gastroenterite (5.175 casos), segundo 

informações fornecidas pelo Sistema de Informação de Agravos de Notificação (SINAN). 

Ressalta-se que tais dados abrangem todo o município de Mariana, ou seja, não são dados 

somente da área de estudo desta pesquisa. Na Tabela 3 são exemplificadas as internações 

devido às doenças de veiculação hídrica ocorridas entre 2008 e 2013, registradas pelo Sistema 

Único de Saúde (SUS) dos municípios de Barra Longa, Mariana e Ouro Preto. 

Tabela 3- Internações relacionadas a doenças por veiculação hídrica nos municípios de estudo 

Internações por doenças de 

veiculação hídrica (%) 

 
2010 2011 2012 2013 

Barra Longa 1,57 - 0,34 0,33 

Mariana 1,6 0,56 0,12 0,39 

Ouro Preto 1,01 0,47 0,78 0,57 

Internações por doenças 

relacionadas ao saneamento 

ambiental inadequado (%) 

 
2010 2011 2012 2013 

Barra Longa 2,82 0,33 0,69 0,67 

Mariana 1,94 0,99 1,16 17,55 

Ouro Preto 1,39 0,84 1,21 1,25 

Fonte: Índice Mineiro de Responsabilidade Social, 2013. 
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Figura 7- Alguns usos das águas da bacia hidrográfica do RGN 

 

Fonte: A própria autora. Fotografias registradas entre junho de 2016 e julho de 2017. 

a b 

d 

f 

c 

e 

g h 
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Principais impactos ambientais negativos na região 

Percebe-se que ocorrem diversas atividades na bacia e que a ausência de planejamento 

no uso e ocupação do solo, aliada a políticas inadequadas, tem permitido a ocorrência 

crescente de impactos com reflexos negativos na referida bacia hidrográfica. Entre as 

atividades impactantes e as consequências potenciais na área de estudo citam-se: 

 Explotação mineral, próxima à cabeceira do RGN, liberou diversos metais e 

semimetais no ambiente aquático inicialmente na forma de garimpos de ouro e, a 

partir da década de 70, com a explotação do minério de ferro em suas cabeceiras; 

 Explorações predatórias do garimpo de ouro ocasionaram a supressão da vegetação da 

Mata Atlântica, inclusive da mata ciliar ao longo da bacia hidrográfica do RGN, e 

causaram assoreamento dos rios; 

 Lançamento sem o tratamento adequado de águas residuárias de aproximadamente 

6.000 habitantes (IBGE, 2010) na área de estudo pode disseminar patógenos 

causadores de diversas doenças; 

 Poluição das águas pelos excrementos de animais, que são carreados para as águas 

superficiais, pode disseminar patógenos zoonóticos; 

 O desprendimento de partículas de solo devido à supressão da vegetação da mata 

atlântica para formação de pastagens ocasionou problemas de erosão e 

consequentemente assoreamento do RGN. Destaca-se que as pastagens são a principal 

ocupação antrópica na bacia hidrográfica no médio e baixo curso da bacia; na região 

observam-se severas erosões laminares em pastagens das vertentes convexas de 

elevada declividade. Essas pastagens são intensamente pisoteadas, o que inibe a 

percolação hídrica e, consequentemente, o abastecimento de aquíferos na região; 

 As águas da bacia do RGN também são utilizadas para diversas finalidades. A retirada 

de água sem um planejamento integrado de todas as atividades pertencentes à bacia 

hidrográfica pode diminuir a vazão do manancial e comprometer alguns usos; 

 Devido ao desastre ambiental, devido ao rompimento da estrutura da barragem de 

Fundão, aproximadamente 39 milhões de metros cúbicos de rejeito foram despejados 

no rio Gualaxo do Norte e posteriormente percorrendo o rio Doce 

(SÁNCHEZ et al., 2018).  

Na Figura 8 podem ser observadas as principais atividades impactantes na região. O 

último impacto negativo citado será mais detalhado nas seções a seguir. No primeiro 
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momento será abordado o beneficiamento do minério para compreender suas características e 

sua composição. Posteriormente será apresentado o desastre ambiental e as consequências na 

região de estudo. 

Figura 8- Atividades impactantes na bacia hidrográfica do RGN 

 

(a) mineração- barragem de rejeito de minério de ferro de Germano das empresas Vale e Samarco 

(2001) (b) garimpo de ouro Engenho Podre (2000) (c) agropecuária- supressão da Mata Atlântica nos 

topos de morro para pastagens (2017) (d) mineração- desastre ambiental ocorrido após o rompimento 

da estrutura da barragem de Fundão (2015). 

 

Fonte: Figuras a-b: Fotos registradas em 2003 por Roeser, fonte Roeser (2018). Figura c: A 

própria autora, 2017. Figura d: Christophe Simon/AFP- Disponível 

em:<http://g1.globo.com/minas-gerais/noticia/2015/11/maquinas-sao-usadas-em-buscas-por-

desaparecidos-em-bento-rodrigues.html>. Acesso em: jul. de 2016.  

4.8 ESTUDOS REALIZADOS NA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO GUALAXO 

DO NORTE ANTERIORES AO DESASTRE AMBIENTAL 

Na Universidade Federal de Ouro Preto há um grupo de pesquisa que desenvolve 

estudos no alto da bacia hidrográfica do rio Doce há mais de 20 anos. Dentre os estudos 

a b 

c d 
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citam-se as pesquisas realizadas no rio Gualaxo do Norte. Esse manancial foi palco de 

pesquisa da tese desenvolvida pelo professor Hubert Mathias Peter Roeser em 1977 

(Roeser, 1977). Em 1992, Buscher (1992) realizou estudos na região para detectar mercúrio, e 

tanto nas águas quanto nos sedimentos esse elemento foi encontrado no córrego Água Suja, 

afluente do rio Gualaxo do Norte. Outros estudos foram realizados na região da bacia 

hidrográfica devido ao fato de ela estar localizada no Quadrilátero Ferrífero e possuir diversas 

atividades minerárias (Apêndice D). 

Nos estudos realizados na referida bacia hidrográfica, antes do desastre ambiental 

desencadeado pelo rompimento da barragem de Fundão, o rio Gualaxo do Norte e seus 

afluentes já apresentavam altas concentrações nos sedimentos de arsênio, cromo, ferro, 

mercúrio, manganês e níquel. Tais elementos foram atribuídos à assinatura geológica regional 

que se acumulou nos sedimentos fluviais em decorrência de fenômenos naturais e de 

atividades antrópicas que aceleram os processos erosivos na bacia hidrográfica, notadamente 

as atividades centenárias de garimpo. 

Já na água, antes do rompimento da barragem, foi verificado alumínio, cádmio, ferro, 

mercúrio, manganês, fósforo, chumbo, enxofre e zinco acima do limite permitido para 

classes 1 e 2, segundo a legislação do CONAMA 357/05. Esses elementos foram relacionados 

com a geologia local e com o lançamento de efluentes domésticos in natura nos corpos 

d’água, prática recorrente onde existem edificações na bacia hidrográfica, caso do fósforo. 

O arsênio foi estudado por Costa et al. (2003), e foram encontradas maiores 

concentrações nos sedimentos da bacia do Rio do Carmo do que na bacia do rio Gualaxo do 

Norte. Rodrigues et al. (2013) corroboram com tal informação, assinalando que as atividades 

atuais de exploração aurífera na bacia hidrográfica podem não estar disponibilizando 

concentrações elevadas de arsênio como também de chumbo. Estudos disponíveis na 

literatura demonstram elevadas concentrações de ferro em rejeitos do beneficiamento 

presentes nas barragens de Santarém, Germano, Natividade e do Completo Timbopeba 

(MATSUMURA, 1999; COSTA et al., 2003; RODRIGUES et al., 2013). Todas essas 

barragens funcionam como bacias de decantação para os efluentes do processamento do 

minério de ferro provenientes das empresas mineradoras localizadas no alto curso da bacia do 

rio Gualaxo do Norte. 

As pesquisas realizadas por Rodrigues et al. (2013) propuseram os valores de 

background geoquímico para os seguintes elementos químicos em sedimentos: arsênio, bário, 

chumbo, manganês, níquel e zinco. Matschullat et al. (2000) esclarecem que background é 

uma medida para compreender os níveis naturais de metais e avaliar as possíveis 
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contaminações por atividades antrópicas. Cumpre salientar que os valores regionais propostos 

por Rodrigues et al. (2013), com exceção do zinco, apresentam valores acima dos usados 

como referências para avaliar o grau em que os metais e metaloides estão associados aos 

sedimentos; valores esses que podem afetar adversamente os organismos aquáticos, conforme 

resolução do CONAMA 454 de 2012 e pela resolução canadense Canadian Council of 

Minister of the Environment (CCME, 2005). 

4.9 DESCRIÇÃO SINTÉTICA DO PROCESSO PRODUTIVO PARA 

BENEFICIAMENTO DE MINÉRIO DE FERRO NA SAMARCO S.A. 

O produto da Samarco eram as pelotas de minério de ferro, pequenos aglomerados (ou 

pellets) feitos de partículas ultrafinas de ferro, geradas a partir do beneficiamento do minério. 

A pelotização é o processo de compressão ou moldagem dessas partículas e tem como 

resultado um produto esférico que varia de 8 a 18 mm. Para se ter o produto final eram 

necessárias algumas etapas, tais como: extrair o minério de ferro, transportar por caminhões 

até o britador (reduzir o tamanho das rochas), peneirar (separar material em frações distintas), 

transportar por correias para a usina e realizar a moagem (reduzir o tamanho das partículas, 

nesta fase adiciona-se água). Após esses procedimentos, era realizada a concentração do 

minério em duas etapas: deslamagem e flotação. Em seguida, ocorria o espessamento da polpa 

(separar sólido-líquido), a filtragem (eliminar resquícios do líquido), a secagem e transporte 

por tubulação (mineroduto) até o porto no Espírito Santo para exportação (Fig. 9 a 11). Os 

principais produtos utilizados no processo eram: hidróxido de sódio (NaOH) nas etapas de 

moagem, deslamagem e flotação para ajustar o pH; coagulantes e floculantes eram 

adicionados aos rejeitos gerados no underflow dos circuitos de deslamagem e flotação para 

promover a sedimentação de finos. Os floculantes consistiam em poliacrilamidas aniônicas 

que eram usadas para promover a agregação de partículas em suspensão na solução. Os 

coagulantes consistiam em poliaminas catiônicas (SAMARCO, 2016). 
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Figura 9- Moinhos utilizados no processo de beneficiamento do minério da Mina de 

Germano – Samarco (Abril 2003) 

 

Fonte: Roeser, 2018. Fotografias registradas em 2003.  

 

Figura 10- Flotadores utilizados no processo de beneficiamento do minério de Mina de 

Germano – Samarco (Abril 2003) 

 

Fonte: Roeser, 2018. Fotografias registradas em 2003.  
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Figura 11- Etapas do processo de beneficiamento do minério de ferro da empresa 

Samarco S.A. 

 
Fonte: Fundação Renova, 2016. 

No processo de beneficiamento do minério de ferro, o material extraído durante a 

atividade mineradora é separado: o minério segue para a produção das pelotas, e a mistura de 

água, contendo partículas de óxidos de ferro e sílica ou quartzo – chamada de rejeito –, é 

descartada em barragens de rejeito. Ressalta-se que a produção anual de rejeitos arenosos e 

finos foi estimada pela Samarco em aproximadamente 17 milhões e 5 milhões de toneladas, 

respectivamente (FUNDAÇÃO RENOVA, 2017). Alguns estudos analisaram a composição e 

o potencial poluidor desse rejeito de minério. Citam-se os estudos conduzidos por Pires et al. 

(2003), que constataram que os rejeitos são classificados como classe III (inerte de acordo 

com a NBR 10.004- ABNT), apresentando grande capacidade na retenção de metais pesados e 

de cromo, e que a composição mineralógica do material era formada por goethita, hematita, 

quartzo e caulinita. Muller e Roeser (1991) destacou que o material beneficiado é o itabirito e 

que contém um teor médio de cromo de 71 ppm (MULLER; ROESER, 1991). Enquanto 

dos Reis (2004) analisou os rejeitos e constatou altas concentrações de amina devido ao 

processo do beneficiamento que utiliza esse reagente no processo de flotação. 

A empresa Samarco mantinha, até 5 de novembro de 2015, duas barragens para 

estocagem dos rejeitos resultantes do processo de extração e beneficiamento do minério de 
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ferro em sua unidade de Germano (MG). A mais nova delas era a de Fundão, inaugurada 

em 2008, com estocagem de 55 milhões de metros cúbicos. A outra era denominada de 

barragem de rejeito de Germano. Além dessas para contenção de rejeitos, no conjunto 

incluíam-se as estruturas da barragem de Santarém para contenção de água e sedimentos. 

4.10 DESASTRE AMBIENTAL DEVIDO AO ROMPIMENTO DA BARRAGEM DE 

FUNDÃO 

No dia 05 de novembro de 2015 ocorreu o rompimento das estruturas da barragem de 

rejeito de mineração de ferro de Fundão, pertencente ao complexo minerário de Germano no 

município de Mariana/MG (Fig. 12). O complexo em questão é de propriedade da Samarco 

S.A. (empresa controlada pela Vale e pela BHP Billiton) e engloba as barragens de rejeito de 

Germano (116 milhões m³), Fundão (55 milhões m³) e de água e sedimentos de Santarém 

(7 milhões m³).  

O rompimento da barragem de Fundão gerou um fluxo de rejeito de aproximadamente 

39 milhões de metros cúbicos. Inicialmente esse rejeito atingiu a barragem de Santarém logo a 

jusante, causando seu galgamento e forçando a passagem de rejeitos no vale do córrego 

Santarém e por mais 55 km no rio Gualaxo do Norte até desaguar no rio do Carmo. Em 

seguida, os rejeitos percorreram outros 22 km até seu encontro com o rio Doce e continuaram 

a ser carreados até a foz no Oceano Atlântico, chegando ao distrito de Regência, no município 

de Linhares, no estado do Espírito Santo, no dia 21 de novembro de 2015, totalizando 

663,2 km de corpos hídricos diretamente impactados (IBAMA, 2015). 
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Figura 12- Complexo minerário onde ocorreu o rompimento da barragem 

 

Fonte: Google Earth, 2014. 

De acordo com o laudo técnico preliminar do IBAMA (2015), o desastre em análise 

foi classificado quanto à intensidade como Desastre de Nível IV, conforme classificação da 

Defesa Civil Nacional. Essa categoria representa os desastres de grande porte, ou seja, os 

danos causados são muito importantes e os prejuízos vultosos e consideráveis. Em nível 

internacional, a Organização das Nações Unidas (ONU) enquadrou o desastre como um 

evento violador dos direitos humanos (IBAMA, 2015), uma vez que ocorreram 19 mortes, 

sendo 14 trabalhadores da empresa Samarco e de empresas terceirizadas (um trabalhador se 

encontra desaparecido) e cinco residentes de Bento Rodrigues, subdistrito de Mariana. 

Segura et al. (2016) consideram o maior desastre ambiental ocorrido no Brasil. Outros estudos 

já consideram como uma das maiores tragédias socioambientais do país (XAVIER, 2016); ou 

retrataram o evento como o maior desastre ambiental na bacia do rio Doce 

(DOS REIS et al., 2019). Ressaltam que tais estudos foram realizados após o rompimento da 

barragem de Fundão, e antes do desastre ocorrido no córrego do Feijão num distrito de 

Bramuadinho/MG. 

A comunidade de Bento Rodrigues foi a primeira a ser atingida, pois se localizava a 

6 km a jusante da barragem de Fundão (Fig. 13). Os rejeitos de minério destruíram 

parcialmente a comunidade, das 251 edificações 82% foram atingidas, incluindo a Capela de 

São Bento (IBAMA, 2015). Xavier (2016) descreve como sendo uma perda histórica 
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irreparável, pois a construção da Capela de São Bento ocorreu no ano de 1718 no período 

colonial. A jusante de Bento Rodrigues, o subdistrito de Camargos também foi parcialmente 

atingido, tendo 10 edificações destruídas; e a jusante da comunidade a PCH Bicas foi 

totalmente destruída (IBAMA, 2016). Ressalta-se que a PCH Bicas foi inaugurada na década 

de 40 é de propriedade da empresa OPM Empreendimentos e possuía energia assegurada de 

1,56 MW (ANEEL, 2018). 

Outras comunidades a jusante da barragem também foram afetadas parcialmente, 

como Ponte do Gama, Paracatu de Baixo, Pedras, Gesteira e Barra Longa, a 76 km de 

distância da barragem. No município de Barra Longa, o centro foi atingido pelos rejeitos, 

foram destruídas diversas edificações e a praça central da cidade. Além disto, os rejeitos 

depositados ao longo do município geraram poeiras e elevaram a ocorrência de agravos 

respiratórios e doenças cutâneas, principalmente entre crianças e idosos (FARIA, 2018). Tais 

fatos elevam o risco de efeitos adversos crônicos, implicando a necessidade de um 

monitoramento da saúde das populações afetadas ao longo do tempo. Percebe-se, portanto, 

que ocorreram diversos impactos negativos decorrentes do rompimento da barragem de 

Fundão e, para resumir, no Quadro 3
1
 foram expostos outros ocorridos na região de estudo.  

Em relação às questões ambientais, segundo informações do IBAMA (2015), os 

rejeitos de minério de ferro contidos da barragem de Fundão causaram a destruição de 

1.469 hectares ao longo de 77 km de cursos d’água, incluindo as APP nas bacias hidrográficas 

do rio Gualaxo do Norte e do rio do Carmo, pertencentes a mais de 200 propriedades rurais 

(SÁNCHEZ et al., 2018). Isto afetou o bioma regional e a pesca esportiva nas margens do rio 

Gualaxo do Norte. Ressalta-se que as APP atingidas parcialmente pelos rejeitos pertencem ao 

bioma Mata Atlântica.  

  

                                                 
1
 Vários impactos ambientais ocorrem ao longo do rio Doce. Porém, nesta seção, são expostos os impactos 

ocorridos ao longo do rio Gualaxo do Norte por ser a região de estudo desta pesquisa.  
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Figura 13- Desastre ambiental nos distritos dos municípios de Mariana e Barra Longa 

 

Fonte: A própria autora. Fotografias registradas entre 7 e 15 de novembro/2015, logo após o 

rompimento da barragem. 
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Quadro 3- Principais impactos negativos ocorridos na bacia hidrográfica do RGN 

Impactos sociais 

 Dezenove mortos, entre moradores de Bento 

Rodrigues e trabalhadores da empresa e 

terceirizadas (LOPES, 2016); 

 644 desabrigados e 716 desalojados, 

principalmente nas comunidades afetadas dos 

municípios de Mariana e Barra Longa 

(IBAMA, 2015); 

 Aumento do desemprego em Mariana e 

região; 

 Impacto psicológico para a população 

afetada; 

 Impacto no modo de vida de populações 

ribeirinhas e das populações das 

comunidades afetadas diretamente e 

indiretamente. 

Impactos ambientais  

 Aproximadamente 1.500 hectares de mata 

ciliar destruídos ao longo do rio Gualaxo do 

Norte e rio do Carmo (IBAMA, 2015);  

 Comprometimento da qualidade da água;  

 Morte de animais (semoventes) e 

impossibilidade de dessedentação; 

 Impacto de habitats e da ictiofauna ao longo 

do RGN e tributários; 

 Suspensão das captações de água para 

atividades econômicas, propriedades rurais e 

pequenas comunidades; 

 Assoreamento no leito do RGN e tributários 

afetados; 

 Impactos na cadeia trófica. 

 

Danos em infraestruturas 

 Destruição do subdistrito de Bento 

Rodrigues; 

 Destruição da PCH de Bicas; 

 Comunidades parcialmente afetadas pelos 

rejeitos: Paracatu de Baixo, Paracatu de 

Cima, Águas Claras, Campinas, Borba, 

Pedras e Bicas, Gesteira e Barreto e o centro 

urbano do município de Barra Longa; 

 Destruição e perda de obras sacras do 

século XVIII que constituíam patrimônio 

cultural de Bento Rodrigues; 

 Diversas localidades ficaram sem 

possibilidade de acesso por terra; 

 Danos em unidades habitacionais, 

infraestruturas públicas de saúde e de ensino. 

Impactos econômicos 

 Queda da arrecadação de cerca de 

R$ 4 milhões/mês do município de Mariana, 

em decorrência da paralisação das atividades 

minerárias em 2016; 

 Impactos sobre a base produtiva e comercial; 

 Perdas de máquinas e equipamentos, 

lavouras e paralisação na produção de leite 

nas áreas atingidas pelo desastre ambiental. 

 

 

 

Fonte: Ibama, 2015; Lopes, 2016; TTAC, 2018. 

Em relação à biodiversidade, prevê-se múltiplos impactos negativos, variando de 

alterações na diversidade genética de populações de peixes a perda de vegetação a longo 

prazo e fraca regeneração do RGN. Consequentemente, a estabilidade do solo e o controle do 

escoamento comprometidos aumentarão o risco de mais perturbações geomorfológicas, 

incluindo deslizamentos de terra, falências bancárias e movimentos de massa 
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(FERNANDES et al., 2016). O fluxo de rejeitos possivelmente soterrou os habitats aquáticos 

e ripários, eliminando a maior parte da capacidade regenerativa dos ecossistemas aquáticos e 

terrestres. A perda de ―memória ecológica‖ sob camada de rejeitos pode prolongar o tempo de 

recuperação da estrutura biofísica, função ecológica e biodiversidade na área afetada de 

décadas (SKALOŠ; KAŠPAROVÁ, 2012). Os impactos na ictiofauna são particularmente 

preocupantes, pois as comunidades de peixes são um dos componentes ecológicos do RGN e, 

principalmente do rio Doce (GFT, 2015: NEVES et al., 2016). 

Quanto à qualidade das águas, logo após o desastre ambiental o IGAM realizou 

monitoramento de emergência na área afetada. Foi adicionada uma estação de amostragem no 

rio Gualaxo do Norte. Pelos resultados do monitoramento emergencial, pôde-se perceber que 

as médias dos resultados apresentaram-se acima do limite legal, para Classe 2, para as 

variáveis turbidez, alumínio dissolvido e manganês total, nas estações de monitoramento do 

rio Gualaxo do Norte e do rio do Carmo. Em relação às concentrações de metais pesados e 

semimetal, arsênio total, apresentaram resultados em conformidade com o limite de Classe 2, 

exceto para as concentrações de chumbo total. Tais resultados geraram preocupações aos 

órgãos públicos, visto que o evento provocou diversas alterações no ambiente aquático.  

O IGAM também avaliou as concentrações de metais e semimetais em sedimentos na 

área atingida em estações emergenciais e, no relatório datado de fevereiro de 2016, alguns 

metais nos sedimentos foram relatados acima do nível 2 (CONAMA 454/12), caracterizando 

possível efeito deletério à biota. Isso pode ser preocupante, pois fatores bióticos e abióticos 

podem remobilizá-los, causando bioacumulação e transferência na cadeia alimentar, já que os 

metais não são biodegradáveis, o que pode prover de efeitos danosos os organismos vivos. 

Nesse sentido, dos Santos et al. (2017) em seus estudos ressaltam a preocupação que se deve 

ter em relação aos sedimentos, uma vez que o rejeito oriundo da barragem formou uma nova 

camada superficial de material particulado, que se apresenta fino e sem estrutura e que ali 

permaneceu colmatado. Deste modo, os cenários de turbidez das águas são agravados pela 

presença desse material nas calhas fluviais e pelo carreamento do material depositado nas 

áreas adjacentes para os fundos do rio.  

Percebe-se que o desastre ocasionado pelo rompimento da barragem de Fundão causou 

vários danos no rio Gualaxo do Norte e nas comunidades afetadas. Para a reparação dos 

danos, como já citado, em 2018 foi assinado o TTAC entre as empresas Samarco, BHP e Vale 

e os ministérios públicos e defensorias de âmbito federal e dos estados de Minas Gerais e 

Espírito Santo. As ações de reparação são realizadas pela fundação Renova desde 2016. Na 
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Figura 14 são apresentadas algumas ações de restauração e monitoramento da área de 

pesquisa. 

Figura 14- Ações de restauração na área atingida pelos rejeitos da barragem 

 

(a) monitoramento de água (b) manta para plantio de leguminosas para manter o solo (c) construção de 

pontes de acesso (d) contenção das margens dos mananciais afetados. 

 

Fonte: A própria autora. Fotografias registradas entre junho de 2016 e julho de 2017. 

  

a b 

c d 
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5 MATERIAL E MÉTODOS  

5.1 BASE CARTOGRÁFICA DIGITAL 

Para confecção dos mapas temáticos, da área de estudo, foi utilizado o software da 

ESRI® ArcGis 10.2, valendo-se de diferentes bases cartográficas disponibilizadas por órgãos 

e instituições públicas (Quadro 4). Além disso, para auxiliar na definição das estações 

amostrais, também foram adquiridas cartas topográficas do IBGE dos municípios de Catas 

Altas (SF-23-X-B-I-1), Alvinópolis (SF-23-X-B-I-2), Mariana (SF-23-X-B-I-3) e Barra 

Longa (SF-23-X-B-I-4), todas na escala 1:50.000 de 1976. 

Em relação à hierarquização fluvial, a partir do modelo digital de elevação do terreno 

(MDT), realizaram-se as seguintes etapas, sendo: 1º- Mosaico (Mosaic), 2º- Extração de 

Máscara (Extrac by Mask), a partir do polígono da bacia, 3º- preenchimento de depressões 

(Fill sinks); 4º- direção de fluxo (Flow direction); 5º- fluxo acumulado (flow accumulation); 

6º- delimitação da hierarquia fluvial (Stream Order) da drenagem.  

O mapa de uso e ocupação do solo foi utilizado o shape file fornecido pela EMATER. 

Os autores confeccionaram o mapa por meio do uso das imagens do satélite Sentinel 2, 

datadas de 02/08/2016, com precisão de 10 m, e da interpretação visual das imagens do 

Google Earth, de 26/07/2016 (na parte oeste da bacia) e 09/08/2016 (na parte leste da bacia) 

com precisão de 1 m. Para comparação com a imagem do Sentinel 2, foram utilizadas 

imagens do satélite Landsat 5, de 05/09/2008, com intuito de fazer comparações de uso e 

ocupação nas áreas estudadas (EMATER, 2017). 

5.2 ESTAÇÕES DE AMOSTRAGEM 

Foram selecionadas 27 estações de amostragem ao longo dos cursos de água da bacia 

hidrográfica, dos quais 11 estavam situadas no rio principal e 16 situadas em seus tributários 

(Fig. 15 e 16). As estações foram divididas em grupos de acordo com suas localizações na 

bacia e em relação à geologia regional (Quadro 5, Figura 17). No Grupo A estão as estações 

de amostragem localizadas a montante do desastre ambiental (P1 a P10), ou seja, não foram 

afetadas pelos rejeitos de minério da barragem de Fundão.  As estações do Grupo B estavam 

localizadas a jusante (P11 a P27). No Grupo BI foram selecionadas as estações localizadas no 

canal principal do rio em locais que foram diretamente afetados pelo desastre ambiental. 

Como já discutido na Seção 5.7, ocorrem na área diversos impactos negativos oriundos de 

diversas atividades antrópicas existentes ao longo da bacia hidrográfica. Na Figura 18 são 

expostos os principais fatores de pressão próximos às estações amostrais desta pesquisa. 
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Quadro 4- Síntese das informações cartográficas utilizadas 

Produto Fonte Base cartográfica Escala Datum 

Mapa do QF Baltazar et al, 2005.   

Shape file 

 

1:25.000 

SIRGAS2000 

 

Mapa dos municípios IBGE, 2010. 1:250.000 

Mapa de Minas Gerais IBGE, 2010. 1:250.000 

Mapa hidrográfico IBGE, 1976. 1:50.000 

Mapa litológico de MG 
CODEMIG/CPRM, 

2014. 
1:100.000 

Mapa de caracterização 

das estações de 

amostragem 

IEF, 2010. 
Imagens Rapideyes 

Resolução de 30 m 
1:25.000 

Mapa de vazão HIDROTEC, 2015. - 1:50.000 

Mapa de outorgas SEMAD, 2015. - 1:50.000 

 

 

Quadro 5- Estações de amostragem na bacia do RGN divididas em grupos 

Região Manancial Grupos 
Sub 

Grupo 

Estações 

amostrais 
Geologia 

Montante 

do 

desastre 

ambiental 

 

Rio 

principal  

A 

A I 
P1, P3, P5, P8 e 

P10 

Influenciadas pela mina de 

Timbopeba, pela antiga mina de 

manganês de Miguel Congo, pelos 

garimpos de ouro e pela geologia do 

Quadrilátero Ferrífero (Fig. 17). 
Tributários A II 

P2, P4, P6, P7 e 

P9 

Jusante 

do 

desastre 

ambiental 

Rio 

Principal  

B 

B I 
P11, P14, P18, 

P21, P25 e P27 

Estações de amostragem diretamente 

afetadas pelos rejeitos da barragem de 

Fundão 

Tributários  

B II 

P12, P13, P15, 

P16, P17, P19 e 

P20 

Influenciadas pelo Complexo de 

Santa Bárbara 

B III P22 e P26 
Influenciadas pelo Complexo 

Mantiqueira 

B IV P23 e P24 Influenciadas pelo Complexo Acaiaca 

Fonte: A própria autora. 

 

 

 No Quadro 5 são expostos as principais influências geológicas e antrópicas em cada 

grupo de pesquisa. Destaca-se que os grupos BI a BIV sofrem influência acumulada de toda a 

contribuição das estações amostrais a montante. No Apêndice E foram demonstrados as 

coordenadas geográficas de cada estação de amostragem. No Apêndice F é apresentado o 

digrama unifilar do rio Gualaxo do Norte.  
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Figura 15- Localização das estações de amostragem na bacia hidrográfica do RGN 

 

Fonte: A própria autora. 
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Figura 16- Caracterização das estações de amostragem na bacia hidrográfica do RGN 

 

Fonte: A própria autora. 
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Figura 17- Localização das estações de amostragem de acordo com a geologia regional 

 

Fonte: A própria autora. 
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Figura 18- Estações de amostragem e os fatores de pressão 

 

Fonte: A própria autora. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estações de amostragem 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fatores de pressão 

A montante do desastre ambiental A jusante do desastre ambiental A- Evidência de garimpo de ouro 

P1- A, B, D P11- A, E, F, G, H,J, L, M, N  P21- E, F, G, H, J, K, L, M, N B- Próximo à barragem de rejeito/água 

P2- A, B, E, F, G, H, M P12- E, F, G, H, J, K, L, M, N P22- E, F, G, H, K, L, M, N C- Mata ciliar e região não antropizada 

P3- A, B, D, G, H, I P13- E, F, H, J, K, L, M, N P23- E, F, G, H, J, K, L, M, N D- Mata ciliar parcialmente preservada  

P4- C P14- E, F, G, H, J, K, L, M, N P24- E, F, G, H, J, K, L, M, N E- Ausência de mata ciliar 

P5- A, B, D, G, H P15- E, F, G, H, J, K, L, M, N P25- E, F, G, H, J, K, L, M, N F- Área de pastagem e ocorrência de terracetes 

P6- C P16- E, F, G, H, J, K, L, M, N P26- E, F, G, H, J, K, L, M, N G- Núcleos populacionais 

P7- C, I P17- E, F, G, H, J, K, L, M, N P27- E, F, G, H, J, K, L, M, N H- Lançamento de esgoto sanitário 

P8- A, B, D P18- E, F, G, H, J, K, L, M, N  I- Presença de resíduos sólidos  

P9- A, C P19- E, F, G, H, J, K, L, M, N  J- Afetado pelo rejeito de minério da barragem de Fundão 

P10- A, B, D P20- E, F, G, H, K, L, M, N  K- Área de cultivo 

 L- Silvicultura 

 M- Solos expostos 

 N- Topo de morro com presença de processos erosivos 
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5.3 AMOSTRAGEM 

As medições dos parâmetros hidráulicos ocorreram de julho a setembro (estação de 

estiagem), e outubro e novembro (estação chuvoso) de 2016 nas estações localizadas no rio 

principal, sendo: a montante nas estações P1, P3, P4, P5, P8 e P10 (Grupo A); e a jusante nas 

estações P11, P14, P18, P21, P25 e P27 (Grupo B).  

Para caracterização física e química dos sedimentos foram coletadas amostras em 27 

estações de amostragem em agosto de 2016 (estação de estiagem) e janeiro de 2017 (estação 

chuvosa).  

 Com a finalidade de caracterizar as águas, todas as estações foram monitoradas 

mensalmente durante um ano hidrológico (de julho de 2016 a junho de 2017) para verificar as 

variáveis físicas, químicas e microbiológicas. As análises de partículas virais foram realizadas 

nos seguintes meses: novembro de 2016; janeiro a março (estação chuvosa) e maio- junho de 

2017 (estação de estiagem). As amostragens de metais e semimetais em água foram realizadas 

em seis amostragens nos seguintes meses: julho a setembro de 2016 (estação de estiagem) e 

janeiro a março de 2017 (estação chuvosa).  

 As coletas de água e sedimentos para os ensaios de modelagem bacteriana, índice de 

toxicidade e do potencial genotóxico foram realizadas em março e agosto de 2018 em dez 

estações amostrais. Essas foram selecionadas de acordo com cada grupo geológico a que 

pertencem sendo as estações de amostragem P1, P2, P7 e P10 (a montante da barragem de 

Fundão); P11, P18, P20, P24, P25 e P27 (a jusante da barragem). Para melhor compreensão 

das amostragens na Figura 19 é apresentado uma síntese das amostragens e o período das 

coletas. 
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Água  

Parâmetros 
hidráulicos  

11 
estações 

C  

Jul.a 
nov./ 16 

Variáveis físicas, 
químicas e 

microbiológicas  

27 
estações 

A 

Jul./2016 
a Jun./  
2017 

Análises virais  

27 
estações 

A 

Nov./16 

Jan. a 
mar./17 

Mai.e 
jun./17 

Sedimentos  

Variáveis físicas e 
químicas  

27 
estações 

A 

Ago./16 

Jan./17 

Extração 
sequencial 

4 estações 

B 
Ago./16 

Água e 
sedimentos  

Modelagem 
bacteriana  

 

11 
estações 

D 

Ago./ 18 

Potecial de 
contaminação e 

genotóxico 

11 
estações 

D  

Mar./18 

A- 11 estações no rio principal e 16 estações nos tributários. 

B- Estações P1 e P10- a montante; P11 e P27- a jusante do desastre ambiental (localizadas no rio principal e são as primeiras e as últimas de cada trecho estudado).  

C- Estações localizadas no rio principal (P1, P3, P5, P8, P10 – a montante); (P11, P14, P18, P21, P25, P27- a jusante). 

D- 11 estações amostrais selecionadas de cada unidade geológica. P1, P2, P7, P10 (estações a montante- geologia do Quadrilátero); P11, P18, P25 e P27 (estações a 

jusante e afetadas pelo desastre ambiental); P20- complexo de Santa Bárbara; P24- Complexo Acaiaca.  

Fonte: A própria autora. 

 

Figura 19- Síntese das amostragens de água e sedimentos 
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5.4 CARACTERÍSTICAS HIDRÁULICAS E AUTODEPURATIVAS DO RIO 

GUALAXO DO NORTE 

A largura do rio foi medida com auxílio de uma trena (Tramontina/ Brasil), sendo que 

o zero da trena foi posicionando na margem esquerda seguindo em direção à margem direita. 

A profundidade foi definida com o auxílio de régua linimétrica (Hidromec/Brasil). Nas seções 

P1, P10, P11 e P27 foram medidas as velocidades em várias verticais com auxílio do 

equipamento mini molinete HIDROMEC 8143 com a hélice Nº 3 e molinete hidrométrico 

OTT.  Para caracterizar o regime de escoamento do RGN foi realizado o cálculo do número 

de Froude (Fr), utilizando os dados de profundidade, velocidade e gravidade. Logo após o 

escoamento foi classificado, a saber, Fr < 1: escoamento subcrítico ou fluvial; Fr > 1: 

escoamento supercrítico ou torrencial e Fr = 1: escoamento crítico (Equação 1). 

     
 

√   
           (1) 

Onde: 

U: velocidade média (m s
-1

); g: aceleração da gravidade (m s
-2

); y: profundidade (m); 

h: profundidade do ponto considerado (m) 

Para a obtenção do coeficiente de desoxigenação (K1), amostras coletadas de água em 

todas as seções foram incubadas, sob temperatura de 20 °C, utilizando-se o procedimento para 

determinação da Demanda Bioquímica de Oxigênio (DBO) pelo método DBO5 5210B 

(APHA, 2012), por um período de 21 dias. A cada dois dias foram mensurados as 

concentrações de oxigênio dissolvido (OD) por meio de uma sonda (modelo HQ40D, eletrodo 

LDO101, Hach™, Alemanha). Com base nos valores de DBO exercida, obtidos ao longo de 

diferentes tempos de incubação, foram determinados os valores dos parâmetros K1 e L0, por 

meio de análise de regressão não linear descritos na Equação 2:  

                               (2) 

Onde: 

y = DBO exercida em um tempo t (mg L
-1

); 

L0 = concentração remanescente de DBO no tempo t inicial (mg L
-1

); 

K1 = coeficiente de desoxigenação (dia
-1

); 

t = tempo (dia); 
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De posse das variáveis hidráulicas calculou-se o coeficiente de reaeração (K2). Esse foi 

determinado por modelos empíricos e pelas seguintes equações descritas no Quadro 6. Os 

perfis batimétricos foram confeccionados com o auxílio do software GraphPad Prism 5.0 

(USA), a partir dos dados de largura e profundidade medidos em campo dos meses junho e 

novembro.  

Para avaliar diferenças significativas entre os trechos estudados, aplicou-se o teste de 

Kruskal Wallis, com nível de confiança de 95%. Esse teste foi realizado no GraphPad Prism 

5.0 (EUA), considerando o valor-p ≤ 0,05. 

Quadro 6- Equações para estimação do coeficiente K2 (d
-1

), segundo modelos 

embasados em dados hidráulicos (base e, 20 °C) 

Referência  Fórmula Faixa de aplicação 

O'Connor e Dobbins (1958)               
0,6 m ≤ H < 4,0 m 

0,05 m s
-1

 ≤ v < 0,8 m s
-1

 

Churchill et al. (1962)                
0,6 m ≤ H < 4,0 m 

0,8 m s
-1

 ≤ v < 1,5 m s
-1

 

Owens et al. (1964)                
0,1 m ≤ H < 0,6 m 

0,05 m s
-1

 ≤ v < 1,5 m s
-1

 

Melching e Flores (1999) 

 Tipo de curso d’ água Vazão Equação para K2 

Rios com poços e corredeiras Q < 0,556 m
3
s

-1
                           

Q > 0,556 m
3
s

-1
                           

Rios com controle de canal  Q < 0,556 m
3
s

-1
                          

Q > 0,556 m
3
s

-1
                                  

Definições: 

v: velocidade (m s
-1

); H: profundidade (m); i = declividade (m m
-1

); Q: vazão (m
3
s

-1
); B: largura (m) 

 

5.5 CARACTERIZAÇÕES DOS SEDIMENTOS 

5.5.1 Variáveis físicas e químicas dos sedimentos 

Com auxílio de uma haste alongada, coletou-se aproximadamente 2 kg de sedimento 

de fundo RGN das 27 estações de amostragem. Após a coleta, as amostras foram armazenadas 

em vasilhames de plásticos para secar em temperatura ambiente. Em seguida, os sedimentos 

foram quarteados usando uma classificação de tamanho proposta por Wentworth (1922) para 

análise granulométrica, separando em frações de 1000 μm (areia muito grossa), 500-1000 μm 

(areia grossa), 250-500 μm (areia média), 125 –250 μm (areia fina), 63–125 μm (areia muito 

fina) e 63 μm (silte). 
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A matéria orgânica (presente nas frações de 250 μm) foi medida pela oxidação de 20 g 

dos sedimentos do fundo com dicromato de potássio (Merck, Alemanha), de acordo com as 

diretrizes de Donagema et al. (2011).  

A menor fração granulométrica das amostras (<63 μm) foi digerida com água régia 

(HCl a HNO3, 3:1) para extração de metais e semimetais. As amostras de sedimento (1 g) 

peneiradas foram secas em estufas (Ethik Technology-Nova Ética, Brasil) por 2h à 100 °C. A 

digestão parcial foi realizada com 7,0 mL de HCl concentrado e 2,3 mL de HNO3 (Merck, 

Alemanha) que foram adicionados nas amostras. Em seguida as amostras foram deixadas à 

temperatura ambiente por 16h. Elas foram então aquecidos pela placa de aquecimento (Ethik 

Technology-Nova Ética, Brasil) com temperatura entre 90 °C e 100 °C por 2h. Em seguida 

amostras foram filtradas com papel de filtro quantitativo JP-41 (Quanty, Brasil), com 9 cm de 

diâmetro. O resíduo foi lavado com água deionizada, com filtrado coletado em frasco 

volumétrico de 50 mL. Posteriormente, esse volume foi armazenado em frascos de polietileno 

devidamente identificados a 4 °C. Subsequentemente, as concentrações químicas foram 

determinadas usando um Espectrometria de Emissão Atômica por Plasma Acoplado 

Indutivamente (ICP-OES, Agilent Model 725, Agilent Technologies, Alemanha). Os 

resultados foram validados usando um material de referência certificado (Material de 

Referência Padrão (SRM) LKSD-2 para elementos em sedimentos, CCNRP, Canadá). As 

taxas de recuperação foram sempre entre 95 e 120% (Tabela 4). 

Tabela 4- Taxas de recuperação obtidas para validar métodos de análise de 

metais/semimetais usando materiais de referência certificados  

 VR (mg kg
-1

) VO (mg kg
-1

) TR (%) 

Fe 35,0 37,3 106,6 

Mn 1840,0 1815,0 98,6 

As –
a
 –

a
 –

a
 

Ba –
a
 –

a
 –

a
 

Pb 40,0 38,0 95,0 

Ni 23,0 26,2 114,0 

Zn 200,0 193,0 97,5 

Ca –
a
 –

a
 –

a
 

Cu 36,0 38,7 107 

Cr 29,0 34,7 120 

Mg –
a
 –

a
 –

a
 

K –
a
 –

a
 –

a
 

Na –
a
 –

a
 –

a
 

a
Não foi certificado 

Valores de referência certificados (VR); valores obtidos a partir da análise de materiais de referência 

certificados (VO); e taxa de recuperação (TR) para cada metal 

 

Fonte: A própria autora. 
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Cálculos dos indicadores 

Para avaliação das contribuições antropogênicas, foram utilizados valores de 

referência (backgrounds regionais) propostos por Rodrigues et al. (2013) para a bacia 

hidrográfica do rio Gualaxo do Norte. 

Para o cálculo do Fator de Contaminação (FC) realizou-se o quociente entre a 

concentração do metal no sedimento e o seu background regional (Equação 3). 

FC=      /                (3) 

Onde:      é a concentração do metal na amostra de sedimento;       é "background" 

ou concentração natural do metal na área de estudo. 

Para o cálculo do Fator de Enriquecimento (FE) foi utilizada a Equação 4. Neste 

estudo, para cálculo do FE, foi definido como elemento de referência o alumínio, 

considerando sua baixa mobilidade natural no meio ambiente (XU et al., 2018; 

ZHAO et al., 2017). Além disso, as concentrações de alumínio são homogêneas ao longo do 

RGN e fazem parte das constituições rochosas da região, conforme relatado por 

Rodrigues et al. (2013). 

    (
          ⁄

            ⁄
)          (4) 

Onde:      concentração do metal na amostra do sedimentos;       concentração do 

alumínio na amostra de sedimentos;       background ou concentração natural do metal 

na área de estudo para o metal da amostra; e        concentração de background média do 

alumínio para a bacia do RGN. 

5.5.2 Contaminação dos sedimentos após o rompimento da barragem de Fundão e 

perspectivas históricas 

Para a discussão temporal foram utilizados estudos realizados, em períodos anteriores 

do rompimento da barragem de Fundão na área, conduzidos por Costa et al. (2003) para o 

RGN e por Santolin et al. (2015) para o rio Doce. Em ambos os estudos os sedimentos foram 

digeridos pelo método da digestão parcial com água régia e a leitura dos metais/semimetais 

foi realizada pelo ICP- OES. Com exceção dos metais Al, Cd, Cr, Cu, Fe, Mn e Zn que foram 

determinados por espectrometria de absorção atômica sequencial rápida com atomização em 

chama (FS-FAAS) nos estudos realizados por Santolin et al. (2015). 
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5.5.3 Mobilidade de metais e semimetais em fases geoquímicas 

Materiais e reagentes  

 Os padrões foram preparados com as mesmas soluções de extração, a fim de se 

minimizarem efeitos de matriz durante as determinações por absorção atômica. As vidrarias e 

recipientes plásticos foram lavados com detergente Extran 5%, enxaguados e mantidos 

imersos em HNO3 (30%) por 24 h, após o tempo decorrido foram novamente enxaguados com 

água deionizada e secos em estufa antes de iniciar o procedimento. Todos os reagentes 

utilizados foram de grau de pureza analítica e as soluções preparadas utilizando água ultra 

pura, obtida por sistema de purificação do equipamento Millipore, modelo Milli-Q. 

Para a realização da extração sequencial pelo método BCR-701 foram utilizados os 

seguintes reagentes: ácido acético (CH3COOH), cloridrato de hidroxilamina (NH2OH.HCl), 

peróxido de hidrogênio (H2O2) e acetato de amônio (CH3COONH4) todos da marca Merck 

(Alemanha). 

Extração Sequencial 

 Para o estudo de concentrações de metais/semimetais em fases geoquímicas, quatro 

estações amostrais foram selecionadas, priorizando duas a montante da barragem de Fundão 

(P1 e P10) e duas a jusante (P11 e P27).  

A metodologia adotada para o fracionamento por extração sequencial, em três fases, 

mais a fase residual, foi desenvolvida pelo ―Standard, Measurementsand Testing Program‖- 

BCR. Um resumo deste protocolo está descrito no Quadro 7. Em cada fase geoquímica foram 

analisadas as concentrações de metais e semimetais usando a técnica analítica de 

Espectrometria de Emissão Atômica por Plasma Acoplado Indutivamente (ICP-OES, Agilent 

Model 725, Agilent Technologies, Alemanha). O material de referência, BCR-701 

(Community Bureau Reference), foi utilizado para assegurar a qualidade de aplicação de tais 

procedimentos e brancos analíticos foram avaliados em todas as fases de extração. 
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Fonte: Adaptado Pereira et al., 2007. 

Avaliação de risco ecológico 

Para avaliação de risco ecológico foi calculado a RAC que é definido pela 

Equação 5. Essa avaliação indica o potencial risco pela exposição de contaminante 

considerando o percentual de metais associados à fase trocável, proposto por 

Perin et al. (1985). 

                           ⁄        (5) 

Onde: E1 é a concentração do metal na fase trocável; E2 concentração na fase redutível; 

E3 concentração na fase oxidável e E4 concentração na fase residual.  

As percentagens obtidas indicam que não há risco de contaminação quando a 

proporção de metais associados à fração trocável é inferior a 1%, há baixo risco para o 

intervalo de 1 a 10%, risco médio de 11 a 30%, alto risco de 31 a 50% e risco muito alto de 

contaminação para um percentual acima de 50% (GHREFAT e YUSUF, 2006). 

5.6 CARACTERIZAÇÃO DAS ÁGUAS 

5.6.1 Variáveis físicas e químicas das águas 

Foram analisadas variáveis físicas e químicas no laboratório de Saneamento 

Ambiental lotado na Universidade Federal de Ouro Preto (UFOP) utilizando os métodos 

listados no Quadro 8. Os reagentes usados nas análises de alcalinidade, cloreto e fósforo total 

foram da Synth (Brasil). Os reagentes Hach™ foram utilizados para a análise de nitrato. As 

análises de fósforo total e nitrato foram realizadas em espectrofotômetro (DR6000 ™ UV 

Quadro 7- Protocolo analítico BCR, adaptado para 1 g de amostra 

Fase Reagentes 
Volume 

(mL) 
T (oC) Tempo de extração 

Trocável 0,11 mol L-1 de CH3COOH 20 22 ± 5 Agitação mecânica em agitador do 
tipo―end-over-end‖, por 16 h 
(―overnight‖) 

 
   

Redutível 0,5 mol L-1 de NH2OH.HCl 20 22 ± 5 Agitação mecânica em agitador do 
tipo―end-over-end‖, por 16 h 
(―overnight‖) 

 
acidificado com HNO3 2 mol L-1

   

Oxidável 
8,8 mol L-1 de H2O2 10 22 ± 5 

Digestão por 1 h com agitação 
ocasional 

   85 ± 2 Digestão por 1 h 
  10 85 ± 2 Digestão por 1 h 

 
1 mol L-1 de CH3COONH4 (pH 2) 20 22 ± 5 

Digestão por 1 h com agitação 
ocasional 

Residual Água Régia HCl/HNO3(3:1) 10 22 ± 5 Repouso por 16 h 

   85 ± 2 
Aquecimento por 2 h,com agitação 
ocasional     
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VIS, Hach ™). Também foram analisados in situ condutividade elétrica (CE), potencial de 

oxi-redução (ORP), concentrações de oxigênio dissolvido (OD), pH e turbidez (Turb) usando 

um aparelho de oxigênio dissolvido (HQ40D com um eletrodo LDO101, Hach™, Alemanha) 

e um turbidímetro digital portátil (modelo 2100Q, Hach™) os limites de detecção desses 

aparelhos podem ser verificados no Quadro 9. 

Para a análise das concentrações de metais e semimetais, as amostras de água foram 

filtradas com um filtro de membrana 0,45 μm (filtro de seringa Millex HP com membrana 

Millipore Express®, EUA), acidificou-se com ácido nítrico concentrado (Merck, Alemanha), 

e conservadas a 4° C. Subsequentemente, as concentrações químicas foram determinadas 

utilizando espectrômetro de Massa com Plasma Acoplado Indutivamente (ICP-MS, 

Agilent 7700 série, Agilent Technologies, Alemanha) no Laboratório de Geoquímica lotado 

na UFOP. Os resultados foram validados usando um material de referência certificado 

(Material de Referência Padrão (MRP) 1643e para elementos químicos em água, NIST, 

EUA). As taxas de recuperação desses elementos químicos foram demostrados na Tabela 6.2. 

Para as análises de mercúrio total as amostras de água foram acidificadas com ácido 

nítrico ultrapuro (Merck, Alemanha) e, conservadas a 4 °C. Posteriormente, as concentrações 

foram mensuradas por espectrometria de absorção Atômica com Vapor Frio (CV-AAS, 

FIMS 400, Perkin Elmer, EUA). 

* Fonte: (APHA, 2012) 

 

 

Quadro 8- Métodos utilizados para determinar as variáveis de qualidade de água em laboratório 

Variáveis Método Faixa de detecção 

Alcalinidade (Alc) * Titulométrico (2320 B) > 1 mg L
-1

 

Cianeto (CN
-
) Método 8027 (Pyridine-Pyrazolone Method)- Hach™ 0,001 a 0,240 mg L

-1
 

Cloreto (Cl
-
) *Titulométrico (4500 Cl

-
) > 1 mg L

-1
 

Demanda Bioquímica 

de Oxigênio (DBO) 
* 5 dias (5220 D) > 2 mg L

-1
 

Fenol Método 8047 (4- Aminoantipyrin Method)- Hach™ 0,002 a 0,200 mg L
-1

 

Fósforo total (PT) * Colorimetria (4500 PE) 0 a 2 mg L
-1

 

Nitrato (NO3
-
) Método 8192 (Cadmium Reduction LR Method) - Hach™ 0,01 a 0,80 mg L

-1
 

Nitrito (NO2
-
) Método 8507 (Diazotization LR Method)- Hach™ 0,001 a 0,300 mg L

-1
 

Nitrogênio amoniacal  Método 8155 (Salycilate Method)- Hach™ 0,01 a 0,50 mg L
-1
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Quadro 9- Aparelhos portáteis utilizados para medir as variáveis de água in locu 

Equipamento utilizado  Variáveis Faixa de detecção 

Global Positioning System- GPS (modelo GPS II, 

marca Garmim- Datum SIRGAS 2000, Fuso 23K) 
Coordenadas   

 

 

Multiparâmetro portátil marca Myron L.Company 

(modelo Ultrameter II, 6P) 

Condutividade 0- 9999 µS cm
-1

 

pH  0- 14 

Temperatura da água (T) 0 a 71 ºC 

Oxímetro modelo HQ40D com eletrodo LDO101 

eletrodo (Hach™, Alemanha)  
Oxigênio dissolvido (OD) mg L

-1
 

Turbidímetro digital portátil  

(modelo 2100Q, Hach™) 
Turbidez (Turb) 0 a 1000 UNT 

Fonte: A própria autora.  

Tabela 5- Taxas de recuperação obtidas para validar métodos de análise de 

metais/semimetais usando materiais de referência certificados  

 VR  VO  TR  

Fe (µg L
-1

) 93,1 98,1 94,6 

Mn (mg L
-1

) 0,0365 0,0390 93,7 

As (µg L
-1

) 57,7 60,5 95,5 

Ba (µg L
-1

) 535,0 544,0 98,3 

Pb (µg L
-1

) -
 a
 -

 a
 -

 a
 

Ni (µg L
-1

) 56,6 62,4 90,7 

Zn (mg L
-1

) 0,0770 0,0785 98,1 

Ca (mg L
-1

) 31,5 32,3 97,6 

Cu (µg L
-1

) 21,8 22,8 95,6 

Cr(µg L
-1

) 24,6 20,4 120 

Mg (mg L
-1

) 7,91 8,04 98,4 

K (mg L
-1

) 1,87 2,03 91,9 

Na (mg L
-1

) 19,8 20,7 95,4 
a
 Não foi certificado 

Valores de referência certificados (VR); valores obtidos a partir da análise de materiais de referência 

certificados (VO); e taxa de recuperação (TR) para cada metal. 

 

Fonte: A própria autora. 
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Análise dos dados 

Para a análise de dados foi aplicada a técnica estatística de Análise das Componentes 

Principais (ACP). A ACP foi realizada com 21 variáveis
2
 (sendo treze metais e semimetais) 

de qualidade de água de seis coletas: três do período de estiagem e três do período chuvoso.  

As análises estatísticas foram desenvolvidas com o auxílio do software R, 

versão 3.1.3, desenvolvido por R Foundation for Statistical. Para os procedimentos de 

estatística multivariados utilizou-se o pacote FactoMineR. Para realizar a ACP utilizou-se o 

auto escalamento como pré-processamento. Outra restrição foi adicionada aos comandos do 

programa para evitar que duas variáveis compartilhassem informação. Desta forma foi 

garantido ortogalidade, componentes não correlacionadas e independência dos dados. 

Para avaliar diferenças significativas entre as componentes obtidas pela ACP foi 

aplicado o teste de Kruskal-Wallis, usando um nível de confiança de 95%. O coeficiente de 

correlação obtido varia de +1 para -1, indicando o grau de correlação e se a correlação é 

positiva ou negativa. A força de uma correlação foi classificada como fraca (0<|r|<0,50); 

moderada (0,50≤|r|<0,75); e forte (0,75≤|r|≤1) de acordo com Calijuri et al. (2012) com base 

no valor absoluto do coeficiente de correlação. Todos os testes foram realizados no GraphPad 

Prism 5,0 (EUA), considerando valor-p ≤ 0,05.  

Os mesmos resultados das 21 variáveis mensuradas em água que foram utilizados para 

realizar a ACP também foram usados para realizar a análise de Kohonen com o auxílio de um 

algoritmo de rede neural artificial disponível em domínio público 

(http://www.cis.hut.fi/projects/somtoolbox/programa). Esta ferramenta possibilitou a 

execução da Rede gerando como saída os mapas de Kohonen. Estes mapas conduziram ao 

agrupamento de dados similares e o afastamento daqueles considerados distintos, de acordo 

com as variáveis investigadas. 

Cálculo do indicador de contaminação 

O Índice de Contaminação por Tóxicos foi calculado a partir das concentrações 

observadas dos parâmetros tóxicos: arsênio total, bário total, cádmio total, chumbo total, 

cianeto livre e cianeto total, cobre dissolvido, cromo total, fenóis totais, mercúrio total, nitrito, 

nitrato, nitrogênio amoniacal total e zinco total, sendo caracterizada como Baixo, Médio ou 

Alto. Esse índice foi calculado tendo como referência os limites da Resolução do 

CONAMA 357/05. A denominação Baixa refere-se à ocorrência de substâncias tóxicas em 

                                                 
2
 As variáveis utilizadas na análise multivariada foram: Alc, CE, Cl

-
, PT, NO3

-
, OD, pH, Turb, Fe, Mn, As, Ba, 

Pb, Ni, Zn, Ca, Cu, Cr, Mg, K e Na.  
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concentrações que excedam em até 20% o limite de classe de enquadramento do trecho do 

corpo de água onde se localiza a estação de amostragem. A contaminação Média refere-se à 

faixa de concentração que ultrapasse os limites mencionados no intervalo de 20% a 100%, 

enquanto a contaminação Alta refere-se às concentrações que excedam em mais de 100% os 

limites. No Quadro 10 estão apresentadas as três faixas de classificação para o ICT, bem 

como o significado de cada uma delas. Com o intuito de não perder informações, as 

concentrações dos elementos que situaram abaixo do limite de quantificação (LQ) foram 

substituídas pelo valor do LQ para o respectivo elemento, conforme também realizado por 

Ribeiro et al. (2012). 

 

P = limite de classe segundo a Resolução CONAMA 357/05 

 

Fonte: IGAM, 2018. 

5.6.2 Toxicidade e potencial genotóxido das águas e sedimentos 

Bioensaios com meristemas de Allium cepa 

Para os ensaios de citoxidade e genoxicidade foi seguido o protocolo descrito por 

Fiskesjö (1985), no qual os meristemas de Allium cepa foram expostos por até 24 h às 

amostras testadas e após este período, em microscópio óptico, foi realizada a contagem de 

alterações cromossômicas e micronúcleos, sob uma ampliação de 400x, conforme demostrado 

na Figura 20. O índice mitótico (IM) e o índice de anomalias (IA) foram calculados pelas 

Equações 6 e 7. Para todas as categorias analisadas, foram contabilizadas aproximadamente 

10000 células por tratamento, sendo 500 células por lâmina, obtidas de um total de 20 lâminas 

(2 por cada estação de amostragem). Os dados foram comparados por meio do teste de 

Quadro 10- Interpretação das condições de contaminação por tóxicos 

Valor ICT em relação à 

classe de 

enquadramento 

ICT Significado 

Concentração ≤ 1,2 P Baixa 

Refere-se à ocorrência de substâncias tóxicas em 

concentrações que excedem em até 20% o limite de 

classes de enquadramento do trecho do corpo de água 

onde se localiza a estação de amostragem.  

1,2 < concentração ≤ 2 P Média 
Refere-se à faixa de concentração que ultrapasse os 

limites mencionados no intervalo de 20% a 100%. 

Concentração > 2 P Alta 
Refere-se às concentrações que excedem em mais de 

100% os limites. 
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Kruskal- Wallis, com nível de confiança de 95%. Esse teste foi realizado no GraphPad Prism 

5.0 (EUA), considerando o valor-p ≤ 0,05. 

                               

                                   
             (6) 

 

                                   

                                    
             (7) 

 

Figura 20- Ensaios de citoxidade e genotoxidade em águas e sedimentos do RGN 

 

Fonte: A própria autora. 

 

5.6.3 Análise e modelagem bacteriana 

As análises de coliformes totais (CT) e E. coli foram realizadas em até 24 h utilizando 

o método IDEXX Colilert Quanti-Tray 2000 (método 9223B de acordo com APHA 2012) no 

Laboratório de Microbiologia e Bioprospecção Tecnológica (LMBT). Após incubação a 

37 °C (± 0,5 °C) para 24 h (± 2 h), os poços positivos para CT e fluorescentes para E. coli 

foram quantificados com Número Mais Provável (NMP) por 100 mL. 

Modelagem do decaimento bacteriano 

Em recipientes de vidro (tipo béquer) foram montados os microcosmos nos quais 

foram adicionados 100 mL de água superficial e 50 g de sedimentos de fundo coletados na 

bacia do RGN. Foram produzidas soluções concentradas (aproximadamente 10
6
 unidades 

formadoras de colônia-UFC) de microrganismos indicadores de contaminação fecal: E. coli e 

Salmonella ssp. que foram inoculados nas águas e sedimentos compondo o microcosmo para 

cada estação de amostragem selecionada (Fig. 21).  
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Figura 21- Montagem dos microcosmos com águas e sedimentos do RGN 

 

 

 

 

 

 

Fonte: A própria autora. 

 

Após o início do experimento os microcosmos foram monitorados com intervalos de 

dias para as variáveis biológicos (E. coli e Salmonella spp.), com duração de 35 dias a 

27°C±2 e a luz incidente foi natural (sendo luz natural durante o dia e a noite nas condições 

de escuro). 

Análise dos dados  

A regressão foi desenvolvida com o auxílio do software R, versão 3.1.3, desenvolvido 

por R Foundation for Statistical. O modelo de decaimento de microrganismos foi 

implementado por integração numérica da equação da Equação 8 e Equação 9, descritas no 

Quadro 11. Dados de sobrevivência do organismo são apresentados e relatados como valores 

de t90 e t99 que foram calculados por meio das Equações 10 e 11. Os dados t90 e t99 

representam o tempo em dias para redução de 1log10 (t90) e 2log10 (t99) do microrganismo a ser 

observado. 

Quadro 11- Equações utilizadas no decaimento bacteriano 

  Referência  

Equação 8       
      Chick (1998) 

Equação 9 
  (

 

  
)        

 

Equação 10 t90= 2,30/Kb  

Equação 11 t99= 4,60/Kb  
N= contagem de microrganismos após um tempo t (NMP 100

-
 mL

-1
);  

No= contagem de microrganismos no ponto inicial (t=0) (NMP 100
-
 mL

-1
);  

Kb= coeficiente de decaimento bacteriano (d
-1

); t= tempo (d). 

 

Modelagem 

bacteriana 
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5.6.4 Análise viral 

Primeiro, as amostras de água foram coletadas e processadas para a concentração das 

partículas virais de acordo com Calgua et al. (2008) utilizando floculação orgânica com leite 

desnatado acidificado (Powder skimmed milk – n° 115, Sigma-Aldrich, EUA) seguida de 

eluição com glicina. Em segundo momento, o tratamento enzimático foi aplicado ao 

concentrado total usando a enzima DNAseI (1 U μL
-1

) para destruir o material genético viral 

nos vírus inativos (GIRONES et al., 2010). Em seguida, o material genômico viral das 

amostras foi extraído de 200 μL da amostra concentrada usando o kit comercial Mini Vírus 

RTP Virus® (Invitek, Alemanha) de acordo com as instruções do fabricante. 

A quantificação das cópias do genoma de HAdV presentes nas amostras foi realizada 

utilizando uma reação em cadeia da polimerase em tempo real (qPCR) usando o kit de 

Mistura Principal de PCR Universal TaqMan ® (Applied Biosystems , EUA) com primers e 

sondas específicos que foram expostos no Apêndice G. A curva padrão foi gerada a partir de 

quantidades conhecidas de fragmentos genéticos de HAdV clonados em vetores plasmáticos e 

o controlo negativo. Os resultados são expressos em cópias genômicas por litro (CG L
-1

). 

Análise dos dados  

Para avaliar diferenças significativas entre os grupos foi aplicado o teste de Kruskal- 

Wallis, usando um nível de confiança de 95%. O coeficiente de correlação obtido varia 

de +1 para -1, indicando o grau de correlação e se a correlação é positiva ou negativa. A força 

de uma correlação foi classificada como fraca (0<|r|<0,50); moderada (0,50≤|r|<0,75);e forte 

(0,75≤|r|≤1) de acordo com Calijuri et al. (2012) com base no valor absoluto do coeficiente de 

correlação. Todos os testes foram realizados no GraphPad Prism 5,0 (EUA), considerando 

valor-p ≤ 0,05 e o número amostral de acordo com os grupos: Grupos AI e AII, n = 30; Grupo 

BI, n = 36; Grupo BII, n = 42; Grupos BIII e BIV, n = 12.  
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6 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

6.1 CARACTERÍSTICAS HIDRÁULICAS E AUTODEPURATIVAS DO RIO 

GUALAXO DO NORTE 

Em relação às características morfométricas do rio Gualaxo do Norte, na área não 

afetada pelo rompimento da barragem de Fundão, a montante da confluência do córrego 

Santarém com o rio Gualaxo do Norte, a largura do rio variou de 6,1 a 11,9 m, e a 

profundidade de 0,1 a 0,8 m. Enquanto a jusante da barragem (área afetada) a largura variou 

de 13,4 a 24,3 m, e a profundidade de 0,1 a 0,5 m (Fig. 22 a).  

Figura 22- Valores de (a) largura e (b) profundidade mensurada em distintos meses no 

RGN 

 

Fonte: A própria autora. 

Quanto às medições de profundidade, conclui-se que nas estações tanto a montante 

quanto a jusante do desastre ambiental não ocorreu diferença significativa (valor-p > 0,05) 

(Fig. 22 b). Na cabeceira do rio (seções P1, P3, P5, P8 e P10), observou-se que o leito 

apresenta encostas de relevo descontínuo, ruiniforme e com voçorocas originadas durante a 

exploração aurífera por garimpeiros há mais de 200 anos (COSTA et al., 2003); isto 
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possivelmente influenciou nos valores de profundidade. Enquanto nas estações a jusante 

(P11, P14, P18, P21 e P27) o rejeito de minério, oriundo da barragem de Fundão, 

provavelmente causou uma mudança na carga sedimentar do leito do rio, misturando rejeitos 

a sedimentos fluviais naturais. Assertiva essa corroborada por Hatje et al. (2017), que em seus 

estudos informou que ocorreu um aumento de cerca de 33.000 mg L
-1

 no total de sedimentos 

em suspensão nos mananciais afetados, sendo que grande parte deste material ficou 

depositado nas margens e no próprio canal do rio. Ressalta-se que na região não há estudos 

pretéritos ao desastre ambiental que abordam as características hidráulicas do RGN, mas 

devido ao conhecimento da região e das atividades de campo realizadas pode-se concluir que 

houve alteração do manancial em razão do depósito de rejeitos de minério no leito do rio. 

Como já citado, nas seções P1, P10, P11 e P27 foram mensuradas as velocidades 

médias. Essas variaram de 0,1 a 0,8 m s
-1

 a montante e de 0,2 a 0,8 m s
-1

 a jusante do desastre 

(Fig. 23 a). Pelas velocidades mensuradas no RGN e pelos cálculos do número de Froude, foi 

possível classificar o escoamento do rio como subcrítico, ou seja, o escoamento do RGN 

possivelmente dominado mais pelas forças gravitacionais do que pelas forças inerciais. 

Apesar disso, é importante ressaltar que o RGN possui trechos de corredeiras e cachoeiras – 

tanto na área afetada ou não afetada pelo rompimento – para os quais, possivelmente, o 

regime de escoamento seria diferente. As medidas de velocidade do escoamento ocorreram 

nos pontos mais adequados para o método de medição de vazão do molinete, por isso as 

discussões neste estudo relativas ao número de Froude devem ser restritas às seções P1, P10, 

P11 e P27. Contudo, essas estações representam trechos importantes do RGN. 

As vazões medidas variaram de 0,3 a 1,5 m
3
 s

-1
 a montante do local do desastre e 

1,0 a 3,2 m
3
 s

-1
 nas seções localizadas a jusante (Fig. 23 b e Fig. 24). Como era de se esperar, 

as vazões aumentaram da montante para jusante devido ao incremento da vazão dos afluentes 

no rio principal. No trecho a montante do rompimento da barragem a seção P10 apresentou 

maiores vazões no período de estiagem. Acredita-se que isto ocorre devido à presença das 

barragens próximas à região (Fig. 2), pois a montante da seção P1 existem duas estruturas que 

podem funcionar como reguladoras de vazão, as barragens de Doutor e Natividade, 

pertencentes à Vale S.A. Nos estudos realizados por East et al. (2018), é descrito que as 

barragens interferem no regime fluvial e que os gestores de bacias têm que levar essas 

barragens em consideração para preverem a disponibilidade hídrica na região. No trecho a 

jusante do rompimento da barragem, a seção P11 apresentou vazões máximas durante o 

período de estiagem. Esse fato pode ser explicado pela parcela de rejeito que ainda escoava da 
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barragem de Fundão para o rio Gualaxo do Norte, na época que esse estudo estava sendo 

realizado. 

Figura 23- Valores de (a) velocidade e (b) vazão mensurados em diferentes meses nas 

seções P1, P10, P11 e P27 do RGN  

 

Fonte: A própria autora. 

Os valores do coeficiente de desoxigenação K1 apresentados neste estudo variaram de 

0,002 a 0,208 d
-1

 a montante e 0,002 a 0,240 d
-1

 a jusante do desastre ambiental (Fig. 25 a). 

Comparando-se os valores de K1 obtidos neste estudo com os valores típicos deste 

coeficiente, de acordo com os dados inferidos em laboratório por Fair et al. (1973) e 

Arceivala (1981), observa-se que estes valores estão dentro da faixa de valores de rios com 

águas limpas. A comparação com os valores de K1 (0,11 a 0,14 d
-1

) de Barros et al. (2011) 

mensurados no rio Turvo Sujo, também afluente do rio Doce (MG), permite observar que os 

valores encontrados no presente estudo estão abaixo dos valores reportados por esses autores. 

A diferença de resultados possivelmente pode ser explicada pelo fato de a pesquisa de 

Barros et al. (2011) ter sido realizada em um rio que recebe maior aporte de matéria orgânica 

oriundo de esgotos sanitário e industrial lançados no rio sem tratamento. 
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Figura 24- Média de vazão (m
3
 s

-1
) mensurada em distintos períodos sazonais: 

(a) estiagem (b) chuvoso 

 

 

Fonte: A própria autora. 

Para verificar a capacidade de autodepuração do RGN devido à carga orgânica que 

recebe das comunidades ribeirinhas, foi estimado o coeficiente de reaeração (Fig. 25 b). Os 

valores do K2 compreenderam de 1,6 a 129,8 d
-1

 no trecho a montante do desastre ambiental. 

Enquanto no trecho a jusante o K2 variou de 8,8 a 231,0 d
-1

, e não ocorreram diferenças 

significativas entre os trechos analisados (valor-p > 0,05). Pode-se observar que as seções nos 

dois trechos estudados não apresentaram variação significante de altura da lâmina d’água e 

velocidade do curso d’água; em ambos os trechos foram mensurados valores baixos de altura 

da lâmina d’água e valores consideráveis de velocidade de escoamento. Os resultados obtidos 

para o coeficiente de reaeração refletem a expectativa de que os maiores valores de K2 sejam 

obtidos para a menor lâmina de água, associada com a maior velocidade (QUEIROZ; 

MATOS; SPERLING, 2015). Tais observações são corroboradas por assertivas descritas por 

Chapra (1997), de que maiores valores de K2 são observados em corpos de água rasos e 

velozes devido à maior facilidade de mistura na seção transversal do canal e à criação de 

a 

b 
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maiores turbulências na superfície. Também confirma os altos valores de porcentagem de 

saturação mesmo nas estações amostrais próximas ao lançamento de maior carga orgânica 

como será discutido no Capítulo 7.3.1 e apresentado na Fig. 39.  

Figura 25- Parâmetros hidráulicos obtidos nas seções de estudo do RGN em meses 

diferentes (a) coeficiente de desoxigenação- K1 (b) coeficiente de reaeração- K2 

 

Fonte: A própria autora. 

Os métodos empíricos utilizados para estimar o coeficiente de reaeração apresentaram 

altos valores de K2 para o rio Gualaxo do Norte quando comparados com a literatura. 

Segundo Fair et al. (1973) e Arceivala (1981), os valores de K2 variam de 0,12 a até mais de 

1,61 d
-1

. Citam-se também as pesquisas apresentadas por Silva; Tauk-Tornisielo; Pião (2007) 

que, ao estudarem o rio Corumbataí (SP), encontraram valores de K2 entre 0,8 e 16,3 d
-1

. 

Portanto, pode-se inferir que o manancial estudado possui alta capacidade de reaeração. 

Acredita-se que seja devido à baixa lâmina d’água do rio e à declividade, pois as cotas 

altimétricas da bacia hidrográfica variaram de 1.300 m (próximo à cabeceira do rio) a 390 m 
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(próximo à foz do rio), conforme apresentado no perfil longitudinal do rio Gualaxo do Norte 

(Fig. 5). Enquanto no rio Corumbataí as cotas altimétricas variaram de 800 m (cabeceira do 

rio) a 400 m (próximo à foz), a título de comparação. 

Para analisar as seções transversais do RGN, foram realizados perfis batimétricos. Nas 

seções em que foram mensuradas as vazões, no trecho a montante percebe-se que a 

sazonalidade influenciou nas profundidades do rio (Fig. 26). Na seção P1 no período chuvoso, 

os valores de profundidade foram maiores, possivelmente influenciados pelas barragens 

próximas. Enquanto na seção P10 os valores maiores de profundidade foram mensurados no 

período de estiagem. Nesse trecho em que foram medidas as seções, ocorre garimpo de ouro 

desde o século XVII, e essa atividade pode desviar o curso d’água por meio da construção de 

pequenas barragens de contenção, além disto estas estações amostrais são próximas à zona de 

recarga (COSTA et al., 2003). 

No trecho a jusante do desastre ambiental, na estiagem os valores de profundidade 

foram maiores. Em ambas as seções observou-se que o leito do rio é irregular, e nas pesquisas 

de campo foram verificados bancos de rejeitos ao longo da seção. Na época em que foi feito 

este estudo estavam acontecendo diversas atividades com intuito de reparação da área como, 

por exemplo, a restauração da mata ciliar com enrocamento e revegetação (IBAMA, 2016). 

Segundo Fernandes et al. (2016), a ausência de matas ciliares pode provocar impactos ao 

longo do curso d’água, como erosões das margens e assoreamento dos cursos d’água, 

interferindo nas características hidráulicas do rio. Ressalta-se que o assoreamento vem de 

longo período também desde a década de 80 como relatada por estudos realizados por 

Eleutério (1997) e Costa et al. (2003).  

 Nas demais seções cujas vazões não foram mensuradas, também foram realizados os 

perfis batimétricos que podem ser observados na Figura 27. Os resultados são semelhantes 

das estações já descritas. No trecho a montante o leito do rio se apresenta irregular, 

principalmente na Seção 8. Nesta seção há atividades de garimpo que, como já citado, 

acontecem de forma predatória e podem causar desvio do curso d’água. No trecho afetado 

pelos rejeitos de mineração, o leito do rio também se apresentou irregular e com menor 

profundidade. O excesso de sedimento da calha do rio oriundo da barragem de Fundão 

assoreou o rio, e isto possivelmente prejudica de forma direta a restauração da microbiota 

aquática do rio Gualaxo do Norte.  

 Ao avaliar os perfis batimétricos, localizados a montante do rompimento da barragem 

de Fundão, conclui-se que, devido à interferência antrópica da atividade de garimpo, 

possivelmente se alterou o curso d’água. Já no trecho a jusante do rompimento entende-se que 
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o aporte de rejeitos alterou o leito do rio. Além disso, as intervenções que vêm sendo 

realizadas na área afetada contribuem para modificar a calha e as margens do rio. 

 Ressalta-se que as informações apresentadas nesta pesquisa são relevantes, pois não 

foram realizados estudos apresentando as condições hidráulicas do rio que foi afetado por um 

dos maiores desastres ambientais ocorridos no Brasil. Pelos resultados apresentados nesta 

seção, verificou-se que o leito do rio sofre interferências das atividades presentes na bacia 

hidrográfica. Na seção a seguir, serão discutidas questões sobre a interferência na constituição 

química e física desta matriz. 
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Figura 26- Perfis batimétricos de quatro seções ao longo do RGN analisados nas estações 

de estiagem e chuvosa 

 

Fonte: A própria autora. 

 

  

Seção P10 Seção P1 

Seção P11 Seção P27 
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Figura 27- Perfis batimétricos das demais seções do RGN 

 

Fonte: A própria autora. 
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6.2 CARACTERIZAÇÃO DOS SEDIMENTOS 

Do ponto de vista da ciclagem de matéria e fluxo de energia, o sedimento é um dos 

compartimentos mais importantes dos ecossistemas aquáticos continentais, apresentando 

grande concentração de nutrientes passíveis de trocas com o meio. Nele ocorrem processos 

biológicos, físicos e químicos que influenciam o metabolismo de todo o sistema 

(SALOMONS; FÖRSTNER, 2010). Desse modo, a análise de compostos físicos e químicos 

pode ser importante na identificação, no monitoramento e no controle de fontes de poluição 

(MATSCHULLAT; OTTENSTEIN; REIMANN, 2000; ZHAO et al., 2017). Portanto, nos 

itens a seguir serão descritas as análises físicas e químicas realizadas nos sedimentos de fundo 

do rio Gualaxo do Norte. 

6.2.1 Análises física e química dos sedimentos 

A análise granulométrica dos sedimentos revelou que as frações de areia muito grossa 

e areia fina predominaram nas estações de amostragem a montante do desastre ambiental 

(Grupos AI e AII, n = 18) (Fig. 28 a-b). A maior granulometria pode ser explicada pelos solos 

expostos e potencialmente erodíveis devido às atividades de mineração na região (BORBA; 

FIGUEIREDO; CAVALCANTI, 2004). Portanto, possivelmente ocorre carreamento de 

partículas arenosas do solo para o rio. 

Nas estações de amostragem afetadas diretamente pelo rompimento da barragem de 

rejeito (Grupo B), predominou frações mais finas com maior porcentagem de areia muito fina 

e silte/argila (P11 a P27, n = 34). Ressalta-se que a percentagem de silte e argila foi maior nas 

estações amostrais do Grupo B, principalmente nas estações que compõem os Grupos BI, que 

foram diretamente afetadas pelo desastre ambiental. Segundo Salomons (1987), em rios os 

sedimentos mais finos se acumulam em ambientes de menor energia. Essa assertiva não 

condiz com a situação do RGN após o desastre ambiental, porque o silte reflete a presença dos 

rejeitos de mineração oriundos do rompimento da barragem e não as condições naturais do 

rio. A descarga de rejeito exerceu influência significativa na distribuição e tamanho das 

partículas no trecho afetado pelo desastre, pois o material liberado, segundo IBAMA (2015), 

era constituído da fração granulométrica de silte. Partículas de menor granulometria 

apresentam maior potencial de adsorção de metais/semimetais (SALOMONS; 

FÖRSTNER, 2010), podendo, portanto, adsorver elementos carreados para o ambiente fluvial 

oriundos das rochas presentes na região. 
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Figura 28- Caracterização dos sedimentos de fundo do RGN: (a) análise granulométrica na estação de estiagem; (b) análise 

granulométrica na estação chuvosa; (c) concentração de matéria orgânica (d) concentração de fósforo total  

 

Fonte: A própria autora.  
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A matéria orgânica nos sedimentos pode influenciar na complexação de elementos 

metálicos no ambiente aquático, por esta razão se faz necessário mensurar tal variável e 

compreender a sua influência no ambiente aquático (TANK et al., 2010). Nos sedimentos dos 

Grupos AI e AII, não afetados pelo desastre ambiental, valores de matéria orgânica foram em 

média de 2,88%±1,72, n = 18 (Fig. 28 c). Essa matéria orgânica provavelmente é derivada 

tanto de fontes alóctones, que frequentemente dominam as cabeceiras, como solos ribeirinhos, 

de margem, e lançamento de esgotos sanitários. No Grupo B, afetado pelo desastre, a 

quantidade de matéria orgânica foi inferior (média 0,12%±0,07, n = 34) e significativamente 

menor, com valor-p < 0,05, ao se comparar com as estações de amostragens que não foram 

afetadas, com exceção das estações P20 e P22 (Grupos BII e BIII, respectivamente). Como já 

citado, essas estações amostrais não foram atingidas pelos rejeitos, e a montante existem 

comunidades que lançam esgoto sanitário, o que justifica os valores maiores de concentração 

de matéria orgânica nos sedimentos. Nas estações do Grupo B que apresentaram 

concentrações baixas de matéria orgânica, possivelmente o rejeito liberado da barragem 

carreou partículas e a biota responsáveis pelas concentrações de matéria orgânica no 

sedimento do RGN. Tal assertiva é exemplificada pelos estudos realizados por 

Santolin et al. (2015), que, em data anterior ao desastre, apontaram resultados de amostras de 

sedimentos na foz do RGN (próximo à estação de amostragem P27 deste estudo) com 

3,48% (n = 2) de matéria orgânica, que é uma quantidade superior à da mensurada nesta 

pesquisa. A baixa concentração de matéria orgânica pode prejudicar o reestabelecimento dos 

organismos aquáticos na área estudada, pois a disponibilização de carbono, nutrientes e 

energia a eles necessária fica comprometida (TANK et al., 2010). A deposição de matéria 

orgânica nos sedimentos depende das concentrações disponíveis na coluna d’água, sendo 

influenciada, por exemplo, por taxas de metabolismo de organismos bentônicos (ROWLAND 

et al., 2017). Ressalta-se que essas concentrações de matéria orgânica apresentadas neste 

estudo são relevantes porque ainda não foram realizados estudos na região apresentando esta 

propriedade. 

O fósforo apresentou concentrações que variaram de 0,02 g kg
-1

 a 0,23 g kg
-1

, com 

média de 0,09±0,05 g kg
-1 

(n = 34). Os níveis mais altos deste elemento ocorreram nas 

estações de amostragem da P1 à P18 em direção à foz. Após a estação de amostragem P18, 

houve uma diluição e/ou autodepuração do fósforo (Fig. 28 d). Assim como a matéria 

orgânica, as maiores concentrações foram mensuradas nas estações amostrais não afetadas 

pelos rejeitos de minério de ferro.  
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A montante da área afetada, nos Grupos AI e AII, as concentrações de metais de 

algumas amostras apresentaram valores acima do background regional sugerido por 

Rodrigues et al. (2013), sendo todas as amostras para ferro e manganês (n = 34), duas para 

arsênio (P1), onze para bário (P1, P3, P5, P10, P2 e P9), quatro para níquel (P7 e P9- 

Grupo AII), duas para zinco nas estações do Grupo AII, P7 e P9 (Fig. 29). Nas estações do 

Grupo B localizadas a jusante do rompimento, todas as amostras extrapolaram os valores de 

background para o ferro (n = 34), e na estação de amostragem P18 (Grupo BI) as 

concentrações de manganês, bário e zinco foram acima dos limites do background regional. É 

evidente que o sedimento de fundo natural do RGN foi recoberto pelo rejeito de mineração, e 

por isso nas estações amostrais a jusante do desastre ocorreu a diminuição da concentração de 

metais e de outros elementos traços. Na estação de amostragem P20 (Grupo BII), as 

concentrações de manganês, bário e chumbo foram acima dos limites do background regional. 

Essa estação de amostragem está localizada no Complexo geológico influenciado pelo 

Complexo Santa Bárbara, tais elementos químicos fazem parte da constituição das rochas 

presentes na região. As concentrações de zinco também foram superiores ao background, que 

é de 65,3 mg kg
-1

 nas estações P12 e P24 (Grupos BII e BIV, respectivamente).  

As concentrações de ferro e manganês na região apresentaram-se anômalas; outros 

estudos conduzidos no Quadrilátero Ferrífero também reportaram elevadas concentrações nos 

sedimentos naturais. Citam-se as pesquisas realizadas por Cunha e Machado (2005), que 

mensuraram concentrações de 26% de ferro em áreas não impactadas ou sob influência 

antrópica ínfima. Estudo de Oliveira (2009) constatou concentração de ferro em sedimentos 

de até 49%. Portanto, concentrações de ferro podem ser atribuídas à geologia da bacia 

drenada, podendo ter sido carreadas ao médio e baixo curso do rio Gualaxo do Norte. Com o 

desastre ambiental, essas concentrações possivelmente foram intensificadas devido ao fato de 

os rejeitos da barragem serem constituídos por óxidos de ferro (PIRES et al., 2003). Em 

relação às concentrações de manganês, os resultados também foram similares às 

concentrações reportadas por Nascimento et al. (2018) em estudos realizados no Rio do Peixe 

(também afetado por atividades de mineração), onde as concentrações variaram de 

103,2 a 7.270,4 mg kg
-1

. Cruz (2002) e Cunha e Machado (2005) também identificaram 

concentrações de manganês em sedimentos de 8.850 a 12.600 mg kg
-1

.  

 

 

 

 



88 

 

Figura 29- Concentrações de metais nos sedimentos de fundo no rio principal de acordo 

com os valores de background para o RGN 

 

Fonte: A própria autora.  

As concentrações de cálcio, cobre e cromo foram comparadas com os valores de 

referência (backgrounds regionais) propostos por De Vicq et al. (2015) para o Quadrilátero 

Ferrífero, pois Rodrigues et al. (2013) não estabeleceram os limites para tais elementos 

químicos, conforme apresentado na Fig. 30. Quanto aos resultados mensurados para esses 

elementos, somente concentrações de cobre foram superiores ao background nas estações P1 

(média de 54,1 mg kg
-1

) e P2 (66,1 mg kg
-1

), Grupos AI e AII, respectivamente. No rio do 

Peixe, de doze estações amostrais cinco apresentaram concentrações de cobre acima do valor 

de background para o cobre (NASCIMENTO et al., 2018). Esses autores atribuíram essas 

concentrações anômalas de cobre ao intemperismo das rochas na região que contêm esse 

elemento e às atividades agropecuárias e de silviculturas sem adequado controle.  
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Figura 30- Concentrações de metais nos sedimentos de fundo no rio principal de acordo com os valores de background para o 

Quadrilátero Ferrífero 

 

Fonte: A própria autora.  
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Para o magnésio e o potássio, não há valores de referência, mas por serem essenciais 

às plantas e aos seres vivos foram mensuradas as concentrações nos sedimentos da bacia 

hidrográfica do rio Gualaxo do Norte. As concentrações de magnésio nos sedimentos 

variaram de 10,3 a 1.446,0 mg kg
-1

. Os resultados das concentrações de potássio oscilaram 

entre 15,2 e 3.864,1 mg kg
-1

. 

Ao comparar as concentrações dos metais pesados presentes nos sedimentos da bacia 

hidrográfica do RGN com dados de outros rios no mundo com históricos de contaminação 

(Quadro 12), observa-se que o valor máximo obtido para arsênio no rio Gualaxo do Norte foi 

de 44,2 mg kg
-1

 é o maior dentre eles, sendo que a média deste elemento no QF, que é de 

18,1 mg kg
-1

, é maior que o valor máximo dos rios chineses Liaohe e Pearl; e do rio Tigris na 

Turquia (KE et al., 2017; VAROL, 2011; ZHAO et al., 2017). As concentrações máximas de 

cádmio e cromo estão acima ou muito próximas dos valores máximos obtidos nos outros rios. 

Quadro 12- Média de concentrações de metais e semimetais em amostras de sedimentos 

de outros locais no mundo (mg kg
-1

) 

Referência Área de estudo  As Cd Cr Cu Pb Zn 

Este estudo  Rio Gualaxo do Norte  

(Brasil) 

44,2 0,9 36,6 14,8 15,7 46,5 

Sundaray 

et al. (2011) 

Rio Mahanadi 

(Índia) 

- - 37,6 31,2 21,5 48,6 

Varol (2011) 
Rio Tigris 

(Turquia) 

5,3 1,9 45,9 32,5 62,3 60,1 

Ke et al. 

(2017) 

Rio Liaohe 

(China) 

9,9 1,2 35,1 17,8 10,6 50,2 

Zhao et al. 

(2017) 

Rio Pearl 

(China) 

21,9 0,46 78,4 46,8 49,6 143.1 

 Como já exposto, na referida bacia hidrográfica ocorrem processos que liberaram ao 

longo dos anos concentrações de elementos químicos, e com o desastre ambiental ocorrido em 

2015 algumas concentrações podem ter aumentado e outras diminuídas devido serem 

arrastadas para o médio curso do rio Doce. Para verificar quais elementos foram enriquecidos 

pelo desastre no manancial, na seção a seguir são discutidos os fatores de contaminação e 

enriquecimento analisados nas estações de amostragem do rio principal. Além disto, 

compararam-se os resultados mensurados com estudos pretéritos ao desastre ambiental. Desta 

forma, pode-se compreender a magnitude e a dinâmica dos impactos ambientais ocasionados 

pelo rompimento da barragem de Fundão nos sedimentos de fundo do RGN. 
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6.2.2 Contaminação dos sedimentos após o rompimento da barragem de Fundão- 

perspectivas históricas 

Em relação ao fator de contaminação dos sedimentos a montante da área afetada, e em 

relação ao fator de contaminação das dez amostras analisadas, três apresentaram alta 

contaminação para manganês e bário. Das 34 amostras, nove foram classificadas com 

contaminação considerável para ferro e arsênio. Enquanto no trecho afetado pelo desastre dez 

amostras foram consideradas com contaminação considerável para ferro (Fig. 31). 

Para as amostras a montante, os fatores de enriquecimento dos sedimentos foram 

considerados altos a extremamente altos para ferro (6 amostras, n = 10), manganês 

(8 amostras, n = 10), arsênio (1 amostra, n = 10) e bário (4 amostras, n = 10). Quatro amostras 

foram classificadas com enriquecimento significativo para o arsênio (Fig. 32). Enquanto a 

jusante as amostras foram classificadas com enriquecimento muito alto a extremamente alto 

para ferro (10 amostras, n = 12), manganês (4 amostras, n = 12) e zinco (2 amostras, n = 12). 

Figura 31- Fator de Contaminação nos sedimentos de fundo em estudos no RGN  

 

Fonte: A própria autora. 

Também foram determinados o FC e FE com os dados aferidos por Costa et al. (2003) 

em período anterior ao rompimento da barragem de Fundão. Para facilitar melhor 

compreensão dos resultados na Figura 33, são demonstradas a região de estudo e as 

respectivas estações amostrais deste estudo e do estudo desenvolvido por Costa et al. (2003). 

Os resultados indicam que a contaminação e o enriquecimento diminuíram ao se comparar 

com os dados deste estudo, na maioria das estações de amostragem (Fig. 34). Claramente se 
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percebe que os sedimentos originais do rio foram encobertos e/ou arrastados ao longo do rio 

Doce, portanto, diminuiu-se o fator de contaminação do manganês, arsênio e bário na área 

afetada pelo desastre.  

Como já citado, no trecho não afetado pelo desastre ambiental as amostras de 

sedimentos foram consideradas contaminadas e enriquecidas com ferro, manganês, bário e 

arsênio. Ao comparar os valores do estudo anterior, observa-se que mesmo antes do desastre 

ocorriam altas concentrações desses elementos no RGN (COSTA et al., 2003). Comparando 

os resultados mensurados por Santolin et al. (2015), no rio Doce, observa-se que algumas das 

concentrações encontradas para o manganês foram semelhantes às obtidas no atual 

estudo (Fig. 34). 

Figura 32- Fator de Enriquecimento nos sedimentos de fundo em estudos no RGN  

 

Fonte: A própria autora. 
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Figura 33- Localização das estações de amostragem desta pesquisa e das estações citadas 

em Costa et al. (2003) no RGN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: A própria autora. 

 

Figura 34- Comparação de metais nos sedimentos de fundo no RGN e no rio Doce  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: A própria autora.  

No trecho a jusante do desastre, os sedimentos também foram considerados 

contaminados e enriquecidos pelo elemento químico ferro (Fig. 31 e 32). Nos estudos 

anteriores ao desastre realizados por Costa et al. (2003), observou-se que as concentrações do 



94 

 

ferro foram maiores quando comparadas a este estudo. No entanto, concentrações de ferro 

ainda são consideradas elevadas na região. Esta característica associada a partículas de menor 

granulometria pode ter uma relação direta com o aumento da adsorção de metais 

(BASÍLIO et al., 2005). No rio Doce as concentrações de ferro foram inferiores aos resultados 

do presente estudo, como constataram Santolin et al. (2015). As ocorrências de concentrações 

de ferro em sedimentos de fundo do RGN exibem uma relação direta com a geologia do 

Quadrilátero Ferrífero e com as atividades antropogênicas. De Vicq et al. (2015) e 

Nascimento et al. (2018), ao estudarem bacias no estado de Minas Gerais/Brasil com 

características semelhantes e com presença de atividades minerárias, também constataram o 

enriquecimento de ferro tanto em águas como em sedimentos. A explotação e beneficiamento 

do minério de ferro na cabeceira da área de estudo podem ter liberado o ferro para o ambiente 

aquático. O desastre ambiental também contribuiu para o enriquecimento desse elemento nos 

sedimentos coletados a jusante da barragem de Fundão.  

Percebe-se que na região de estudo vários elementos químicos apresentaram 

anomalias. A presença de garimpos ativos e inativos, existência de atividade de explotação de 

minério em grande escala e recentemente o rompimento da barragem de minério são fatores 

que podem disponibilizar concentrações de vários metais e semimetais. Na seção a seguir 

serão discutidas as prováveis fontes dos elementos químicos analisados nesta pesquisa. 

6.2.3 Provável origem e fontes de anomalias de metais e semimetais 

Verificar a origem dos metais e semimetais é importante para a gestão da bacia 

hidrográfica. Dessa forma, nos próximos parágrafos são apresentadas as prováveis fontes 

desses elementos. Para auxiliar na compreensão deste capítulo, é preciso analisar o mapa 

geológico da região, pois nele se encontram os prováveis elementos químicos que constituem 

as rochas. Em relação às concentrações de metais, é necessário verificar a geologia local para 

interpretar os resultados e distinguir as concentrações naturais das liberadas por atividades 

antrópicas. Para facilitar a compreensão, na Figura 17 foram apresentadas as rochas da região 

e os principais elementos químicos que as compõem.  

 Em muitos minerais, mesmo tendo uma composição definida, podem ocorrer 

substituições de elementos químicos nos seus retículos cristalinos. Tais substituições são 

favorecidas por cargas e raios iônicos similares, segundo Goldschmidt (1923). Os minerais, 

ao serem desagregados, liberam os seus constituintes em quantias proporcionais. Por 

exemplo, no RGN na unidade geológica do Grupo Itabira, encontra-se a rocha dolomito, 

contendo principalmente o mineral dolomita que, ao sofrer o processo de intemperização, 
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libera os elementos cálcio e magnésio simultaneamente, ou seja, as concentrações desses 

elementos aumentam numa mesma proporção (DOS REIS et al., 2017). Seguindo esse 

princípio, foram elaborados gráficos exemplificando as semelhanças na distribuição das 

concentrações existentes entre alguns elementos nos sedimentos da bacia hidrográfica do rio 

Gualaxo do Norte. 

Ao verificar as concentrações de ferro e manganês, percebe-se uma relação correlação 

(Fig. 35 a); esses elementos são siderófilos, segundo classificação de Goldschmidt. Ressalta-

se que, mesmo nas estações de amostragem afetadas pelo desastre ambiental (Grupo B), na 

maioria a proporção entre as concentrações de ferro e manganês foi similar, e a correlação 

também foi considerada moderada e significativa (r = 0,64, valor-p = 0,04), o que corrobora 

com as informações de que o rejeito da barragem de Fundão era constituído principalmente 

por óxidos de ferro e manganês (PIRES et al., 2003). No geral, a ocorrência de concentrações 

de ferro na bacia hidrográfica do RGN pode estar relacionada com a geologia local, pois na 

região há rochas supracrustais ricas em ferro, típicas do Quadrilátero Ferrífero. Porém, valores 

exacerbados podem exibir uma relação direta com os resíduos oriundos das bacias de rejeitos 

da explotação e beneficiamento do minério de ferro na cabeceira da área de estudo, mesmo 

antes do rompimento da barragem de Fundão (RODRIGUES et al., 2013). Após o desastre 

ambiental, as concentrações foram muito superiores comparadas com os valores mensurados 

por Costa et al. (2003) e os valores desta pesquisa. Também observa-se na Fig. 35 a, nas 

estações do Grupo BI, a correlação entre os elementos não foram similares. 

Basílio et al. (2005), salientam que as concentrações excessivas de ferro para os sistemas 

fluviais podem favorecer a capacidade de adsorção e complexação dos metais tóxicos, 

devendo-se assim serem monitoradas frequentemente na bacia hidrográfica. Em outros 

afluentes do rio Doce as atividades minerárias também foram responsáveis pelo 

enriquecimento de ferro nos sistemas fluviais da bacia do rio Conceição, Rio do Peixe e rio 

Santa Bárbara MARQUES et al. (2019); NASCIMENTO et al. (2018); PARRA; PEREIRA; 

FRIESE (2007). 
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Figura 35- Relação dos elementos químicos segundo a classificação de Goldschmidt (1923), com valores de correlação de Spearman (r) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: A própria autora. 
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Os elementos químicos manganês e bário possuem comportamentos similares na 

maioria das estações amostrais (Fig. 35 b). As ocorrências do manganês e bário na região da 

cabeceira do RGN podem ser explicadas por uma antiga mina de explotação de minério de 

manganês ferruginoso, Miguel Congo (COSTA et al., 2003). Essa atividade minerária 

possivelmente ocasionou revolvimentos e exposição do substrato litológico às condições 

intempéricas, que favorecem a disponibilidade desse elemento nos sedimentos do RGN. 

Observa-se que as concentrações de bário apresentaram comportamento semelhante às do 

manganês. Isso está possivelmente relacionado à classificação desses elementos como 

litófilos, segundo Goldschmidt (1923). Portanto, tais elementos possuem alta afinidade e 

correlação forte e significativa (r = 0,89, valor-p = 0,002). Essa assertiva é corroborada pelos 

estudos realizados por Cabral et al. (2002), que também verificaram forte correlação entre o 

manganês e o bário em outra região do rio Doce afetada por atividades de mineração. 

 Quanto às concentrações de arsênio, a provável origem nas águas é devido à atividade 

aurífera que ocorre na região de Antônio Pereira há mais de 200 anos, como relatado por 

Costa et al. (2003) e corroborado por Amade e Lima (2009). Destaca-se que o garimpo 

clandestino ainda ocorre, como verificado nas atividades de campo desta pesquisa. Devido a 

essa atividade, esses minerais foram itemperizados e liberados no ambiente aquático (BORBA 

et al., 2018; BORBA; FIGUEIREDO; CAVALCANTI, 2004), uma vez que as concentrações 

de arsênio provavelmente fazem parte da constituição dos veios quartzo-dolomíticos 

sulfetados com presença do mineral arsenopirita (CPRM, 2003). Tal fato explica a elevada 

concentração de arsênio no trecho não afetado pelo desastre ambiental (Grupos AI e AII), 

bem como na estação P11 (ponto no rio principal localizado após o desastre). A estação P11 

está localizada em Ponte do Gama, subdistrito de Mariana; a montante da estação existia 

garimpo de ouro, Engenho Podre. A atividade garimpeira neste local foi intensa entre 1700 e 

1750 e, apesar de ter diminuído com o passar dos anos, continuou até antes do desastre 

ambiental (AMADE; LIMA, 2009) 

Em relação aos metais pesados, chumbo e zinco possuem fortes afinidades com o 

cobre, e por esta razão são denominados como calcófilos, segundo Goldschmidt (1923). Na 

Figura 35 c pode-se observar que os elementos químicos chumbo e cobre não possuem 

comportamentos similares na maioria das estações amostrais, tendo correlação fraca (r = 0,47 

e valor-p > 0,05). Comportamento distinto há entre os elementos zinco e cobre, cujas 

concentrações apresentaram-se similares em toda bacia hidrográfica, indicando correlação 

forte e significativa (r = 0,81, valor-p = 0,000001) (Fig. 35 d). Quanto às concentrações de 

zinco, possivelmente estão relacionadas a anomalias geoquímicas geogênicas, pois os valores 
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de concentrações desse elemento são semelhantes aos encontrados por Rodrigues et 

al. (2013), que também justificaram a presença de zinco no RGN à geologia local. Esse 

elemento, muitas vezes, encontra-se associado a metais como cádmio, chumbo, cobre e ferro 

(COSTA et al., 2003). 

Nos sedimentos da região, nas estações de amostragem P6, P7 e P9 (Grupo AII), foi 

observada uma relação entre o níquel e o cromo, como se observa na Figura 35 e. De acordo 

com a classificação de Goldschmidt, o cromo e o níquel são elementos classificados como 

calcófilos, e pelos resultados desta pesquisa a correlação foi moderada e significativa 

(r = 0,61, valor-p = 0,00006). Nestas estações de amostragem, suas origens podem estar 

associadas a rochas locais como xisto e metagrauvaca, que são fontes de cromo e níquel. 

Porém, em algumas estações não há indícios de que os elementos foram liberados de forma 

simultânea, o que evidencia que estes elementos podem, neste caso, ter sido liberados pelas 

atividades de mineração na região. Em estudos realizados por Pires et al. (2003), constataram-

se altas concentrações de cromo nos rejeitos das barragens do complexo Germano, pois neles 

há mineral goethita que adsorve metais pesados, caso do cromo. Os estudos de 

Eleutério (1997) complementam as informações citadas, pois o autor descreve que os 

sedimentos de rios que drenam rochas do Grupo Piracicaba são enriquecidos com 

concentrações de cromo.  

 Os elementos cálcio e magnésio são elementos tipicamente litófilos, de acordo com a 

classificação de Goldschmidt (1923). Ao verificar a Figura 35 f, percebem-se proporções 

similares das concentrações desses elementos, e a correlação entre eles foi considerada forte e 

significativa (r = 0,72, valor-p = 0,00003). As fontes desses elementos podem ser devido ao 

intemperismo da dolomita, do feldspato, do piroxênio, do anfibólio e do quartzo presentes nas 

rochas da região. Costa et al. (2003) também encontraram uma correlação entre esses 

elementos nos sedimentos do rio Gualaxo do Norte. Assim, como nesta bacia hidrográfica a 

presença dos elementos cálcio e manganésio foi explicada pela litologia local, a mesma 

justificativa foi apresentada para as concentrações destes elementos nos rios Piracicaba, 

Oratórios e Matipó (DA SILVA et al., 2009; DOS REIS et al., 2017; LACERDA; 

ROESER, 2014). Portanto, pressupõe-se que tais elementos são típicos da geologia da bacia 

hidrográfica do rio Doce.  

 Em relação ao potássio, ele está presente nas rochas da região, principalmente no 

Grupo Mantiqueira, que possui como principais litotipos ortognaisses com intercalações de 

anfibolito e metaultramáfica. Concentrações de potássio são facilmente lixiviadas desses 

litotipos sob condições de intemperismo intenso e são altamente solúveis.  
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 Nos gráficos apresentados foi verificado que em algumas estações de amostragem as 

proporções dos elementos não estavam similares, isso evidencia a provável interferência da 

ação antrópica. Por exemplo, as concentrações de ferro e manganês no Grupo BI (Fig.35 a); 

chumbo e cobre principalmente nos Grupos AI e B (Fig. 35 c). Apesar de os elementos 

químicos analisados fazerem parte da geologia regional, as anomalias são devido às atividades 

de mineração e do garimpo na região. As atividades antrópicas realizadas na bacia 

propiciaram a mobilização e a disponibilização dos metais para os sistemas fluviais da 

mesma. Outro fator que pode ser determinante na disponibilização desses metais são as 

atividades agropecuárias existentes na região, que substituíram a vegetação por pastagens, 

principalmente em topos de morro. Esses fatores têm exposto as rochas e acelerado o processo 

de intemperismo, principalmente no médio e baixo curso da bacia hidrográfica do rio Gualaxo 

do Norte. 

6.2.4 Mobilidade de metais e semimetais em fases geoquímicas 

Numa bacia hidrográfica é importante a investigação das concentrações totais de 

metais dos sedimentos. No entanto, o estudo das concentrações é incompleta e não fornecem 

informações sobre a mobilidade, biodisponibilidade e toxicidade dos elementos. Portanto, 

podem não ser capazes de demostrar a dimensão exata da poluição e/ou contaminação. 

Segundo Förstner (2004), os sedimentos sempre atuam como reservatórios de elementos, por 

isso seu potencial de risco de contaminação ao meio ambiente sempre deve ser considerado. 

Para complementar a discussão foi realizada extração sequencial das amostras com a 

finalidade de obter a concentração dos elementos químicos em cada fase geoquímica. Essa 

metodologia foi aplicada em amostras de sedimentos de quatro estações amostrais: duas 

estações estão localizadas a montante (P1 e P10) e duas a jusante do desastre ambiental (P11 e 

P27). Essas estações foram selecionadas por pertencerem ao rio principal e são as primeiras 

de cada trecho estudado (P1 e P11) e as últimas (P10 e P27). 

Concentrações de metais ligadas à fase trocável são de interesse ambiental, pois são 

consideradas potencialmente disponíveis aos organismos aquáticos (GAO et al., 2018; RAO; 

SAHUQUILLO; LOPEZ SANCHEZ, 2008). Para a extração correspondente à fração 

trocável, os resultados indicam que as concentrações de bário, cobre, ferro, manganês e zinco 

apresentaram porcentagem em todas as estações de amostragem variando de 3,7-61,0%, 6,1-

10,8%, 0,2-7,6%, 1,6-23,1% e 4,1-16,7%, respectivamente, conforme é apresentado na 

Figura 36. 
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Figura 36- Resultados da extração sequencial nas estações de amostragens 

 

Fonte: A própria autora. 

Em relação à fração redutível, que também está potencialmente disponível, observou-

se que ocorreu predominância residual do bário (P1, P10 e P11), ferro (todas as estações de 
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amostragem) e manganês (P1 e P11), os quais possuem forte afinidade com essa fração, 

variando de 65,0-95,9%, 79,0-98,2% e 50,8-79,0%, respectivamente. Resultados 

contraditórios foram encontrados por Silva et al. (2018) que, ao estudarem sedimentos do Rio 

do Carmo, constataram predominância na fase redutível para o níquel e o cobalto. No entanto, 

os resultados coincidem com os valores obtidos por Rodrigues (2012) no rio Gualaxo do 

Norte, principalmente para as concentrações de bário.   

Na fração oxidável, os metais podem ser complexados por meio do processo de 

bioacumulação com vários tipos de materiais orgânicos. Observou-se que não ocorreu 

predominância dos elementos analisados nessa fase nesta pesquisa. As baixas concentrações 

de metais na fração oxidável possivelmente devem-se ao baixo teor de matéria orgânica, 

principalmente nas estações P11 (0,06%) e P27 (0,10%) afetadas pelo desastre ambiental. 

Nesta fase ocorre a degradação de matéria orgânica sob condições oxidantes, desprendendo os 

metais solúveis em nível de traço ligados a este componente (RAURET, 1998). Nos estudos 

realizados por Silva et al. (2018), novamente os resultados contradizem os desta pesquisa, 

pois na fase oxidável predominaram cádmio e cobre nas estações de amostragem afetadas 

pelos rejeitos de minério no Rio do Carmo e rio Doce. Esse resultado pode ser explicado pelas 

maiores concentrações de matéria orgânica mensuradas por Silva et al. (2018b). Em estudos 

realizados por Da Silva et al. (2002) no rio Tietê (São Paulo, Brasil), as concentrações nesta 

fase foram maiores, porém as concentrações de matéria orgânica eram superiores ao deste 

estudo.  

Na fase residual, os metais estão quimicamente estáveis e biologicamente inativos, ou 

seja, fazem parte da matriz do sedimento e representam baixo risco ao ambiente. Os 

resultados apontaram nessa fase a predominância de cromo, cobre e zinco (em todas as 

estações de amostragem), manganês (P10 e P27), níquel (P10) e chumbo (P11), o que indica 

que estes elementos estão fortemente ligados à fração inerte dos sedimentos. Estudos 

corroboram com os resultados desta pesquisa: antes do desastre ambiental elevado percentual 

das concentrações de zinco e chumbo foi mensurado na fase residual no rio Gualaxo do Norte 

(RODRIGUES, 2012). Os resultados também foram concordantes com os dados relatados por 

vários estudos realizados em regiões com influência de mineração de ferro em rios 

(MARQUES et al., 2019; PEREIRA et al., 2007). 

Em relação às concentrações de ferro, elas exibiram maiores proporções na fase 

redutível (~ 90%) e nas estações a jusante do desastre (P11 e P27). Os resultados demonstram 

um aumento gradativo deste elemento na fase oxidável e o aparecimento de concentrações na 

fase trocável na estação P27, sugerindo que o ferro pode estar ligado a sulfetos e não à 
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matéria orgânica, pois nas estações afetadas pelo desastre ambiental as concentrações de 

matéria orgânica foram inferiores. Resultado esse contraditório aos encontrados por 

Marques et al. (2019) para o rio Santa Bárbara, também afetado por rejeitos de minério de 

ferro, em que as proporções das concentrações de ferro foram maiores na fase 

residual (~98%).  

O manganês foi encontrado em todas as quatro fases do sedimento, como observado 

por outros pesquisadores (MARQUES et al., 2019; NGIAM; LIM, 2001). Na estação de 

amostragem P11, a proporção de manganês se apresenta em maior porcentagem (23,1%) na 

fase lábil. Isto é provavelmente devido à associação do manganês com carbonatos 

(DASSENAKIS et al., 2003). Nesta fase, o manganês está ligado na superfície do sedimento 

por interações eletrostáticas relativamente fracas, e isto facilita a liberação de concentrações 

do manganês no ambiente (TESSIER, 1979).  

As proporções de arsênio foram maiores na fase residual (~ 95%) em todas as estações 

amostrais, portanto pouco disponível para o ambiente aquático. Tal resultado é corroborado 

por estudos realizados no Quadrilátero Ferrífero, os quais também demonstraram que a maior 

proporção do elemento foi associada na fração residual (PEREIRA et al., 2007; 

RODRIGUES, 2012;VAREJÃO et al., 2011). 

Proporções de chumbo, níquel, zinco, cobre e cromo foram maiores na fase residual 

(~ 40% da concentração total). Resultados semelhantes foram encontrados no rio das Velhas 

(Minas Gerais), cujas proporções em maior percentagem estão em formas não biodisponíveis 

(SILVA et al., 2018a). Contudo, as percentagens de concentrações de cobre (~ 5%) e zinco 

(~ 10%) na fração lábil são preocupantes para a avaliação do RGN. No rio Tietê-Pinheiros 

(São Paulo, Brasil), as proporções de zinco foram maiores na fase trocável; os autores 

relataram a preocupação ambiental pelas potenciais contaminações por concentrações de 

zinco no ambiente aquático, uma vez que o elemento zinco é tóxico para organismos, 

inclusive para seres humanos (DA SILVA et al., 2002). 

 O elemento químico mais móvel foi o bário, pois está presente com a maior 

porcentagem (média de 28%) na fase lábil. Destacam-se as proporções nas estações afetadas 

pelo desastre ambiental P11 (32,4%) e P27 (61%). Tais resultados concordam com as 

observações de Rodrigues (2012) no rio Gualaxo do Norte, realizadas antes do desastre 

ambiental. Neste estudo foi verificada maior porcentagem de concentrações de bário e 

manganês associadas à fração trocável da montante para a jusante, obtendo concentrações de 

até 55% de bário nesta fase lábil. Portanto, pode-se presumir que as concentrações de bário na 

fase trocável para a região não foram afetadas pelo desastre ambiental ocorrido.   
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Como já citado, na fase lábil foram mensuradas concentrações de ferro, manganês, 

bário, cobre e zinco, ou seja, esses elementos estão biodisponíveis em condições naturais. 

Portanto, é necessário avaliar o potencial risco ecológico dos sedimentos do RGN, que nesta 

pesquisa foi realizado por meio do Código de Avaliação de Risco (RAC).  

Avaliação de risco ecológico 

Os resultados do RAC indicam que na estação P1 todas as concentrações de metais 

foram consideradas com risco baixo (Fig. 37). Enquanto na estação P10 as concentrações de 

bário e zinco apresentaram risco médio. Observou-se um maior risco ecológico nas estações 

afetadas pelos rejeitos de minério de ferro da barragem. Na estação P11, concentrações de 

cobre e manganês apresentaram risco médio, e concentrações de bário apresentaram alto 

risco. Já na estação P27 apresentaram risco médio as concentrações de zinco, e extremamente 

alto as de bário. Os resultados são corroborados pelos estudos realizados por 

Rodrigues (2012), que, ao verificarem o RAC, constataram que os elementos bário, manganês 

e cobre apresentaram maiores percentuais nas frações mais lábeis.  

As concentrações de bário apresentaram risco médio a extremamente alto nas estações 

de amostragem analisadas. Esse resultado possivelmente indica que suas concentrações no 

RGN podem provocar efeitos deletérios à biota aquática, pois são facilmente remobilizadas 

por meio de mudanças nas condições ambientais, tal como pH e potencial redox 

(RAURET, 1998; URE, 1996). Dependendo da concentração de bário, nos seres humanos 

pode causar bloqueios no sistema nervoso e, por vasoconstrição, produzir aumento da pressão 

sanguínea (HYPOLITO; ANDRADE; EZAKI, 2011). 

Para a bacia hidrográfica do RGN, a provável fonte das concentrações de bário se deve 

à assinatura geoquímica do minério aurífero associado com mármores e itabiritos existentes 

na cabeceira do rio (COSTA et al., 2003). Além do bário associado ao ouro, é possível que o 

enriquecimento esteja associado a uma mina abandonada de barita. Com o passar do tempo, 

esse minério pode ter sido carreado para o leito do rio e chegado até o médio curso.  

Além da contaminação de metais e semimetais, a bacia hidrográfica ainda recebe 

carga orgânica de esgoto sanitário e de outras fontes. Por isso, é necessário analisar não 

somente os sedimentos como também as águas da bacia hidrográfica. Portanto, nas seções a 

seguir serão expostos os resultados das análises químicas, físicas e microbiológicas das águas 

da bacia hidrográfica. 
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Figura 37- Potencial risco de contaminação  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: A própria autora. 
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6.3 CARACTERIZAÇÃO DAS ÁGUAS 

6.3.1 Análise física e química da água 

O pH e o potencial redox são parâmetros que influenciam diretamente os ecossistemas 

aquáticos devido a seus efeitos na mobilidade de espécies químicas (PENG et al., 2009). Uma 

diminuição do pH aumenta a concentração de íons livres, causando a dessorção das formas 

coloidal e particulada, e a dissociação de alguns complexos orgânicos e inorgânicos 

(RAURET, 1998; SILVA et al., 2018b; URE, 1996). Os resultados indicam que as águas do 

RGN são caracterizadas por apresentar valores característicos de um meio ácido a neutro e 

oxidante (Fig. 38). Estas características da água podem influenciar a adsorção e a 

coprecipitação de metais e semimetais no ambiente. Portanto, podem contribuir para a 

diminuição da qualidade desses sedimentos e danificar a biota presente no ecossistema 

aquático. Os resultados se encontram dentro dos limites estabelecidos pela resolução 

CONAMA 357/05 para classe 2, pois os valores ficaram de pH variaram entre 6 e 9.  

Figura 38- Valores de pH e Eh mensurados nas águas do RGN 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: A própria autora. 

As concentrações de alcalinidade no Grupo A variaram de 13,8 a 72,2 mg L
-1

 de 

CaCO3; no Grupo B as concentrações variaram de 19,7 a 86,54 mg L
-1

 de CaCO3, conforme 

indicado na Figura 39 a. Os valores máximos foram mensurados no Grupo BI, em que as 

estações amostrais estão localizadas no rio principal e foram diretamente afetadas pelos 

rejeitos de minério. Essa informação é relevante visto que as concentrações dos carbonatos no 

Grupo BI podem ser provenientes dos rejeitos da barragem de Fundão, pois no processo de 

beneficiamento de minério da empresa (ver Capítulo 5.8) adicionava-se hidróxido de sódio, o 

que aumenta as concentrações de carbonatos na etapa de flotação para corrigir o pH 

(PIRES et al., 2003).  
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A condutividade elétrica da água está diretamente relacionada com a quantidade de 

materiais dissolvidos presentes, sendo isso considerado um bom indicador da poluição das 

águas. Quanto aos valores de condutividade elétrica da água mensurados na região, eles 

variaram de 7,3 a 35,9 µS cm
-1 

no Grupo A; e de 4,6 a 243,5 µS cm
-1

 no Grupo B. Os maiores 

valores foram mensurados na estação de amostragem próxima à foz P27 (Grupo BI), variando 

de 47,6 a 243,5 µS cm
-1

 (Fig. 39 b). Isso possivelmente é devido aos rejeitos de minério 

depositados no leito do rio e ao carreamento de partículas das margens erodidas do rio. 

Ressalta-se que os valores de condutividade foram inferiores aos detectados por 

Matsumura (1999) nas águas coletadas na barragem de Santarém (valores em média 

de 300 µS cm
-1

), barragem essa próxima à de Fundão. Em algumas estações de amostragem 

os valores de condutividade elétrica foram superiores ao limite da resolução CONAMA que é 

de 100 µS cm
-1

. 

Os valores encontrados para a demanda bioquímica de oxigênio (DBO) na maioria das 

estações de amostragem estavam abaixo do limite de detecção, que foi 2 mg L
-1 

(APHA, 2012), com exceção da estação P2 (Grupo AII). Nessa estação, os valores de DBO 

variavam de 3 para 6 mg L
-1

. A estação de amostragem P2 possui relevante influência 

antropogênica em comparação às demais estações, e foi destacada nas Figuras 30 c-e. Essa 

estação está localizada próxima ao distrito de Antônio Pereira, que tem aproximadamente 

4.500 habitantes. O tributário onde P2 está localizado recebe esgoto sanitário não tratado 

(IBGE, 2010); como resultado, exibiu altos valores de DBO, bem como altos valores de 

cloreto e fósforo total. 

A concentração média de cloreto das amostras foi de 3,0 mg L
-1

±0,10 (n = 324), e os 

maiores valores foram detectados no tributário P15 (Grupo BII), onde todas as concentrações 

medidas foram superiores a 4,3 mg L
-1 

(Fig. 39 c). Enrocamentos construídos para controle de 

erosão e proteção das margens do rio podem ser encontrados ao longo do P15 tributário; e 

uma hipótese para a presença de íons de cloreto na água é que o intemperismo das rochas 

usadas para construí-los pode ter liberado esses íons. Destaca-se que em nenhuma 

amostragem as concentrações de cloreto ultrapassam os limites da resolução 

CONAMA 357/05 que é de 250 mg L
-1

. 

As concentrações totais de fósforo em todas as estações de amostragem variaram de 

0,01 a 0,51 mg L
-1

 (Fig. 39 d). Nos Grupos AI e AII, o conteúdo total de fósforo pode estar 

relacionado à introdução de esgoto sanitário não tratado. As maiores concentrações de fósforo 

foram medidas no Grupo BI (média = 0,15 mg L
-1

±0,05, n = 324). Gado bovino e leiteiro foi 

frequentemente observado nas estações de amostragem do Grupo BI. Acredita-se que a 
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presença desses animais pode ter aumentado os valores de fósforo total, pois o estrume animal 

pode ter sido carreado para o rio pela água da chuva. Resultados semelhantes para fósforo 

total foram encontrados em dois afluentes do rio Doce: no rio Oratórios por Lacerda e 

Roeser (2014) e no rio Matipó por Reis et al. (2017). Em ambos os estudos, os autores 

atribuíram o comprometimento da qualidade da água ao descarte de esgoto sanitário não 

tratado. 

Quanto às formas oxidadas do nitrogênio, as concentrações de nitrito não 

apresentaram grande variação entre os períodos amostrados (Fig. 39 e). Analisando os 

resultados percebe-se que os maiores valores de concentração de nitrito foram mensuradas na 

estação P2 (média = 0,08 mg L
-1

±0,04, n = 324) a provável origem das concentrações de 

nitrito seja resultante da oxidação do nitrogênio amoniacal lançado nos esgotos.  

Níveis de concentrações de nitrato nos corpos d’água amostrados variaram de 

0,1 a 3,2 mg L
-1

, com média de 1,9 mg L
-1 

(Fig. 39 f), valores abaixo do que preconiza a 

legislação vigente cujo o limite estabelecido é de 10 mg L
-1

. Da mesma forma que os 

resultados do fósforo total, as maiores concentrações de nitrato foram detectadas no Grupo BI 

(média = 2,0 mg L
-1

±0,2, n = 324). As concentrações de nitrato também podem ser atribuídas 

tanto à poluição de fontes não pontuais quanto às atividades de restauração que estão sendo 

realizadas nos trechos do rio atingido pelos rejeitos de minério. Em 2016, fertilizantes à base 

de nitrogênio e fosfato foram espalhados ao longo das margens do rio para o reparo de mata 

ciliar (IBAMA, 2016), o que pode ter contribuído para o aumento da presença desses 

elementos no ambiente aquático. Como discutido por Bu et al. (2014), o uso de fertilizantes à 

base de nitrogênio e fósforo em terras agrícolas com relevo íngreme e solos degradados 

promove o enriquecimento desses elementos nas águas superficiais. 

A percentagem de saturação do OD é uma variável importante a ser analisada na bacia 

do RGN, uma vez que a vida aquática requer oxigênio dissolvido. Estudos realizados em 

regiões próximas às atividades de mineração de ferro indicam que a baixa de OD tem 

influência negativa nos elos inferiores da cadeia alimentar, como o zooplâncton 

(MOREIRA et al., 2016). Na presente pesquisa, observou-se que, apesar de a bacia 

hidrográfica receber aporte de matéria orgânica, a maioria das estações apresentou valores de 

OD superiores a 90% de saturação, pois os valores de DBO foram baixos também; no caso 

dos Grupos BI e BII, os valores de OD foram superiores a 100% de saturação (Fig. 39 g). 

Estes altos níveis de OD podem ser explicados pelo perfil longitudinal do rio, sua inclinação e 

os valores elevados de K2. Elevação perto da região da cabeceira está acima de 900 m, 

enquanto que na foz do rio são aproximadamente 390 m (Fig. 5, Capítulo 5.7). Ou seja, o 
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RGN se comporta como um rio encachoeirado, em termos de apresentar reaeração constante 

de suas águas. Em resolução aos limites da resolução CONAMA 357/05 os valores 

mensurados foram acima de 5 mg L
-1

.  

A turbidez foi evidentemente afetada pelo desastre. Esta situação foi especialmente 

notável no período chuvoso, quando a velocidade das águas do RGN comumente apresentou 

valores de até 0,66 m s
-1 

(medida neste estudo conforme exposto no Capítulo 7.1). Além 

disso, esse efeito negativo do desastre na turbidez foi cíclico ao longo do ano; na estação de 

estiagem (abril a setembro), a turbidez na faixa do Grupo BI variou de 41 para 712 unidades 

nefelométricas de turbidez (UNT), enquanto no período chuvoso (outubro a março) variou de 

108 a 1.000 UNT (Fig. 39 h), valores superiores a 100 UNT que é o limite da resolução do 

CONAMA 357/05. A razão para esta diferença sazonal é que os rejeitos de mineração 

depositados nas margens dos rios são mobilizados pelo escoamento superficial durante os 

eventos de chuvas. Um estudo realizado antes do desastre em bacias hidrográficas no 

Quadrilátero Ferrífero também encontrou um aumento em sólidos em suspensão durante a 

estação chuvosa, o que foi atribuído à atividade minerária (PARRA; PEREIRA; FRIESE, 

2007). Independentemente da sazonalidade, a turbidez medida neste estudo foi inferior às 

observações de Cordeiro et al. (2019), que mediram valores de turbidez até 6700 NTU em rio 

Doce num período imediatamente após a ruptura da barragem de rejeitos. 

Concentrações de nitrogênio amoniacal, cianeto e fenol foram mensuradas em onze 

estações amostrais com o objetivo de calcular o índice de toxidade, que será discutido na 

Capítulo 7.3.2. Em relação às concentrações do nitrogênio amoniacal no Grupo A, obteve-se 

média de 0,75 mg L
-1

±1,25 (n = 22), e no Grupo B média de 0,08 mg L
-1

±0,06 (n = 22). 

Ressalta-se que as concentrações do nitrogênio amoniacal mensuradas na estação P2 nas duas 

amostragens obtiveram média de 3,24 mg L
-1

±0,27 (n = 22) e, como já citado, nessa estação 

há lançamento de esgoto sanitário sem tratamento da população do distrito de Ouro Preto 

(Fig. 7.40). As concentrações de cianeto variaram de 0,001 a 0,005 mg L
-1

nos dois trechos 

analisados (Grupo A e B). As concentrações de fenol no Grupo A foram mensuradas numa 

média de 0,009mg L
-1

±0,008 (n = 22) e no Grupo B de 0,022 mg L
-1

±0,03 (n = 22). A 

provável origem dessas concentrações será discutida no Capítulo 7.3. 
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Figura 39- Concentrações das variáveis mensuradas em águas da bacia do RGN: 

(a) alcalinidade; (b) condutividade elétrica; (c) cloreto; (d) fósforo total; (e) nitrito; (f) 

nitrato; (g) porcentagem de saturação de OD; (h) turbidez no Grupo BI  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: A própria autora. 
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Figura 40- Variáveis de qualidade de água; mensuradas em onze estações amostrais 

para o cálculo do índice de contaminação por tóxicos 

 

Fonte: A própria autora. 

 

Concentração de metais e semimetais em águas do RGN 

Como demonstrado nas Figuras 41 e 42, a maioria das concentrações de metais e 

semimetais medidas neste estudo foi inferior aos limites estabelecidos pela Resolução do 

CONAMA 357/05, com exceção do ferro e manganês para a classe 2. Não há um 

enquadramento aprovado para a bacia hidrográfica do rio Gualaxo do Norte. Casos como este 

são tratados nessa resolução, no art. 42, da seguinte forma: ―Enquanto não aprovados os 

respectivos enquadramentos, as águas doces serão consideradas classe 2, as salinas e salobras 

classe 1, exceto se as condições de qualidade atuais forem melhores, o que determinará a 

aplicação da classe mais rigorosa correspondente‖ (BRASIL, 2005). Portanto, não havendo 
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um enquadramento aprovado para a bacia hidrográfica analisada, como já mencionado, 

considerou-se o corpo hídrico como classe 2. 

Concentrações de ferro foram detectadas em todas as amostras. Destacaram-se as 

concentrações da estação P4 (Grupo AII), que variaram de 819,7 a 2.845,1 μg L
-1

. No Grupo 

BI as concentrações variaram de 25,2 a 786,2 μg L
-1

. Enquanto no Grupo BII as 

concentrações variaram de 37,5 a 1.201,1 μg L
-1

, sendo superiores ao Grupo BI. As 

concentrações desse elemento foram superiores aos limites recomendados em 48,15% das 

amostras (n = 162). Os resultados desta pesquisa foram similares aos reportados por 

Marques (2015) e Nascimento (2019), que analisaram rios localizados no Quadrilátero 

Ferrífero que sofrem interferência da mineração de ferro. 

Concentrações de manganês também foram detectadas em todas as amostras. As 

concentrações variaram de 6,6 a 677,1 μg L
-1

, e aproximadamente 11% das amostras 

apresentaram concentrações de manganês superiores aos limites recomendados. As 

concentrações de manganês foram maiores no Grupo A (especialmente em P1, P2 e P7) do 

que no Grupo B. No Grupo A as concentrações variaram de 6,6 a 677,1 μg L
-1

. Para o 

Grupo BII as concentrações variaram de 6,7 a 140,3 μg L
-1

. 

Concentrações de arsênio no Grupo A chamam a atenção pelos valores mensurados 

nesta pesquisa. Apesar de o semimetal não estar acima dos limites preconizados pela 

legislação brasileira, seus valores são relevantes. Percebem-se concentrações maiores de 

arsênio no Grupo AI, variando de 0,19 a 0,42 μg L
-1

, e no Grupo BII, de 0,20 a 0,67 μg L
-1

. 

Destacam-se os valores mensurados na estação de amostragem P11 (média 

de 0,49 μg L
-1

±0,21, n= 162). Estudos realizados por Costa et al. (2003) e Fernandes (2016) 

na região detectaram concentrações próximas às mensuradas nesta pesquisa. Isto demonstra 

que as atividades de garimpo interferem na disponibilização desse elemento químico para o 

sistema fluvial. 

Os resultados das concentrações de sódio também são interessantes e merecem ser 

discutidos, uma vez que se utiliza hidróxido de sódio no processo de beneficiamento do 

minério na empresa Samarco (PIRES et al., 2003). Assim como os valores de alcalinidade, as 

maiores concentrações de sódio foram mensuradas no Grupo BI, que foi afetado diretamente 

pelos rejeitos. As concentrações neste grupo variaram de 1,5 a 9,3 mg L
-1

. Nos estudos 

realizados por Matsumura (1999) nas águas da barragem de Germano, o autor destacou as 

concentrações de sódio, que variaram de 15,6 a 102,3 mg L
-1

. O autor também atribuiu as 

concentrações de sódio ao processo de beneficiamento de minério, em que é utilizado 

hidróxido de sódio para o controle de pH na etapa de flotação.  
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 Em relação às concentrações de mercúrio, em todas as estações de amostragem foram 

abaixo do limite de quantificação do mercúrio, que é de 0,0002 mg L
-1

. A presença de 

mercúrio na região foi registrada nos estudos realizados por Buscher (1992), constatando 

concentração média de 13 mg kg
-1

 nos sedimentos de fundo. Segundo o autor, a origem do 

mercúrio é proveniente provavelmente de sua liberação durante o processo de amalgamação 

para extração de ouro nos garimpos existentes ao longo da bacia hidrográfica do RGN, 

durante o século XX. Essa assertiva é corroborada por Amade e Lima (2009), que realizaram 

estudo no garimpo Engenho Podre, localizado no médio curso do rio Gualaxo do Norte. 

Destaca-se que, mesmo após o desastre ambiental, ainda ocorrem atividades de garimpo de 

ouro clandestino nas cabeceiras do rio, porém isso não influenciou as concentrações de 

mercúrio em águas nesta pesquisa. 

O Quadrilátero Ferrífero é uma importante província mineral brasileira e fonte de 

diversos elementos químicos. O posicionamento tectônico da região foi a base para a 

formação de vários minerais depositados. As diferentes fases de deformação na região 

favoreceram o desenvolvimento de vários processos de mineralização, o que permitiu a 

formação de altas concentrações de elementos, como ferro, manganês, ouro e metais traços 

(DORR, 1969). Posteriormente, o enriquecimento supergênico foi fundamental para aumentar 

as concentrações desses elementos e outros metais e semimetais na região (COSTA et 

al., 2003). Desde o século XVII, a atividade de mineração acelerou a liberação desses 

elementos no ambiente fluvial. Quando o desastre ambiental ocorreu, em 2015, concentrações 

de ferro, de manganês e de outros elementos químicos foram liberadas para o meio ambiente, 

podendo ter sido adsorvidas nos rejeitos de minério contidos na barragem de Fundão. A 

provável origem desses metais e semimetais e anomalias foi discutida com mais detalhes no 

Capítulo 7.2.3. 
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Figura 41- Concentrações de metais e semimetais mensuradas nas águas do RGN (Parte 1) 

 

Fonte: A própria autora. 
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Figura 42- Concentrações de metais e semimetais mensuradas nas águas do RGN (Parte 2) 

 

Fonte: A própria autora. 
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Análise integrada dos dados  

Para se discorrer sobre a influência das variáveis físicas e químicas das águas na bacia 

hidrográfica, foi realizada a análise de componentes principais para auxiliar na interpretação 

dos resultados. As cinco componentes principais explicaram 74,89% da variância dos dados, 

sendo as duas primeiras responsáveis por 52,91% da variância, conforme apresentado na 

Tabela 6 e Figura 43. 

Tabela 6- Correlação das variáveis limnológicas analisadas com as componentes 

principais (CP) 1, 2, 3, 4 e 5 da ACP  

 
CP1 CP2 CP3 CP4 CP5 

Alc 0,77 0,14 0,21 0,11 0,01 

CE 0,69 -0,13 0,07 0,28 0,12 

Cl
-
 0,05 0,01 0,59 -0,19 0,24 

PT 0,55 0,41 -0,05 -0,07 0,31 

NO3
-
 0,04 0,30 -0,14 -0,14 0,42 

OD -0,02 0,33 -0,06 0,02 -0,65 

pH -0,26 0,16 -0,25 -0,76 -0,14 

Turb 0,39 0,61 -0,23 -0,15 0,37 

Fe -0,58 -0,04 0,26 0,23 0,40 

Mn 0,22 -0,51 -0,11 -0,25 -0,13 

As 0,51 -0,27 -0,33 0,01 0,23 

Ba 0,59 0,01 0,13 -0,24 -0,24 

Pb 0,05 0,76 -0,11 0,02 -0,08 

Ni -0,29 0,19 -0,26 0,57 -0,14 

Zn -0,07 0,14 0,26 -0,07 0,51 

Ca 0,79 -0,13 0,07 0,08 -0,13 

Cu 0,14 0,68 -0,25 0,08 -0,05 

Cr 0,00 0,64 0,05 0,11 -0,15 

Mg 0,71 -0,27 -0,07 0,17 -0,10 

K -0,36 0,28 0,55 -0,12 0,01 

Na 0,37 0,25 0,68 -0,17 -0,16 

Valores em destaque foram correlacionados forte e moderadamente. 

Fonte: A própria autora. 

A primeira componente principal explicou 29,30% da variabilidade dos dados, sendo 

que as concentrações de alcalinidade e cálcio influenciaram fortemente. Já as concentrações 

de condutividade elétrica, fósforo total, arsênio, bário e magnésio influenciaram 
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moderadamente essa componente. As concentrações de ferro também influenciaram 

moderadamente a componente, porém negativamente. 

A segunda componente principal explicou 23,61% do total da variância, tendo como 

variáveis significativamente fortes concentrações de chumbo; e moderadamente turbidez e 

concentrações de manganês, cobre e cromo. Concentrações de manganês também 

influenciaram a PC2 moderadamente, porém negativamente. A terceira componente foi 

influenciada pelas concentrações de cloreto, potássio e sódio, e todas influenciaram 

moderadamente a PC3. Essa componente explicou 13,14% da variância dos dados obtidos. 

Enquanto a PC4 foi responsável por explicar 8,24% da variação, sendo fortemente 

influenciada pelo potencial Hidrogeniônico. Moderadamente foi influenciada pelas 

concentrações de níquel.  

Por sua vez, a componente principal 5 explicou 7,45% da variância. Concentrações de 

oxigênio dissolvido e zinco apresentaram o maior coeficiente na composição dessa 

componente, sendo moderada e negativamente influenciada.  

Os metais influenciaram moderadamente todas as componentes citadas. Tal resultado 

era esperado devido à região em que se localiza a bacia hidrográfica. Como já citado, a 

cabeceira da bacia hidrográfica se localiza no Quadrilátero Ferrífero, que é uma província 

mineral, sendo que o rio principal percorre outros litotipos que também disponibilizam 

minerais para a bacia. Além disso, as atividades desenvolvidas ao longo da bacia também são 

responsáveis por disponibilizarem elementos químicos ao ambiente aquático. Portanto, o uso 

e ocupação do solo influenciam a qualidade de água da bacia. Considerando essa assertiva, 

muitos estudos, como os de Liu et al. (2011), Calazans et al. (2018) e Nascimento et 

al. (2019) utilizaram abordagens multivariadas para analisar a interferência de processos 

antrópicos e naturais na qualidade da água de diferentes regiões que sofrem interferência de 

atividades de mineração. Nestes estudos, as técnicas de análise multivariada, no caso a ACP, 

foram importantes para obter as informações relevantes, auxiliando na compreensão das 

mesmas. Nos estudos realizados por Liu et al. (2011), foi verificado que uma mina 

abandonada influenciava a qualidade da água do rio Imgok, na Coreia do Sul, pelas variáveis 

pH e pelas concentrações de alumínio, ferro, cobre e manganês. Calazans et al., (2018), ao 

aplicarem a técnica exploratória em dados de monitoramento de água do rio Paraopeba 

(Brasil), concluíram que atividades de mineração e a agropecuária são as principais fontes de 

poluição responsáveis pela deterioração da qualidade da água superficial. No Rio do Peixe 

(Brasil), verificou-se que as concentrações de ferro foram as principais responsáveis por 
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influenciar as estações de amostragem localizadas próximas às barragens de rejeito 

(NASCIMENTO et al., 2019). 

Figura 43- Representação do posicionamento das variáveis nos quadrantes da ACP 

Fonte: A própria autora. 

Figura 44- Representação do posicionamento das estações nos quadrantes da ACP 

Fonte: A própria autora. 

De acordo com a Figura 44, devido ao número de amostragem (n = 6) e à quantidade 

de estações amostrais (27 estações), percebe-se uma visualização ruim dos grupos formados. 

Para sanar tal dificuldade, aplicou-se a rede neural de Kohonen, que tem a competência de 

projetar dados de elevadas dimensões em um espaço menor, sem perder a informação 

original, sendo também muito utilizada para verificar as relações entre variáveis ambientais. 

De fato, é uma das principais vantagens da rede neural de Kohonen, em particular em relação 

à ACP, uma vez que toda a informação sobre as amostras e variáveis que influenciam as 
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amostras é apresentada em uma matriz de duas dimensões (GONTIJO et al., 2014). Diante 

desta assertiva, os dados de monitoramento das águas da bacia foram analisados também pela 

técnica citada. Na Figura 45 é apresentado o mapa de Kohonen com a distribuição das 

amostras. O número apropriado de neurônios que permitiu a distribuição adequada das 

amostras resultou na seleção de uma arquitetura de 64 (8×8) neurônios. Os agrupamentos 

foram demarcados e foi possível notar a formação de treze conjuntos, sendo cinco individuais. 

Cada conjunto não individual representa um agrupamento de amostras que se mostram 

semelhantes em função das variáveis analisadas. Exemplificando, pode-se afirmar que o 

Conjunto III, composto pelas estações amostrais P6 e P7, foi constituído por essas estações 

porque elas apresentaram características similares, no período anual amostrado, em função 

das variáveis monitoradas. Os Conjuntos II, IV, VI, IX e XI constituíram formações 

individuais. Essas estações apresentaram níveis tão diferenciados de determinada(s) 

variável(is) em comparação às demais amostras, que não puderam ser consideradas 

semelhantes a estas, constituindo assim formações individuais. Também se observa que as 

estações afetadas pelo desastre se estabeleceram na parte esquerda do mapa (Conjuntos V a 

XIII). 

Em relação aos grupos, observa-se que os conjuntos de I a IV são constituídos pelas 

estações amostrais localizadas a montante do desastre ambiental, portanto não foram afetadas 

pelo desastre ambiental. O Conjunto I é representado pelas estações de amostragem P1, P2, 

P3, P5, P8 e P10 que foram influenciadas principalmente pelas concentrações de cloreto, 

fósforo total, arsênio, bário, manganês e fósforo total. A origem do fósforo e cloreto é 

provavelmente na estação P2, a qual recebe esgoto sanitário sem tratamento, o que acaba 

contaminando as estações a jusante, no caso P3 e P5. Destaca-se que próxima a essas estações 

de amostragem existe uma mina desativada de extração de manganês, Miguel Congo. 

O Conjunto II é representado pela estação P9 e o Conjunto III pelas estações P6 e P7. 

Ressalta-se que essas estações estão situadas nos afluentes e não foram afetadas pelo desastre 

ambiental, sendo influenciadas principalmente pelas concentrações de manganês e 

alcalinidade.  

O Conjunto IV é composto pela estação P4, sendo caracterizado principalmente pelas 

concentrações de ferro. As concentrações de ferro podem ser explicadas pelo fato de essa 

estação de amostragem estar localizada nas unidades geológicas que pertencem ao 

Quadrilátero Ferrífero, portanto concentrações de ferro pertencem à litologia regional. 

Os Conjuntos V e X são formados por estações localizadas nos afluentes e que foram 

afetadas parcialmente. As variáveis que influenciaram a formação desses conjuntos foram 
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cloreto, sódio, pH e oxigênio dissolvido. Já o Conjunto IX é formado pela estação P22, apesar 

de estar localizada a jusante do desastre ambiental, não foi afetada pelos rejeitos da barragem 

de Fundão. Ela se localizam próximas a núcleos populacionais de distritos de Mariana, 

portanto recebem efluentes sanitários sem tratamento. Essas características justificam a 

influência das variáveis oxigênio dissolvido, nitrato e pH na formação desse grupo.  

Os conjuntos XI a XIII foram formados pelas estações localizadas no rio principal e 

diretamente afetadas pelos rejeitos de minério de ferro. As variáveis alcalinidade, nitrato e 

turbidez foram as que mais influenciaram a formação desses grupos. Além de concentrações 

de chumbo, zinco, cálcio e sódio. Conclui-se que o desastre ambiental influenciou a qualidade 

de água nessas estações, uma vez que os sólidos suspensos provavelmente são dos rejeitos de 

minério de ferro. O nitrato, como já citado, é oriundo possivelmente do processo de 

beneficiamento do minério (PIRES et al., 2003).  

As redes neurais de Kohonen foram ferramentas que viabilizaram a interpretação dos 

dados gerados de forma concisa e estatisticamente consistente, auxiliando no entendimento 

das relações e influências das variáveis. Outros estudos também utilizam essa técnica 

multivariada para compreender os dados de bacias hidrográficas. Citam-se os estudos 

realizados por Olkowska et al. (2014) e Gontijo et al. (2017). Olkowska et al. (2014) 

realizaram agrupamentos com padrões relacionados às atividades presentes na bacia. Para a 

região de mineração, verificou-se que a formação dos grupos foi influenciada pelas 

concentrações de carbono orgânico total e demanda química de oxigênio. Gontijo et al. (2017) 

aplicaram a técnica em dados de bacias hidrográficas no Quadrilátero Ferrífero (Brasil) e na 

Alemanha, e os resultados do agrupamento sugeriram as associações entre substâncias 

húmicas, ferro e arsênio com concentrações anômalas nas regiões estudadas.  

Diante do apresentado, constate-se que as aplicações das técnicas de análises 

exploratórias multivariadas foram eficazes neste estudo para uma melhor interpretação dos 

dados e análise da interferência de processos antrópicos e naturais na qualidade da água da 

região de estudo. Destaca-se que os dados de monitoramento ambiental são geralmente 

complexos, devido ao grande número de variáveis envolvidas e número de amostragem. Além 

de utilizar ferramentas estatísticas integradas para compreender os dados, optou-se também 

por integrar os dados com o índice de toxicidade. 
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Figura 45- Grupos formados e as variáveis avaliadas, a partir da aplicação da rede neural de Kohonen (n = 6)  

 

 

 

 

Fonte: A própria autora. 
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6.3.2 Índice de toxicidade 

O índice de toxicidade foi aplicado com os resultados mensurados nas águas da bacia 

hidrográfica. Em relação à contaminação por tóxicos (ICT), percebe-se que todas as estações 

de amostragem apresentaram ICT Alto, com exceção de P3 e P11 (no período de estiagem); e 

P11 e P25 (no período chuvoso), conforme demostrado na Figura 46. O índice de 

contaminação no período chuvoso variou entre 0,0012 e 0,0132 nas estações a montante e 

0,007 e 0,115 nas estações a jusante. O índice de contaminação no período de estiagem nas 

estações de amostragem apresentou ITC considerado Alto, variando de 0,6 a 3,5 nas estações 

a montante e 0,007 a 0,9 nas estações a jusante.  

A variável que mais influenciou a contaminação por tóxicos nas estações amostrais foi 

o fenol. Os compostos fenólicos são substâncias que podem ser encontradas naturalmente, 

normalmente em vegetais e frutas. Porém, em águas naturais, a principal fonte é a 

antropogênica, devido ao descarte inadequado dos efluentes sanitários (OLIVEIRA et 

al., 2015). Essa assertiva corrobora com os ICT Alto na estação P2 que provavelmente é 

explicado pelo lançamento de esgoto sanitário que influenciou nas concentrações de fenol. 

Bolaños et al. (2001) destacam que esses compostos são resistentes à degradação 

microbiológica e são transportados a longas distâncias pela água. Na região do RGN, desde 

1998 os resultados analisados em água pela CPRM já apresentavam preocupação ambiental, 

como citado por Costa (2001). Uma provável explicação para a fonte dos fenóis são os 

efluentes descarregados da mineração, que podem conter óleos utilizados em máquinas nas 

atividades de mineração. Como também o garimpo de ouro, possivelmente devido a utilização 

de maquinaria sem adequada manutenção no processo de extração do mineral. Assertiva essa 

corroborada por Amade (2006), que em seus estudos sobre o garimpo na região informou que 

dentre os impactos ambientais negativos desta atividade impactante incluem o vazamento de 

óleos e graxas das máquinas, conforme pode ser observada na Figura 47 a. A maior 

concentração de fenol foi encontrada na estação P20 (média de 0,064 mg L
-1

). Após o desastre 

ambiental, caminhões retiravam água do manancial que eram utilizadas na recuperação da 

área, principalmente para amenizar a poeira na cidade de Barra Longa, conforme pode ser 

verificado na Figura 47 b-c. Os caminhões utilizados podem ter liberado óleos lubrificantes 

na região, sendo provavelmente carreados para as águas. Outra fonte seriam os efluentes 

sanitários que podem conter desinfetantes à base de fenóis, o que explica a origem nas 

estações amostrais a montante. Além disso, o maquinário do garimpo de ouro clandestino 

pode ter liberado óleos lubrificantes no ambiente aquático. 
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Figura 46- Valores da contaminação por tóxicos 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: A própria autora. 

Os resultados do ICT desta pesquisa contradizem os valores reportados pelo IGAM 

numa estação de amostragem localizada no RGN. No relatório do terceiro semestre de 2018, o 

ICT dessa estação foi considerado Alto, e as variáveis cádmio e chumbo foram as 

responsáveis por influenciar o índice (IGAM, 2019). Nesse mesmo relatório, são apresentadas 

informações de uma estação localizada a jusante da foz do rio Gualaxo do Norte, e nessa 

estação o ICT foi considerado Alto devido à concentração de arsênio (IGAM, 2019). Portanto, 

pressupõe-se que as concentrações de fenóis no RGN são contínuas, sendo necessário haver 

um monitoramento dessa variável na bacia, bem como um controle das fontes, uma vez que as 

concentrações podem ser prejudiciais ao ambiente aquático. 

Os resultados das variáveis de água e sedimentos indicam a concentração de vários 

elementos químicos devido à peculiaridade da localização da região no Quadrilátero Ferrífero, 

que apresenta uma complexidade geológica, assim como às influências do desastre ambiental 

e do lançamento contínuo de esgoto. Portanto, para compreender como a sinergia entre as 

variáveis pode afetar os organismos que por ventura podem estar na bacia hidrográfica, na 

seção a seguir será exposto e discutido o potencial genotóxico realizado em meristemas de 

A. cepa. Esses testes são ótimos indicadores para verificar se nas águas e nos sedimentos há 

substâncias que podem prejudicar os organismos no ambiente aquático. 

  



123 

 

Figura 47- Imagens de veículos na área de estudo (a) vazamento de óleos e graxas dos 

garimpos no RGN (b) retirada de água próxima à estação P20 (c) veículos nas estradas 

marginais do RGN 

 

 

Fonte: (a) Amade, 2006; (b,c) A própria autora. Obs.: Fotos registradas em março e agosto de 

2018. 

6.3.3 Potencial genotóxico das águas e dos sedimentos da bacia hidrográfica do RGN 

Na bacia hidrográfica do rio Gualaxo do Norte algumas variáveis de água estavam 

acima dos limites permitidos por normativas nacionais como citado nas seções anteriores; 

também nos sedimentos algumas concentrações de metais e semimetais estavam acima dos 

valores de background regional proposto por Rodrigues et al. (2013) devido à complexidade 

geológica regional, ao desastre ambiental e outros fatores de pressão como a mineração em 

larga escala, o garimpo de ouro e o lançamento de esgoto sanitário sem tratamento. Isso 

evidencia, portanto, que tais resultados demonstram que devem existir cuidados especiais 

b c 

a 
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quanto a esses ambientes e os recursos ambientais que possam usufruídos pelos usuários da 

bacia hidrográfica.  

Para verificar se o sinergismo entre as concentrações de diferentes variáveis de água e 

sedimentos pode causar danos em organismos, foram realizados bioensaios em meristemas de 

Allium cepa. Esses bioensaios têm sido reconhecidos como eficiente para detectar a 

toxicidade de efluentes industriais, de matrizes ambientais contaminadas com metais, em água 

de rios e até mesmo para sistemas considerados não tóxicos (IQBAL et al., 2019; LEME; 

MARIN-MORALES, 2009). 

Para as amostras de água o índice mitótico (IM) variou de 9,1 a 41,1% nas estações a 

montante (Grupo A), e os menores índices foram apresentados nas estações de amostragem 

P1 (9,1%) e P10 (19,1%). Para os sedimentos, para o mesmo grupo o IM variou de 21,7 a 

65,1% (Fig. 26 a). As estações de amostragem de amostragem do Grupo A são influenciadas 

por lançamento de esgoto sanitário e por atividades minerárias de extração de ferro, manganês 

e ouro (RODRIGUES et al., 2013).  

Nas estações a jusante do desastre ambiental (Grupo B) o IM para águas variou de 

0,0 a 62,9%, e os menores índices foram apresentados em P11 (11,8%), P18 (13,3%) e 

P24 (100%). Para os sedimentos, o índice mitótico variou de 52,6 a 77,9%. Tais estações de 

amostragem foram afetados diretamente pelo rejeito de mineração de ferro oriundo da 

barragem de Fundão. A estação de amostragem P24 estava em fase de recuperação na época 

das coletas amostrais, e foram observadas in loco, além dos rejeitos de mineração, atividades 

de agricultura (cultivo de capim para gado) e criação de gado. Percebe-se que 50% (n= 20) 

das amostras de água e sedimentos apresentaram índices mitóticos maiores do que os 

encontrados no controle negativo. O IM é proveniente da indução do aumento da divisão 

celular, o que pode caracterizar um evento detrimental para as células, produzindo uma 

proliferação descontrolada e, eventualmente, levar a uma posterior formação de tumor 

(CARITÁ; MARIN-MORALES, 2008).  

Ao comparar os resultados com os estudos realizados por Segura et al. (2016) na 

mesma região do Grupo B deste estudo (porém as coletas foram em dezembro de 2015), 

verificou-se que os índices mitóticos foram maiores, pois o IM variou de 4,0 a 4,7%.  

Quanto às anomalias nucleares provocadas pelas águas e sedimentos, uma elevada 

frequência de aberrações cromossômicas foi observada em algumas estações amostrais 

(Fig. 48 b). Nas estações de amostragem a montante, o índice variou de 14,1 a 17,3% para 

água. Enquanto nas estações a jusante, o índice para água variou de 2,3 a 21,9%, sendo que na 

estação de amostragem P24, todas as células analisadas apresentaram anomalias genéticas. As 
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estações de amostragem lotadas a montante do desastre ambiental apresentaram anomalias 

semelhantes quando comparadas às estações a jusante, porém as diferenças estatísticas não 

significativas (valor-p > 0,05). Como já demostrado, a montante as concentrações de arsênio, 

bário e manganês foram maiores, apesar de estarem dentro dos limites da legislação. Porém, é 

necessário levar em consideração o sinergismo desses elementos químicos no ambiente 

aquático.  

 

Figura 48- Índices analisados nas águas e sedimentos (a) Índice mitótico (b) Índice de 

anomalias 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: A própria autora.  

 

A relação entre os resultados de água e os índices mitóticos indica correlação 

moderada e positiva para as concentrações de ferro e bário (r = 0,50) no Grupo A, e para o 

bário (r = 0,51) no Grupo B. Em relação ao índice de anomalias, somente no Grupo A as 

concentrações de manganês foram positivas e moderadas (r = 0,55). Enquanto para os valores 

de concentrações mensuradas no Grupo B, a correlação foi baixa. Em relação aos sedimentos, 

a correlação entre os elementos químicos e o índice mitótico foi moderada e positiva para 

manganês e bário no Grupo A. No Grupo B, obtiveram-se correlações moderadas e positivas 
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para ferro e cobre. O índice de anomalias foi moderado e positivo para ferro e zinco, tanto no 

Grupo A quanto no Grupo B corroborando com os resultados desses elementos estarem 

biodisponíveis como verificado no Capítulo 7.2.4. Portanto, os resultados indicam que as 

águas e os sedimentos possuem potencial de causar modificações em células, porém ao 

comparar os trechos fica evidente que o desastre não influenciou essa característica 

provavelmente devido a diversidade de elementos químicos nos trechos e as diversas pressões 

antrópicas.  

Segundo Chandra et al. (2005), Iqbal et al. (2019) e Nunes et al. (2011), alguns metais, 

mesmo sendo essenciais às plantas e aos animais, como é o caso do ferro, quando combinados 

com metais pesados como, por exemplo, cromo, bário e níquel ou outros compostos 

orgânicos/inorgânicos como fenol, podem exercer sinergismo, fato que provavelmente 

induzirá genotoxicidade. Destaca-se que no Capítulo 7.2.4 as concentrações de bário foram 

consideradas as mais lábeis, ou seja, as mais biodisponíveis, como também as concentrações 

de manganês, bário, cobre, zinco e ferro. Nunes et al. (2011) destacam que concentrações de 

ferro e zinco, quando liberadas no ambiente, podem induzir a genotoxicidade. 

Em relação às anomalias nucleares, foram verificadas nas amostras células 

polinucleares e deformadas, como pode ser observado na Figura 49. As anomalias nucleares 

são caracterizadas por alterações nos núcleos interfásicos e podem ter sido influenciadas pelas 

concentrações dos elementos químicos analisados nesta pesquisa. Geralmente, essas 

alterações são observadas no teste de A. cepa, constatando núcleos lobulados, micronúcleos e 

células polinucleares (IQBAL et al., 2019). Segundo Leme e Marin-Morales (2009), a 

presença de células polinucleares pode indicar um processo de morte celular causada por 

concentrações de metais tóxicos. 
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Figura 49- Resultados dos bioensaios em Allium cepa (a-c) células polinucleares 

(d-f) células com anomalias 

 

Fonte: A própria autora. 

6.3.4 Análise e modelagem bacteriana 

Os rejeitos de mineração da barragem de Fundão, as atividades minerárias históricas 

na região e o lançamento de esgoto sanitário interferiram nas variáveis químicas dos 

sedimentos e, em especial, das águas. Um manancial que recebe águas residuárias, caso da 

bacia do RGN, pode incorporar em suas águas e sedimentos agentes transmissores de 

doenças. Essa situação pode não gerar um impacto à biota do manancial em si, mas pode 

afetar alguns dos usos preponderantes a ele destinados, tais como abastecimento de água 

potável, irrigação e balneabilidade. Portanto, a seguir serão discutidos os dados de 

quantificação de bactérias e a análise do decaimento desses microrganismos. Os dados de 

sobrevivência podem ser utilizados para entender a dinâmica desses organismos em ambientes 

aquáticos e, posteriormente, podem ser utilizados para subsidiar a avaliação de risco. 

A concentração de coliformes totais variou de 11,9x10
0 

a 2,1x 10
6
 NMP por 100 mL 

ao longo da bacia hidrográfica. No Grupo A as menores quantidades foram mensuradas na 

estação de amostragem P4 (média de 4,1x10
3
 NMP por 100 mL) e a maior na estação 

a b c 

d e f 
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P2 (média de 5,2x10
5
 NMP por 100 mL). No Grupo B a quantidade de coliformes foi menor 

na estação P22 (média de 3,2x10
4
 NMP por 100 mL) e maior na estação P25 (média de 

2,3x10
3
 NMP por 100 mL) (Fig. 50). 

Nas estações de amostragem que não foram atingidas pelo desastre ambiental, no 

Grupo AI as concentrações de E. coli variaram de 2,7x10
0
 a 4,6x10

4
 NMP por 100 mL. Nesse 

grupo, a estação P1, localizada numa área protegida da contaminação antrópica, apresentou as 

menores concentrações de E. coli (1,4x10
0 
NMP por 100 mL ). O valor mínimo foi registrado 

na estação P4 (que não possui interferência antrópica), contendo média de 

1,3x10
2
 NMP por 100 mL. A maior concentração de E. coli nesse grupo foi registrada na 

estação P2, variando de 4,2x10
8
 a 2,1x10

9
 NMP por 100 mL. Isso se justifica porque a 

estação P2, localizada no córrego Água Suja, é afetada diretamente pelo lançamento de esgoto 

sanitário sem tratamento oriundo do distrito de Antônio Pereira. 

Nas estações amostrais atingidas pelo desastre ambiental (Grupos BI a BIV), 

verificaram-se as maiores concentrações de E. coli nas estações com lançamento de esgoto 

sanitário, sendo as P14, P18, P25 e P27 (Grupo BI), detectando-se em média 

3,1x10
4
 NMP por 100 mL. Ressalta-se que as estações de amostragem desses grupos 

localizam-se numa região com criação de gado de corte e leiteiro. Isto pode gerar poluição 

difusa, pois as fezes desses animais podem ser carreadas ao corpo hídrico. Destacam-se as 

concentrações de E. coli nos pontos de amostragem P20 e P22, com médias também de 

1,5x10
4
 NMP por 100 mL (Grupos BII e BIII, respectivamente). Essa contaminação 

microbiológica pode relacionar-se com a localização dessas estações, que são afetados por 

esgotos sanitários lançados diretamente nas águas, e provenientes de comunidades rurais de 

Águas Claras e Campinas (comunidades pertencentes ao município de Mariana). Essas 

comunidades possuem uma população aproximada de 200 habitantes, portanto, lançam em 

média uma carga orgânica de 10,8 kg d
-1

 e aproximadamente 2x10
14

 de E. coli por dia nos 

esgotos domésticos.  
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Figura 50- Concentração de bactérias ao longo da bacia do RGN 

 

Fonte: A própria autora. 

Percebe-se que as análises realizadas na bacia hidrográfica apontam para uma 

contaminação da água por organismos indicadores de contaminação fecal. Na bacia 

hidrográfica do rio Doce, esse é um problema que também já foi relatado (CBH-Doce, 2008). 

Exemplifica-se esse fato pelos resultados encontrados por Da Silva et al. (2009) para o rio 

Piracicaba; Lacerda e Roeser (2014) para o rio Oratórios; Reis (2015) para o rio Matipó; 

Drumond et al. (2018) para o rio Xopotó; Nascimento et al. (2019) para o Rio do Peixe; 

Marques (2016) para o rio Santa Bárbara; e Oliveira (2016) para o rio Piranga, todos 

tributários do rio Doce. Por exemplo, a concentração elevada de coliformes termotolerantes 
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no rio Piracicaba foi atribuída à criação de gado e porcos encontrada ao longo da bacia 

hidrográfica, assim como ao lançamento de esgotos sanitários sem tratamento 

(DA SILVA et al., 2009). Esses fatores também foram apresentados por Lacerda e 

Roeser (2014) para justificar o comprometimento do manancial Oratórios, visto que, na 

maioria das estações amostrais, foram mensuradas concentrações acima de 2.000 de E. coli 

por 100 mL. 

Nascimento et al. (2019), Oliveira (2016) e Marques (2016) também constataram os 

despejos de efluentes sanitários como a principal fonte de depleção da qualidade da água nos 

mananciais analisados. Segundo Reis (2015), o rio Santana (bacia hidrográfica adjacente à do 

rio Piranga e com características semelhantes) apresentou uma média de E. coli acima de 

800 organismos por 100 mL. Os motivos apresentados para justificar esse elevado índice são 

os mesmos que podem ser observados na bacia hidrográfica do rio Piranga 

(OLIVEIRA, 2016). Drumond et al. (2018), além de verificarem a presença de E. coli no rio 

Xopotó, também analisaram as estirpes patogênicas. Em seus resultados relataram a 

contaminação da bacia hidrográfica por diarreiogênica de patótipos E. coli produtora de 

toxina Shiga, E. coli enteropatogênica e E. coli enterotoxigênica. Os autores relacionaram os 

resultados à ausência de tratamento de esgoto sanitário nos distritos que a bacia hidrográfica 

percorre, sendo esse esgoto lançado no manancial. Porém o problema não é exclusivo de uma 

ou outra bacia, tendo em vista que, de acordo com o monitoramento da qualidade das águas 

superficiais no estado de Minas Gerais, 55% dos cursos d’água do estado apresentaram 

valores de E. coli acima do permitido para a sua classe de enquadramento (IGAM, 2013). 

Em relação aos períodos sazonais, Marques (2016) e Drumond et al. (2018) 

verificaram que a precipitação interfere na concentração de E. coli. Segundo as autoras, as 

concentrações oriundas da poluição fecal são aumentadas nos períodos de maiores 

precipitações, pois microrganismos podem ser carreados para os corpos hídricos. Esta 

tendência pode ser percebida no presente estudo na maioria dos pontos amostrais. Nos meses 

em que a precipitação foi maior, a concentração dos microrganismos também se elevou 

(Fig. 51). Devido à chuva, os excrementos dos animais de sangue quente podem ter sido 

carreados para o corpo hídrico, o que resulta no aumento da concentração de bactérias de 

origem fecal. Tais resultados foram consistentes com os relatados por Fernandes (2016) na 

mesma bacia para E. coli e para coliformes totais. Essa autora também atribuiu a presença 

destes na bacia hidrográfica devido ao esgoto sanitário e à presença de gado leiteiro na região. 
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Figura 51- Média de E. coli mensurada em períodos sazonais distintos 

 

Fonte: A própria autora.  

As águas da bacia hidrográfica do rio Gualaxo do Norte assim como as dos tributários 

do rio Doce estão contaminadas com microrganismos que apresentam potencialidade para 

transmitir algumas doenças. Portanto, faz-se necessário investigar o comportamento desses 

microrganismos. Na seção a seguir serão apresentados os resultados do decaimento de 

bactérias, como também a correlação entre esse coeficiente e os metais/semimetais. Entende-

se que esse decaimento representa um indicativo do comportamento de organismos 

patogênicos lançados no rio Gualaxo do Norte. 

Modelagem do decaimento bacteriano  

Nos sistemas (denominados neste estudo como microcosmo) constituídos por amostras 

das estações localizadas a montante da barragem (Grupo A- Estações P1, P2, P7 e P10). Para 

a modelagem do decaimento bacteriano nesses sistemas durante 35 dias, o coeficiente de 

determinação (r
2
) apresentou valores maiores que 0,91 para decaimento de E. coli (Tabela 7). 

Ou seja, maior que 90% do decaimento de E. coli foi explicada pela regressão linear, e em 

todas as estações os resultados foram significativos (P valor < 0,05). Enquanto nos sistemas 

com amostras coletadas em estações de amostragem do Grupo B (P11, P18, P20, P24 e P25) 

para decaimento de E. coli, e também os resultados foram significativos (valor-p < 0,05). 

Em relação ao coeficiente de decaimento bacteriano (Kb) dos experimentos realizados 

em batelada, verificou-se que não houve diferença significativa entre as estações a montante e 

a jusante (valor-p > 0,05). As estações amostrais P2 (Grupo A) e P24 (Grupo B) apresentaram 

o menor Kb para ambos os microrganismos e, consequentemente, uma menor taxa de 

decaimento microbiano, os valores variaram de 0,22 a 0,44 d
-1

.  
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Tabela 7- Parâmetros da regressão linear aplicada na cinética de decaimento  

bacteriano realizados com experimentos em batelada 

E. coli Salmonella spp. 

 Kb (d
-1

) r
2
 valor-p Kb (d

-1
) r

2
 valor-p 

P1 0,29 0,91 0,00182 0,43 0,85 0,00568 

P2 0,22 0,91 0,00185 0,33 0,99 0,00001 

P7 0,34 0,99 0,00005 0,35 0,95 0,00067 

P10 0,35 0,95 0,00051 0,41 0,77 0,01313 

       

P11 0,27 0,99 0,00004 0,37 0,92 0,00174 

P18 0,33 0,91 0,00185 0,42 0,99 0,00005 

P20 0,42 0,90 0,00248 0,43 0,89 0,00283 

P24 0,23 0,86 0,00518 0,41 0,91 0,00191 

P25 0,31 0,66 0,03164 0,41 0,91 0,00191 

P27 0,44 0,86 0,00489 0,52 0,85 0,00557 

Fonte: A própria autora.  

 

Os valores supraditos do Kb referem-se aos valores mensurados nos experimentos em 

batelada. Ao calcular os valores de Kb  (a partir do decaimento de E. coli das estações P3, P5, 

P8 e P10, que recebem pouca contribuição de material fecal), o valor obtido foi de 0,19 d
-1

. 

Ressalta-se que os valores de Kb dos experimentos em batelada divergem dos valores de Kb do 

rio, possivelmente devido as diferenças de concentração de metais que nos experimentos em 

batelada foram controlados. Ao fazer a correção para a temperatura de 20 °C o valor  foi de 

0,15 d
-1

. Esses valores foram abaixo das faixas sugeridas por Arceivala (1981), EPA (1985) e 

von Sperling (2014), mas deve–se considerar que o rio Gualaxo do Norte apresenta aumento 

de vazão e diluição ao longo do curso. Para esses autores os valores de Kb variam de 

0,5 a 1,50 d
-1

 em água doce. Os valores do presente estudo também foram inferiores aos 

reportados por Sabiá (2008) para o rio Salgado no semiárido cearense, que obteve 

Kb = 0,30 d
-1

. O autor relatou a salinidade como influência negativa no decaimento. Em 

contrapartida, os valores desta pesquisa foram similares aos discutidos por Salla et al. (2013), 

que constataram valor de Kb de 0,15 d
-1

 para as condições nos rios na Região Sudeste. 

Também foram inferiores os valores da presente pesquisa em relação aos reportados por 

Oliveira Filho e Lima Neto (2017) que, ao realizarem a modelagem do rio Poti, no Estado do 

Piauí, encontraram Kb = 0,50 d
-1

; bem como aos reportados por Lima; Mamede; Lima Neto 

(2018), que encontraram valor de Kb de 0,65 d
-1

 para o rio Pacoti na região semiárida 

brasileira. 

Em relação às Salmonella spp. nos sistemas constituídos por amostras das estações 

localizadas a montante da barragem, o coeficiente de determinação apresentou valores 
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maiores que 0,75. Enquanto nos sistemas com amostras coletadas em estações de amostragem 

a jusante, percebeu-se que o valor do r
2
 apresentou valores acima de 0,80 para o decaimento. 

Em relação ao Kb, verificou-se que não houve diferença significativa (valor-p > 0,05) entre as 

estações a montante (Grupo A) e a jusante (Grupo B) e os valores variaram de 0,33 a 0,52 d
-1

. 

Observou que os valores de Kb, das Salmonella spp. foram superiores aos valores de E. coli. 

Yeager e Ward (1981) expõem que as bactérias patogênicas tendem a decair um pouco mais 

rapidamente do que as bactérias do grupo coliformes, no caso as E. coli, portanto isso justifica 

os resultados obtidos. Tais assertivas são corroboradas pelos resultados dos parâmetros t90 e 

t99, nos quais os valores obtidos para Salmonella foram superiores para E. coli. Logo, o tempo 

necessário para uma redução de 90% e 99% na concentração inicial de Salmonella spp. foi 

inferior aos encontrados para E. coli (Tabela 8). 

Tabela 8- Valores encontrados para o decaimento bacteriano 

 E. coli  Salmonella spp. 

 t90 (dias) t99 (dias) t90 (dias) t99 (dias) 

P1 7,89 15,78 5,39 10,79 

P2 10,37 20,74 7,01 14,02 

P7 6,69 13,38 6,60 13,20 

P10 6,55 13,10 5,59 11,18 

     

P11 8,39 16,78 6,14 12,28 

P18 6,90 13,79 5,48 10,95 

P20 5,43 10,85 5,38 10,76 

P24 9,91 19,82 5,62 11,25 

P25 7,44 14,87 5,62 11,25 

P27 5,27 10,55 4,45 8,90 

Fonte: A própria autora.  

 

De acordo com valores parâmetros t90 e t99 apresentados na Tabela 8, o rio Gualaxo do 

Norte possui aproximadamente entre um a dois dias de percurso até sua foz, portanto o 

decaimento bacteriano é baixo. Há poucos dados disponíveis na literatura sobre a persistência 

de patógenos em ambientes aquáticos fluviais. Permanecem lacunas significativas, 

particularmente na persistência de patógenos encontrados em países em desenvolvimento em 

águas de bacias hidrográficas. Alguns estudos constataram que em geral o t99 das bactérias 

varia de 1,5 a 69,5 dias em águas de superfície. Nos estudos realizados por Boehm, Soetjipto 

e Wang (2012), a persistência variou de 0,015 a 1,77 dias, considerando 90% do decaimento, 

valores esses inferiores aos encontrados nesta pesquisa. Em outros estudos os valores foram 
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similares, como os reportados por Avery et al. (2008), em que o decaimento bacteriano variou 

de 9,0 a 19,4 dias. A diferença de dias expostos no Quadro 13 possivelmente deve-se ao fato 

de que nos microcosmos desta pesquisa foram controladas, uma vez que o objetivo era avaliar 

a relação da concentração de metais/semimetais e o decaimento bacteriano. 

 Para atender ao objetivo supracitado, foi realizada a correlação entre o decaimento 

bacteriano e a concentração de metais/semimetais, e os resultados obtidos indicam correlação 

moderada e forte, porém negativa (Tabela 9). O decaimento bacteriano das E. coli foi forte ou 

moderadamente correlacionado (correlação maior que |0,5|) com o manganês, bário, zinco e 

sódio. Em relação ao decaimento das Salmonella spp., foi forte ou moderadamente 

correlacionado negativamente com o ferro e arsênio. Esses resultados sugerem que o menor 

decaimento bacteriano ocorreu nos microcosmos com maiores concentrações de um 

determinado metal/semimetal. Essas correlações não foram significativas (valor-p ≤ 0,05), e 

não foram estatisticamente constatadas diferenças entre os grupos A e B. Isto significa que as 

concentrações de metais possivelmente interferem no decaimento bacteriano mesmo antes de 

ter ocorrido o desastre ambiental. Como já relatado, a geologia regional da bacia do RGN 

possui vários metais e semimetais em sua constituição; e, devido ao intemperismo químico e 

às atividades antropogênicas na região, essas concentrações de metais e semimetais são 

disponibilizadas no ambiente, interferindo, assim, no decaimento bacteriano. 

 

Quadro 13- Estudos que analisaram o decaimento em diferentes microrganismos  

Microrganismo t90 t99 Referência  

Bacteroides 1,27 a 1,77 - Ballesté e Blanch (2010). 

1,15 - 

0,83 a 0,92  

E. coli O157:H7 - 9,00 a 19,9 Avery et al. (2008). 

E. coli >3 a <5  - Korajkic et al. (2014). 

Salmonella spp.  0,015 a 0,025 - Boehm, Soetjipto e Wang (2012). 

Vários estudos sugerem que a contaminação de metais e semimetais em ambientes 

naturais possui um papel importante em selecionar microrganismos resistentes não somente a 

metais como também a antibióticos (BAQUERO; MARTÍNEZ; CANTÓN, 2008; CANTÓN; 

RUIZ-GARBAJOSA, 2011; DI CESARE; ECKERT; CORNO, 2016). Alguns estudos 

informam que os mecanismos de seleção incluem corresistência (diferentes determinantes de 

resistência presentes no mesmo elemento genético) e resistência cruzada (o mesmo 
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determinante genético responsável pela resistência a antibióticos e metais). As respostas 

regulatórias indiretas, mas compartilhadas, à exposição de metal e antibióticos, como a 

indução de biofilme, também representam possíveis mecanismos de seleção utilizados pelas 

bactérias (BAKER-AUSTIN et al., 2006; CANTÓN; RUIZ-GARBAJOSA, 2011). Os 

biofilmes bacterianos são comunidades de bactérias envoltas por substâncias, principalmente 

açúcares, produzidas pelas próprias bactérias, que conferem à comunidade proteção contra 

diversos tipos de agressões que ela pode vir a sofrer, ou seja, são mecanismos efetivos de 

resistência a metais e antibióticos. A preocupação da formação dos biofilmes é de que esta 

condição favorece a transferência horizontal de material genético com resistência de um 

organismo para outro (DI CESARE; ECKERT; CORNO, 2016). Bactérias que não são 

patogênicas passam a ser patogênicas, podendo assim causar doença no hospedeiro, pois os 

genes podem resistir tanto a metais como a antibióticos.  

Tabela 9- Correlação entre Kb e metais/semimetais  

  Kb E. Kb S. Fe Mn As Ba Pb Ni Zn Ca Cu Cr Mg K Na 

Kb E. 1,00                             

Kb S. 0,67 1,00                           

Fe -0,45 -0,80 1,00                         

Mn -0,80 -0,42 0,54 1,00                       

As -0,39 -0,50 0,49 0,89 1,00                     

Ba -0,60 -0,48 0,36 0,81 0,76 1,00                   

Pb -0,48 0,66 -0,90 -0,35   -0,31 1,00                 

Ni -0,48 -0,46 0,36 0,37 0,44 0,47 -0,50 1,00               

Zn -0,80 -0,20 -0,30 0,35 0,95 0,35 0,75 0,08 1,00             

Ca -0,11 -0,52 0,30 0,20 -0,42 -0,10 -0,40 0,53 0,21 1,00           

Cu -0,71 -0,33 0,44 0,84 0,83 0,71 -0,49 0,51 0,40 0,21 1,00         

Cr -0,35 -0,30 0,28 0,10 -0,89 0,04 -0,29 0,73 0,39 0,77 0,35 1,00       

Mg -0,31 -0,13 0,09 0,10 -0,23 -0,07 -0,28 0,08 0,59 0,51 0,40 0,73 1,00     

K -0,09 0,05 -0,65 -0,40 -0,09 -0,44 0,36 -0,22 0,60 0,07 -0,05 0,35 0,78 1,00   

Na -0,80 0,04 -0,73 -0,09 0,99 0,01 0,99 -0,28 0,78 -0,02 -0,22 -0,02 0,18 0,51 1,00 

Kb E.- Decaimento bacteriano de E. coli 

Kb S.- Decaimento bacteriano de Salmonella spp.  

Valores em destaque foram correlacionados forte e moderadamente. 

Fonte: A própria autora.  

Esses fatos foram observados em estudos que relataram relação entre a resistência aos 

antibióticos nos ambientes aquáticos e os metais (AL-BADAII; SHUHAIMI-OTHMAN, 

2015; BAKER-AUSTIN et al., 2006). Essa associação entre antibióticos, metal e resistência 

bacteriana foi colocada como hipótese desde 1974, quando foi verificado em E. coli que a 

presença de genes resistentes a antibióticos e a metal foram mais prevalentes em locais com 
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altas concentrações de metais e semimetais (KODITSCHEK; GUYRE, 1974). 

Rasmussen e Sørensen (1998) em seus estudos também observaram elevação da resistência a 

metal e antibióticos em bactérias isoladas de sedimentos marinhos com presença de metais. 

Em bacias hidrográficas, McArthur e Tuckfield (2000) examinaram a resistência a 

antibióticos e metais em sedimentos com concentrações metálicas elevadas e observaram que 

as bactérias eram mais resistentes aos antibióticos canamicina e estreptomicina do que as 

bactérias encontradas em sedimentos não poluídos com metais. Al-Badaii; Shuhaimi-

Othman (2015), ao analisarem resistências de bactérias em bacias hidrográficas no leste 

asiático, concluíram que as bactérias das estações amostrais com alta concentração de metais 

e semimetais apresentaram maior resistência. No rio Doce, Cordeiro et al. (2019) coletaram 

amostras de água em 16 estações ao longo da bacia e identificaram um aumento nas 

comunidades microbianas e sequências de genes relacionados à virulência microbiana, ciclo 

de ferro e resistência a metais após o desastre. 

As bactérias detectadas na bacia hidrográfica do RGN são relevantes, e os resultados 

merecem atenção. Os CT não são utilizados como indicação de contaminação fecal, ao 

contrário da E. coli, que pode ser utilizada como indicador de contaminação exclusivamente 

fecal. No entanto, não há garantia de que essas bactérias sejam humanas, já que elas podem 

ser encontradas em fezes de outros animais. Para verificar a contaminação exclusivamente 

humana, na seção a seguir são discutidos os dados de Adenovírus Humano, vírus entérico e 

exclusivamente de humanos. 
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6.3.5 Relação ambiental entre Adenovírus Humanos e metais/semimetais 

A análise de HAdV indicou altas concentrações desse patógeno na bacia do RGN, com 

valores variando de 10
1
 a 10

8
 CG L

-1
 (Fig. 52). A presença de HAdV foi detectada 

em 68% (n = 162) das amostras analisadas. Não foram detectados vírus entéricos nas estações 

de amostragem localizadas nos afluentes do RGN ou nas estações do RGN que não receberam 

esgoto sanitário. Este foi o caso de P1 (Grupo AI); P4 e P6 (Grupo AII); e P12, P13, P15, P16 

e P17 (Grupo BII). Quanto às outras estações de amostragem, a presença de população 

(distritos, comunidades ou residências ribeirinhas) pode ser a fonte da contaminação pelo 

HAdV. 

Figura 52- Concentrações de HAdV encontrados na bacia hidrográfica 

 

Fonte: A própria autora.  

A maior concentração de HAdV no Grupo AI foi encontrada em 

P5 (média 2,9×10
8
 CG L

-1
), e esta estação de amostragem também teve a maior concentração 

de HAdV encontrada neste estudo. No Grupo AII, a estação de amostragem P2 apresentou o 

maior valor de HAdV, com concentrações de 10
7
 CG L

-1
. Concentrações virais no Grupo BI 

variaram entre 10
3
 e 10

8
 CG L

-1
. A maior concentração de HAdV nesse grupo ocorreu no P25 

(média de 3,3×10
7
 CG L

-1
). No Grupo BII, as maiores concentrações virais foram detectadas 

em P19 e P20 (ambos com uma média de 7,9×10
6
 CG L

-1
). Não houve diferença estatística 

entre a abundância de HAdV entre os Grupos AI e BI (valor-p > 0,05). 
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Nos resultados desta pesquisa, em todas as estações amostrais, obteve-se correlação 

forte, positiva e significativa entre as variáveis bacterianas CT e E. coli (r = 0,84 e 

valor-p = 0,003). Entretanto, ao fazer a correlação entre os dados de bactérias com os vírus, as 

correlações foram fracas e não significativas. Esses resultados foram similares aos 

encontrados em outros estudos (CHOI; JIANG, 2005; JURZIK et al., 2010; LEE et al., 2013). 

Portanto, não houve correlação quantitativa significativa que conclua que CT e E. coli, 

embora considerados microrganismos indicadores, não são adequados para indicar a presença 

de vírus entéricos em amostras ambientais (JURZIK et al., 2010), tendo em vista sua alta 

resistência e resistência a fatores ambientais inativos.  

Outros estudos (MIAGOSTOVICH et al., 2014; LEE et al., 2013) apontam que os 

HAdV podem ser considerados indicadores confiáveis de poluição fecal para monitoramento 

ambiental, pois são estáveis, facilmente detectáveis no ambiente, e podem ser isolados em 

várias culturas de células para avaliar a viabilidade viral (BOSCH, 2014). Também a 

integridade do genoma do RNA do vírus HAdV deve ter uma atenção especial, pois esta 

propriedade está correlacionada com sua capacidade infecciosa. Vírus entéricos 

(principalmente HAdV) têm alta estabilidade em ambientes aquáticos, permanecendo viáveis 

e infecciosos por mais de 90 dias (BOSCH et al., 2008). Portanto, o monitoramento de vírus 

entéricos é relevante na previsão de riscos à saúde pública e no monitoramento da qualidade 

sanitária de bacias hidrográficas (MIAGOSTOVICH et al., 2014). Países em 

desenvolvimento, como o Brasil, no entanto, ainda não estabeleceram um padrão para 

monitoramento de indicadores virais em águas destinadas a atividades humanas 

(DALLA VECCHIA et al., 2015). 

No Brasil, Miagostovich et al. (2014) estudaram o rio Engenho Novo (Rio de Janeiro) 

e encontraram contaminação por HAdV em 29% das estações de amostragem (n = 108) com 

concentrações de até 10
3
 CG L

-1
. Para o rio Doce e seus afluentes, não foram encontrados 

estudos prévios de concentrações virais que nos permitissem comparar os resultados. Os 

resultados desta pesquisa fornecem a primeira informação em toda a bacia sobre as 

concentrações virais nesta área. Essas discussões serão importantes para orientar pesquisas 

futuras, bem como influenciar políticas de saúde e planejamento ambiental em toda a bacia do 

rio Doce. 

A correlação entre vírus e metais/semimetais é importante informação para ser 

investigada, uma vez que estes elementos metálicos podem aumentar a estabilidade do vírus 

no ambiente aquático (CHATURVEDI; SHRIVASTAVA; UPRETI, 2004; DI CESARE; 

ECKERT; CORNO, 2016). Alguns metais e semimetais podem causar danos aos ácidos 
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nucléicos, como DNA, causando mutações que podem colocar em risco a saúde humana, 

animal e vegetal (CHATURVEDI; SHRIVASTAVA; UPRETI, 2004).  Além disso, essas 

substâncias podem estimular a ocorrência de resistência microbiana 

(SEILER; BERENDONK, 2012). Chaturvedi, Shrivastava e Upreti (2004) também 

enfatizaram que as interações entre vírus e metais/semimetais podem ter sérias consequências, 

como o surgimento de novas infecções. 

Neste estudo, identificou-se que houve correlação positiva entre as concentrações de 

HAdV e metais/semimetais. As concentrações de HAdV foram forte ou moderadamente 

correlacionadas (r > 0,5) com níquel no Grupo AI (r = 0,80); com arsênio, bário, manganês e 

chumbo no Grupo AII (r = 0,50); e com ferro no Grupo BI (r = 0,80). Estes resultados 

sugerem que a maior abundância do vírus potencialmente infeccioso está presente em locais 

com altas concentrações de metais/semimetais. O Grupo BII não apresentou material viral 

suficiente para esta análise; os Grupos BIII e BIV não foram testados estatisticamente, pois 

são compostos por um pequeno número de amostras. Essas correlações não foram 

significativas, ou seja, P valor ≤ 0,05, e não se identificaram estatisticamente diferenças entre 

os Grupos AI e BI. No entanto, não se descarta a possibilidade de mudanças na dinâmica do 

vírus entérico no rio Gualaxo do Norte após o desastre. 

Os resultados desta pesquisa são corroborados pelos estudos desenvolvidos por 

(FONGARO et al., 2019). Os autores analisaram amostras de água coletadas também no rio 

Gualaxo do Norte e concluíram que o ferro interfere nos processos de infecção viral em escala 

laboratorial. Nesse estudo os autores observaram correlação positiva entre o tamanho do 

HAdV e a concentração de ferro em água (r = 0,88 e valor-p < 0,05) e verificaram um 

aumento do tamanho das unidades formadoras de placas, o que indica aumento da 

infectividade/virulência viral, uma vez que a capacidade e a taxa de replicação viral são 

proporcionais ao efeito citopático causado pelo vírus nas células hospedeiras. Entre os 

múltiplos fatores que podem causar aumento da virulência viral, no caso de HAdV, os metais 

podem alterar a capacidade de adsorção e penetração viral nas células hospedeiras, bem como 

potencializar a síntese de proteínas celulares e, consequentemente, aumentar a capacidade 

replicativa dos vírus, produzindo aumento do efeito citopático em células permissivas 

(CROMEANS et al., 2008; GOH et al., 2016). Possivelmente, o ferro potencializa a 

replicação viral e provavelmente promove interações entre o vírus e a superfície celular, 

aumentando a taxa de adsorção e penetração. Essa assertiva é corroborada pelos estudos 

realizados por Deerfield, Carter e Pedersen (2001), que concluíram que o zinco e outros 

metais aumentam a interação celular. Alguns metais, incluindo cromo e zinco, podem alterar 
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o genoma viral, aumentando sua taxa de replicação, por exemplo, em rotavírus e vírus da 

dengue (SHRIVASTAVA et al., 2002). Além disso, concentrações de metais e semimetais 

podem causar rearranjos de proteína viral e afetar a virulência (AGUILERA et al., 2017). 

Portanto, a correlação encontrada nos dois estudos deve ser motivo de alerta para os gestores 

atuarem preventivamente na proteção da saúde humana, animal e ambiental. 
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7 CONCLUSÃO 

No RGN as interferências antrópicas influenciaram as suas características 

morfométricas. Tanto a montante quanto a jusante do desastre ambiental, o RGN se encontra 

assoreado com baixos valores de profundidade. Nas seções a montante da área afetada pelo 

rompimento da barragem de Fundão acredita-se ser devido às atividades de mineração na 

cabeceira do rio. Enquanto a jusante devido ao rejeito de minério de ferro oriundo da 

barragem de Fundão. Além da mineração, no RGN há o lançamento de esgoto sanitário sem 

tratamento. Porém, Apesar dessas os valores do coeficiente de desoxigenação refletem a 

eficiência da biodegradabilidade da matéria orgânica. O assoreamento não influenciou a 

capacidade de autodepuração do corpo hídrico, possivelmente devido à alta declividade do rio 

e, principalmente as baixas profundidades do rio, o que justificou os altos valores de K2.  

 O sedimento do trecho do rio afetado pelo desastre ambiental apresentou 

granulometria fina devido à constituição do rejeito de minério de ferro da barragem, e a 

concentração da matéria orgânica foi menor comparada à concentração do trecho não afetado 

pelos rejeitos de minério. Isso demonstra como o rompimento influenciou essas variáveis de 

maneira importante. Cumpre salientar que a granulometria e a matéria orgânica influenciam a 

complexação e dissolução de metais/semimetais entre sedimentos e coluna d’água. 

 Os metais e semimetais analisados confirmam concentrações anômalas no rio Gualaxo 

do Norte, o que está relacionado, principalmente, a sua localização no Quadrilátero Ferrífero. 

Esses elementos químicos se acumularam nos sedimentos fluviais em decorrência de 

fenômenos naturais e de atividades antrópicas que aceleram os processos erosivos na bacia 

hidrográfica. Depois do desastre ambiental, os sedimentos originais do rio foram encobertos 

e/ou arrastados pelo rejeito de minério ao longo do rio. Isto provocou alterações nas 

propriedades químicas, físicas e possivelmente biológicas do sedimento de fundo e 

principalmente na concentração de ferro e manganês nas estações de amostragem afetadas. 

Tal fato refletiu no fator de contaminação e enriquecimento por ferro nos pontos localizados a 

jusante da barragem de rejeitos de Fundão. O aumento da concentração de ferro e a 

diminuição da granulometria e dos teores da matéria orgânica neste trecho requerem que o 

monitoramento desses elementos seja constante, pois os minerais de óxidos de ferro, quando 

estão em frações granulométricas na ordem de silte e argila, possuem elevada capacidade de 

adsorção. A longo prazo, esses fatores podem vir a contribuir para a diminuição da qualidade 

desses sedimentos e, consequentemente, das águas e da biota presente no ecossistema 

aquático. 
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 Em relação aos metais/semimetais analisados, os valores de ferro e manganês foram 

superiores aos limites recomendados pelo resolução CONAMA 357/05. As variáveis 

condutividade elétrica, turbidez, fósforo total e nitrato possivelmente tiverem interferência 

dos rejeitos de mineração. Enquanto a variável DBO foram influenciadas pelo lançamento de 

esgoto sanitário. As concentrações de fenol influenciaram fortemente o índice de toxicidade, 

caracterizando as águas da bacia com alta toxicidade. 

A quantificação de bactérias foi alta nas águas da bacia hidrográfica, chegando a 

valores acima de 10
9
 NMP por 100 mL. Também foi encontrada correlação negativa entre o 

decaimento bacteriano e concentrações de metais e semimetais. Tais resultados sugerem que 

as concentrações de ferro, manganês, arsênio, bário, zinco, cobre e sódio podem estar 

interferindo nas resistências bacterianas. A correlação entre as concentrações de bactérias e 

HAdV com os vírus foram fracas e não significativas. Esses resultados indicam que E. coli, 

embora considerada microrganismo indicador, possui limitações para indicar a presença de 

vírus entéricos em amostras ambientais tendo em vista sua alta resistência a fatores 

ambientais. A presença de HAdV foi detectada em 68% das amostras analisadas. Os 

resultados deste estudo mostraram correlações positivas entre as concentrações de 

metais/semimetais e HAdV. Não se pode inferir que as concentrações elevadas de metais e 

semimetais aumentaram a estabilidade do vírus HAdV na bacia do RGN. No entanto, a 

relação entre HAdV e concentração de metais/semimetais abre uma nova abordagem sobre 

virologia ambiental, sugerindo a necessidade de atenção a esses patógenos em bacias 

hidrográficas naturais ou acidentalmente contaminadas com metais/semimetais. 

As águas e os sedimentos da bacia hidrográfica apresentaram um potencial 

genotóxico, principalmente para o índice mitótico. Para as águas, esse índice variou de 9,1 a 

41,1%. Para os sedimentos, o índice mitótico variou de 21,7 a 65,1%. Também foi verificado 

que algumas células apresentaram-se polinucleadas e deformadas, o que as caracteriza como 

anomalias. Ao correlacionar os índices citados com as concentrações de metais/semimetais 

em águas, obteve-se correlação moderada e positiva para ferro, manganês, bário, zinco e 

cobre. Apesar de estatisticamente as variáveis se correlacionarem, não se pode afirmar que as 

mutações foram especificamente pelas concentrações desses elementos ou que estejam apenas 

relacionadas com os impactos do rompimento, porém deve se ter uma atenção a esses dados.  

 Ao retornar à hipótese inicial desta pesquisa, chega-se à conclusão de que os rejeitos 

de mineração, oriundos da barragem de Fundão, interferiram na turbidez, na concentração de 

nitrato, ferro, matéria orgânica, na granulometria e na mobilidade de ferro, manganês, bário, 

zinco e cobre nos sedimentos das estações a jusante do desastre ambiental. Nas demais 
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estações, os garimpos ativos e inativos, as atividades de mineração em larga escala foram 

responsáveis pela liberação de alguns metais e semimetais no ambiente aquático, também nas 

características hidráulicas e autodepurativas do rio principal e o potencial genotóxico. O 

lançamento de esgoto tem relação com a concentração de bactérias e HAdV nas águas. A 

concentração de metais/ semimetais podem estar relacionada com a maior sobrevivência de E. 

coli e Salmonella spp. e resistência do HAdV. Portanto, a relação entre vírus, bactérias e 

complexidade geoquímica da região lança uma luz para preocupação com as consequências 

do contínuo lançamento de esgoto sanitário sem tratamento. 
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APÊNDICE A- Estudos em sedimentos de fundo em diversos rios no mundo 

 

  

Referência  Área de estudo Principais conclusões 

Sundaray et al. (2011) Mahanadi 

(Índia) 

A técnica de extração sequencial foi utilizada para estudar a mobilidade e dinâmica de formas químicas 

de metais pesados determinados nos sedimentos e seu risco ecológico sobre as espécies bióticas. Os 

resultados revelam que o alto risco ambiental de Cd, Ni, Co e Pb se deve a sua maior disponibilidade na 

fração trocável. O código de avaliação de risco sugere que a maior mobilidade de Cd representa um risco 

ambiental mais elevado e também uma ameaça para à biota aquática. 

Varol (2011) Rio Tigre 

(Turquia) 

Concentrações de metais e semimetais em amostras de sedimentos do rio Tigre foram determinadas e 

concluiu-se que As, Cd, Co, Cr, Cu, Mn, Ni e Zn são derivados de fontes antropogênicas, 

particularmente de descargas metálicas da mina de cobre. 

Ke et al. (2017) Rio Liaohe 

(China) 

Amostras de sedimentos superficiais coletadas em 19 estações amostrais na área protegida do rio Liaohe 

foram analisadas em relação aos metais pesados para avaliar potencial risco ecológico destes elementos 

químicos. Os resultados demonstraram que o grau de poluição de sete metais pesados diminui na 

seguinte sequência: cádmio (Cd)> arsênio (As)> cobre (Cu)> níquel (Ni)> chumbo (Pb)> cromo (Cr)> 

zinco (Zn). Concluiu-se que as concentrações de Cd e Zn se originaram de fontes agrícolas dentro da 

área protegida do rio Liaohe, enquanto Cu, Cr e Ni originaram-se principalmente de fontes naturais. 

Zhão et al. (2017)  Rio Pearl 

(China) 

Os resultados mostraram contaminação por concentrações de As, Cd e Hg no rio Peral devido às 

influências antropogênicas. Enquanto que as concentrações Pb, Cr, Cu e Zn foram associados à fatores 

litológicos e interferências antropogênicas. 
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APÊNDICE B- Estudos sobre bacias hidrográficas no mundo 

 

  

Referência  Área de estudo Principais conclusões 

Scanlon et al. (2007) Descrição mundial 

 

Os autores trazem informações e discussões sobre as atividades de agricultura e os impactos dessas atividades na 

quantidade e na qualidade da água dos recursos hídricos globais. Segundo os autores a irrigação geralmente 

aumenta a quantidade de água que podem causar alagamentos em algumas áreas e podem degradar a qualidade da 

água. Citam-se como exemplo a irrigação de cultivos em ambientes mais úmidos que podem resultar no aumento 

da quantidade de água (fluxo de água) e degradação da qualidade da água devido ao aumento de fertilizantes 

(aumento de 600% globalmente de 1961 a 2000). Os autores ressaltam a importância de uma gestão adequada para 

conciliar a atividade e preservar os recursos hídricos no mundo. 

Zimmerman, Mihelcic e Smith 

(2008) 

Descrição mundial  Segundo os autores um desafio para resolver problemas globais de água são os fatores de pressão como aumento da 

população e consumo, mudanças demográficas e de uso do solo, urbanização e das alterações climáticas. Outro 

desafio é a taxa rápida de mudança projetada para todos esses estressores e seus impactos resultantes, que se espera 

acelerar ainda mais no próximo século. Para os autores os fatores de pressão, suas inter-relações desconhecidas e a 

rápida mudança devem ser considerados ao selecionar e adaptar novas tecnologias e estruturas de governança para 

água sustentável e sistemas de saneamento. 

Lee et al. (2010)  Os autores relacionaram o uso e ocupação do solo na qualidade de águas. Concluíram que os impactos ambientais 

verificados na bacia hidrográfica, como o desmatamento, erosão, lançamento de esgoto doméstico e uso de 

fertilizantes de forma inadequada e uma mina, foram os principais fatores que interferiram na qualidade da água. 

Cosgrove e Loucks (2015) Descrição mundial Os autores descrevem os principais problemas para os gestores dos sistemas hídricos no mundo e enfatizam a 

importância de desenvolver pesquisas relacionadas ao tema. Um dos desafios citados é o monitoramento dos 

recursos hídricos que devem ser feito de forma sistêmico para garantir os usos mais nobres desse recurso hídrico 

renovável, mas limitado. 

Liyanage e Yamada (2017) Rio Kelani, no Sri 

Lanka. 

Os autores analisaram a correlação entre a taxa de crescimento da população e as variáveis de qualidade da água de 

um ecossistema fluvial. Identificaram que a qualidade da água foi ruim em áreas altamente povoadas, média em 

áreas de média densidade populacional e boa em áreas menos povoadas. Concluíram que a densidade populacional 

é um fator importante que deve ser bem controlado para superar a rápida deterioração e degradação do ecossistema 

hídrico. 
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APÊNDICE C- Estudos nos tributários do rio Doce em Minas Gerais 

 

 

 

 

Referência  Área de estudo Principais conclusões 

Parra et al. (2007) Rio Conceição  Pelo Índice de Geoacumulação o rio Conceição e seus tributários foram classificados como não poluído 

pelos elementos Cr, Zn e Cu, moderadamente poluído por Pb e fortemente a extremamente poluído por 

As. A presença deste último elemento diretamente relacionada a influência das minas de ouro situadas na 

porção jusante do rio 

de Vick (2015) Rios e córregos do 

Quadrilátero 

Ferrífero  

Nos rios analisados que drenam a bacia hidrográfica do rio Doce foram mensuradas altas concentrações 

de arsênio, ferro e manganês.  

Oliveira (2015) Rio Piranga Com base em diagramas de correlação, utilizando as concentrações de elementos principais e traços, 

litófilos, calcófilos e siderófilos, verificou-se que as concentrações de alguns elementos nos sedimentos 

estão diretamente relacionadas à litologia local. No rio Turvo, afluente do rio Piranga, houve excesso de 

concentração de chumbo no sedimento, que está associado à descarga de esgoto industrial de empresas 

de têxtil na bacia. 

dos Reis et al. (2017) Rio Matipó Os resultados mostraram que o cobre e zinco provavelmente têm origem natural, apesar das altas 

concentrações. Chumbo, cromo e níquel também tiveram concentrações elevadas em algumas estações 

de coleta, e isso provavelmente refletiu a condições naturais. Por outro lado, a concentração era 

preocupante nas estações próximas às atividades humanas, possivelmente devido aos impactos causados 

pela agricultura insustentavelmente e pecuária. 

Nascimento et al. (2018) Rio do Peixe  Os resultados dos indicadores da qualidade dos sedimentos de fundo da bacia hidrográfica do rio do 

Peixe demonstraram que há interferências antrópicas, sendo as atividades minerárias e industriais, o 

despejo de efluentes sanitários e o uso e a ocupação do solo inapropriado apontado como as principais 

fontes de contaminação de metais da bacia. 

Marques et al. (2019) Rio Santa Bárbara  

 

 

Os sedimentos de fundo do rio Santa Bárbara foram analisados segundo o método de extração 

sequencial. Os resultados indicam que o Cd e Pb estão presentes principalmente na fração redutível, 

enquanto Fe, Ni, Cr e Zn foram predominantemente encontrados na fração residual, Mn e Cu são os 

elementos que proporcionalmente apresentam frações mais trocáveis e maior mobilidade.  
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APÊNDICE D- Alguns estudos realizados na bacia hidrográfica do rio Gualaxo do Norte 

 

Referência 

 

Título Tema estudado 

Buscher, 1992. 
Mercury in river systems from garimpeiro activities in the vicinity of Ouro Preto, Minas 

Gerais, Brazil. 

Mercúrio em água e 

sedimentos. 

Eleutério, 1997. 
Diagnóstico da situação ambiental da cabeceira da bacia do  Rio Doce, MG, no âmbito das 

contaminações por metais pesados em sedimento de fundo. 

Análise de metais e 

metaloides em sedimento de 

fundo. 

Matsumura, 1999. 

Avaliação e estudo das emissões de metais pesados pela barragem de Santarém (Samarco 

Mineração/S.A.) no sistema hídrico da região de Ouro Preto e Mariana: um estudo da 

qualidade das águas. 

Variáveis físicas e químicas 

da água. 

Costa, 2001. 

Geoquímica das águas e dos sedimentos da bacia do Rio Gualaxo do Norte, leste-sudeste 

do Quadrilátero Ferrífero (MG): estudo de uma área afetada por atividades de extração 

mineral. 

Variáveis físicas e químicas 

da água e sedimentos de 

fundo. 

Costa et al., 2003. 

Surface water quality and sediment geochemistry in the Gualaxo do Norte basin, eastern 

Quadrilátero Ferrífero, Minas Gerais, Brazil quality  and sediment geochemistry  in the 

Gualaxo do Norte basin, esatern Quadrilátero Ferrífero, Minas Gerais, Brasil 

Variáveis físicas e químicas 

da água; metais e metalóides 

em sedimentos. 
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Referência 

 

Título Tema estudado 

Palmieri et al., 2006. 
Quantification and speciation of mercury in soils from the Tripuí Ecological Station, 

Minas Gerais, Brazil 
Especiação do mercúrio. 

Costa et al., 2010. 
Análise estratigráfica e distribuição do arsênio em depósitos sedimentares quaternários da 

porção sudeste do Quadrilátero Ferrífero, bacia do Ribeirão do Carmo, MG. 
Arsênio em sedimento. 

Rhodes, 2010 
Distribuição de mercúrio e arsênio nos sedimentos da área afetada por garimpo de ouro–

Rio Gualaxo do Norte 

Arsênio e mercúrio em 

sedimentos. 

Rodrigues et al., 

2014. 

Background values for chemical elements in sediments of the Gualaxo do Norte River 

Basin, MG, Brazil. 

Background geoquímico da 

bacia hidrográfica do Rio 

Gualaxo do Norte. 

Rodrigues et al., 

2013. 

Evaluation of the mineral exploration influence on sediment composition in the Gualaxo 

do Norte River Basin (MG-Brazil) based on geochemical and stratigraphic data. 

Metais e meloides em 

sedimentos de fundo. 
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APÊNDICE E- Localizações das estações de amostragem na bacia hidrográfica do rio Gualaxo 

do Norte 

  
Coordenadas 

Sistema UTM 
Coordenadas geográficas 

Estações Manancial mE mS S O 

P1 Rio Gualaxo do Norte 658681 7756081 20°17'12.18"S 43°28'51.32"O 

P2 Córrego Água Suja 658681 7756081 20°17'13.90"S 43°28'51.16"O 

P3 Rio Gualaxo do Norte 659100 7756339 20°17'50.21"S 43°28'36.99"O 

P4 Sem nome "Brejo" 659477 7756634 20°16'55.76"S 43°28'21.84"O 

P5 Rio Gualaxo do Norte 659828 7756731 20°16'51.48"S 43°28'10.58"O 

P6 
Sem nome "Ponte de 

madeira" 
659968 7756890 20°16'43.42"S 43°28'30.62"O 

P7 Córrego do Lopes 660719 7756120 20°17'10.99"S 43°27'39.66"O 

P8 Rio Gualaxo do Norte 662828 7756847 20°16'46.88"S 43°26'28.48"O 

P9 Córrego da Lavoura 662881 7756718 20°16'51.25"S 43°26'24.99"O 

P10 Rio Gualaxo do Norte 663817 7757180 20°16'35.50"S 43°25'54.16"O 

P11 Rio Gualaxo do Norte 677700 7757999 20°16'50.23"S 43°17'57.42"O 

P12 Córrego do Gama 677716 7758049 20°16'30.12"S 43°17'55.83"O 

P13 Córrego Gamela 677948 7757337 20°16'25.90"S 43°17'47.77"O 

P14 Rio Gualaxo do Norte 682831 7753819 20°18'13.35"S 43°14'57.29"O 

P15 "Sem nome" 682833 7753820 20°18'19.72"S 43°14'58.02"O 

P16 Córrego Coelho 683769 7753953 20°18'14.41"S 43°14'25.68"O 

P17 Córrego do Crasto 686182 7753692 20°18'21.56"S 43°13'2.38"O 

P18 Rio Gualaxo do Norte 687821 7754377 20°17'59.76"S 43°12'7.91"O 

P19 Córrego das Pedras 688519 7754649 20°17'49.58"S 43°11'41.94"O 

P20 Ribeirão Águas Claras 687845 7757992 20°16'00.15"S 43°12'6.35"O 

P21 Rio Gualaxo do Norte 689465 7757456 20°16'16.97"S 43°11'11.37"O 

P22 Córrego Campinas 691063 7757807 20°16'6.17"S 43°10'15.63"O 

P23 Córrego do Engenho 695505 7758227 20°15'51.05"S 43° 7'42.98"O 

P24 Ribeirão Paciência 695799 7758888 20°15'28.59"S 43° 7'33.91"O 

P25 Rio Gualaxo do Norte 696005 7758838 20°15'29.23"S 43° 7'24.46"O 

P26 Córrego Grande 699362 7756892 20°16'32.41"S 43° 5'28.80"O 

P27 Rio Gualaxo do Norte 701982 7755756 20°17'8.86"S 43° 3'57.53"O 
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APÊNDICE F- Diagrama Unifilar do rio Gualaxo do Norte 

Trecho a montante do rompimento da barragem de Fundão 
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Trecho a jusante do rompimento da barragem de Fundão 
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APÊNDICE G- Iniciadores e sondas utilizados para quantificação em cópias genômicas de 

HAdV. 

 

Iniciadores Sondas Sequências Referência 

HAdV F 

 

C(AT)TACATGCACATC(GT)C(CG)GG Hernroth et al. (2002) 

HAdV R 

 

C(AG)CGGGC(GA)AA(CT)TGCACCAG 

HadV Sonda FAMCCGGGCTCAGGTACTCCGAGGCGTCCT- 

TAMRA 
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APÊNDICE H- Resultados dos parâmetros hidráulicos 

Cálculos auxiliares da medição da vazão realizada no mês de julho no trecho a montante do rompimento da barragem de Fundão. 

TRECHO A MONTANTE AO ROMPIMENTO DA BARRAGEM DE FUNDÃO 

SEÇÃO 1 

N° 
Estação 

Posição 
(m) 

Largura 
(m) 

Profundidade 
(m) 

Área 
(m²) 

Tempo 
(s) 

Rotação 
(rpm) 

Velocidade Média 
(m s-1) 

Vazão 
(m³ s-1) 

Vazão Acumulada 
(m³ s-1) 

Margem 0,700 0,375 0,310 0,116 60,000 0,000 0,018 0,002 0,002 

1 1,450 0,750 0,380 0,285 60,000 1,000 0,022 0,006 0,008 

2 2,200 0,750 0,370 0,278 60,000 11,000 0,064 0,018 0,026 

3 2,950 0,750 0,420 0,315 60,000 21,000 0,106 0,033 0,059 

4 3,700 0,750 0,460 0,345 60,000 27,000 0,131 0,045 0,105 

5 4,450 0,750 0,500 0,375 60,000 34,000 0,161 0,060 0,165 

6 5,200 0,750 0,530 0,398 60,000 33,000 0,156 0,062 0,227 

7 5,950 0,750 0,580 0,435 60,000 38,000 0,177 0,077 0,304 

8 6,700 0,750 0,500 0,375 60,000 34,000 0,161 0,060 0,364 

9 7,450 0,750 0,600 0,450 60,000 25,000 0,123 0,055 0,419 

10 8,200 0,750 0,650 0,488 60,000 12,000 0,108 0,053 0,472 

11 8,950 0,750 0,620 0,465 60,000 9,000 0,079 0,037 0,509 

12 9,700 0,750 0,550 0,413 60,000 0,000 0,018 0,007 0,516 

13 10,450 0,900 0,390 0,351 60,000 0,000 0,018 0,006 0,522 
Margem 11,500 0,525 0,290 0,152 60,000 0,000 0,018 0,003 0,525 

SEÇÃO 10 

N° 
Estação 

Posição 
(m) 

Largura 
(m) 

Profundidade 
(m) 

Área 
(m²) 

Tempo 
(s) 

Rotação 
(rpm) 

Velocidade Média 
(m s-1) 

Vazão 
(m³ s-1) 

Vazão Acumulada 
(m³ s-1) 

Margem 0,900 0,030 0,400 0,012 60,000 0,000 0,018 0,000 0,000 

1 0,960 0,280 0,400 0,112 60,000 44,000 0,203 0,023 0,023 

2 1,460 0,500 0,330 0,165 60,000 75,000 0,333 0,055 0,078 

3 1,960 0,500 0,570 0,285 60,000 72,000 0,320 0,091 0,169 

4 2,460 0,500 0,410 0,205 60,000 81,000 0,358 0,073 0,242 

5 2,960 0,500 0,380 0,190 60,000 92,000 0,404 0,077 0,319 

6 3,460 0,500 0,320 0,160 60,000 92,000 0,404 0,065 0,384 

7 3,960 0,500 0,280 0,140 60,000 111,000 0,484 0,068 0,452 

8 4,460 0,500 0,280 0,140 60,000 114,000 0,497 0,070 0,521 

9 4,960 0,500 0,300 0,150 60,000 122,000 0,530 0,080 0,601 

10 5,460 0,500 0,350 0,175 60,000 123,000 0,534 0,094 0,694 

11 5,960 0,500 0,350 0,175 60,000 128,000 0,555 0,097 0,791 

12 6,460 0,500 0,350 0,175 60,000 123,000 0,534 0,094 0,885 

13 6,960 0,500 0,300 0,150 60,000 112,000 0,488 0,073 0,958 

Margem 9,460 0,500 0,000 0,000 60,000 0,000 0,018 0,000 1,158 

 



161 

 

Cálculos auxiliares da medição da vazão realizada no mês de julho no trecho a jusante do rompimento da barragem de Fundão. 

TRECHO A JUSANTEAO ROMPIMENTO DA BARRAGEM DE FUNDÃO 

SEÇÃO 11 

N° Estação Posição (m) Largura (m) Profundidade (m) Área (m²) Tempo (s) Rotação (rpm) Velocidade Média (m s-1) Vazão (m³ s-1) Vazão Acumulada (m³ s-1) 

Margem 3,300 0,450 0,000 0,000 60,000 0,000 0,018 0,000 0,000 

1 4,200 0,900 0,120 0,108 60,000 7,000 0,047 0,005 0,005 

2 5,100 0,900 0,070 0,063 60,000 10,000 0,060 0,004 0,009 

3 6,000 0,900 0,210 0,189 60,000 61,000 0,274 0,052 0,061 

4 6,900 0,900 0,210 0,189 60,000 85,000 0,375 0,071 0,131 

5 7,800 0,900 0,230 0,207 60,000 111,000 0,484 0,100 0,232 

6 8,700 0,900 0,240 0,216 60,000 133,000 0,576 0,124 0,356 

7 9,600 0,900 0,250 0,225 60,000 111,000 0,484 0,109 0,465 

8 10,500 0,900 0,270 0,243 60,000 122,000 0,530 0,129 0,594 

9 11,400 0,900 0,320 0,288 60,000 123,000 0,534 0,154 0,748 

10 12,300 0,900 0,420 0,378 60,000 130,000 0,564 0,213 0,961 

11 13,200 0,900 0,480 0,432 60,000 144,000 0,623 0,269 1,230 

12 14,100 0,900 0,550 0,495 60,000 141,000 0,610 0,302 1,532 

13 15,000 0,900 0,680 0,612 60,000 95,000 0,574 0,351 1,883 

14 15,900 0,600 0,550 0,330 60,000 78,000 0,345 0,114 1,997 

15 16,200 0,500 0,400 0,200 60,000 36,000 0,169 0,034 2,031 

Margem 16,900 0,350 0,000 0,000 60,000 0,000 0,018 0,000 2,031 

SEÇÃO 27 

N° Estação Posição (m) Largura (m) Profundidade (m) Área (m²) Tempo (s) Rotação (rpm) Velocidade Média (m s-1) Vazão (m³ s-1) Vazão Acumulada (m³ s-1) 

Margem 21,200 0,500 0,000 0,000 60,000 0,000 0,018 0,000 0,000 

1 20,200 1,000 0,320 0,320 60,000 125,000 0,543 0,174 0,174 

2 19,200 1,000 0,420 0,420 60,000 94,000 0,413 0,173 0,347 

3 18,200 1,000 0,500 0,500 60,000 94,000 0,413 0,206 0,553 

4 17,200 1,000 0,440 0,440 60,000 71,000 0,316 0,139 0,692 

5 16,200 1,000 0,270 0,270 60,000 126,000 0,547 0,148 0,840 

6 15,200 1,000 0,300 0,300 60,000 95,000 0,417 0,125 0,965 

7 14,200 1,000 0,420 0,420 60,000 122,000 0,530 0,223 1,187 

8 13,200 1,000 0,410 0,410 60,000 125,000 0,543 0,223 1,410 

9 12,200 1,000 0,440 0,440 60,000 124,000 0,539 0,237 1,647 

10 11,200 1,000 0,470 0,470 60,000 61,000 0,274 0,129 1,776 

11 10,200 1,000 0,480 0,480 60,000 85,000 0,375 0,180 1,956 

12 9,200 1,000 0,360 0,360 60,000 109,000 0,476 0,171 2,127 

13 8,200 1,000 0,310 0,310 60,000 159,000 0,686 0,213 2,339 

14 7,200 1,000 0,610 0,610 60,000 89,000 0,392 0,239 2,578 

15 6,200 1,000 0,610 0,610 60,000 83,000 0,366 0,223 2,801 

16 5,200 1,500 0,460 0,690 60,000 129,000 0,560 0,386 3,188 

18 3,200 1,190 0,120 0,143 60,000 11,000 0,064 0,009 3,197 

19 2,820 0,190 0,000 0,000 60,000 0,000 0,018 0,000 3,197 
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Cálculos auxiliares da medição da vazão realizada no mês de agosto no trecho a montante do rompimento da barragem de Fundão. 

TRECHO A MONTANTE DO ROMPIMENTO DA BARRAGEM DE FUNDÃO 

SEÇÃO 1 

N° Estação Posição (m) Largura (m) Profundidade (m) Área (m²) Tempo (s) Rotação (rpm) Velocidade Média (m s-1) Vazão (m³ s-1) Vazão Acumulada (m³ s-1) 

Margem 0,750 0,375 0,000 0,000 0,000 0,000 0,013 0,000 0,000 

1 1,500 0,750 0,000 0,000 0,000 0,000 0,013 0,000 0,000 

2 2,250 0,750 0,000 0,000 0,000 0,000 0,013 0,000 0,000 

3 3,000 0,750 0,450 0,338 210,450 0,475 0,139 0,047 0,047 

4 3,750 0,750 0,450 0,338 169,000 0,592 0,170 0,058 0,105 

5 4,500 0,750 0,510 0,383 114,280 0,875 0,246 0,094 0,199 

6 5,250 0,750 0,550 0,413 105,670 0,946 0,265 0,109 0,308 

7 6,000 0,750 0,590 0,443 109,270 0,915 0,257 0,114 0,421 

8 6,750 0,750 0,620 0,465 95,250 1,050 0,292 0,136 0,557 

9 7,500 0,750 0,640 0,480 92,510 1,081 0,301 0,144 0,702 

10 8,250 0,750 0,640 0,480 97,910 1,021 0,285 0,137 0,838 

11 9,000 0,750 0,640 0,480 151,290 0,661 0,189 0,091 0,929 

12 9,750 0,750 0,660 0,495 198,980 0,503 0,147 0,073 1,002 

13 10,500 0,825 0,550 0,454 241,190 0,415 0,123 0,056 1,058 

Margem 11,400 0,450 0,300 0,135 297,560 0,336 0,102 0,014 1,071 

SEÇÃO 10 

N° Estação Posição (m) Largura (m) Profundidade (m) Área (m²) Tempo (s) Rotação (rpm) Velocidade Média (m s-1) Vazão (m³ s-1) Vazão Acumulada (m³ s-1) 

Margem 0,600 0,300 0,200 0,060 182,640 0,548 0,159 0,010 0,010 

1 1,200 0,600 0,150 0,090 98,920 1,011 0,282 0,025 0,035 

2 1,800 0,600 0,180 0,108 74,590 1,341 0,370 0,040 0,075 

3 2,400 0,600 0,260 0,156 51,750 1,932 0,527 0,082 0,157 

4 3,000 0,600 0,400 0,240 51,330 1,948 0,531 0,128 0,285 

5 3,600 0,600 0,480 0,288 50,810 1,968 0,537 0,155 0,439 

6 4,200 0,600 0,580 0,348 52,720 1,897 0,518 0,180 0,619 

7 4,800 0,600 0,650 0,390 47,750 2,094 0,570 0,222 0,842 

8 5,400 0,600 0,680 0,408 55,500 1,802 0,492 0,201 1,043 

9 6,000 0,600 0,560 0,336 62,080 1,611 0,442 0,148 1,191 

10 6,600 0,600 0,450 0,270 66,570 1,502 0,413 0,111 1,303 

11 7,200 0,600 0,350 0,210 41,080 2,434 0,661 0,139 1,441 

12 7,800 0,600 0,220 0,132 62,970 1,588 0,436 0,057 1,499 

13 8,400 0,900 0,070 0,063 0,000 0,000 0,013 0,001 1,500 

Margem 9,600 0,600 0,010 0,006 0,000 0,000 0,013 0,000 1,500 
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Cálculos auxiliares da medição da vazão realizada no mês de agosto no trecho a jusante do rompimento da barragem de Fundão. 

TRECHO A JUSANTE DO ROMPIMENTO DA BARRAGEM DE FUNDÃO 

SEÇÃO 11 

N° Estação Posição (m) Largura (m) Profundidade (m) Área (m²) Tempo (s) Rotação (rpm) Velocidade Média (m s-1) Vazão (m³ s-1) Vazão Acumulada (m³ s-1) 

Margem 0,960 0,480 0,100 0,048 60,000 17,000 0,089 0,004 0,004 

1 1,920 0,960 0,330 0,317 60,000 76,000 0,337 0,107 0,111 

2 2,880 0,960 0,680 0,653 60,000 98,000 0,429 0,280 0,391 

3 3,840 0,960 0,550 0,528 60,000 101,000 0,442 0,233 0,625 

4 4,800 0,960 0,480 0,461 60,000 138,000 0,597 0,275 0,900 

5 5,760 0,960 0,400 0,384 60,000 131,000 0,568 0,218 1,118 

6 6,720 0,960 0,350 0,336 60,000 128,000 0,555 0,187 1,304 

7 7,680 0,960 0,280 0,269 60,000 121,000 0,526 0,141 1,446 

8 8,640 0,960 0,250 0,240 60,000 118,000 0,513 0,123 1,569 

9 9,600 0,960 0,230 0,221 60,000 118,000 0,513 0,113 1,682 

10 10,560 0,960 0,230 0,221 60,000 81,000 0,358 0,079 1,761 

11 11,520 0,960 0,230 0,221 60,000 71,000 0,316 0,070 1,831 

12 12,480 0,960 0,160 0,154 60,000 30,000 0,144 0,022 1,853 

13,000 13,440 0,960 0,100 0,096 60,000 42,000 0,194 0,019 1,872 
Margem 14,400 0,480 0,070 0,034 60,000 34,000 0,161 0,005 1,877 

SEÇÃO 27 

N° Estação Posição (m) Largura (m) Profundidade (m) Área (m²) Tempo (s) Rotação (rpm) Velocidade Média (m s-1) Vazão (m³ s-1) Vazão Acumulada (m³ s-1) 

Margem 1,180 0,590 0,050 0,030 60,000 0,000 0,018 0,001 0,001 

1 2,360 1,180 0,300 0,354 60,000 103,000 0,450 0,159 0,160 

2 3,540 1,180 0,320 0,378 60,000 108,000 0,471 0,178 0,338 

3 4,720 1,180 0,400 0,472 60,000 99,000 0,434 0,205 0,543 

4 5,900 1,180 0,420 0,496 60,000 79,000 0,350 0,173 0,716 

5 7,080 1,180 0,500 0,590 60,000 103,000 0,450 0,266 0,981 

6 8,260 1,180 0,400 0,472 60,000 108,000 0,471 0,222 1,204 

7 9,440 1,180 0,350 0,413 60,000 122,000 0,530 0,219 1,423 

8 10,620 1,180 0,390 0,460 60,000 123,000 0,534 0,246 1,669 

9 11,800 1,180 0,320 0,378 60,000 120,000 0,522 0,197 1,866 

10 12,980 1,180 0,400 0,472 60,000 124,000 0,539 0,254 2,120 

11 14,160 1,180 0,450 0,531 60,000 108,000 0,471 0,250 2,370 

12 15,340 1,180 0,580 0,684 60,000 95,000 0,417 0,285 2,655 

13 16,520 1,180 0,500 0,590 60,000 101,000 0,442 0,261 2,916 
Margem 17,700 0,590 0,270 0,159 60,000 16,000 0,085 0,014 2,930 
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Cálculos auxiliares da medição da vazão realizada no mês de setembro no trecho a montante do rompimento da barragem de Fundão. 

TRECHO A MONTANTE DO ROMPIMENTO DA BARRAGEM DE FUNDÃO 

SEÇÃO 1 

N° Estação Posição (m) Largura (m) Profundidade (m) Área (m²) Tempo (s) Rotação (rpm) Velocidade Média (m s-1) Vazão (m³ s-1) Vazão Acumulada (m³ s-1) 

Margem 0,000 0,890 0,890 0,792 0,000 0,000 0,013 0,010 0,010 

1 1,780 1,280 1,280 1,638 0,000 0,000 0,013 0,021 0,032 

2 2,560 0,780 0,780 0,608 480,080 0,208 0,068 0,042 0,073 

3 3,340 0,780 0,780 0,608 360,250 0,278 0,087 0,053 0,126 

4 4,120 0,780 0,780 0,608 300,480 0,333 0,102 0,062 0,188 

5 4,900 0,780 0,780 0,608 120,370 0,831 0,234 0,142 0,330 

6 5,680 0,780 0,780 0,608 180,090 0,555 0,161 0,098 0,428 

7 6,460 0,780 0,780 0,608 300,250 0,333 0,102 0,062 0,490 

8 7,240 0,780 0,780 0,608 180,210 0,555 0,161 0,098 0,588 

9 8,020 0,780 0,780 0,608 180,080 0,555 0,161 0,098 0,685 

10 8,800 0,780 0,780 0,608 180,390 0,554 0,161 0,098 0,783 

11 9,580 0,780 0,780 0,608 240,090 0,417 0,124 0,075 0,858 

12 10,360 0,780 0,780 0,608 180,250 0,555 0,161 0,098 0,956 

13 11,140 0,780 0,780 0,608 120,560 0,829 0,234 0,142 1,098 

14 11,920 0,390 0,390 0,152 0,000 0,000 0,013 0,002 1,100 

SEÇÃO 10 

N° Estação Posição (m) Largura (m) Profundidade (m) Área (m²) Tempo (s) Rotação (rpm) Velocidade Média (m s-1) Vazão (m³ s-1) Vazão Acumulada (m³ s-1) 

Margem 0,700 1,250 0,100 0,125 0,000 0,000 0,013 0,000 0,000 

1 1,250 0,550 0,100 0,055 0,000 0,000 0,013 0,000 0,000 

2 1,800 0,550 0,120 0,066 180,020 0,555 0,161 0,011 0,011 

3 2,350 0,550 0,140 0,077 180,280 0,555 0,161 0,012 0,023 

4 2,900 0,550 0,160 0,088 60,440 1,655 0,453 0,040 0,063 

5 3,450 0,550 0,160 0,088 60,300 1,658 0,454 0,040 0,103 

6 4,000 0,550 0,160 0,088 60,240 1,660 0,455 0,040 0,143 

7 4,550 0,550 0,160 0,088 60,130 1,663 0,456 0,040 0,183 

8 5,100 0,550 0,160 0,088 60,530 1,652 0,453 0,040 0,223 

9 5,650 0,550 0,160 0,088 60,410 1,655 0,453 0,040 0,263 

10 6,200 0,550 0,160 0,088 60,470 1,654 0,453 0,040 0,303 

11 6,750 0,550 0,160 0,088 60,430 1,655 0,453 0,040 0,342 

12 7,300 0,550 0,160 0,088 60,590 1,650 0,452 0,040 0,382 

13 8,400 0,275 0,200 0,055 0,000 0,000 0,013 0,001 0,423 
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Cálculos auxiliares da medição da vazão realizada no mês de setembro no trecho a jusante do rompimento da barragem de Fundão. 

TRECHO A JUSANTE DO ROMPIMENTO DA BARRAGEM DE FUNDÃO 

SEÇÃO 11 

N° Estação Posição (m) Largura (m) Profundidade (m) Área (m²) Tempo (s) Rotação (rpm) Velocidade Média (m s-1) Vazão (m³ s-1) Vazão Acumulada (m³ s-1) 

Margem 0,460 0,575 0,080 0,046 60,000 0,000 0,018 0,001 0,001 

1 1,610 1,150 0,080 0,092 60,000 0,000 0,018 0,002 0,002 

2 2,760 1,150 0,060 0,069 60,000 83,000 0,366 0,025 0,028 

3 3,910 1,150 0,065 0,075 60,000 20,000 0,102 0,008 0,035 

4 5,060 1,150 0,920 1,058 60,000 22,000 0,110 0,116 0,152 

5 6,210 1,150 0,920 1,058 60,000 27,000 0,131 0,139 0,291 

6 7,360 1,150 0,112 0,129 60,000 78,000 0,345 0,044 0,335 

7 8,510 1,150 0,112 0,129 60,000 85,000 0,375 0,048 0,383 

8 9,660 1,150 0,112 0,129 60,000 89,000 0,392 0,050 0,434 

9 10,810 1,150 0,120 0,138 60,000 73,000 0,324 0,045 0,478 

10 11,960 1,150 0,136 0,156 60,000 105,000 0,459 0,072 0,550 

11 13,110 1,150 0,170 0,196 60,000 128,000 0,555 0,109 0,659 

12 14,260 1,150 0,228 0,262 60,000 113,000 0,492 0,129 0,788 

13 15,410 1,150 0,280 0,322 60,000 66,000 0,295 0,095 0,883 

14 16,560 1,150 0,280 0,322 60,000 48,000 0,219 0,071 0,953 
15 17,710 1,150 0,000 0,000 60,000 0,000 0,018 0,000 0,953 

SEÇÃO 27 

N° Estação Posição (m) Largura (m) Profundidade (m) Área (m²) Tempo (s) Rotação (rpm) Velocidade Média (m s-1) Vazão (m³ s-1) Vazão Acumulada (m³ s-1) 

Margem 0,000 0,665 0,000 0,000 0,000 0,000 0,018 0,000 0,000 

1 1,330 1,330 0,100 0,133 60,000 0,000 0,018 0,002 0,002 

2 2,660 1,330 0,150 0,200 60,000 39,000 0,182 0,036 0,039 

3 3,990 1,330 0,195 0,259 60,000 73,000 0,324 0,084 0,123 

4 5,320 1,330 0,216 0,287 60,000 77,000 0,341 0,098 0,221 

5 6,650 1,330 0,204 0,271 60,000 66,000 0,295 0,080 0,301 

6 7,980 1,330 0,184 0,245 60,000 90,000 0,396 0,097 0,398 

7 9,310 1,330 0,184 0,245 60,000 128,000 0,555 0,136 0,533 

8 10,640 1,330 0,180 0,239 60,000 95,000 0,417 0,100 0,633 

9 11,970 1,330 0,210 0,279 60,000 120,000 0,522 0,146 0,779 

10 13,300 1,330 0,200 0,266 60,000 125,000 0,543 0,144 0,923 

11 14,630 1,330 0,192 0,255 60,000 155,000 0,669 0,171 1,094 

12 15,960 1,330 0,152 0,202 60,000 135,000 0,585 0,118 1,212 

13 17,290 1,330 0,120 0,160 60,000 140,000 0,606 0,097 1,309 
14 19,950 1,330 0,120 0,160 60,000 48,000 0,219 0,035 1,400 
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Cálculos auxiliares da medição de vazão realizada no mês de outubro no trecho a montante do rompimento da barragem de Fundão. 

TRECHO A MONTANTE DO ROMPIMENTO DA BARRAGEM DE FUNDÃO 

SEÇÃO 1 

N° Estação Posição (m) Largura (m) Profundidade (m) Área (m²) Tempo (s) Rotação (rpm) Velocidade Média (m s-1) Vazão (m³ s-1) Vazão Acumulada (m³ s-1) 

Margem 12,400 0,380 0,500 0,190 0,000 0,000 0,013 0,005 0,002 

1 11,640 0,760 0,200 0,152 0,000 0,000 0,013 0,010 0,004 

2 10,880 0,760 0,260 0,198 401,680 0,249 106,900 81,244 0,020 

3 10,120 0,760 0,250 0,190 312,290 0,320 83,113 63,166 0,039 

4 9,360 0,760 0,250 0,190 147,140 0,680 39,167 29,767 0,076 

5 8,600 0,760 0,260 0,198 121,300 0,824 32,291 24,541 0,122 

6 7,840 0,760 0,250 0,190 118,530 0,844 31,554 23,981 0,167 

7 7,080 0,760 0,250 0,190 121,150 0,825 32,251 24,511 0,211 

8 6,320 0,760 0,250 0,190 126,940 0,788 33,792 25,682 0,253 

9 5,560 0,760 0,220 0,167 135,830 0,736 36,157 27,480 0,288 

10 4,800 0,760 0,220 0,167 136,010 0,735 36,205 27,516 0,323 

11 4,040 0,760 0,200 0,152 204,540 0,489 54,441 41,375 0,345 

12 3,280 0,760 0,160 0,122 301,010 0,332 1,282 0,974 0,347 

13 2,520 0,760 0,140 0,106 334,840 0,299 1,424 1,082 0,349 

14 1,760 0,380 0,030 0,011 0,000 0,000 0,018 0,007 0,349 

SEÇÃO  10 

N° Estação Posição (m) Largura (m) Profundidade (m) Área (m²) Tempo (s) Rotação (rpm) Velocidade Média (m s-1) Vazão (m³ s-1) Vazão Acumulada (m³ s-1) 

Margem 9,500 0,305 0,110 0,034 0,000 0,000 0,013 0,000 0,000 

1 8,890 0,610 0,110 0,067 52,660 1,899 0,518 0,035 0,035 

2 8,280 0,610 0,250 0,153 213,180 0,469 0,138 0,021 0,056 

3 7,670 0,610 0,200 0,122 231,120 0,433 0,128 0,016 0,072 

4 7,060 0,610 0,180 0,110 203,150 0,492 0,144 0,016 0,088 

5 6,450 0,610 0,160 0,098 50,720 1,972 0,537 0,052 0,140 

6 5,840 0,610 0,160 0,098 38,190 2,618 0,710 0,069 0,209 

7 5,230 0,610 0,160 0,098 32,610 3,067 0,829 0,081 0,290 

8 4,620 0,610 0,160 0,098 36,410 2,746 0,744 0,073 0,363 

9 4,010 0,610 0,160 0,098 36,210 2,762 0,748 0,073 0,436 

10 3,400 0,610 0,160 0,098 37,460 2,670 0,723 0,071 0,506 

11 2,790 0,610 0,120 0,073 36,390 2,748 0,744 0,054 0,561 

12 2,180 0,610 0,110 0,067 44,400 2,252 0,612 0,041 0,602 

13 1,570 0,610 0,110 0,067 52,490 1,905 0,520 0,035 0,637 

14 0,960 0,305 0,000 0,000 0,000 0,000 0,013 0,000 0,637 
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Cálculos auxiliares da medição de vazão realizada no mês de outubro no trecho a jusante do rompimento da barragem de Fundão. 

TRECHO A JUSANTE DO ROMPIMENTO DA BARRAGEM DE FUNDÃO 

SEÇÃO 11 

N° Estação Posição (m) Largura (m) Profundidade (m) Área (m²) Tempo (s) Rotação (rpm) Velocidade Média (m s-1) Vazão (m³ s-1) Vazão Acumulada (m³ s-1) 

Margem 1,800 0,525 0,050 0,090 0,000 0,000 0,013 0,000 0,000 

1 2,850 1,050 0,070 0,200 0,000 0,000 0,013 0,001 0,001 

2 3,900 1,050 0,020 0,078 0,000 0,000 0,013 0,000 0,002 

3 4,950 1,050 0,056 0,277 0,000 0,000 0,013 0,001 0,002 

4 6,000 1,050 0,080 0,480 50,350 1,986 0,542 0,045 0,048 

5 7,050 1,050 0,080 0,564 52,140 1,918 0,523 0,044 0,092 

6 8,100 1,050 0,084 0,680 44,610 2,242 0,610 0,054 0,146 

7 9,150 1,050 0,088 0,805 45,900 2,179 0,593 0,055 0,200 

8 10,200 1,050 0,100 1,020 46,470 2,152 0,586 0,061 0,262 

9 11,250 1,050 0,110 1,238 39,690 2,520 0,683 0,079 0,341 

10 12,300 1,050 0,188 2,312 34,680 2,884 0,780 0,154 0,495 

11 13,350 1,050 0,188 2,510 25,350 3,945 1,063 0,210 0,705 

12 14,400 1,050 0,228 3,283 26,060 3,837 1,034 0,248 0,952 

13 15,450 0,700 0,258 3,986 35,890 2,786 0,754 0,136 1,088 

14 15,800 0,175 0,188 2,970 38,230 2,616 0,709 0,023 1,112 

SEÇÃO 27 

N° Estação Posição (m) Largura (m) Profundidade (m) Área (m²) Tempo (s) Rotação (rpm) Velocidade Média (m s-1) Vazão (m³ s-1) Vazão Acumulada (m³ s-1) 

Margem 21,200 0,615 0,300 0,185 44,980 2,223 0,605 0,112 0,112 

1 19,970 1,230 0,120 0,148 44,980 2,223 0,605 0,089 0,201 

2 18,740 1,230 0,160 0,197 39,900 2,506 0,680 0,134 0,335 

3 17,510 1,230 0,120 0,148 35,110 2,848 0,771 0,114 0,448 

4 16,280 1,230 0,160 0,197 33,760 2,962 0,801 0,158 0,606 

5 15,050 1,230 0,190 0,234 31,780 3,147 0,850 0,199 0,805 

6 13,820 1,230 0,160 0,197 36,690 2,726 0,738 0,145 0,950 

7 12,590 1,230 0,140 0,172 35,630 2,807 0,760 0,131 1,081 

8 11,360 1,230 0,140 0,172 37,890 2,639 0,715 0,123 1,204 

9 10,130 1,230 0,120 0,148 36,290 2,756 0,746 0,110 1,314 

10 8,900 1,290 0,130 0,168 43,600 2,294 0,623 0,105 1,419 

11 7,550 1,350 0,170 0,230 42,180 2,371 0,644 0,148 1,567 

12 6,200 1,350 0,170 0,230 41,720 2,397 0,028 0,006 1,573 

13 4,850 1,350 0,140 0,189 0,000 0,000 0,018 0,003 1,576 

14 3,500 0,675 0,200 0,135 0,000 0,000 0,018 0,002 1,579 
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Cálculos auxiliares da medição de vazão realizada no mês de novembro no trecho a montante do rompimento da barragem de Fundão. 

TRECHO A MONTANTE DO ROMPIMENTO DA BARRAGEM DE FUNDÃO 

SEÇÃO 1 

N° Estação Posição (m) Largura (m) Profundidade (m) Área (m²) Tempo (s) Rotação (rpm) Velocidade Média (m s-1) Vazão (m³ s-1) Vazão Acumulada (m³ s-1) 

Margem 0,600 0,365 0,200 0,073 0,000 0,000 0,013 0,001 0,001 

1 1,330 0,725 0,250 0,181 0,000 0,000 0,013 0,002 0,003 

2 2,050 0,725 0,270 0,196 302,080 0,331 0,101 0,020 0,023 

3 2,780 0,730 0,270 0,197 107,260 0,932 0,261 0,051 0,075 

4 3,510 0,725 0,260 0,189 83,060 1,204 0,333 0,063 0,137 

5 4,230 0,725 0,260 0,189 78,490 1,274 0,352 0,066 0,204 

6 4,960 0,725 0,260 0,189 86,320 1,158 0,321 0,061 0,264 

7 5,680 0,725 0,240 0,174 76,380 1,309 0,361 0,063 0,327 

8 6,410 0,725 0,230 0,167 83,830 1,193 0,330 0,055 0,382 

9 7,130 0,725 0,220 0,160 74,980 1,334 0,368 0,059 0,441 

10 7,860 0,725 0,200 0,145 60,000 1,667 0,456 0,066 0,507 

11 8,580 0,725 0,190 0,138 110,490 0,905 0,254 0,035 0,542 

12 9,310 0,725 0,190 0,138 209,420 0,478 0,140 0,019 0,561 

13 10,030 0,725 0,000 0,000 0,000 0,000 0,013 0,000 0,561 

14 10,760 0,365 0,000 0,000 0,000 0,000 0,013 0,000 0,561 

SEÇÃO 10 

N° Estação Posição (m) Largura (m) Profundidade (m) Área (m²) Tempo (s) Rotação (rpm) Velocidade Média (m s-1) Vazão (m³ s-1) Vazão Acumulada (m³ s-1) 

Margem 9,400 0,295 0,180 0,053 0,000 0,000 0,013 0,001 0,001 

1 8,810 0,590 0,190 0,112 50,070 1,997 0,544 0,061 0,062 

2 8,220 0,590 0,230 0,136 43,030 2,324 0,631 0,086 0,147 

3 7,630 0,590 0,200 0,118 38,090 2,625 0,711 0,084 0,231 

4 7,040 0,590 0,160 0,094 34,530 2,896 0,783 0,074 0,305 

5 6,450 0,590 0,120 0,071 35,630 2,807 0,760 0,054 0,359 

6 5,860 0,590 0,160 0,094 33,090 3,022 0,817 0,077 0,436 

7 5,270 0,590 0,160 0,094 25,640 3,900 1,050 0,099 0,535 

8 4,680 0,590 0,160 0,094 24,980 4,003 1,078 0,102 0,637 

9 4,090 0,590 0,160 0,094 25,830 3,871 1,043 0,098 0,735 

10 3,500 0,590 0,160 0,094 31,040 3,222 0,870 0,082 0,818 

11 2,910 0,590 0,148 0,087 29,880 3,347 0,903 0,079 0,896 

12 2,320 0,590 0,140 0,083 34,740 2,879 0,779 0,064 0,961 

13 1,730 0,590 0,130 0,077 37,390 2,675 0,724 0,056 1,016 

14 1,140 0,295 0,110 0,032 60,920 1,641 0,450 0,015 1,031 
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Cálculos auxiliares da medição de vazão realizada no mês de novembro no trecho a jusante do rompimento da barragem de Fundão. 

TRECHO A JUSANTE DO ROMPIMENTO DA BARRAGEM DE FUNDÃO 

SEÇÃO 11 

N° Estação Posição (m) Largura (m) Profundidade (m) Área (m²) Tempo (s) Rotação (rpm) Velocidade Média (m s-1) Vazão (m³ s-1) Vazão Acumulada (m³ s-1) 

Margem 16,500 0,500 0,190 0,095 71,800 1,393 0,384 0,036 0,036 

1 15,500 1,000 0,190 0,190 71,800 1,393 0,384 0,073 0,109 

2 14,500 1,000 0,280 0,280 42,510 2,352 0,639 0,179 0,288 

3 13,500 1,000 0,280 0,280 41,590 2,404 0,653 0,183 0,471 

4 12,500 1,000 0,240 0,240 27,390 3,651 0,985 0,236 0,707 

5 11,500 1,000 0,200 0,200 27,990 3,573 0,964 0,193 0,900 

6 10,500 1,000 0,160 0,160 30,020 3,331 0,899 0,144 1,044 

7 9,500 1,000 0,150 0,150 28,870 3,464 0,935 0,140 1,184 

8 8,500 1,000 0,120 0,120 30,740 3,253 0,879 0,105 1,290 

9 7,500 1,000 0,120 0,120 31,510 3,174 0,857 0,103 1,393 

10 6,500 1,000 0,120 0,120 25,690 3,893 1,049 0,126 1,518 

11 5,500 1,000 0,140 0,140 34,360 2,910 0,787 0,110 1,629 

12 4,500 1,000 0,140 0,140 30,570 3,271 0,883 0,124 1,752 

13 3,500 1,000 0,120 0,120 43,820 2,282 0,620 0,074 1,827 

14 2,500 0,500 0,120 0,060 40,500 2,469 0,670 0,040 1,867 

SEÇÃO 27 

N° Estação Posição (m) Largura (m) Profundidade (m) Área (m²) Tempo (s) Rotação (rpm) Velocidade Média (m s-1) Vazão (m³ s-1) Vazão Acumulada (m³ s-1) 

Margem 21,600 0,640 0,290 0,186 0,000 0,000 0,013 0,002 0,002 

1 20,320 1,280 0,140 0,179 42,030 2,379 0,646 0,116 0,118 

2 19,040 1,280 0,160 0,205 29,990 3,334 0,900 0,184 0,302 

3 17,760 1,280 0,220 0,282 26,180 3,820 1,029 0,290 0,592 

4 16,480 1,280 0,240 0,307 28,760 3,477 0,938 0,288 0,880 

5 15,200 1,280 0,240 0,307 28,770 3,476 0,938 0,288 1,168 

6 13,920 1,280 0,250 0,320 36,630 2,730 0,739 0,237 1,405 

7 12,640 1,280 0,250 0,320 30,870 3,239 0,875 0,280 1,685 

8 11,360 1,280 0,250 0,320 35,730 2,799 0,757 0,242 1,927 

9 10,080 1,280 0,210 0,269 33,750 2,963 0,801 0,215 2,143 

10 8,800 1,280 0,200 0,256 31,650 3,160 0,853 0,218 2,361 

11 7,520 1,280 0,230 0,294 41,490 2,410 0,654 0,193 2,554 

12 6,240 1,280 0,260 0,333 36,800 2,717 0,736 0,245 2,799 

13 4,960 1,280 0,210 0,269 43,140 2,318 0,630 0,169 2,968 

14 3,680 0,640 0,164 0,105 0,000 0,000 0,013 0,001 2,969 
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APÊNDICE I- Metais e semimetais analisados nos sedimentos de fundo 

Concentração de metais e semimetais em sedimentos no período de estiagem (mg kg
-1

) 

Estações As  Ba Bi Cd Co  Cr Cu Li Mo Ni Sc  Sr Th V Y Zn Be Mn Al Fe Ca K Mg Na Zr Pb P S Ti 

P1 118.1 1392.2 <LQ 0.6 8.2 26.4 54.7 <LQ 1.9 35.1 1.7 2.7 17.0 36.0 4.1 62.0 0.8 11410.1 5552.3 234184.0 206.4 77.3 196.5 <LQ 5.2 12.4 467.8 99.9 271.2 

P2 63.9 238.3 <LQ <LQ 8.1 45.9 27.6 3.2 <LQ 16.1 2.2 2.4 9.6 56.1 3.5 42.4 0.2 9473.1 9504.0 236319.8 347.2 124.3 320.2 <LQ 1.6 8.8 495.0 182.9 930.3 

P3 43.3 284.2 <LQ <LQ 4.9 38.4 12.2 <LQ <LQ 11.7 0.4 1.6 8.5 45.8 2.2 31.9 <LQ 8539.1 4267.6 303676.8 257.8 55.4 183.7 <LQ <LQ 8.0 300.4 107.5 749.6 

P4                                                           

P5 65.1 567.8 <LQ <LQ 9.1 38.9 17.0 2.4 2.8 15.3 1.2 2.6 11.0 37.4 3.8 33.1 0.2 11331.0 5554.5 281001.5 208.7 57.1 224.6 <LQ 3.6 11.6 332.2 94.1 524.6 

P6 51.5 124.7 <LQ <LQ 34.8 68.2 16.6 <LQ 1.2 35.2 1.7 2.0 9.3 60.8 3.6 37.1 0.2 4729.5 5928.2 188293.6 805.2 257.7 318.5 <LQ 2.3 13.4 428.8 202.5 1061.6 

P7 17.7 129.8 <LQ <LQ 34.9 103.2 38.6 16.3 2.1 123.4 2.0 9.2 11.6 84.9 3.8 65.0 <LQ 8762.7 5142.5 260682.7 375.1 267.1 142.5 <LQ 4.5 12.1 135.2 78.3 1242.4 

P8 18.4 100.2 <LQ <LQ 10.9 94.8 23.8 2.1 <LQ 24.5 5.1 1.1 8.9 64.2 4.1 46.2 0.2 2292.5 13362.0 175760.4 296.6 173.4 469.0 <LQ 6.5 10.4 520.1 166.5 499.6 

P9 43.6 190.8 <LQ <LQ 5.1 37.7 8.3 <LQ <LQ 13.6 0.3 1.7 7.5 38.5 2.9 29.5 0.1 4227.8 2396.6 267012.9 240.0 29.2 170.6 <LQ 2.8 <LQ 222.4 75.3 624.8 

P10 59.4 295.4 <LQ <LQ 9.7 39.3 23.3 3.1 1.8 23.8 2.0 3.9 9.7 44.0 5.1 38.5 0.3 8132.8 8234.4 222464.3 366.7 118.2 316.8 <LQ 3.9 9.7 380.2 132.1 606.6 

P11 9.4 116.5 <LQ <LQ 7.0 41.9 8.8 4.3 <LQ 14.0 4.1 6.2 7.7 41.5 6.2 38.3 0.2 1141.1 21430.0 93586.7 530.6 1185.4 1446.2 <LQ 3.2 14.3 231.8 179.5 610.5 

P12 <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ 0.9 <LQ <LQ <LQ 5.9 97.1 1166.5 <LQ <LQ 10.3 <LQ 3.3 <LQ <LQ <LQ <LQ 

P13 16.6 53.2 <LQ <LQ 2.3 25.1 7.2 <LQ <LQ 7.1 1.0 2.3 5.7 22.5 3.9 28.2 0.3 1217.5 6267.6 194332.8 253.0 219.1 325.4 <LQ 1.7 <LQ 325.9 84.4 260.4 

P14 <LQ 16.9 <LQ <LQ <LQ 12.9 2.5 <LQ <LQ <LQ <LQ 0.5 <LQ 15.9 1.8 28.5 0.2 735.9 1418.3 283013.4 159.4 72.1 134.7 <LQ 1.1 <LQ 167.4 50.7 156.4 

P15 <LQ 40.5 <LQ <LQ 4.2 11.9 3.7 <LQ <LQ <LQ 0.7 2.4 <LQ 19.1 2.3 20.8 0.1 806.9 6088.2 203830.3 156.3 129.1 147.2 <LQ 1.5 <LQ 217.3 97.0 206.8 

P16 <LQ 36.6 <LQ <LQ 2.9 11.4 3.5 <LQ <LQ <LQ <LQ 2.2 <LQ 14.8 2.0 22.2 <LQ 924.5 3389.4 207927.0 199.7 119.3 164.2 <LQ 1.7 <LQ 171.9 97.0 145.4 

P17 <LQ 37.3 <LQ <LQ 2.3 16.8 5.1 <LQ <LQ <LQ 0.7 3.7 <LQ 20.7 2.4 28.9 0.2 825.7 4784.8 221372.7 305.9 149.1 179.6 <LQ 2.1 <LQ 272.3 159.5 172.6 

P18 9.1 36.1 <LQ <LQ 1.7 27.0 5.1 <LQ 3.1 6.9 0.3 0.9 <LQ 19.2 2.7 28.9 0.2 915.1 3749.3 251125.6 202.0 230.6 398.9 <LQ 2.1 <LQ 245.4 66.6 193.8 

P19 <LQ 20.8 <LQ <LQ <LQ 18.0 4.1 <LQ <LQ <LQ 0.8 1.6 6.5 21.0 2.7 24.3 0.2 498.3 6728.9 194268.1 549.7 259.2 498.1 7.2 2.6 <LQ 206.4 68.7 246.0 

P20 <LQ 207.3 <LQ <LQ 19.9 28.1 7.2 <LQ <LQ 7.7 3.4 13.8 12.8 32.6 3.1 48.6 0.2 3133.8 33265.5 60665.7 836.3 620.0 635.0 42.9 4.2 48.2 520.7 455.7 289.6 

P21 11.3 43.2 <LQ <LQ 1.7 26.1 6.1 <LQ <LQ 6.2 0.4 1.1 5.1 20.6 3.0 28.0 0.2 1214.4 3814.1 257730.4 207.2 145.4 300.2 <LQ 2.1 <LQ 295.4 63.2 178.7 

P22 <LQ 62.0 <LQ <LQ 7.2 125.1 21.1 3.1 1.4 25.4 10.5 7.1 21.9 113.7 6.2 42.9 0.3 561.9 32007.8 129064.5 563.8 636.8 1017.2 <LQ 5.3 21.3 518.7 215.5 1237.2 

P23 <LQ 23.8 <LQ <LQ 2.2 24.2 8.2 <LQ <LQ 4.0 2.2 1.9 6.8 33.4 3.0 23.7 0.2 690.1 8577.2 208877.4 234.4 191.5 240.1 <LQ 2.4 <LQ 276.7 67.3 342.3 
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Estações As  Ba Bi Cd Co  Cr Cu Li Mo Ni Sc  Sr Th V Y Zn Be Mn Al Fe Ca K Mg Na Zr Pb P S Ti 

P24 <LQ 36.9 <LQ <LQ 3.7 23.4 10.2 <LQ 2.0 5.3 2.2 2.2 7.0 31.0 4.9 28.3 0.3 675.5 7200.3 175791.8 345.1 428.9 489.6 <LQ 2.1 7.1 237.5 80.5 395.1 

P25 <LQ 15.0 <LQ <LQ <LQ 8.1 1.5 <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ 13.9 1.6 26.1 0.2 735.5 624.9 301504.6 92.4 <LQ 49.5 <LQ <LQ <LQ 141.4 26.1 120.0 

P26 <LQ 21.4 <LQ <LQ <LQ 12.8 4.6 <LQ <LQ <LQ 1.6 1.7 12.3 23.3 4.3 18.9 0.3 496.1 7386.8 187767.9 117.9 188.4 179.7 <LQ 2.4 <LQ 239.1 77.2 263.7 

P27 8.2 24.8 <LQ <LQ <LQ 13.4 2.8 <LQ <LQ <LQ <LQ 0.5 <LQ 16.6 1.7 26.5 0.2 626.6 1572.2 292060.3 159.3 60.1 153.9 <LQ 0.8 <LQ 168.1 48.7 149.7 

LQ 7.6 0.5 4.9 0.5 1.6 1.1 1.2 2.1 1.2 3.0 0.3 0.3 4.4 0.6 0.2 0.3 0.1 5.6 24.5 7.2 4.3 12.2 3.0 3.5 0.4 7.1 6.9 8.2 10.8 

LQ- Limite de Quantificação (mg kg
-1

) 
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Concentração de metais e semimetais em sedimentos no período chuvoso (mg kg
-1

) 

Estações As  Ba Bi Cd Co Cr Cu Li Mo Ni Sc Sr Th V Y Zn Be Mn Al Fe Ca K Mg Na Zr Pb P S Ti 

P1 353.6 752.2 <LQ 1.3 10.7 34.2 53.4 <LQ 9.9 44.0 4.4 3.7 12.9 99.7 7.6 64.4 1.3 9004.2 9496.6 249963.7 207.2 93.9 441.0 7.8 8.8 18.0 753.8 87.6 357.3 

P2 48.4 164.0 <LQ <LQ 10.8 50.0 66.1 7.8 1.8 20.4 5.2 5.3 12.7 67.3 5.1 50.4 0.3 18683.6 20819.6 209055.0 547.5 138.3 713.0 <LQ 18.3 17.6 353.1 211.7 932.6 

P3 39.8 134.2 <LQ <LQ 4.3 38.2 12.7 <LQ <LQ 9.8 0.7 1.3 6.2 50.0 1.8 32.6 <LQ 4856.7 4802.1 255357.8 595.9 15.2 399.6 <LQ 4.4 <LQ 183.8 63.0 853.5 

P4                                                           

P5 33.6 141.4 <LQ <LQ 5.0 34.9 17.1 <LQ <LQ 8.2 1.0 1.4 6.3 46.2 1.7 24.9 <LQ 5919.8 5582.0 224963.0 571.5 23.5 405.4 <LQ 5.7 <LQ 173.0 72.0 765.4 

P6 36.5 75.9 <LQ <LQ 29.7 64.2 18.9 <LQ 2.0 36.8 1.8 1.2 9.3 58.3 3.2 43.8 0.2 2788.1 5641.4 178257.2 481.9 243.5 250.0 <LQ 7.7 11.9 296.6 160.5 1166.2 

P7 15.6 115.9 <LQ <LQ 33.1 63.0 36.3 15.0 <LQ 101.6 1.8 8.5 9.4 52.4 2.7 87.6 <LQ 7996.0 4457.9 170496.9 630.2 270.5 201.0 6.4 5.9 15.2 122.7 76.7 768.1 

P8 44.9 231.8 <LQ <LQ 6.2 42.2 19.5 2.4 <LQ 12.8 1.3 2.0 8.2 52.5 2.4 32.0 <LQ 6983.9 6761.2 252898.4 502.0 60.4 383.9 <LQ 6.1 7.5 218.8 88.5 961.6 

P9 26.9 190.8 <LQ <LQ 25.5 103.1 32.6 12.8 7.7 51.1 6.0 1.9 10.5 65.4 7.4 93.5 0.5 2536.6 19472.8 139300.5 511.7 549.0 4221.3 <LQ 7.5 31.0 527.6 123.6 609.7 

P10 48.1 209.6 <LQ <LQ 6.8 34.1 22.7 2.2 1.4 12.8 2.7 1.9 8.7 48.3 2.8 30.5 0.2 7336.3 12179.6 191574.8 499.0 44.0 399.3 <LQ 7.8 9.1 286.3 95.9 509.6 

P12 16.3 76.1 <LQ <LQ 6.1 59.0 11.5 <LQ 1.2 11.4 6.1 4.7 8.1 57.5 2.6 114.8 <LQ 1136.3 19466.9 111119.0 748.4 327.0 699.6 <LQ 3.9 13.8 253.0 154.8 513.3 

P13 <LQ 30.1 <LQ <LQ <LQ 14.7 3.2 <LQ 2.0 3.1 0.6 2.0 4.7 16.2 2.0 30.0 0.1 383.6 6224.6 162180.0 328.7 244.6 421.3 <LQ 2.3 <LQ 162.1 59.9 228.3 

P14 12.9 45.2 <LQ <LQ <LQ 13.4 5.2 <LQ <LQ 3.4 0.3 0.7 <LQ 14.2 1.9 19.9 0.2 1279.5 2165.1 175311.4 269.0 44.9 193.4 <LQ 2.8 <LQ 190.7 37.1 117.0 

P15 <LQ 49.8 <LQ <LQ 7.6 14.6 5.4 <LQ <LQ <LQ 2.0 2.6 <LQ 26.7 3.1 24.6 0.2 1020.3 9457.3 172645.2 185.5 295.8 349.3 <LQ 1.9 <LQ 281.4 125.8 278.5 

P16 <LQ 25.6 <LQ <LQ <LQ 11.9 2.7 <LQ <LQ <LQ 0.4 1.8 4.6 14.7 1.9 20.1 <LQ 718.8 5376.1 185015.4 165.7 108.3 141.0 <LQ 2.1 <LQ 169.3 55.5 137.6 

P17 9.4 31.7 <LQ <LQ <LQ 14.0 3.3 <LQ 1.5 5.5 <LQ 0.5 <LQ 14.3 1.9 21.0 <LQ 941.1 2045.3 210449.7 206.1 23.7 145.0 <LQ 2.1 <LQ 168.7 29.4 132.6 

P18 32.8 301.1 <LQ <LQ 3.5 24.2 8.9 <LQ <LQ 10.0 <LQ 0.9 6.8 27.6 5.4 98.5 <LQ 4370.8 2169.5 203656.3 174.9 <LQ 123.9 <LQ 3.4 <LQ 141.7 58.4 424.8 

P19 <LQ 16.9 <LQ <LQ <LQ 12.9 3.9 <LQ <LQ <LQ 1.4 1.4 6.4 22.0 2.5 25.6 <LQ 394.7 5350.2 161140.7 226.0 139.8 243.4 <LQ 3.0 8.0 239.0 66.2 180.3 

P20 <LQ 53.6 <LQ <LQ 2.9 15.1 4.4 <LQ <LQ <LQ 1.6 1.4 7.5 20.6 1.4 49.3 <LQ 224.0 13009.0 39991.3 191.0 347.2 331.3 <LQ 5.6 16.5 179.0 213.3 144.4 

P21 8.7 22.7 <LQ <LQ <LQ 12.0 3.5 <LQ <LQ <LQ <LQ 0.5 <LQ 17.3 1.8 22.1 0.1 868.5 2074.6 240287.4 152.4 <LQ 101.5 <LQ 1.7 <LQ 181.4 26.3 148.9 

P24 19.8 63.4 <LQ <LQ 6.2 117.8 34.6 <LQ 13.5 23.3 8.3 0.6 25.2 97.0 4.8 402.9 0.3 937.3 19091.5 96438.9 1191.5 881.7 1203.8 <LQ 45.9 25.8 516.9 317.4 1226.9 

P25 <LQ 14.6 <LQ <LQ <LQ 10.1 2.2 <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ 15.3 1.5 22.7 <LQ 683.3 1102.1 255051.3 93.2 <LQ 57.1 <LQ 1.3 <LQ 152.1 21.3 131.9 

P26 <LQ 73.6 <LQ <LQ 9.2 36.8 14.5 <LQ 2.8 9.7 10.3 8.1 42.2 86.9 12.4 40.5 0.9 826.0 40072.7 134012.7 487.6 653.2 670.6 <LQ 7.2 26.2 646.7 152.8 1177.5 

P27 <LQ 24.9 <LQ <LQ <LQ 15.6 3.6 <LQ <LQ <LQ <LQ 0.4 5.4 20.2 1.7 29.8 <LQ 916.6 1202.5 328741.2 83.8 <LQ 56.3 <LQ <LQ <LQ 139.9 24.8 196.6 

LQ 7.6 0.5 4.9 0.5 1.6 1.1 1.2 2.1 1.2 3.0 0.3 0.3 4.4 0.6 0.2 0.3 0.1 5.6 24.5 7.2 4.3 12.2 3.0 3.5 0.4 7.1 6.9 8.2 10.8 

LQ- Limite de quantificação
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APÊNDICE J- Resultados das variáveis de água 

 

C - Coleta 

CE - Condutividade elétrica 

Turb - Turbidez 

NO3
-
 - Nitrato 

NO2
-
 - Nitrito 

Cl
-
 - Cloreto 

PT - Fósforo total 

ST - Sólidos totais 

Alc - Alcalinidade 

CT - Coliformes totais 

Escherichia coli - E. coli 

DBO - Demanda Bioquímica de Oxigênio 

T -   Temperatura  
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Coleta 1 CE pH Turb T NO3
-
 NO2

_
 

Cl_ PT ST Alca CT E. coli DBO 

P1 123,30 7,54 2,48 20,00 2,10 0,01 1,51 0,01 80,00 52,00 4140,00 1144,00 0,79 

P2 85,22 7,26 26,20 18,80 2,10 0,17 5,02 0,11 60,00 36,78 185000,00 41000,00 3,29 

P3 109,50 7,37 9,30 20,20 2,00 0,04 2,26 0,02 60,00 53,96 74000,00 20000,00 1,29 

  P4 54,05 7,01 3,26 17,10 0,40 0,00 2,26 0,01 40,00 13,78 2130,00 940,00 1,03 

P5 123,30 6,99 2,16 19,90 2,20 0,04 3,01 0,15 80,00 54,82 22240,00 2720,00 1,28 

P6 37,26 7,40 2,59 17,00 1,90 0,00 3,77 0,02 40,00 55,45 6630,00 9,60 1,48 

P7 23,75 7,70 1,29 17,60 1,90 0,00 3,27 0,00 20,00 39,56 630,00 100,00 0,77 

        P8 101,60 7,39 18,80 19,80 2,30 0,03 3,01 0,02 80,00 55,01 12910,00 1450,00 0,65 

P9 56,48 7,51 2,69 17,90 2,00 0,01 2,26 0,01 40,00 45,56 6350,00 850,00 0,80 

P10 167,70 7,65 29,90 19,70 2,40 0,02 2,26 0,03 120,00 22,33 115300,00 850,00 0,76 

P11 81,08 7,69 114,65 21,00 2,50 0,01 2,26 0,02 80,00 19,68 134000,00 10000,00 0,68 

      P12 38,22 7,84 15,40 21,10 2,00 0,00 2,51 0,02 40,00 45,80 1750,00 100,00 0,53 

P13 27,22 7,55 31,20 19,70 2,00 0,01 2,26 0,04 20,00 25,90 18600,00 410,00 0,75 

P14 80,50 7,50 95,60 20,60 2,10 0,01 1,76 0,02 80,00 20,80 13330,00 310,00 0,67 

P15 59,10 7,56 6,41 20,00 1,90 0,00 8,04 0,01 40,00 40,75 1413,60 110,60 0,57 

     P16 32,29 8,18 2,82 18,50 1,70 0,00 3,27 0,02 20,00 35,90 7120,00 200,00 1,50 

P17 31,13 7,65 4,18 19,50 2,30 0,00 1,76 0,01 20,00 20,68 980,00 750,00 1,63 

P18 74,61 7,21 98,10 19,20 1,90 0,01 2,26 0,02 80,00 45,08 48,70 1,00 1,44 

P19 53,12 7,22 9,18 20,10 2,00 0,01 2,26 0,02 80,00 18,08 2419,60 185,00 1,08 

      P20 41,20 7,76 3,10 19,70 1,90 0,01 1,51 0,02 40,00 27,80 160,50 93,70 0,92 

P21 79,98 7,41 110,00 22,00 2,00 0,01 2,26 0,05 80,00 60,50 32,70 1,00 0,72 

P22 55,89 7,66 1,75 20,50 2,20 0,00 2,26 0,05 40,00 45,76 11,90 5,20 0,73 

P23 52,80 7,83 2,92 22,60 1,80 0,00 2,26 0,03 40,00 35,98 178,20 27,20 0,54 

      P24 37,91 7,90 2,17 21,70 1,70 0,00 2,26 0,02 40,00 45,90 8820,00 1340,00 0,76 

P25 68,26 7,55 185,58 22,10 1,90 0,01 2,01 0,07 80,00 23,90 209,80 127,40 0,73 

P26 24,60 8,36 2,36 20,40 2,00 0,01 1,76 0,02 20,00 35,70 2419,60 344,80 0,70 

P27 84,25 7,18 146,30 22,60 2,00 0,01 1,76 0,09 80,00 38,90 9900,00 850,00 0,36 
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Coleta 2 CE pH Turb T NO3
-
 NO2

_
 Cl_ PT ST Alca CT E. coli DBO 

P1 150,50 7,35 2,90 20,60 2,30 0,01 3,72 0,03 120,00 54,50 1299,70 5,10 0,25 

P2 341,70 6,15 39,10 19,30 2,60 0,08 8,58 0,21 280,00 39,58 231000,00 30000,00 2,64 

P3 116,00 6,14 12,20 22,50 2,40 0,02 5,38 0,06 100,00 52,29 129970,00 970,00 0,69 

P4 8,10 6,79 1,37 21,50 2,00 0,00 3,12 0,03 20,00 14,54 344,80 5,20 0,31 

P5 132,90 7,30 5,83 22,40 2,30 0,04 4,82 0,05 100,00 58,26 9080,00 1210,00 0,91 

P6 40,17 6,40 1,94 16,60 2,30 0,01 3,06 0,03 40,00 29,76 3490,00 100,00 1,15 

P7 25,66 7,39 1,86 16,50 2,10 0,00 4,16 0,05 20,00 23,68 3090,00 100,00 0,79 

P8 111,30 7,26 12,40 22,30 2,20 0,03 3,76 0,05 80,00 57,39 9330,00 1710,00 0,55 

P9 58,89 7,31 1,98 18,70 2,00 0,00 3,66 0,04 40,00 37,08 1210,00 300,00 0,70 

P10 86,50 7,33 12,50 21,40 2,10 0,03 3,52 0,04 80,00 56,04 8130,00 1340,00 0,35 

P11 226,80 7,42 122,00 19,20 2,10 0,01 9,94 0,06 160,00 43,33 7710,00 520,00 0,61 

P12 38,28 8,03 9,73 19,80 1,90 0,01 3,12 0,04 40,00 25,33 3730,00 520,00 1,31 

P13 29,63 7,94 13,90 19,00 1,90 0,01 7,32 0,05 80,00 21,19 7940,00 2460,00 2,91 

P14 92,83 6,59 113,00 20,80 2,10 0,01 4,92 0,08 260,00 46,80 5290,00 410,00 2,05 

P15 54,93 6,53 6,11 22,80 1,90 0,01 9,88 0,04 100,00 28,70 7060,00 520,00 0,72 

P16 89,02 7,75 5,02 23,40 1,80 0,01 2,52 0,03 60,00 24,17 3990,00 300,00 1,74 

P17 32,85 7,15 9,11 25,60 1,80 0,01 2,76 0,04 80,00 23,30 5650,00 410,00 0,53 

P18 83,78 7,58 136,00 23,00 1,80 0,01 4,26 0,06 80,00 43,72 4320,00 310,00 0,80 

P19 51,41 7,11 9,71 23,00 1,70 0,01 2,65 0,05 80,00 22,04 18500,00 100,00 0,42 

P20 27,76 6,90 4,63 22,30 1,20 0,01 3,52 0,04 240,00 21,19 5290,00 1190,00 0,81 

P21 81,08 6,89 123,00 25,60 2,10 0,01 3,12 0,07 260,00 47,09 4350,00 100,00 1,13 

P22 26,67 6,82 3,38 20,70 2,10 0,01 4,56 0,04 120,00 20,03 30760,00 5120,00 0,75 

P23 39,69 7,89 3,69 25,70 1,90 0,01 3,10 0,03 60,00 55,18 7030,00 750,00 0,93 

P24 45,08 7,14 4,19 26,00 1,80 0,01 3,72 0,05 40,00 26,58 3996,00 100,00 0,69 

P25 75,51 7,60 266,00 24,50 2,40 0,01 2,30 0,10 120,00 43,14 8090,00 350,00 0,45 

P26 35,63 7,97 4,85 22,00 1,90 0,01 3,00 0,04 40,00 21,76 4140,00 200,00 0,71 

P27 73,95 7,29 158,00 24,20 2,30 0,01 1,90 0,07 80,00 40,06 9336,00 2460,00 0,82 
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Coleta 3 CE pH Turb T NO3
-
 NO2

_
 Cl_ PT ST Alca CT E. coli DBO 

P1 144,90 7,33 12,80 22,80 2,30 0,01 1,31 0,10 240,00 59,33 21430,00 7,50 0,59 

P2 79,80 7,24 67,10 22,30 2,20 0,05 4,18 0,24 260,00 48,33 676000,00 145000,00 2,21 

P4 179,00 6,71 12,50 24,90 1,60 0,02 2,62 0,11 160,00 61,15 98000,00 1760,00 0,67 

P3 172,50 7,16 0,02 26,00 2,30 0,00 1,81 0,08 120,00 21,56 4100,00 58,30 0,19 

P5 127,30 6,91 14,80 25,40 2,50 0,02 2,12 0,12 160,00 65,11 98000,00 1060,00 0,67 

P6 41,79 7,01 0,02 20,30 2,30 0,01 1,36 0,09 260,00 33,25 4350,00 2920,00 0,32 

P7 24,80 6,80 0,02 19,50 2,30 0,00 1,36 0,09 160,00 27,84 14080,00 86,00 0,28 

P8 110,10 7,11 31,00 26,00 2,40 0,02 2,42 0,10 300,00 68,70 63000,00 8400,00 0,37 

P9 54,02 7,46 22,60 21,40 2,20 0,00 1,87 0,11 120,00 49,90 9320,00 100,00 0,08 

P10 99,01 7,40 20,80 26,30 2,60 0,02 2,37 0,11 140,00 48,71 31000,00 5200,00 0,04 

P11 95,90 7,56 261,00 22,00 2,10 0,01 2,27 0,37 260,00 59,71 17930,00 3690,00 0,79 

P12 51,93 7,40 26,20 22,00 1,90 0,01 2,37 0,13 220,00 41,73 9879,00 750,00 0,85 

P13 29,61 7,55 14,80 20,20 2,10 0,01 1,71 0,12 160,00 36,14 7120,00 310,00 1,05 

P14 85,10 6,78 306,00 23,40 2,40 0,01 2,22 0,26 200,00 72,84 15000,00 2330,00 1,79 

P15 65,04 6,92 8,67 24,20 2,40 0,01 7,81 0,12 200,00 47,33 14390,00 1580,00 0,72 

P16 32,60 7,08 4,40 24,60 2,20 0,01 2,72 0,12 40,00 51,91 1890,00 310,00 0,58 

P17 32,91 7,41 6,83 24,80 2,10 0,01 2,27 0,20 80,00 42,17 4260,00 410,00 0,50 

P18 82,35 7,53 335,00 24,50 2,30 0,01 2,17 0,22 240,00 86,54 13140,00 2010,00 0,56 

P19 32,15 7,65 17,50 26,60 2,20 0,01 1,66 0,12 100,00 43,74 32550,00 410,00 0,39 

P20 34,30 7,68 10,00 24,80 1,90 0,01 2,72 0,13 100,00 41,98 20460,00 3840,00 0,41 

P21 82,61 6,82 442,00 26,30 2,70 0,01 2,57 0,19 240,00 85,92 32550,00 2650,00 0,78 

P22 299,60 6,98 3,00 24,10 2,30 0,01 3,38 0,12 220,00 35,01 20980,00 6130,00 1,19 

P23 83,54 7,38 302,00 27,00 2,30 0,01 2,82 0,20 660,00 72,03 30760,00 10080,00 0,57 

P24 124,70 7,43 7,98 26,10 2,20 0,01 2,87 0,13 80,00 39,53 34480,00 850,00 0,54 

P25 76,08 7,50 382,00 26,40 2,50 0,01 2,52 0,20 440,00 70,96 17230,00 1460,00 0,26 

P26 34,17 7,49 9,32 23,20 2,10 0,01 2,72 0,11 85,00 50,09 14390,00 630,00 0,23 

P27 73,64 7,31 373,00 25,40 2,60 0,01 2,72 0,12 340,00 83,65 32550,00 1580,00 0,39 
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Coleta 4 CE pH Turb T NO3
-
 NO2

_
 Cl_ PT ST Alca CT E. coli DBO 

P1 113,90 6,96 15,10 24,90 2,40 0,01 2,86 0,00 300,00 51,95 17250,00 100,00 1,07 

P2 78,85 7,49 10,50 23,00 2,70 0,13 7,40 0,22 200,00 48,94 2046000,00 259000,00 5,67 

P3 132,10 7,40 9,33 26,20 2,30 0,23 3,06 0,03 220,00 58,03 75000,00 6370,00 2,11 

P4 35,10 6,85 8,21 26,80 2,10 0,00 2,42 0,00 180,00 16,07 410,00 6,30 0,78 

P5 116,80 7,13 8,81 24,70 2,40 0,02 2,96 0,02 200,00 60,02 122000,00 10000,00 1,59 

P6 87,39 6,95 1,78 20,30 2,30 0,00 2,12 0,00 160,00 30,64 7140,00 49,50 0,65 

P7 26,39 6,74 2,20 21,10 2,30 0,00 2,07 0,01 140,00 31,85 23590,00 310,00 1,19 

P8 108,50 6,89 24,60 25,00 2,40 0,02 2,76 0,04 200,00 58,76 20000,00 2030,00 1,9 

P9 63,13 7,35 3,26 21,50 2,20 0,00 1,78 0,00 100,00 47,68 8450,00 100,00 0,65 

P10 104,80 7,73 19,50 25,20 1,80 0,01 3,01 0,02 200,00 63,33 10000,00 630,00 1,45 

P11 88,25 7,74 294,00 23,90 2,60 0,01 2,76 0,10 300,00 57,73 20000,00 8760,00 1,63 

P12 50,44 7,35 44,20 24,60 2,40 0,01 2,91 0,03 200,00 40,82 20000,00 25950,00 1,94 

P13 29,35 6,78 13,40 22,30 2,40 0,01 2,22 0,01 180,00 31,30 9330,00 750,00 1,3 

P14 85,95 7,67 362,00 24,90 2,70 0,01 3,50 0,15 600,00 48,94 10000,00 17930,00 3,57 

P15 78,80 6,87 9,16 24,30 2,30 0,01 8,14 0,00 200,00 42,32 31000,00 740,00 1,49 

P16 52,90 7,33 4,50 25,00 2,00 0,00 2,42 0,00 220,00 31,12 20000,00 7800,00 1,05 

P17 34,26 7,30 393,00 25,30 2,60 0,01 2,96 0,29 460,00 65,20 16160,00 9310,00 2,68 

P18 84,48 6,88 4,97 28,30 2,30 0,00 1,97 0,01 180,00 32,63 10250,00 2160,00 0,44 

P19 36,70 7,30 10,50 28,10 2,50 0,00 1,92 0,02 580,00 36,18 75000,00 2720,00 0,46 

P20 31,06 7,04 6,90 26,20 2,50 0,00 2,02 0,00 40,00 35,34 17930,00 1090,00 0,6 

P21 84,52 7,70 507,00 30,00 2,50 0,01 3,36 0,23 440,00 61,64 23590,00 310,00 2,03 

P22 31,19 6,58 3,23 25,30 2,50 0,00 3,16 0,02 80,00 32,81 31000,00 10000,00 0,55 

P23 52,01 7,15 302,00 31,70 2,20 0,00 2,96 0,01 60,00 40,15 20000,00 1810,00 0,34 

P24 43,35 7,60 56,40 29,60 2,00 0,00 2,07 0,15 40,00 44,67 7000,00 54,80 0,28 

P25 73,66 7,73 210,00 29,80 2,50 0,01 1,83 0,01 380,00 59,24 579,40 85,50 0,83 

P26 30,11 7,62 5,44 26,80 2,20 0,00 1,97 0,00 60,00 38,17 1910,00 85,50 1,17 

P27 243,50 7,03 252,00 29,70 2,40 0,01 2,42 0,04 360,00 62,01 41000,00 10000,00 1,05 
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Coleta 5 CE pH Turb T NO3
-
 NO2- Cl_ PT ST Alca CT E. coli DBO 

P1 85,99 7,22 58,60 25,20 2,70 0,01 2,11 0,04 100,00 54,47 10000,00 200,00 0,24 

P2 125,50 7,17 8,86 24,00 2,40 0,02 4,37 0,17 80,00 50,88 1401000,00 108000,00 0,69 

P3 144,30 6,96 52,10 26,50 2,40 0,01 2,41 0,05 100,00 52,43 110000,00 5880,00 0,33 

P4 28,61 6,52 11,90 24,30 2,40 0,00 2,86 0,02 60,00 29,68 310,00 4,10 0,24 

P5 167,50 7,06 55,50 25,30 2,50 0,01 2,96 0,05 80,00 53,88 41000,00 30000,00 0,23 

P6 48,39 6,89 4,12 22,50 2,20 0,00 2,06 0,03 40,00 32,83 16500,00 2920,00 0,12 

P7 46,53 7,10 2,64 22,50 2,20 0,00 1,71 0,02 40,00 30,56 19560,00 100,00 0,12 

P8 94,94 7,06 50,10 26,80 2,70 0,02 2,81 0,05 100,00 53,54 41000,00 10000,00 0,15 

P9 57,67 6,87 5,78 22,70 2,50 0,01 2,56 0,02 160,00 38,17 74000,00 100,00 0,21 

P10 98,30 7,35 40,80 26,70 2,50 0,01 1,81 0,05 120,00 48,16 29090,00 4220,00 0,09 

P11 74,30 7,32 888,00 30,30 2,60 0,01 2,61 0,37 740,00 58,49 41000,00 410,00 0,37 

P12 41,75 7,92 15,90 30,30 2,40 0,01 1,41 0,02 140,00 42,58 41000,00 100,00 0,25 

P13 24,30 8,21 14,80 27,20 2,20 0,00 2,31 0,02 120,00 36,04 10000,00 1,00 0,08 

P14 72,68 7,55 737,00 29,60 2,60 0,01 2,46 0,33 620,00 51,07 10000,00 410,00 0,33 

P15 57,58 7,56 7,52 28,10 2,00 0,01 5,93 0,03 180,00 49,37 36540,00 200,00 0,37 

P16 35,51 7,94 888,00 30,80 3,20 0,02 2,01 0,51 560,00 51,36 259000,00 100,00 0,3 

P17 33,56 7,84 25,80 36,60 2,00 0,01 2,06 0,02 140,00 37,73 10000,00 100,00 0,03 

P18 72,15 8,19 773,00 29,90 2,80 0,01 2,51 0,42 560,00 48,84 31000,00 2430,00 0,41 

P19 31,83 7,56 11,90 31,40 2,00 0,00 2,56 0,02 160,00 33,56 27550,00 200,00 0,13 

P20 3,24 7,75 6,87 28,80 2,40 0,00 2,76 0,03 140,00 37,49 63000,00 20000,00 0,23 

P21 71,68 7,17 877,00 28,10 2,50 0,01 3,01 0,31 480,00 50,00 75000,00 1090,00 0,82 

P22 27,57 7,60 5,78 24,80 2,90 0,00 3,21 0,03 140,00 23,96 10000,00 2110,00 0,54 

P23 51,39 7,86 4,47 26,10 2,20 0,00 2,56 0,02 140,00 41,90 10000,00 1460,00 0,1 

P24 41,96 7,90 4,46 25,30 2,20 0,00 4,77 0,02 120,00 37,68 10000,00 100,00 0,32 

P25 65,07 7,83 758,00 26,20 2,70 0,01 2,26 0,36 640,00 44,77 41000,00 1100,00 0,37 

P26 32,14 7,89 9,98 23,90 2,10 0,00 1,81 0,02 140,00 34,34 31000,00 2,00 0,12 

P27 93,14 7,83 759,00 26,00 2,80 0,01 3,27 0,33 2680,00 50,54 20000,00 1310,00 0,62 
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Coleta 6 CE pH Turb T NO3
-
 NO2

_
 Cl_ PT ST Alca CT E. coli DBO 

P1 85,99 7,22 58,60 25,20 0,01 2,40 2,15 0,05 100,00 56,81 12000,00 400,00 0,43 

P2 99,42 7,50 10,12 24,30 0,02 2,70 4,41 0,18 80,00 53,22 1403000,00 108200,00 5,00 

P3 64,82 7,09 50,30 24,60 0,01 2,30 2,45 0,06 80,00 54,77 112000,00 6080,00 1,43 

P4 16,23 6,48 14,62 22,60 0,00 2,10 2,90 0,03 60,00 32,02 2310,00 204,10 1,49 

P5 94,75 7,43 59,21 25,40 0,01 2,40 3,00 0,06 80,00 56,22 43000,00 30200,00 1,29 

P6 65,32 7,05 4,01 23,20 0,00 2,30 2,10 0,04 20,00 35,17 18500,00 3120,00 0,44 

P7 16,04 6,93 2,78 20,80 0,00 2,30 1,75 0,03 40,00 32,90 3960,00 300,00 0,37 

P8 94,21 7,32 54,23 24,00 0,02 2,40 2,85 0,06 100,00 55,88 43000,00 10200,00 1,34 

P9 31,27 7,09 6,98 20,80 0,01 2,20 2,60 0,02 160,00 40,51 76000,00 300,00 0,56 

P10 59,97 7,61 49,20 24,20 0,01 1,80 1,85 0,06 120,00 50,50 31090,00 4420,00 1,67 

P11 50,51 7,38 475,62 25,70 0,01 2,60 2,65 0,38 740,00 60,83 43000,00 610,00 0,11 

P12 38,59 7,24 21,54 26,20 0,01 2,40 1,45 0,03 140,00 44,92 43000,00 300,00 1,39 

P13 20,77 6,93 9,94 23,90 0,00 2,40 2,35 0,03 120,00 38,38 12000,00 102,00 1,24 

P14 52,76 7,02 773,15 25,10 0,01 2,70 2,50 0,34 620,00 53,41 12000,00 610,00 2,54 

P15 54,51 6,80 5,29 25,80 0,01 2,30 5,97 0,04 180,00 51,71 38540,00 400,00 0,74 

P16 35,13 7,16 13,84 26,10 0,02 2,00 2,05 0,51 560,00 53,70 261000,00 300,00 0,10 

P17 32,25 6,63 10,27 25,20 0,01 2,60 2,10 0,03 140,00 40,07 12000,00 300,00 1,88 

P18 51,96 7,21 758,64 25,10 0,01 2,30 2,55 0,43 560,00 51,18 33000,00 2630,00 0,60 

P19 33,61 6,72 13,87 25,10 0,00 2,50 2,60 0,03 160,00 35,90 29550,00 400,00 0,00 

P20 27,69 6,71 9,91 23,80 0,00 2,50 2,80 0,04 140,00 39,83 65000,00 20200,00 0,14 

P21 52,64 7,27 922,35 24,70 0,01 2,50 3,05 0,32 480,00 52,34 77000,00 1290,00 3,33 

P22 23,84 7,55 5,71 23,20 0,00 2,50 3,25 0,04 140,00 26,30 12000,00 2310,00 2,08 

P23 49,85 7,60 3,59 24,10 0,00 2,20 2,60 0,03 140,00 44,24 12000,00 1660,00 0,99 

P24 42,15 7,56 6,55 24,10 0,00 2,00 4,81 0,03 120,00 40,02 12000,00 300,00 1,00 

P25 49,72 7,90 736,56 24,50 0,01 2,50 2,30 0,37 640,00 47,11 43000,00 1300,00 2,59 

P26 33,42 7,41 7,56 22,80 0,00 2,20 1,85 0,03 140,00 36,68 33000,00 20,00 1,93 

P27 155,60 7,50 967,88 24,80 0,01 2,40 3,31 0,33 2680,00 52,88 22000,00 1510,00 2,13 
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Coleta 7 CE pH Turb T NO3
-
 NO2

_
 Cl_ PT ST Alca CT E. coli DBO 

P1 95,66 7,41 9,00 24,60 2,30 0,01 1,86 0,02 60,00 54,44 3550,00 1144,00 0,25 

P2 120,80 7,67 8,00 23,20 2,50 0,06 2,96 0,10 80,00 41,75 359000,00 74000,00 1,37 

P3 91,06 6,99 11,00 26,10 2,60 0,02 2,06 0,03 60,00 53,51 54750,00 16160,00 0,45 

P4 14,88 7,44 5,00 23,70 2,50 0,00 1,51 0,01 20,00 22,00 310,00 6,30 0,36 

P5 97,75 7,06 10,00 25,20 2,40 0,02 1,76 0,03 60,00 53,02 23590,00 9050,00 0,32 

P6 21,96 7,81 2,00 21,60 2,30 0,00 1,56 0,02 20,00 29,84 2419,60 53,80 0,01 

P7 19,41 7,78 6,00 21,30 2,30 0,00 1,91 0,01 20,00 25,87 920,80 52,10 0,03 

P8 94,32 7,50 2,00 25,80 2,30 0,01 1,71 0,02 60,00 56,89 9600,00 1340,00 0,16 

P9 46,06 7,47 6,00 21,80 2,20 0,01 1,56 0,01 40,00 35,97 1250,00 61,30 0,18 

P10 83,64 7,31 7,00 25,20 2,50 0,01 2,21 0,03 40,00 48,17 11530,00 850,00 0,15 

P11 81,08 7,69 915,00 21,00 2,60 0,01 1,26 0,10 60,00 43,32 16010,00 3410,00 0,22 

P12 39,22 7,84 23,00 21,10 2,10 0,00 1,96 0,18 80,00 37,58 241960,00 86640,00 0,21 

P13 18,75 8,10 9,00 24,80 2,30 0,01 2,11 0,02 40,00 31,51 18600,00 410,00 0,10 

P14 63,69 8,10 1005,00 29,30 2,90 0,01 2,71 0,26 580,00 50,27 14010,00 2330,00 1,56 

P15 49,83 7,90 9,00 28,20 2,00 0,00 5,83 0,03 80,00 39,89 5390,00 195,60 0,34 

P16 21,67 7,80 15,00 29,30 2,20 0,00 2,36 0,01 60,00 35,48 4620,00 235,40 0,29 

P17 24,70 7,90 28,00 27,50 2,40 0,00 1,61 0,03 20,00 34,30 5390,00 1100,00 0,07 

P18 65,48 7,90 674,00 28,90 2,70 0,01 2,21 0,20 420,00 47,92 20460,00 1440,00 0,30 

P19 24,76 7,20 14,00 27,70 2,50 0,00 2,31 0,03 40,00 35,43 6500,00 850,00 0,15 

P20 24,08 8,10 11,90 27,60 2,40 0,00 2,86 0,03 20,00 29,50 12390,00 3170,00 0,49 

P21 66,83 8,20 996,00 28,70 2,70 0,01 3,52 0,20 300,00 43,66 19890,00 3840,00 0,45 

P22 19,23 8,50 18,00 25,00 2,40 0,01 3,62 0,03 20,00 23,42 13140,00 4500,00 0,42 

P23 31,70 7,65 25,00 25,30 2,60 0,01 2,76 0,02 20,00 29,11 6380,00 1580,00 0,90 

P24 31,70 8,40 12,00 26,50 2,50 0,01 2,86 0,07 80,00 33,42 13760,00 3310,00 0,73 

P25 59,30 8,09 566,00 26,40 2,80 0,01 2,26 0,14 100,00 42,19 11720,00 4550,00 0,70 

P26 22,25 7,90 72,00 24,60 2,50 0,01 3,27 0,05 80,00 22,44 22820,00 5680,00 0,93 

P27 82,70 7,66 486,00 27,00 1,90 0,01 2,81 0,13 280,00 44,59 18720,00 5760,00 1,06 
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Coleta 8 CE pH Turb T NO3
-
 NO2

_
 Cl_ PT ST Alca CT E. coli DBO 

P1 82,35 7,50 13,60 26,20 2,50 0,01 1,87 0,02 80,00 50,19 21430,00 8,60 0,30 

P2 69,18 8,43 15,30 24,50 2,60 0,05 3,74 0,17 100,00 40,24 1309000,00 148000,00 1,81 

P3 79,49 8,21 12,00 26,00 2,30 0,02 3,20 0,03 80,00 50,99 158000,00 20000,00 0,53 

P4 9,26 7,50 6,86 23,60 2,20 0,00 1,77 0,01 120,00 19,65 2010,00 14,40 0,72 

P5 87,55 7,80 13,20 25,90 2,50 0,02 2,96 0,17 60,00 52,52 86000,00 20000,00 0,96 

P6 12,77 8,17 2,32 21,10 2,40 0,00 1,43 0,00 80,00 25,89 18290,00 630,00 0,35 

P7 10,51 8,30 1,61 21,90 2,30 0,00 1,87 0,00 60,00 24,85 13540,00 200,00 0,33 

P8 83,20 8,05 20,60 25,90 2,80 0,02 2,36 0,02 60,00 52,12 84000,00 200,00 0,77 

P9 46,58 8,62 4,62 21,90 2,20 0,00 2,36 0,01 60,00 21,29 23590,00 32,70 0,35 

P10 75,38 8,44 15,30 25,30 3,10 0,01 2,27 0,01 60,00 53,26 10000,00 1060,00 0,23 

P11 95,90 8,15 180,00 30,00 2,70 0,01 2,17 0,02 80,00 47,32 30760,00 410,00 0,08 

P12 25,38 8,30 12,00 31,10 2,50 0,00 1,77 0,02 20,00 32,47 26130,00 100,00 0,12 

P13 16,12 8,12 9,57 26,80 2,50 0,01 1,82 0,03 20,00 31,63 63000,00 200,00 0,28 

P14 66,38 8,09 143,00 29,80 2,90 0,01 1,58 0,09 60,00 46,48 51720,00 410,00 0,41 

P15 48,96 7,64 8,97 28,00 2,40 0,00 4,29 0,01 140,00 38,41 41060,00 200,00 0,01 

P16 20,41 8,04 10,80 30,90 2,50 0,01 1,72 0,02 80,00 25,94 24810,00 1080,00 0,25 

P17 23,40 7,90 10,10 28,90 2,40 0,00 1,72 0,02 100,00 30,54 1340,00 100,00 0,34 

P18 68,70 7,86 393,00 30,50 2,70 0,01 2,07 0,12 240,00 39,20 275000,00 1990,00 0,12 

P19 20,94 7,96 9,65 28,60 2,50 0,00 1,92 0,01 100,00 31,68 36540,00 410,00 0,16 

P20 17,52 8,20 6,53 26,30 2,40 0,00 2,12 0,01 80,00 30,49 86000,00 10000,00 0,36 

P21 64,98 7,96 143,00 29,00 2,70 0,01 1,72 0,05 180,00 47,62 52000,00 310,00 0,62 

P22 23,63 8,60 4,54 24,80 2,80 0,00 1,72 0,01 60,00 22,97 64880,00 3840,00 0,68 

P23 27,95 7,63 3,95 26,30 2,10 0,01 2,36 0,01 40,00 36,53 24810,00 14,60 0,20 

P24 26,33 8,68 6,63 26,20 2,40 0,00 2,22 0,01 80,00 30,94 38730,00 1200,00 0,34 

P25 61,20 8,51 108,00 27,00 2,70 0,01 2,12 0,07 40,00 28,26 41000,00 1320,00 0,31 

P26 9,25 8,30 7,98 26,20 2,80 0,01 1,72 0,01 40,00 30,84 120330,00 2560,00 1,15 

P27 154,80 7,78 116,00 27,00 2,60 0,01 1,63 0,03 100,00 27,87 63000,00 710,00 0,69 
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Coleta 9 CE pH Turb T NO3
-
 NO2

_
 Cl_ PT ST Alca CT E. coli DBO 

P1 88,83 7,88 31,00 25,40 0,80 0,01 1,88 0,02 60,00 100,39 22470,00 146,70 0,76 

P2 74,12 7,95 10,00 23,60 0,10 0,05 3,95 0,21 60,00 80,49 617000,00 110000,00 3,58 

P3 90,28 7,30 15,90 26,10 2,10 0,01 2,12 0,04 60,00 101,97 73000,00 31000,00 0,73 

P4 17,32 8,15 3,00 23,70 2,40 0,00 2,62 0,00 40,00 39,30 520,00 2,00 0,85 

P5 97,20 7,49 16,00 25,30 2,20 0,02 2,22 0,01 80,00 105,04 63000,00 10000,00 0,79 

P6 14,55 7,94 3,00 20,20 2,00 0,00 2,66 0,00 60,00 51,78 12590,00 111,90 0,74 

P7 13,28 8,51 185,00 20,40 2,10 0,01 2,02 0,00 20,00 49,70 10140,00 200,00 0,53 

P8 97,32 7,52 53,00 26,20 0,10 0,02 2,37 0,06 60,00 104,25 46110,00 2780,00 0,88 

P9 28,37 7,97 3,41 21,10 0,10 0,01 3,06 0,01 40,00 42,57 11530,00 63,10 0,64 

P10 88,42 7,56 10,00 24,90 0,10 0,01 2,62 0,03 60,00 106,52 20000,00 1600,00 0,67 

P11 8,70 8,35 363,00 29,10 2,60 0,01 2,52 0,42 80,00 94,64 86000,00 1450,00 0,73 

P12 42,09 8,57 117,00 27,90 2,30 0,00 2,76 0,04 20,00 64,94 48840,00 260,30 0,73 

P13 12,89 7,08 9,00 24,20 2,40 0,00 2,96 0,03 20,00 63,26 61310,00 435,20 0,59 

P14 23,23 7,98 262,00 29,50 2,60 0,01 2,76 0,08 360,00 92,96 62000,00 630,00 0,80 

P15 54,46 7,83 7,90 27,60 2,30 0,00 6,91 0,01 80,00 76,82 43520,00 322,30 0,36 

P16 25,42 7,78 9,70 29,50 2,40 0,00 2,57 0,01 20,00 51,88 26130,00 261,30 0,29 

P17 20,47 7,71 9,00 29,10 2,20 0,00 2,86 0,01 20,00 61,08 21430,00 2010,00 0,01 

P18 71,84 7,51 925,00 29,10 2,90 0,01 1,53 0,21 200,00 78,41 60000,00 10000,00 0,45 

P19 18,91 7,69 10,00 29,00 2,00 0,00 2,32 0,00 20,00 63,36 10710,00 1600,00 0,68 

P20 17,45 7,71 7,00 26,80 2,30 0,00 2,37 0,01 60,00 60,98 52000,00 1600,00 0,74 

P21 71,63 8,14 381,00 28,40 2,50 0,01 3,52 0,05 60,00 95,24 36540,00 630,00 2,33 

P22 28,74 8,19 9,00 25,50 2,60 0,01 3,06 0,01 20,00 45,94 32550,00 3360,00 0,63 

P23 25,62 7,76 4,00 25,40 2,00 0,00 2,22 0,01 80,00 73,06 6200,00 123,90 1,00 

P24 13,99 8,33 4,00 24,00 2,00 0,01 2,62 0,00 60,00 61,88 26130,00 1610,00 0,63 

P25 63,42 8,20 289,00 26,50 2,40 0,01 3,16 0,05 80,00 56,53 85000,00 1320,00 0,78 

P26 16,42 8,30 7,00 24,10 2,40 0,01 2,81 0,02 20,00 61,68 19560,00 123,90 0,69 

P27 123,50 7,36 358,00 25,90 2,60 0,01 1,97 0,20 260,00 55,74 27550,00 980,00 1,22 
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Coleta 10 CE pH Turb T NO3
-
 NO2

_
 Cl_ PT ST Alca CT E. coli DBO 

P1 104,40 8,39 7,25 23,40 2,03 0,01 1,97 0,03 140,00 50,13 9930,00 980,00 0,52 

P2 35,77 7,92 17,00 22,00 1,94 0,10 4,39 0,19 80,00 37,88 83900,00 7400,00 2,04 

P3 88,70 7,31 9,27 24,50 2,17 0,02 3,31 0,04 120,00 33,47 187000,00 7030,00 0,38 

P4 7,34 7,72 11,00 22,00 2,03 0,00 2,37 0,02 40,00 18,28 1480,00 100,00 0,55 

P5 93,33 7,36 8,51 23,60 2,36 0,02 2,81 0,04 60,00 55,86 63000,00 4280,00 0,64 

P6 20,59 7,77 4,81 18,60 2,19 0,00 2,81 0,02 80,00 34,79 700,00 63,00 0,33 

P7 13,48 7,56 4,49 18,40 2,18 0,00 2,32 0,02 80,00 20,24 5980,00 980,00 0,68 

P8 90,31 7,08 9,50 23,90 1,93 0,01 2,42 0,05 60,00 51,60 20000,00 3690,00 0,36 

P9 32,46 7,33 6,40 19,90 1,72 0,00 2,07 0,02 80,00 34,25 10250,00 860,00 0,36 

P10 89,33 7,19 7,68 23,40 1,83 0,01 2,07 0,03 100,00 49,88 31000,00 1890,00 0,25 

P11 30,07 6,65 299,00 27,30 2,49 0,01 2,66 0,14 200,00 29,55 74000,00 2950,00 0,22 

P12 19,33 7,20 59,70 25,80 2,23 0,00 2,17 0,29 120,00 32,78 18600,00 6050,00 0,28 

P13 15,33 7,29 12,00 21,80 2,26 0,01 2,47 0,01 100,00 25,87 15850,00 11830,00 0,26 

P14 71,72 7,06 230,00 25,50 2,52 0,01 2,17 0,09 280,00 46,01 16500,00 2490,00 0,31 

P15 28,03 7,07 7,91 24,30 2,20 0,01 6,07 0,01 100,00 33,96 14080,00 3170,00 0,23 

P16 13,00 6,81 7,53 24,30 2,24 0,01 2,27 0,00 80,00 22,88 13540,00 1610,00 0,37 

P17 13,00 7,54 30,90 25,10 2,24 0,00 2,42 0,01 60,00 25,58 104620,00 1722,00 0,23 

P18 31,25 6,86 324,00 25,50 2,43 0,01 2,22 0,15 240,00 43,41 41000,00 2820,00 0,62 

P19 14,14 7,47 9,53 25,20 2,16 0,01 1,97 0,01 80,00 31,02 18600,00 2180,00 0,51 

P20 12,15 7,63 7,83 22,90 2,16 0,00 1,83 0,01 480,00 22,69 10000,00 1200,00 0,47 

P21 30,59 7,22 287,00 24,70 2,44 0,01 2,02 0,15 200,00 45,62 14830,00 3360,00 0,44 

P22 10,10 7,55 3,55 21,40 2,50 0,00 2,52 0,02 60,00 23,32 50120,00 2790,00 0,42 

P23 18,30 7,13 9,43 23,00 2,08 0,00 2,07 0,04 100,00 37,14 10630,00 128,40 0,63 

P24 18,94 7,54 7,67 23,00 2,03 0,00 2,22 0,00 100,00 27,88 16580,00 2950,00 0,75 

P25 29,98 7,24 259,00 23,80 2,44 0,01 2,71 0,10 220,00 40,52 1658000,00 369000,00 1,13 

P26 10,06 8,15 6,40 21,30 2,23 0,00 2,32 0,03 20,00 25,53 310,00 12,20 0,80 

P27 74,23 8,38 181,00 24,60 2,48 0,01 2,02 0,06 180,00 37,58 31000,00 10000,00 0,70 
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Coleta 11 CE pH Turb T NO3
-
 NO2

_
 Cl_ PT ST Alca CT E. coli DBO 

P1 35,85 7,41 1,77 21,90 0,50 0,01 5,43 0,04 40,00 19,47 16640,00 5,20 0,69 

P2 45,58 8,20 11,90 21,10 1,20 0,19 5,38 0,14 20,00 130,90 74000,00 30000,00 1,28 

P3 30,01 7,25 2,92 22,90 0,70 0,04 4,19 0,06 40,00 32,12 20000,00 10000,00 0,80 

P4 152,60 7,08 15,70 19,70 0,50 0,00 5,38 0,05 20,00 172,70 46110,00 410,00 1,63 

P5 33,95 7,69 2,68 22,20 0,60 0,02 6,61 0,03 80,00 29,48 13140,00 2430,00 1,19 

P6 109,00 8,02 8,85 19,10 0,50 0,00 5,13 0,03 20,00 97,35 5650,00 45,70 1,03 

P7 113,50 7,36 1,20 18,40 0,40 0,00 5,77 0,04 40,00 13,20 2620,00 300,00 1,02 

P8 32,50 7,50 7,85 22,40 0,70 0,02 4,74 0,04 40,00 86,35 10000,00 1440,00 0,80 

P9 45,65 7,90 2,65 18,80 0,50 0,00 3,90 0,04 40,00 29,15 6240,00 300,00 0,58 

P10 28,46 7,48 4,75 21,30 0,60 0,01 3,80 0,04 60,00 52,25 20000,00 3690,00 1,02 

P11 44,60 8,15 440,00 24,10 0,60 0,01 4,05 0,11 80,00 4840,00 74000,00 310,00 1,11 

P12 49,76 7,52 14,30 24,60 0,40 0,00 5,63 0,05 40,00 157,30 23590,00 520,00 0,96 

P13 91,25 7,42 10,70 24,40 0,60 0,00 4,64 0,04 20,00 117,70 111990,00 630,00 0,77 

P14 4,64 7,88 346,00 24,30 0,70 0,01 6,86 0,09 220,00 3806,00 63000,00 750,00 0,70 

P15 55,88 7,31 9,69 24,50 0,60 0,00 7,11 0,05 80,00 106,59 18720,00 310,00 0,63 

P16 126,50 7,86 14,90 24,40 0,50 0,00 5,43 0,04 20,00 163,90 1291,00 300,00 0,82 

P17 97,02 7,48 9,09 24,80 0,50 0,00 5,23 0,04 20,00 99,99 5730,00 740,00 0,95 

P18 32,67 7,19 484,00 24,40 0,70 0,01 4,39 0,11 180,00 5324,00 86000,00 5290,00 0,48 

P19 72,14 7,51 4,73 24,40 0,50 0,01 4,39 0,04 20,00 52,03 11190,00 410,00 0,42 

P20 10,84 7,38 7,63 22,30 0,50 0,01 4,89 0,04 60,00 83,93 6970,00 1350,00 0,79 

P21 19,61 7,24 712,00 22,50 0,70 0,01 5,53 0,09 60,00 7832,00 74000,00 1440,00 0,88 

P22 121,70 7,82 4,06 21,60 0,70 0,00 5,48 0,04 80,00 44,66 75000,00 20000,00 0,65 

P23 60,62 7,04 8,79 21,50 0,40 0,01 5,23 0,03 40,00 96,69 13960,00 6310,00 0,94 

P24 35,66 8,21 8,17 21,60 0,50 0,00 4,79 0,03 40,00 89,87 11780,00 1710,00 0,72 

P25 38,35 6,96 256,00 22,00 0,70 0,01 5,18 0,08 60,00 2816,00 41000,00 830,00 1,03 

P26 80,86 7,27 5,13 21,30 0,50 0,00 5,03 0,06 20,00 56,43 13540,00 248,10 0,32 

P27 47,56 6,82 169,00 23,80 0,70 0,01 2,62 0,08 260,00 1859,00 63000,00 410,00 0,80 
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Coleta 12 COND ORP SatOD pH Turb T NO3- NO2- Cl_ PT ST Alca CT E. coli DBO 

P1 91,73 25 90,3 7,64 2,88 20,3 2,03 0,006 3,77 0,019 100 67,76 5680,0 1100,0 0,27 

P2 62,12 12 83,8 7,27 3,10 18,6 1,94 0,088 3,90 0,155 80 49,78 173000,0 31000,0 1,67 

P3 87,14 13 88,3 7,42 3,74 20,4 2,17 0,019 3,55 0,043 40 70,29 41000,0 200,0 0,68 

P7 20,01 40 82,3 7,17 3,15 16,5 2,18 0,003 3,48 0,015 20 29,98 5860,0 9930,0 0,55 

P8 89,50 1 89,5 7,70 3,35 20,4 1,93 0,015 3,97 0,022 20 72,16 31000,0 1890,0 0,10 

P9 49,41 11 82,3 6,96 3,05 19,5 1,72 0,003 3,53 0,013 40 48,40 4870,0 200,0 0,54 

P10 80,85 33 90,4 7,46 2,19 20,0 1,83 0,01 3,26 0,006 20 59,18 10000,0 1610,0 0,27 

P11 67,78 19 93,1 7,07 89,70 22,4 2,49 0,004 3,85 0,025 40 50,22 31000,0 6630,0 0,19 

P12 37,76 -35 89,7 7,08 27,50 21,2 2,23 0,003 3,26 0,038 20 33,00 8550,0 3050,0 0,38 

P13 24,50 -4 88,3 7,57 7,90 20,6 2,26 0,006 2,96 0,02 20 27,61 11830,0 6290,0 0,73 

P14 76,86 -6 93,8 5,59 62,30 22,3 2,52 0,003 3,43 0,271 40 53,57 8330,0 5390,0 0,34 

P15 63,50 1 92,7 6,92 5,82 23,7 2,20 0,003 6,61 0,021 80 33,06 6630,0 1480,0 0,39 

P16 24,02 -18 93,5 7,25 5,06 21,5 2,24 0,002 3,03 0,016 20 31,96 10760,0 1090,0 0,38 

P17 27,34 -36 100,5 6,83 9,93 23,3 2,24 0,004 3,28 0,011 80 32,45 14010,0 1480,0 0,29 

P18 66,75 -10 93,0 7,58 55,50 22,2 2,43 0,003 3,75 0,05 100 53,52 31000,0 2010,0 0,54 

P19 30,56 -29 96,0 7,10 5,08 21,7 2,16 0,005 3,90 0,017 40 43,84 8330,0 2330,0 0,32 

P20 24,33 1 96,0 7,21 6,46 19,8 2,16 0,002 3,21 0,033 60 26,79 10000,0 1220,0 0,70 

P21 67,87 -7 101,4 7,64 74,40 22,2 2,44 0,007 3,40 0,055 120 60,28 991000,0 4570,0 0,73 

P22 23,51 -16 87,3 6,93 2,26 20,2 2,50 0,003 3,70 0,033 20 26,02 21430,0 2460,0 0,76 

P23 38,64 -9 92,4 7,17 2,37 19,6 2,08 0,004 2,99 0,033 20 38,67 9040,0 1100,0 0,24 

P24 37,76 8 99,4 7,66 2,85 19,7 2,03 0,003 3,06 0,025 40 28,60 11340,0 2650,0 0,36 

P25 60,61 1 92,1 7,55 64,70 20,3 2,44 0,002 3,16 0,092 60 49,01 75000,0 10000,0 1,35 

P26 66,49 19 92,4 7,06 16,10 18,7 2,23 0,003 3,13 0,019 20 25,96 8760,0 980,0 0,22 

P27 63,33 45 93,5 7,32 41,20 20,5 2,48 0,011 3,13 0,024 60 47,85 13790,0 2820,0 0,93 
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APÊNDICE K- Concentrações de metais e semimetais mensuradas em águas da bacia hidrográfica do RGN 

Fe 

(µg L-1) 
C1 C2 C3 C7 C8 C9 

Mn 

(µg L-1) 
C1 C2 C3 C7 C8 C9 

As 

(µg L-1) 
C1 C2 C3 C7 C8 C9 

Ba 

(µg L-1) 
C1 C2 C3 C7 C8 C9 

P1 51,7 30,3 15,7 14,2 10,3 25,0 P1 48,2 27,5 37,9 6,7 677,0 635,6 P1 0,20 0,41 0,22 0,22 0,186 0,248 P1 32,4 42,2 25,2 26,8 96,0 114,3 

P2 53,5 45,4 21,1 23,5 20,1 40,1 P2 385,6 468,8 286,7 356,6 437,6 500,0 P2 0,31 0,46 0,52 0,44 0,448 0,669 P2 40,3 45,4 31,7 27,8 46,7 50,7 

P3 13,4 30,1 14,4 64,3 15,6 45,2 P3 69,0 96,5 49,9 130,2 544,7 110,2 P3 0,27 0,40 0,42 0,24 0,230 0,25 P3 49,4 78,2 35,8 26,6 88,5 81,0 

P4 849,3 1457,7 2845,4 819,7 1963,2 2012,2 P4 33,5 41,9 53,9 48,5 45,6 49,0 P4 0,23 0,25 0,12 0,32 0,30 0,29 P4 3,3 3,5 3,3 2,4 2,9 2,8 

P5 70,3 201,6 49,4 98,3 59,4 102,3 P5 105,4 74,3 85,6 37,9 36,3 37,1 P5 0,24 0,26 0,27 0,25 0,26 0,24 P5 23,6 31,3 13,9 33,6 34,2 33,0 

P6 457,0 294,0 337,5 230,1 253,6 236,5 P6 141,4 162,1 170,8 146,3 154,1 148,6 P6 0,31 0,36 0,3 0,35 0,31 0,30 P6 7,5 9,0 6,5 9,0 6,0 6,4 

P7 136,7 73,2 451,1 19,4 150,7 140,0 P7 118,2 345,0 191,8 129,0 394,2 286,0 P7 0,16 0,28 0,15 0,29 0,317 0,292 P7 4,1 4,4 5,3 4,3 7,4 5,1 

P8 29,6 33,2 40,1 82,5 91,4 92,4 P8 79,2 78,3 71,8 95,1 81,1 78,3 P8 0,21 0,30 0,29 0,25 0,24 0,28 P8 40,3 35,2 44,0 32,0 31,9 32,6 

P9 324,1 403,3 445,8 371,7 407,0 367,5 P9 342,1 381,6 382,3 381,2 369,5 380,2 P9 0,20 0,20 0,23 0,21 0,22 0,20 P9 24,4 22,3 24,6 12,4 20,1 19,5 

P10 22,9 32,7 42,7 62,3 30,6 37,5 P10 36,3 82,0 79,6 79,5 149,2 206,0 P10 0,25 0,26 0,27 0,22 0,214 0,244 P10 35,6 34,2 26,4 28,2 62,1 62,6 

P11 456,9 104,9 84,6 85,6 25,2 96,0 P11 122,2 43,8 70,8 61,1 37,9 45,6 P11 0,62 0,70 0,54 0,76 0,161 0,186 P11 39,2 35,2 29,2 28,8 43,6 44,4 

P12 212,4 300,1 484,2 860,2 512,3 487,2 P12 37,4 136,0 73,1 134,4 70,2 140,3 P12 0,15 0,17 0,18 0,16 0,15 0,14 P12 26,3 27,5 28,6 20,7 20,2 20,5 

P13 463,9 333,9 541,3 493,5 547,6 456,2 P13 38,5 47,2 22,1 37,9 37,9 39,0 P13 0,15 0,17 0,12 0,12 0,13 0,14 P13 18,5 19,6 18,4 18,9 18,0 18,6 

P14 658,0 103,5 74,1 75,0 80,2 84,1 P14 122,2 21,2 21,8 30,3 31,1 31,4 P14 0,25 0,26 0,27 0,22 0,20 0,21 P14 32,5 31,3 33,0 27,4 28,6 29,3 

P15 376,2 1281,4 1107,2 749,5 740,2 789,6 P15 63,1 109,4 38,2 57,3 65,2 60,5 P15 0,14 0,17 0,16 0,15 0,12 0,16 P15 20,6 22,9 22,4 21,2 21,0 21,3 

P16 115,7 677,1 790,6 706,2 701,2 700,4 P16 28,6 38,0 27,7 29,4 30,9 34,2 P16 0,12 0,11 0,1 0,12 0,10 0,11 P16 13,2 14,5 17,3 12,1 10,2 9,2 

P17 331,5 519,8 888,6 780,0 678,6 701,1 P17 56,6 54,7 59,8 86,3 70,3 79,0 P17 0,10 0,12 0,13 0,11 0,11 0,10 P17 21,5 220,6 19,3 24,9 23,7 24,6 

P18 85,6 166,0 135,5 52,3 37,5 38,7 P18 21,4 32,4 26,8 22,7 11,9 22,0 P18 0,15 0,27 0,26 0,21 0,175 0,189 P18 48,3 56,3 31,2 71,7 45,6 47,6 

P19 237,7 529,8 1200,7 765,6 456,2 581,5 P19 12,4 46,0 31,1 42,2 41,4 40,2 P19 0,20 0,22 0,2 0,18 0,17 0,16 P19 15,3 15,6 14,6 16,0 14,9 15,4 

P20 658,4 441,3 845,1 799,5 92,8 195,0 P20 23,6 21,3 17,6 18,1 8,1 14,4 P20 0,16 0,17 0,14 0,11 0,059 0,066 P20 15,3 15,8 16,1 15,5 13,8 15,9 

P21 169,4 31,6 94,5 42,0 87,3 70,1 P21 15,3 17,1 18,1 17,7 18,0 17,7 P21 0,23 0,21 0,22 0,22 0,21 0,20 P21 28,6 25,6 22,4 31,6 26,0 26,4 

P22 253,7 466,0 684,8 613,6 548,1 602,2 P22 42,8 78,9 47,5 28,3 47,6 48,3 P22 0,12 0,14 0,13 0,11 0,12 0,13 P22 19,6 19,6 21,6 18,3 20,7 21,2 

P23 111,0 264,7 571,5 252,3 231,2 245,7 P23 14,5 128,8 27,3 51,6 78,4 79,6 P23 0,08 0,07 0,09 0,08 0,01 0,07 P23 17,0 17,1 17,1 16,3 16,5 16,3 

P24 171,7 228,8 655,2 528,1 91,8 221,0 P24 13,2 13,3 32,1 41,5 27,5 36,7 P24 0,20 0,24 0,13 0,15 0,101 0,097 P24 14,9 15,4 16,1 13,1 16,2 14,8 

P25 786,2 684,0 165,7 84,1 78,4 242,0 P25 18,6 21,5 16,8 21,9 16,1 28,7 P25 0,20 0,15 0,22 0,21 0,137 0,183 P25 31,6 30,8 30,4 26,0 33,4 37,9 

P26 358,2 367,6 286,9 408,0 298,3 304,1 P26 10,6 7,2 6,7 18,1 9,7 14,6 P26 0,08 0,09 0,06 0,07 0,09 0,08 P26 18,7 17,2 16,1 19,7 18,4 19,6 

P27 125,4 158,7 178,7 104,0 101,2 151,0 P27 62,1 59,4 23,4 38,4 59,0 76,9 P27 0,15 0,21 0,2 0,23 0,114 0,208 P27 35,6 33,6 30,1 27,7 27,1 41,0 
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Pb 

(µg L-1) 
C1 C2 C3 C7 C8 C9 

Ni 

(µg L-1) 
C1 C2 C3 C7 C8 C9 

Zn 

(µg L-1) 
C1 C2 C3 C7 C8 C9 

P1 0,30 0,31 0,39 0,15 0,060 0,329 P1 0,80 1,23 1,76 0,72 0,321 0,642 P1 12,15 13,14 4,03 29,47 3,57 4,36 

P2 0,15 0,22 0,24 0,11 0,167 0,261 P2 0,52 0,45 0,42 0,57 0,264 0,439 P2 4,21 4,14 3,98 3,42 4,93 4,30 

P3 0,15 0,20 0,27 0,05 0,147 0,17 P3 0,65 0,78 1,14 0,51 0,404 0,56 P3 8,26 5,26 6,93 8,87 4,46 4,23 

P4 0,25 0,20 0,05 0,27 0,15 0,16 P4 1,10 1,30 0,68 1,47 1,23 1,43 P4 7,45 7,20 6,82 4,35 5,21 4,32 

P5 0,15 0,18 0,11 0,19 0,13 0,14 P5 0,80 0,49 0,83 0,5 0,75 0,63 P5 4,12 3,25 3,23 9,06 3,25 4,56 

P6 0,15 0,10 0,07 0,17 0,12 0,16 P6 1,10 1,09 1,11 1,78 1,53 1,23 P6 3,47 3,10 3,40 3,48 3,87 3,41 

P7 0,10 0,14 0,08 0,13 0,116 0,12 P7 1,12 1,36 0,76 1,42 1,89 1,394 P7 4,12 4,06 4,09 3,84 3,96 3,29 

P8 0,15 0,18 0,13 0,21 0,17 0,19 P8 0,61 0,83 0,71 0,43 0,68 0,90 P8 7,36 6,23 7,12 8,79 6,24 6,58 

P9 0,15 0,20 0,06 0,18 0,15 0,09 P9 1,18 1,02 1,05 0,82 0,73 0,80 P9 14,46 13,63 15,46 18,20 17,68 17,95 

P10 0,12 0,15 0,16 0,08 0,102 0,12 P10 0,64 0,52 0,7 0,51 0,313 0,521 P10 11,97 7,46 8,12 16,27 2,75 4,55 

P11 0,41 0,36 0,33 0,3 0,059 0,133 P11 1,12 0,90 0,98 1,23 0,169 0,370 P11 10,91 4,23 4,96 8,47 1,96 5,11 

P12 0,45 0,19 0,18 0,56 0,42 0,12 P12 1,50 2,50 1,3 0,86 0,80 0,71 P12 12,59 8,23 7,29 7,63 7,21 7,23 

P13 0,42 0,29 0,3 0,37 0,38 0,37 P13 3,12 2,65 4,01 1,44 1,23 1,54 P13 13,07 12,23 29,83 9,61 10,23 9,71 

P14 0,32 0,37 0,28 0,46 0,42 0,40 P14 1,10 1,15 0,92 1,14 0,98 0,90 P14 14,23 13,24 11,82 12,74 12,23 12,11 

P15 0,31 0,35 0,2 0,2 0,12 0,15 P15 0,55 0,69 0,97 0,48 0,51 0,45 P15 4,04 8,25 10,65 11,23 11,12 11,01 

P16 0,25 0,10 0,21 0,23 0,11 0,14 P16 0,52 0,96 0,61 0,6 0,58 0,23 P16 6,02 6,62 14,04 8,12 7,36 8,12 

P17 0,25 0,28 0,31 0,38 0,10 0,12 P17 0,69 0,60 0,71 0,77 0,32 0,85 P17 11,25 12,23 23,06 13,32 11,53 12,30 

P18 0,14 0,12 0,16 1,88 0,136 0,288 P18 1,35 0,98 0,8 1,12 0,226 0,603 P18 3,76 12,23 54,96 6,60 4,33 5,26 

P19 0,12 0,07 0,09 0,2 0,18 0,15 P19 0,85 1,20 2,9 0,48 0,85 0,520 P19 6,75 7,30 5,88 3,63 4,23 5,23 

P20 0,13 0,15 0,18 0,17 0,119 0,13 P20 0,98 0,71 0,45 1,32 0,102 0,388 P20 6,87 9,42 6,87 6,78 5,18 4,23 

P21 0,32 0,20 0,36 0,49 0,36 0,28 P21 0,98 1,35 1,21 0,74 1,12 0,84 P21 5,22 5,23 5,26 6,72 6,71 6,65 

P22 0,15 0,18 0,27 0,28 0,21 0,19 P22 0,92 1,98 0,88 1,56 0,94 1,41 P22 7,23 18,54 31,29 12,37 15,36 17,62 

P23 0,48 0,52 0,51 0,14 0,56 0,52 P23 1,10 1,45 0,75 0,88 0,78 0,64 P23 5,88 26,33 21,29 3,98 5,23 7,25 

P24 0,22 0,36 0,28 0,43 0,128 0,119 P24 1,13 0,25 1,56 0,69 0,192 0,959 P24 10,66 4,56 5,62 5,65 3,56 3,51 

P25 0,39 0,34 0,43 0,53 0,053 0,0862 P25 0,87 0,56 0,65 0,99 0,218 0,344 P25 3,98 4,12 7,68 8,35 2,73 3,63 

P26 0,23 0,45 0,1 0,86 0,56 0,52 P26 1,25 1,64 0,55 1,49 1,32 1,2 P26 4,25 4,32 4,69 3,28 3,65 3,78 

P27 0,22 0,10 0,19 0,71 0,06 0,0649 P27 0,80 0,26 0,71 0,74 0,150 0,327 P27 4,96 4,45 5,71 3,65 2,61 3,06 
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Cd 

(µg L-1) 
C1 C2 C3 C7 C8 C9 

Ca 

(mg L-1) 
C1 C2 C3 C7 C8 C9 

Cu 

(µg L-1) 
C1 C2 C3 C7 C8 C9 

Cr 

(µg L-1) 
C1 C2 C3 C7 C8 C9 

P1 0,04 0,03 0,25 2,17 0,03 0,07 P1 12,31 9,50 1,16 6,95 9,00 8,16 P1 1,34 0,92 2,55 1,12 0,11 0,95 P1 3,12 3,01 3,19 1,96 0,14 0,27 

P2 0,31 0,25 0,49 1,20 0,06 0,08 P2 4,92 5,35 5,32 5,19 5,71 4,65 P2 0,32 0,21 0,08 0,35 0,37 0,44 P2 3,12 2,53 1,25 0,55 0,24 0,17 

P3 0,89 0,98 0,72 1,02 0,10 0,25 P3 9,04 8,39 7,14 7,34 8,44 7,25 P3 0,24 0,62 0,18 0,69 0,20 0,13 P3 1,65 2,01 1,13 1,45 0,28 0,31 

P4 0,36 0,98 0,31 1,97 0,98 0,53 P4 0,23 0,10 <LQ 0,53 0,21 0,45 P4 0,12 0,21 0,17 0,38 0,23 0,31 P4 2,14 3,15 0,44 1,27 1,01 0,98 

P5 0,35 0,63 0,20 2,34 0,98 0,52 P5 7,12 9,12 2,56 7,71 6,32 5,21 P5 0,52 0,63 0,27 0,83 0,52 0,56 P5 5,23 6,23 6,12 6,95 0,92 1,31 

P6 0,25 0,45 0,16 0,51 0,49 0,25 P6 3,21 3,77 2,29 2,63 2,28 3,21 P6 0,09 0,25 0,02 0,37 0,31 0,30 P6 2,31 1,85 0,41 1,94 0,52 0,69 

P7 0,25 0,32 0,54 1,08 0,06 0,05 P7 2,66 2,29 0,11 1,62 2,30 1,87 P7 0,23 0,52 0,10 0,14 0,16 0,95 P7 1,25 1,15 1,11 0,58 0,25 0,30 

P8 0,89 0,81 0,44 1,40 1,56 1,05 P8 6,19 9,45 9,14 7,34 8,15 9,02 P8 0,31 0,21 0,24 0,40 0,36 0,20 P8 1,69 1,00 1,00 1,95 1,52 1,23 

P9 0,85 0,64 0,56 1,19 1,02 1,00 P9 8,25 6,27 4,66 4,13 5,23 5,98 P9 0,85 0,45 0,12 1,26 0,20 0,57 P9 4,25 5,68 6,06 3,55 2,25 3,60 

P10 0,69 0,96 0,93 1,54 0,04 0,06 P10 10,36 8,62 5,54 6,47 9,26 8,05 P10 0,36 0,56 0,55 0,54 0,14 0,51 P10 0,23 0,98 1,06 0,73 0,19 0,21 

P11 0,10 0,25 0,50 0,45 0,03 0,06 P11 3,21 6,63 5,22 4,69 6,32 6,18 P11 0,97 1,14 0,85 1,22 0,13 1,12 P11 5,36 4,12 1,78 4,75 0,17 0,38 

P12 0,15 0,96 0,14 0,18 0,10 0,14 P12 1,94 2,06 2,18 2,65 2,47 2,96 P12 0,32 0,71 0,28 1,91 0,34 0,25 P12 5,32 6,32 1,84 15,30 1,12 1,98 

P13 0,14 0,25 0,11 0,38 0,58 0,41 P13 2,14 1,14 3,87 1,74 1,98 2,01 P13 0,85 0,,39 0,27 3,20 0,25 0,83 P13 5,23 6,23 1,07 4,67 3,25 1,27 

P14 0,25 0,32 0,27 0,23 0,38 0,20 P14 6,98 7,77 1,47 4,61 3,25 5,34 P14 1,96 2,27 1,37 2,50 1,63 1,85 P14 5,23 2,63 2,77 2,07 1,02 1,65 

P15 0,15 0,10 0,17 0,06 0,12 0,11 P15 1,47 2,72 5,92 2,14 3,24 2,24 P15 0,48 0,47 0,56 0,15 0,15 0,18 P15 5,26 5,69 3,36 2,35 2,36 2,87 

P16 0,12 0,18 0,16 0,12 0,14 1,25 P16 2,13 5,05 3,25 1,30 1,65 3,27 P16 0,51 0,65 0,46 0,58 0,55 0,41 P16 6,12 5,36 5,76 4,23 3,25 4,02 

P17 0,87 0,87 0,35 0,48 0,63 0,35 P17 1,43 1,16 3,06 1,25 1,98 2,31 P17 2,12 0,89 3,16 0,71 0,86 0,91 P17 3,69 3,78 3,31 1,96 2,02 1,65 

P18 0,25 0,68 0,25 0,60 0,05 0,06 P18 5,95 17,58 1,46 5,99 6,13 5,71 P18 4,89 1,37 0,50 8,00 0,22 3,75 P18 5,69 7,89 3,30 23,53 0,30 0,26 

P19 0,15 0,48 0,52 0,04 0,87 0,04 P19 1,25 1,63 5,62 1,61 4,25 1,64 P19 0,32 0,54 0,71 0,27 0,67 0,61 P19 6,32 4,25 5,30 2,37 2,63 2,14 

P20 0,09 0,12 0,30 0,14 0,04 0,05 P20 0,96 1,72 1,67 1,57 1,55 0,99 P20 1,12 0,99 0,53 1,00 0,19 1,16 P20 1,12 1,01 2,51 4,83 0,17 0,36 

P21 0,18 0,21 0,14 0,16 0,97 0,16 P21 6,51 2,47 1,35 5,28 3,86 2,98 P21 0,45 0,64 0,54 0,97 0,95 0,84 P21 6,53 7,23 4,50 4,54 3,25 2,10 

P22 0,52 0,48 0,24 0,47 0,25 0,56 P22 1,24 8,32 1,47 1,66 4,21 7,23 P22 2,31 2,14 1,25 2,58 1,96 1,32 P22 6,32 2,36 3,55 5,26 4,14 5,02 

P23 0,25 0,34 0,24 0,13 0,65 0,05 P23 2,21 7,64 3,01 2,25 3,21 2,28 P23 0,98 0,82 0,85 0,83 0,91 0,80 P23 14,32 23,01 1,59 29,89 1,12 0,98 

P24 0,74 0,61 0,57 0,15 0,05 0,04 P24 2,77 3,40 2,50 2,40 2,68 1,98 P24 0,95 0,97 1,10 1,07 0,22 1,07 P24 10,36 15,63 4,46 18,65 0,28 0,22 

P25 0,04 0,96 0,19 0,29 0,03 0,06 P25 5,40 1,79 4,82 4,56 3,96 4,47 P25 1,15 0,62 0,52 2,31 0,48 2,40 P25 17,36 15,32 7,38 22,06 0,15 0,36 

P26 0,21 0,15 0,14 0,10 0,31 0,01 P26 1,54 2,89 1,71 1,27 2,10 2,14 P26 0,78 0,98 0,51 0,51 0,53 0,55 P26 1,96 2,12 1,98 15,83 10,32 3,26 

P27 0,04 0,12 0,11 0,13 0,02 0,05 P27 5,35 18,47 4,48 4,24 3,03 4,41 P27 0,52 1,01 0,37 1,09 0,36 1,32 P27 23,01 8,65 2,80 20,30 0,12 0,21 
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Mg 

(mg L-1) 
C1 C2 C3 C7 C8 C9 

K 

(mg L-1) 
C1 C2 C3 C7 C8 C9 

Na 

(mg L-1) 
C1 C2 C3 C7 C8 C9 

P1 6,99 5,54 0,50 4,03 4,70 4,85 P1 1,03 0,96 0,31 0,66 0,50 0,60 P1 4,32 5,68 1,07 4,34 6,84 5,83 

P2 2,10 2,13 2,06 2,14 1,90 1,89 P2 0,84 0,89 0,91 0,60 0,61 0,87 P2 4,59 3,50 2,67 2,05 4,47 4,21 

P3 4,94 4,78 4,11 3,85 4,20 4,25 P3 0,73 0,45 1,06 0,70 0,48 0,69 P3 2,89 5,00 6,71 3,80 5,02 5,30 

P4 <LQ <LQ <LQ <LQ 0,75 <LQ P4 <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ P4 3,36 0,16 0,10 0,50 0,63 0,55 

P5 12,24 5,16 1,42 4,40 4,60 5,02 P5 0,84 0,37 0,44 0,54 0,40 0,47 P5 0,15 4,67 1,95 3,23 2,23 2,65 

P6 1,71 2,14 1,28 1,36 2,86 2,60 P6 <LQ <LQ 0,20 <LQ 0,32 0,31 P6 0,63 0,21 0,13 0,31 0,31 0,32 

P7 1,13 1,10 
 

0,69 2,63 0,89 P7 <LQ <LQ <LQ <LQ 0,38 <LQ P7 0,25 0,21 0,22 0,20 0,14 0,12 

P8 5,61 5,22 5,22 4,13 0,21 4,10 P8 0,09 0,36 1,05 0,45 0,62 1,25 P8 4,23 4,38 6,27 2,77 3,21 2,57 

P9 2,17 2,33 1,83 1,69 1,00 2,60 P9 0,28 <LQ 0,64 0,32 0,80 0,78 P9 0,49 0,96 1,04 0,69 0,75 0,68 

P10 4,20 4,73 3,11 3,64 1,66 4,46 P10 0,51 0,43 0,71 0,45 0,37 0,53 P10 0,69 3,92 3,68 2,44 5,91 4,48 

P11 1,50 3,18 2,14 2,16 1,19 3,19 P11 0,57 0,56 1,09 0,97 0,24 0,51 P11 2,72 4,44 4,80 3,00 4,43 3,10 

P12 0,54 0,53 0,57 0,58 0,70 0,80 P12 0,62 1,02 1,66 1,06 1,63 1,52 P12 4,65 4,65 4,35 3,87 4,15 4,24 

P13 0,60 0,23 1,53 0,29 1,02 1,12 P13 1,73 0,57 0,78 0,96 1,36 0,68 P13 3,43 3,23 3,63 3,08 3,62 3,53 

P14 3,37 3,40 0,21 1,85 1,70 1,50 P14 0,34 0,70 1,27 1,04 1,12 0,65 P14 4,30 4,93 3,00 3,32 3,68 3,75 

P15 0,37 0,87 2,32 0,57 1,12 0,98 P15 0,34 1,77 1,14 1,32 1,48 2,98 P15 7,18 7,93 5,32 5,49 6,24 6,32 

P16 0,50 0,39 0,45 0,24 0,52 0,78 P16 3,25 1,33 2,12 1,29 1,10 2,35 P16 2,63 4,10 3,95 2,94 3,24 3,98 

P17 0,60 0,28 0,86 0,24 0,35 0,32 P17 0,19 0,83 1,32 0,82 1,69 5,23 P17 3,65 4,41 6,56 3,23 4,35 4,19 

P18 2,79 8,08 0,27 2,81 2,14 2,95 P18 0,38 1,82 1,09 0,58 0,58 0,55 P18 2,91 9,25 4,38 3,78 3,53 3,45 

P19 0,24 0,76 2,16 0,68 0,78 1,74 P19 0,41 0,67 0,96 1,05 1,15 0,98 P19 3,28 2,92 4,95 2,69 3,54 3,84 

P20 0,44 0,39 0,67 0,31 0,36 0,21 P20 0,74 1,39 1,11 1,25 0,89 0,95 P20 3,25 3,52 2,85 3,16 3,03 2,54 

P21 3,00 1,06 0,34 2,38 2,20 2,23 P21 0,24 <LQ 0,91 1,00 0,60 0,21 P21 2,23 1,54 3,09 3,31 3,26 3,85 

P22 0,38 0,97 0,45 0,49 0,54 0,96 P22 0,37 1,31 0,87 1,11 1,15 1,32 P22 3,32 2,60 2,01 2,10 2,97 3,15 

P23 0,91 2,15 1,28 0,90 1,56 1,78 P23 2,15 2,16 1,49 2,16 2,21 2,01 P23 4,20 6,54 4,10 3,65 5,62 5,69 

P24 1,04 0,31 1,05 1,22 1,15 1,00 P24 0,85 0,30 1,35 1,31 0,98 1,04 P24 3,31 1,23 3,22 3,12 3,03 2,67 

P25 2,36 0,76 1,77 2,00 2,14 2,27 P25 1,15 2,08 0,96 1,13 1,25 0,74 P25 2,88 3,44 4,24 3,42 4,08 2,50 

P26 0,43 1,20 0,61 0,45 1,14 1,18 P26 1,25 0,18 1,11 1,75 1,85 1,65 P26 2,15 1,97 2,58 2,08 2,14 2,07 

P27 2,46 2,72 1,77 1,89 2,58 2,16 P27 0,98 0,83 1,04 1,24 1,02 0,81 P27 3,21 4,16 4,28 3,51 4,37 1,70 

LQ- Limite de quantificação
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APÊNDICE L- Resultados do decaimento bacteriano 

Parâmetros de regressão linear aplicada na cinética de decaimento bacteriano  

E. coli Salmonella spp. 

 a b r
2
 valor-p a b r

2
 valor-p 

P1 -0.29149 13,89868 0,9138 0,0018240 -0.42638 14,54146 0,8494 0,0056810 

P2 -0.22180 14,05740 0,9131 0,0018540 -0.32801 13,69509 0,9927 0,0000129 

P7 -0.34387  14,14499 0,9855 0,0000508 -0.34842 14,60024 0,9477 0,0006665 

P10 -0.35113 13,90581 0,9543 0,0005080 -0.41153 14,35415 0,7736 0,0131300 

         

P11 -0.27419 14,54398 0,9874 0,0000381 -0.37470 15,92714 0,9158 0,0017420 

P18 -0.33356 13,76280 0,9132 0,0018520 -0.41997 14,25959 0,9856 0,0000498 

P20 -0.42390 13,54046 0,8998 0,0024780 -0.42763 15,55369 0,8930 0,0028320 

P24 -0.23213 13,68493 0,8560 0,0051810 -0.40895 15,09020 0,9119 0,0019070 

P25 -0.30929 13,05107 0,6553 0,0316400 -0.40895 15,09020 0,9119 0.0019070 

P27 -0.43617 13,01875 0,8600 0,0048940 -0.51676 15,40113 0,8509 0.0055650 
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Regressão linear para a concentração de E. coli 
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Regressão linear para a concentração de Salmonella spp. 
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APÊNDICE M- Concentrações de HAdV 

Estações C5 C7 C8 C9 C11 C12 

P1 

      P2 7.46E+05 8.07E+07 7.46E+05 8.00E+03 7.00E+03 3.00E+04 

P3 4.31E+07 3.00E+04 4.31E+07 4.00E+02 2.00E+04 3.00E+05 

P4 

      P5 5.80E+08 5.80E+08 5.80E+08 3.00E+05 3.00E+04 4.00E+05 

P6 

      P7 1.00E+05 3.00E+05 3.00E+05 4.00E+03 2.00E+04 3.00E+06 

P8 1.00E+04 3.00E+06 2.00E+06 3.00E+01 5.00E+03 3.00E+04 

P9 1.00E+07 2.00E+04 2.00E+04 2.00E+05 3.00E+04 4.00E+03 

P10 1.00E+05 8.00E+04 3.00E+06 3.00E+04 2.00E+04 3.00E+05 

P11 

  

4.00E+03 2.00E+04 

 

3.00E+04 

P12 

      P13 

      P14 6.00E+04 6.00E+04 6.00E+04 2.00E+04 9.00E+03 4.00E+05 

P15 

      P16 

      P17 

      P18 2.00E+06 3.00E+05 2.00E+06 3.00E+04 2.00E+04 3.00E+04 

P19 4.00E+06 4.34E+07 4.00E+06 3.00E+05 3.00E+04 5.00E+04 

P20 2.00E+06 4.34E+07 2.00E+06 4.00E+04 3.00E+02 3.00E+05 

P21 

 

3.00E+03 2.00E+03 2.00E+05 3.00E+04 5.00E+04 

P22 1.12E+04 1.12E+04 1.12E+04 3.00E+05 1.20E+03 3.00E+05 

P23 1.40E+05 1.40E+05 1.40E+05 1.40E+05 2.00E+04 4.00E+05 

P24 3.00E+04 3.00E+04 3.00E+04 3.00E+04 3.00E+06 6.00E+04 

P25 2.00E+04 2.00E+04 2.00E+04 2.00E+04 2.00E+08 3.00E+04 

P26 4.00E+04 4.00E+04 4.00E+04 4.00E+04 4.00E+05 3.00E+04 

P27 3.00E+04 3.00E+05 3.00E+05 2.00E+05 4.00E+07 4.00E+05 

 


