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RESUMO 
 

A água doce é um recurso natural finito e indispensável à vida dos seres vivos, e está se 

tornando cada vez mais escassa devido à ação antropogênica no meio ambiente, que acaba 

alterando o estado natural da água. Este trabalho teve como objetivo principal avaliar a 

qualidade das águas superficiais da área da bacia hidrográfica dos reservatórios de Jaguara, 

Igarapava e Volta Grande, localizados no Rio Grande nas coordenadas geográficas 19º52’2,439” 

e 20º32’13,07” de latitude Sul e 46º 48’49,716” e 48º33’39,597” de longitude Oeste, na divisa 

entre os Estados de Minas Gerais e São Paulo no período de 2006 a 2012. Outro objetivo do 

trabalho foi subsidiar informações ao projeto de pesquisa conjunto da Pontifícia Universidade 

Católica de Minas Gerais e a Companhia Energética de Minas Gerais intitulado “PA – 

Desenvolvimento de índices georreferenciados da qualidade das águas e estudo das 

características sócio-ambientais da região de reservatórios em cascata: Volta Grande e 

Jaguára”. A pesquisa foi realizada através da disponibilização do banco de dados secundários 

de coleta da água da Companhia Energética de Minas Gerais, Instituto Mineiro de Gestão das 

Águas e Companhia de Tecnologia e Saneamento Ambiental para os dados físicos e químicos 

da água e do Instituto Nacional de Metereologia para os dados climatológicos. Para a 

classificação das variáveis físicas e químicas da água, foi utilizado a Deliberação Normativa do 

Conselho de Políticas Ambientais do Estado de Minas de Minas Gerais, número 1 do ano de 

2008, que prevê a concentração máxima que cada variável pode ser encontrada nas coletas de 

águas, sendo utilizadas: demanda bioquímica de oxigênio, fósforo total, nitrogênio total, 

nitrogênio amoniacal total, oxigênio dissolvido, potencial hidrogeniônico (pH), sólidos totais 

dissolvidos e turbidez. O resultado do trabalho foi elaborado da seguinte maneira: a análise 

univariada dos dados do ano de 2010, separados em período seco e chuvoso, sendo utilizada 

como um modelo para os outros anos e a análise estatística multivariada que analisou as 

informações das variáveis físicas, químicas da água e climatológicas de todos os anos de coleta, 
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resultando na elaboração cartográfica digital espacializada dos resultados. Os resultados das 

análises apontam que as principais variáveis em desconformidade com a legislação são: o pH, 

fósforo total, oxigênio dissolvido e demanda bioquímica de oxigênio. Em relação aos cursos de 

água, os pontos que apresentaram maior preocupação referente à contaminação foram o 

Córrego Gameleiras, no município de Uberaba, e o Córrego Santa Rita, no município de 

Igarapava. 

 

Palavras-chave: Qualidade da água, Bacia Hidrográfica, Cartografia digital. 

 

INTRODUÇÃO 

A água, sendo um recurso natural que possui grande relevância em fenômenos naturais e 

indispensável para a sobrevivência dos seres humanos, torna-se um elemento essencial para 

diversos tipos de estudos em diferentes campos do conhecimento científico. As primeiras 

civilizações, de acordo com Rebouças (2002, p.16), localizavam-se próximas a planícies fluviais 

devido à abundância de água, por não possuir recursos tecnológicos de captação de água a 

longas distâncias e pela temperatura amena. 

 À medida que a população mundial cresce, paralelamente com o tamanho das cidades e 

disponibilidade de novas tecnologias, houve também uma mudança na utilização da água pelo 

ser humano que, anteriormente, utilizava apenas para o consumo e irrigação, e atualmente 

utiliza-se para diversas finalidades, sendo elas: abastecimento público, irrigação, abastecimento 

industrial, recreação, dessedentação de animais, paisagismo, navegação, entre outros. 

Esses usos múltiplos acarretam na alteração do estado natural da água, podendo comprometer 

os processos naturais com a inserção de diferentes substâncias na composição da água. A 

utilização da água para uma determinada finalidade é regulamenta por legislação específica que 

atribui a concentração máxima que determinados elementos podem ser encontrados na água, 

sendo que, os estudos elaborados para conhecer a situação das águas determina a sua 

qualidade.  

A qualidade da água, juntamente com os seus usos múltiplos, pode se analisada por Sperling 

(1996, p.11), sendo “resultante de fenômenos naturais e da ação do homem e, a qualidade de 

uma determinada água, é função do uso e da ocupação do solo na bacia hidrográfica”. 



Em relação à qualidade da água para o consumo humano, como um produto, para Batalha 

(1977, p.29), este produto “deverá ser distribuído de acordo com sua qualidade, quantidade, 

continuidade e economia”, sendo, para o autor, importante conhecer as características da 

qualidade das águas para estabelecer os tipos de usos preponderantes. 

A legislação federal brasileira que padroniza a concentração máxima, em cada variável, que 

pode ser encontrada na água é regulamentada pelo Conselho Nacional de Meio Ambiente 

(CONAMA). A resolução número 357, de 17 de Março de 2005 é a base da legislação vigente 

em relação às variáveis e conceitos empregados em referência à qualidade da água, tendo sido 

alterado pelas resoluções: número 370/2006; número 397/2008; 410/2009 e 430/2011. A 

legislação utilizada por cada Estado da federação pode ser diferenciada em relação à utilizada 

pelo CONAMA, mas os limites das variáveis de contaminação não deverão exceder o que a 

legislação federal determina. 

Com base nessas reflexões, o objetivo principal deste trabalho é avaliar a qualidade das águas 

superficiais da área de abrangência hidrográfica dos reservatórios de Jaguara, Igarapava e Volta 

Grande, localizados no Rio Grande nas coordenadas geográficas 19º52’2,439” e 20º32’13,07” de 

latitude Sul e 46º 48’49,716” e 48º33’39,597” de longitude Oeste, na divisa entre os Estados de 

Minas Gerais e São Paulo no período de 2006 a 2012.  

Outro objetivo desta pesquisa foi complementar as informações ao projeto GTW 399-WMA03-05 

intitulado “PA – Desenvolvimento de índices georreferenciados da qualidade das águas e estudo 

das características socioambientais da região de reservatórios em cascata: Volta Grande e 

Jaguára”, desenvolvido pela Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais juntamente com a 

Companhia Energética de Minas Gerais, podendo subsidiar parte dos estudos desenvolvidos no 

projeto. 

Por meio da análise dos dados coletados nos pontos de monitoramento da Companhia 

Energética de Minas Gerais – CEMIG, Companhia de Tecnologia de Saneamento Ambiental – 

CETESB e Instituto Mineiro de Gestão das Águas (IGAM) buscou-se verificar a importância de 

cada variável física e química e a sua possível concentração no corpo de água, de acordo com a 

legislação vigente no Estado de Minas Gerais (Deliberação Normativa COPAM 01/2008) utilizada 

no estudo. As variáveis encontradas acima do limite estabelecido pela lei foram analisadas 

levando-se em consideração o período da coleta e o uso e ocupação do solo próximo ao curso 

de água, apontando, também, possíveis medidas mitigadoras para o seu controle. 



Dessa forma, o presente estudo trabalha com análise das variáveis físicas e químicas da água e, 

também, com as variáveis climatológicas que influenciam na qualidade dos recursos hídricos. 

As variáveis físicas e químicas utilizadas para a análise da qualidade da água desta pesquisa 

são: Demanda Bioquímica de Oxigênio (DBO), Fósforo Total, Nitrogênio total, Nitrogênio 

Amoniacal Total, Oxigênio Dissolvido (OD), Potencial Hidrogeniônico (pH), Sólidos totais 

dissolvidos e turbidez. A conceituação das variáveis físicas, químicas e biológicas utilizadas 

pode ser encontrada nas publicações do Instituto Mineiro de Gestão das Águas (MINAS 

GERAIS, 2010), Companhia de Tecnologia de Saneamento Ambiental (SÃO PAULO, 2011), e 

nos trabalhos de Von Sperling (1996), de Esteves (1998) e de Vigil (2003). 

Em relação às variáveis climatológicas, foram utilizadas: velocidade do vento, direção do vento, 

nebulosidade, temperatura máxima e temperatura mínima. Conforme Couto (2012), as variáveis 

climatológicas estão diretamente relacionadas com a qualidade da água, entre elas podemos 

citar a temperatura do ar, a radiação solar e a direção dos ventos. Podem-se citar outros 

processos, como a precipitação que, em contato com o solo, poderá transportar sedimentos para 

o curso de água, aumentando sua turbidez. Em relação aos ventos (direção e velocidade), este é 

responsável por misturar as camadas de água e transportar os nutrientes do fundo das águas 

para as partes superiores. 

Segundo Couto (2012), a entrada de luz na água é um importante fenômeno que interfere na 

qualidade da água e, consequentemente, regula processos como a fotossíntese, que produz 

parte do oxigênio dissolvido presente na água, além de influenciar na cadeia alimentar. A 

radiação solar, ao penetrar na água, altera as suas características de intensidade e qualidade 

espectral de acordo com a concentração de materiais presentes na água, dissolvidos ou em 

suspensão. 

A temperatura da água regula a sua composição química, tendo, por exemplo, a água fria maior 

concentração de oxigênio dissolvido em relação à água quente. Porém, existem outros 

elementos que são mais prejudiciais à água do que uma temperatura elevada (COUTO, 2012; 

VIGIL, 2003, p. 10).  

LOCALIZAÇÃO DA ÁREA DE ESTUDO 

De acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), a área de estudo está 

localizada no Estado de Minas Gerais, na mesorregião do Triângulo Mineiro / Alto Paranaíba, e 



no Estado de São Paulo, na mesorregião de Ribeirão Preto. Em relação às microrregiões, na 

porção mineira (porção norte da área de estudo) encontram-se inseridas Uberaba e Araxá, 

enquanto na porção sul da área de estudo, na porção paulista, estão inseridas São Joaquim da 

Barra, Ituverava e Franca.  

Os municípios contidos nessa área totalizam-se em 16, sendo 6 localizados em Minas Gerais 

(Sacramento, Conquista, Delta, Uberaba, Água Comprida e Conceição das Alagoas) e 10 

municípios no Estado de São Paulo (Rifaina, Pedregulho, Cristais Paulistas, Ribeirão Corrente, 

Jeriquara, Ituverava, Buritizal, Igarapava, Aramina e Miguelópolis), sendo que, desses 

municípios, somente Uberaba e Conceição das Alagoas não possuem a sede municipal inserida 

na área de estudo. A área total dos 16 municípios é de 14.165.117 Km², enquanto a área de 

estudo possui 6.568,94 Km², ou seja, engloba 46,37 % da soma da área total de todos os 

municípios. 

Mapa 1 - Localização geográfica da área de estudo 

 

Fonte: Elaborado pelo autor 
 

O bioma predominante da área de estudo, de acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística (IBGE) é o cerrado. Utilizando as informações do IBGE e o Instituto Brasileiro do Meio 



Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (IBAMA) através de informações 

georreferenciadas desses órgãos apresentam diferentes tipos de vegetação na área de estudo: 

savanas (floresta estacional) concentrando-se na porção central, norte, sudoeste e sudeste; 

gramíneas lenhosas na porção leste e nordeste, tendo a influência da geologia e proximidade da 

serra da canastra. A presença do cerrado na área de estudo foi bastante reduzida devido à 

pressão da atividade agropecuária, sendo o solo utilizado em grandes extensões de terra. 

Em relação ao clima, a área de estudo enquadra-se no tropical semi-úmido, caracterizando por 4 

a 5 meses secos e tendo como tipo de vegetação predominante o cerrado. Devido a importância 

climática para o desenvolvimento do trabalho, foram obtidos dados da estação automática de 

Sacramento do Instituto Nacional de Meteorologia (INMET), município localizado no Estado de 

Minas Gerais na porção leste / nordeste da área de estudo, obtendo-se as seguintes 

informações: soma total da radiação, temperatura máxima, média de velocidade do vento e 

precipitação, sendo os dados obtidos do ano de 2011. 

METODOLOGIA 

A primeira etapa para a elaboração do estudo ocorreu a partir do projeto GTW 399-WMA03-05 

assinado através da parceria entre a Companhia Energética de Minas Gerais e a Pontifícia 

Universidade Católica de Minas Gerais intitulado “PA – Desenvolvimento de índices 

georreferenciados da qualidade das águas e estudo das características socioambientais da 

região de reservatórios em cascata: Volta Grande e Jaguára”. Como parte do projeto neste 

trabalho, além da realização de pesquisas documentais e bibliográficas, foram realizadas 

análises de relatórios anuais de limnologia da CEMIG e trabalho de campo realizado em junho 

de 2012. 

A utilização da cartografia digital para a pesquisa foi essencial para a localização espacial da 

área de estudo no contexto geográfico. Essa técnica foi utilizada para localizar no espaço os 

pontos de monitoramento das águas utilizados na pesquisa, juntamente com o local das usinas e 

reservatórios. 

As bases cartográficas digitais utilizadas no trabalho foram disponibilizadas pelo Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), contendo os limites e sedes municipais, estaduais, 

de mesorregiões e acessos rodoviários; as bases de Região hidrográfica nacional e bacias 

hidrográficas federais foram fornecidas pela Agência Nacional das Águas (ANA); pelo IGAM e 

CETESB foram disponibilizadas as sub-bacias do Rio Grande. 



As informações acerca dos pontos de monitoramento da área de estudo foram disponibilizadas 

pelo IGAM e CETESB através de relatórios anuais das águas superficiais e pela CEMIG, por 

meio dos relatórios de limnologia dos respectivos reservatórios; a localização das usinas 

hidrelétricas foi disponibilizada pela Agência Nacional das Águas juntamente com a Agência 

Nacional de Energia Elétrica. As informações da bacia de drenagem foram obtidas por meio das 

imagens SRTM e do método de delimitação automática de bacias hidrográficas, tomando como 

referência o trabalho de Guimarães (2010), porém com correções de acordo com a hidrografia 

utilizada no trabalho e disponibilizada pelo Geominas. A base hidrográfica foi atualizada e 

conferida pelas cartas topográficas do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, são elas: 

SF-23-V-A-II-1, Rifaina, 1:50.000; SE-23-Y-C-V, Sacramento, 1:100.000; SE-23-Y-C-IV, 

Uberaba, 1:100.000; SE-22-Z-D-VI, Verissimo, 1:100.000; SF-22-X-B-III-2, Miguelópolis, 

1:50.000; SF-22-X-B-III-2, Igarapava, 1:50.000; SF-23-V-A-II-3, Pedregulho, 1:50.000; SF-23-V-

A-I-4, Jeriquara, 1:50.000; SF-23-V-A-I-2, Buritizal, 1:50.000; SF-23-V-A-I-3, Ituverava, 1:50.000 

A delimitação da área de estudo do trabalho foi elaborada de acordo com a rede hidrográfica 

existente nos reservatórios fio de água de Jaguára, Igarapava e Volta Grande, tomando como 

referência os limites das bacias hidrográficas inseridas nesse espaço. O limite da área foi 

elaborado através da utilização de imagens ASTER – GDEM, nas coordenadas geográficas 

19º52’2,439” e 20º32’13,07” de latitude Sul e 46º 48’49,716” e 48º33’39,597” de longitude Oeste; 

extração da hidrografia através da imagem de satélite SRTM utilizando-se os procedimentos 

adotados por Guimarães (2010). Por meio do uso da imagem ASTER e da hidrografia extraída 

da imagem SRTM, delimitou-se a área de estudo de acordo com os divisores hidrográficos 

inseridos. Em relação ao Rio Grande, optou-se por demarcar o leste da área a montante do 

reservatório da usina de Jaguará e o limite oeste à jusante próxima à usina hidrelétrica de Volta 

Grande. 

Em relação aos aspectos naturais da área de estudo, foram pesquisadas as informações por 

meio de bases cartográficas digitais disponibilizadas pelo Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística (IBGE).  

A coleta dos dados de análise da água foi realizada pela Companhia Energética de Minas 

Gerais, por meio do sistema de gerenciamento de banco de dados da empresa denominado 

“SISAGUA”. Estas informações foram complementadas pelos dados existentes, fornecidos pelos 

relatórios de limnologia da CEMIG, no período de 2006 a 2012, e os dados do IGAM e CETESB 

de 2006 a 2010. As informações climatológicas foram obtidas utilizando-se o banco de dados do 



Instituto Nacional de Meteorologia (INMET), da estação manual de Uberaba, no Estado de Minas 

Gerais.  

A nomenclatura dos pontos de monitoramento foi denominada da seguinte maneira: A CEMIG 

utilizou nas letras a abreviação dos pontos de coletas referentes a cada usina e os números 

foram relacionados ao identificador do ponto. O IGAM utiliza a nomenclatura “BG” que significa 

“Baixo Grande”, sub-bacia que se insere no Estado de Minas Gerais e o número é o identificador 

do ponto no baixo grande. O CETESB utiliza a nomenclatura do curso de água inserido e o 

código de controle que o identifica.  

A unificação dos dados foi realizada por meio do software “Excel”, com as seguintes 

informações: o identificador do ponto, a nomenclatura do ponto de monitoramento, as datas de 

coleta da água – dia, mês e ano. Também foram utilizados, por meio das referidas fontes de 

dados, as seguintes variáveis físicas e químicas: demanda bioquímica de oxigênio, fósforo total, 

nitrogênio amoniacal, nitrogênio total, oxigênio dissolvido, pH, sólidos totais dissolvidos e 

turbidez. Os dados climatológicos utilizados foram: velocidade do vento, direção do vento, 

nebulosidade, temperatura máxima e mínima da atmosfera e precipitação pluviométrica. A 

estrutura do banco de dados totaliza 21 colunas e 210 linhas. 

O tratamento estatístico dos dados foi executado através do software livre “R” foram realizadas: 

a estatística; a correlação robusta dessas variáveis; as análises das componentes principais, das 

variáveis significativas e a análise final dos gráficos elaborados. 

A análise dos resultados foi elaborada em duas etapas. Na primeira etapa, foi realizado o estudo 

univariado das amostras, de 2010, o qual foi utilizado como modelo para a análise dos demais 

anos. O resultado apresentou a descrição das variáveis que não obtiveram inconformidades de 

acordo com a Deliberação Normativa do Conselho de Política Ambiental do Estado de Minas 

Gerais nº 01 de 2008 e, as variáveis que obtiveram desconformidade. Foi elaborada a descrição 

e mapeados os pontos. Na segunda etapa da análise, foi realizado o estudo das amostras 

utilizando-se estatística multivariada de todos os anos. A comparação dos resultados mostra a 

correlação dos dados e a espacialização dos mesmos na área de estudo. 

Foi realizado um trabalho de campo para a confirmação dos resultados e imagens obtidas, 

verificando a correlação que existe entre o meio biótico e o uso e ocupação do solo. 

RESULTADOS 



As amostras das águas analisadas na área de influência hídrica dos reservatórios de Jaguára, 

Igarapava e Volta Grande foram coletadas no período de 2006 à 2012 pela CEMIG, CETESB E 

IGAM. No total, existem 20 pontos de monitoramento na área de estudo, sendo uma estação 

controlada pelo Instituto Mineiro de Gestão das Águas, duas estações pela Companhia de 

Tecnologia de Saneamento Ambiental, dezessete pontos monitorados pela Companhia 

Energética de Minas Gerais; sete pontos da usina de Volta Grande, seis pontos na usina de 

Jaguára e quatro pontosna usina de Igarapava. O quadro 1 apresenta as informações gerais dos 

pontos de monitoramento e o mapa 2 apresenta os pontos espacializados na área de estudo.  

 

Quadro 1 - Pontos de coleta da área de estudo 

Pontos de Coleta da Área de Estudo 

Instituição Pontos Latitude Longitude 

Altit
ude 
(Met
ros) 

Município Descrição 

IGAM BG057 
20° 00' 
50,00"  

47° 52' 52,00"  550 Uberaba 
Córrego Gameleiras a montante do 
reservatório de Volta Grande. 

CETESB 

CARM 
0440 

20º 16’ 47’’   47º 47’ 49’’  - Ituverava 
Na ponte da Rov. Anhanguera (SP-
330) alt. do Km 416. 

GRDE 
02300 

20º 01’ 27’’   48º 14’ 04’’  - Miguelópolis 
Ponte na rod. SP-413, no trecho que 
liga Miguelópolis/ Guaira a Uberaba, 
jusante Usina Volta Grande. 

CEMIG - 
Volta 

Grande 

VG 
087 

20°06’13,2”  48°09’48,1”  498 
Conceição 

das Alagoas 
Corpo principal do reservatório, 
próximo ao corrego da divisa. 

CEMIG - 
Volta 

Grande 

VG 
143 

20°07’45,2”  48°08’42,0”  492 
Conceição 

das Alagoas 

Corpo principal do reservatório, 
próximo (montante) do córrego água 
comprida. 

VG 
155 

20°07’53,3” 48°12’59,3”  498 
Conceição 

das Alagoas 
Reservatório próximo à tomada 
d’água da piscicultura. 



VG005 
20° 02’ 
28,5’’ S 

47° 52’ 10,8’’ W 493 
Uberaba / 
Igarapava 

Rio Grande, a jusante do Córrego 
Gameleiras 

VG011 
20° 06’ 
57,1’’ S 

47° 55’ 04,6’’ W 492 
Uberaba / 

Miguelópolis 
Barra do Rio do Carmo 

VG070 
20° 09’ 
05,0” S 

48° 03’ 09,6” W 492 
Miguelópolis 
/ Água 
Comprida 

Jusante da praia de Miguelópolis, de 
frente a ilha 

VG 
172 

20º 02' 06''  48º 13' 21''  495 Miguelópolis 
Rio Grande, a jusante da UHE Volta 
Grande (no fundo do galpão do 
transporte). 

CEMIG - 
Jaguara 

JG 325  20° 04’ 25”  47° 24’ 46”  558 Sacramento Reservatório próximo a ponte. 

JG136 20º06’00” 47º24’46” - Rifaina Corpo principal do reservatório 

JG 456  
20° 01’ 
04,8’’  

47° 25’ 51,4’’  521 Sacramento 
Reservatório próximo a tomada de 
água da usina. 

JG 457 
20° 01’ 
42,6’’  

47° 26’ 12,2’’  558 Sacramento 
Rio Grande a Jusante da UHE 
Jaguára, na rampa que desce 
barcos 

CEMIG - 
Jaguara 

JG 100 
20° 06’ 
20,6’’  

47° 25’ 51,4’’  642 Sacramento 
Na barra do Córrego Bom Jesus, a 
montante do empreendimento de 
tanques rede. 

JG 150 
20° 05’ 
15,0’’  

47° 22’ 40,4’’  560 Sacramento 
A jusante do Córrego Bom Jesus e a 
jusante do empreendimento de 
tanques rede. 

CEMIG - 
Igarapava 

IG 110   19°59'6.81" 47°46'4.15" - 
Uberaba / 
Ituverava 

Rio Grande, a jusante da UHE 
Igarapava próximo á ponte velha. 

IG 130   20° 0'15.89"  47°26'0.20" - 
Sacramento 

/ Rifaina 
Rio Grande, a jusante da UHE 
Jaguara , em seu canal de fuga. 



IG 140   20° 0'18.84"  47°44'27.36" - Igarapava 
Córrego Santa Rita, fazenda Vargem 
Alegre. 

IG 200  
 

19°59'13.29" 
 47°45'5.81" - 

Conquista / 
Igarapava 

Reservatório de Igarapava, 500 m a 
montante da barragem. 

 

Fonte: Companhia Energética de Minas Gerais 2007, 2009a, 2009b 

 

Após o tratamento dos dados, obtivemos um banco de dados com 209 coletas entre os anos de 

2006 e 2012 em 20 pontos de monitoramento já apresentados. A classificação dos corpos de 

água na área de estudo, em referência à lei nº 9.344/97, de acordo com o Instituto Mineiro de 

Gestão das Águas, a Companhia de Tecnologia de Saneamento Ambiental e a Companhia 

Energética de Minas Gerais, encontra-se inserida na classe 2. De acordo com a legislação 

ambiental utilizada, a Deliberação Normativa do Conselho de Política Ambiental (COPAM), do 

Estado de Minas Gerais, nº01/2008, os limites das variáveis físicas e químicas utilizadas são 

(quadro 2): 

Quadro 2: Limites estabelecidos pela legislação DN COPAM 01/2008 
Limites previstos na legislação DN 01/08 para corpos de água classe 2 

Variáveis Limite da legislação Unidades 

Demanda Bioquímica de Oxigênio 5 mg/L 

Fósforo 0,1 mg/L 

Nitrogênio Amoniacal 
3,7 p/ pH ≤ 7,5     2,0 p/ 7,5<pH≤8,0 
1,0 p/ 8,0<pH≤ 8,5        0,5 p/ pH>8,5 

mg/L 

Nitrogenio Total 2,18 mg/L 

Oxigênio Dissolvido 5 mg/L 

pH 6 a 9 mg/L 

Sólidos Totais Dissolvidos 500 mg/L 

Turbidez 100 uT 

Fonte: Minas Gerais, 2008 

 

ANÁLISE UNIVARIADA 

A análise das variáveis físicas e químicas das águas no ano de 2010 foi feita em 15 pontos de 

monitoramento no período seco e em 13 pontos no período chuvoso. As variáveis físicas e 

químicas da água utilizadas foram: demanda bioquímica de oxigênio (DBO), fósforo total, 

nitrogênio amoniacal, nitrogênio total, oxigênio dissolvido, pH, sólidos totais dissolvidos e 

turbidez. Os pontos de monitoramento em que fizeram coleta e análise da água são: BG057 

(IGAM), CARM04400 (CETESB), GRDE02300 (CETESB), IG110 (CEMIG), IG130 (CEMIG), 

IG140 (CEMIG), IG200 (CEMIG), JG 150 (CEMIG), JG457 (CEMIG), VG005 (CEMIG), VG011 



(CEMIG), VG070 (CEMIG), VG143 (CEMIG), VG155 (CEMIG) E VG172(CEMIG). Os resultados 

analisados no ano de 2010 apresentaram as seguintes características: as variáveis turbidez, 

nitrogênio amoniacal e nitrogênio total estavam enquadrados dentro da exigência da legislação.  

Em relação às outras variáveis, os que apresentaram desconformidades em relação a legislação 

foram: Demanda Bioquímica de Oxigênio apresentou desconformidade com a legislação nos 

pontos IG130 (localizado próximo a usina hidrelétrica de Jaguara) e IG140 (localizado próximo 

ao Córrego Santa Rita, próximo ao centro urbano do município de Igarapava); A 

desconformidade em relação a variável fósforo total, no ano de 2010, foi constatada em 3 

coletas: duas no período chuvoso (mês de março e dezembro) e uma no período seco (junho), 

todas localizadas no ponto de monitoramento do Igam BG057 no Córrego Gameleiras. O 

oxigênio dissolvido, essencial para a vida de seres vivos bióticos na água, encontra-se em 

desconformidade com a legislação em sete amostras, sendo quatro em período chuvoso (duas 

coletas do mês de março, no mês novembro e dezembro) nos pontos de monitoramento BG057, 

IG140 e GRDE02300, e três coletas no período seco (duas no mês de junho e uma no mês de 

novembro) nos pontos IG140 e BG057. Em comparação a todas as variáveis analisadas, o pH foi 

o que apresentou maior número de coletas fora dos padrões estabelecidos pela legislação. 

Foram, no total, 16 amostras, 5 em período seco e 11 em período chuvoso. A variável sólidos 

totais dissolvidos apresenta desconformidade em apenas uma coleta no ponto GRDE02300, no 

ano de 2010, no período chuvoso do mês de março. 

O mapa 2 apresenta a localização espacial dos pontos de monitoramento na bacia hidrográfica 

da área de estudo, apresentando os pontos que possuem desconformidade com a legislação e 

suas respectivas variáveis. 



 

Mapa 2 – Resultados da análise univariada 

 
Fonte: dados da pesquisa 

Analisando o mapa, podemos destacar que a variável com o maior número de desconformidade 

foi o pH e o menor de sólidos totais. De acordo com a análise de uso e ocupação do solo 

apresentada por NORONHA (2012) da área da bacia hidrográfica apresenta, em sua área, 

aproximadamente 66,4% de atividades agrosilvopastoris; 23,6% de área de mata; 4,7% de áreas 

urbanas e industriais; 4% de água; 0,8% de mineração; 0,2% de nuvem e 0,3% de sombra. 

O ponto IG130, localizado no Rio Grande próximo a usina de Jaguara, apresenta 

predominantemente áreas de pastagens e agrícolas. O ponto IG140, localizado no Córrego 

Santa Rita, encontra-se em uma área de transição da área urbana do município de Igarapava e 

fazendas com áreas de pastagens. O ponto BG057, localizado no Córrego Gameleiras, no 

município de Uberaba, encontra-se inserido em uma área industrial e próximo a área de 

mineração de areia, comprometendo a qualidade da água no curso de água. Os pontos que 

apresentaram desconformidade na variável pH, predominantemente, encontram-se inseridas 

próximas a áreas de uso agrícola. No ponto GRDE02300, com desconformidade na variável 

sólidos totais dissolvidos, por apresentar apenas uma amostra e, sendo ela muito acima do nível 



de aceitação legal, podemos constatar que provavelmente ocorreu um fenômeno atípico um 

pouco antes do período de coleta. 

ANÁLISE MULTIVARIADA 

Com o objetivo de analisar as variáveis de forma conjunta foi utilizada a análise multivariada. A 

tabela 1 apresenta as análises descritivas das variáveis. 

Tabela 1 - Análise estatística das variáveis 

Fonte: dados do trabalho 
 

Pode ser observado que a variável Chuva apresenta MAD (Desvio da mediana)  zero, ou seja, 

esta variável não pode ser utilizada nos cálculos estatísticos. Isto é facilmente explicado pelas 

normas de segurança da CEMIG, que não permitem coleta de amostras em dia de chuva. Assim, 

apesar da importância da variável, ela não será utilizada para os cálculos. 

A análise dos dados pode ser simplificada utilizando-se a correlação robusta, apresentada na 

tabela2: 

Tabela 2 - Correlação robusta dos dados 
  DBO Fosforo NitrogAmoniac NitrogTotal OD pH STD Turbidez VelVent DirVent Nebul Tmax Tmin 

DBO 1                        
Fosforo 0.46 1                      

NitrogAmon 0.81 0.35 1                    
NitrogTotal -0.25 0.32 -0.36 1                  

OD -0.17 -0.16 -0.11 0.22 1                
pH -0.51 -0.19 -0.52 0.17 0.29 1              

STD -0.06 0.2 -0.18 0.2 -0.22 0.15 1            
Turbidez 0.33 -0.08 0.21 -0.24 -0.5 -0.36 0.17 1          
VelVent -0.22 0.09 -0.43 0.02 -0.06 0.58 0.09 0.04 1        
DirVent -0.7 -0.61 -0.64 0.02 0.19 0.63 0.2 -0.22 0.31 1      
Nebul -0.01 0.06 0.09 0.07 -0.18 -0.23 0.5 0.04 -0.51 0.21 1    
Tmax 0.74 0.49 0.8 -0.19 0.08 -0.48 -0.38 0.07 -0.22 -0.88 -0.37 1  
Tmin -0.2 -0.76 -0.22 -0.46 -0.16 -0.01 0.14 0.47 -0.01 0.51 0.29 -0.51 1 

  Mínimo Mediana Média-log Média Máximo 
Desvio 
Padrão 

Desvio da 
Mediana 

Distância 
Interquartílica 

Coeficiente de 
Variação 

Coeficiente de 
Variação 
Relativo 

DBO 0.05 1 1.142 2.177 29 3.493 1.038 0.8747 160.4 103.8 
Fosforo 0 0.02 0.03809 0.316 14 1.445 0.01483 0.01483 457.2 74.13 

NitrogAmon 0 0.05 0.07603 0.1224 1.5 0.2191 0.0593 0.1038 178.9 118.6 
NitrogTotal 0.01 0.26 0.2458 0.4919 5.7 0.6677 0.2965 0.3781 135.7 114 

OD 0.25 6.93 5.678 6.37 9.3 1.966 1.142 1.29 30.86 16.47 
pH 4.51 6.79 6.678 6.751 12.72 1.039 0.9933 1.038 15.39 14.63 

STD 3 32 32.27 70.41 5426 374.2 26.69 28.91 531.5 83.4 
Turbidez 0 2.11 2.144 6.027 407 28.6 1.779 2.283 474.5 84.32 
VelVent 0 2.1 3.536 2.113 6.2 2.192 3.113 2.965 103.7 148.3 
DirVent 0 5 10.81 9.038 36 13.34 7.413 6.672 147.6 148.3 
Nebul 0 3 5.432 3.795 10 4.015 4.448 5.93 105.8 148.3 
Tmax 22.5 30 30.39 30.5 36.1 2.703 2.817 2.817 8.862 9.39 
Tmin 8.8 18.1 16.29 16.77 22.4 3.75 3.113 4.893 22.36 17.2 

Chuva 0 0 15.05 7.319 82.8 20.26 0 0 276.8 NA 



Fonte: dados da pesquisa 

 

Através da análise dos dados, podemos apontar a correlação positiva entre a demanda 

bioquímica de oxigênio (DBO) e o fósforo, podendo aferir que quanto maior a concentração de 

fósforo na água, maior será a demanda bioquímica de oxigênio. O aumento da concentração de 

fósforo, ocasionado pelas atividades antrópicas, pode estar relacionado aos esgotos domésticos 

e uso de fertilizantes agrícolas. Os dados que apresentam correlação negativa foram os dados 

climatológicos de temperatura máxima com a direção do vento. 

A correlação entre a temperatura máxima e a demanda bioquímica de oxigênio pode ser 

explicada pelo aumento de micro-organismos em relação ao aumento da temperatura e em 

função da temperatura máxima quando, no período chuvoso, a matéria orgânica é arrastada e 

lixiviada para os reservatórios. 

A correlação negativa entre fósforo e temperatura mínima pode ser explicada por ocorrer em 

função da temperatura mínima na época de seca, em que a concentração de fósforo aumenta, 

por ser a região contaminada pelo fósforo. 

Tanto a mediana quanto o desvio absoluto da mediana são estimadores robustos. Esta 

transformação visou equiparar a ordem de grandeza das diferentes variáveis. 

Na tabela 3 estão relacionados os autovalores, a porcentagem da variância explicada para os 

quatro primeiros componentes principais e a variância acumulada por essas componentes. 

Foram considerados significativas os componentes que apresentaram auto valor maior que 1. 

 

Tabela 3 - Percentual de variância explicada pelas componentes 
  Comp.1 Comp.2 Comp.3 Comp.4 

Autovalor 1.901.763 1.517.206 1.321.587 1.039.842 

Proporção da variância explicada 0.278208 0.17707 0.134353 0.083175 

Proporção da variância acumulada 0.278208 0.455278 0.589631 0.672806 

Fonte: dados do trabalho 
 

Na tabela 4 estão indicadas a composição e as cargas das componentes 1 e 2 que 

conjuntamente explicam 45,52% da variabilidade dos dados. 

 



Tabela 4: Cargas das componentes 

Variáveis Comp.1 Comp.2 

DBO 0.15312 -0.0465 

Fosforo 0.13956 -0.1964 

NitrogAmon 0.263 -0.0634 

NitrogTotal -0.0606 -0.2486 

OD -0.4045 0.13021 

pH -0.4402 0.02012 

STD 0.19639 -0.3311 

Turbidez 0.26067 -0.279 

VelVent 0.18734 0.52316 

DirVent 0.26808 0.48913 

Nebul -0.0248 -0.4139 

Tmax -0.4539 0.04395 

Tmin -0.3267 -0.0488 

Fonte: dados do trabalho 

 

A análise por componentes principais indica que a qualidade das águas é afetada por ações 

antropogênicas, principalmente fósforo e nitrogênio que são fertilizantes e por fenômenos 

naturais como velocidade e direção do vento, nebulosidade e temperatura máximas e mínimas. 

Os mapas 3 e 4 apresentam os dados multivariados das componentes 1 e 2 especializados na 

área de estudo. 

Mapa 3 – Análise multivariada: Componente 1 

 
Fonte: dados da pesquisa 



 
Mapa 4 – Análise multivariada: Componente 2 

 
Fonte: dados da pesquisa 

 

CONCLUSÃO 
 
O monitoramento realizado pela Companhia Energética de Minas Gerais é importante para 

conhecer a atual situação dos cursos de água que eles utilizam nos reservatórios para a geração 

de energia elétrica, já que o recurso hídrico é responsável por 98% da matriz renovável utilizada 

pela empresa na geração de energia. Apesar da implantação do monitoramento das águas nos 

reservatórios de Jaguára, Igarapava e Volta Grande, apenas em Igarapava o mesmo é 

obrigatório, já que esta é a única que possui licenciamento ambiental, o que tira a 

obrigatoriedade legal de se realizar o monitoramento nos outros dois reservatórios podendo, se 

não houver coleta, interromper uma série histórica e prejudicar as análises anuais. 

A utilização das variáveis climatológicas no banco de dados contribuiu significativamente para os 

resultados obtidos na pesquisa. Um exemplo que podemos citar está relacionado à variável 

direção dos ventos em que, sua origem predomina de norte e nordeste, ou seja, da vertente 

mineira da área de estudo, podendo ser constatado que a ação dos ventos teve maior 

intensidade no Estado de Minas. Porém, essa análise deve ser realizada conjuntamente com o 



uso e ocupação do solo na área, para o conhecimento dos tipos e a origem dos sedimentos que 

estão sendo transportados pelo vento.  

Os órgãos ambientais dos Estados de Minas Gerais e São Paulo deverão analisar e diagnosticar 

acerca dos problemas relacionados à qualidade da água, utilizando-se como base o uso e 

ocupação do solo nas proximidades dos rios e córregos. As variáveis que apresentaram 

desconformidades em relação ao estabelecido pela legislação vigente foram o pH, o fósforo total, 

o oxigênio dissolvido e a demanda bioquímica de oxigênio. Através da análise do uso e 

ocupação do solo, pôde-se detectar qual a fonte principal de contaminação das águas. 

No contexto geral da área de estudo, o Rio Grande não apresentou contaminação e algumas 

amostras isoladas apresentaram desconformidade com a legislação, principalmente em relação 

ao pH. Os cursos de água localizados na área de estudo que necessitam de proteção e ações 

para a melhoria na qualidade da água são o Córrego Gameleiras, localizado em Uberaba, no 

Estado de Minas Gerais, e o Córrego Santa Rita, localizado em Igarapava, no Estado de São 

Paulo, visto que ambos são receptores de efluentes, despejos domésticos e industriais. A 

situação do Córrego Gameleiras é a mais preocupante, devido à sua baixa concentração de 

oxigênio dissolvido na água. 
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