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RESUMO - O presente estudo apresenta os resultados das investigações na bacia Rio Casca, relevante 
contribuinte  do  Alto  Rio  Doce.  Entre  março e dezembro  de  2013,  amostras  de  água  foram  coletadas  

em  30  pontos,  nos  períodos  chuvoso  e  seco.  Foram determinados os parâmetros físico-químicos, 

alcalinidade, sulfato, cloreto, elementos químicos, coliformes totais e  Escherichia  coli.  De  modo  geral  

os  parâmetros  turbidez,  OD,  STD,  ORP,  cloreto  e  condutividade  elétrica, apresentaram  valores  

superiores  nos  períodos   chuvosos.  No  período  seco,  os  valores determinados de sulfeto e alcalinidade 

apresentaram poucas variações superiores, conforme previsto em função da  sazonalidade.  Foram  

registradas  maiores  concentrações  de Al, Fe, Mn, Ca, K, Mg, Na, P, S, Si, Ba e Sr no período chuvoso, 

além da presença de Cu e Ti. Estes elementos refletem as condições litológicas na região. Verificou-se a 

presença constante de coliformes fecais,  indicando  relação  entre  as  atividades  de  ocupação  do  local  e  

o  uso  das  águas. Em conformidade com a legislação ambiental, a bacia do rio Casca deve atender os  

preceitos  aplicáveis  ao  enquadramento  Classe  2,  de  acordo  com  a  Resolução  CONAMA  357/05  e  

430/11, devendo portanto, receber medidas de controle, recuperação e conservação da qualidade das águas, 

para atender as premissas estabelecidas para seus usos.  

ABSTRACT – In the present case, the results of investigations in Rio Casca basin, a source river of the 

upper Rio Doce are presented. Between March and December 2013, water samples were taken at 30 points 

in rainy season and in the dry season. The physical-chemical parameters: pH, dissolved oxygen - OD , 

oxidation and reduction potential - ORP , total dissolved solids - TDS , conductivity, resistivity , 

temperature and turbidity were measured in situ. The values of alkalinity, sulfate and chloride were 

determined by classical chemical methods. The chemical elements were determined by ICP- OES. The 

coliform bacteria (total and Escherichia coli) were analyzed via enzyme -linked immunosorbent assay - 

Colilert method 24 hours (IDEXX , USA). The parameters turbidity, conductivity, OD, STD, ORP and 

sulfate showed higher values during the rainy season; Al, Fe , Mn, Ca, K , Mg and others, reflect the 

lithological conditions  in  the region. Cu and Ti showed significant variations in some points. The levels of 

fecal coliform bacteria are high, which is explained by the non-treated wastewaters. The values for the 

parameters OD, conductivity, STD, ORP, turbidity, alkalinity, sulfate, chloride are within the legal 

regulations (limits prescribed by the CONAMA Resolution 357/05). 

Palavras-Chave: Rio, diagnóstico, hidroquímica. 

INTRODUÇÃO 

A água é o recurso natural que representa maior influência sobre os organismos vivos, atuando como 

um fator essencial para a garantia da vida em nosso planeta. Quimicamente definida como um  composto 

inorgânico, ela pode representar, em alguns seres vivos, cerca de 98% de sua matéria. Além  de  ser  um  
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dos  principais  constituintes  da  matéria  viva,  a  água  é  responsável  pelo  transporte  de inúmeras 

substâncias através dos sistemas de disponibilização de nutrientes, sais minerais, entre outros  e pelo 

controle de temperatura de ambientes, bem como dos organismos. 

Com base  no cenário atual das águas  podemos  considerar  o  Brasil  como  um  país  privilegiado.  

Porém,  a distribuição da água não ocorre de forma homogênea, uma vez que 73% dessa água doce 

disponível em território nacional encontra-se no norte, região menos industrializada e menos povoada. 

Restando aos demais habitantes e empreendimentos, encontrados nos demais centros apenas 27% da 

capacidade hídrica do país (BENEVIDES e BEEKMAN, 1995; SETTI e LIMA, 2001). 

O uso adequado dos recursos naturais, principalmente dos hídricos, vem sendo considerado de grande 

importância, pois a água está presente em toda a biosfera: nos corpos d’água, no ar, no solo, no subsolo  e  

nos  seres  vivos  e  desempenha  importantíssima  função  em  quase  todas  as  atividades humanas, 

econômicas, sociais, culturais e até religiosas (FELDMANN, 1992). 

A qualidade da água é resultante de fenômenos naturais e da atuação do homem. De maneira geral, 

pode-se dizer que a qualidade de uma determinada água é função das condições naturais e do uso e da 

ocupação do solo na bacia hidrográfica (VON SPERLING, 2008). 

Sob condições  naturais,  a  qualidade  da água  é  influenciada,  sobretudo,  pelos  mecanismos  e 

fluxos dos ciclos hidrogeoquímicos, destacando-se o volume de precipitação, o escoamento superficial das 

águas (controlado por fatores como a cobertura vegetal), as formas e quantidade de infiltração no solo, além 

das características ainda mais específicas para cada região hidrográfica em análise como a composição das 

rochas e dos solos, as influências climáticas ou outros fatores físicos. Sob influência das  condições  

antrópicas  destaca-se  a  alteração  da  qualidade  das  águas  por  fatores  estreitamente relacionados  ao  

uso  e  ocupação  das  áreas,  ou  seja,  as  atividades  desempenhadas  em  determinadas regiões  exercem  

considerável  relação  com  a  degradação  das  condições  naturais  locais,  além  de promoverem a 

alteração dos mecanismos e fluxos naturais citados. 

Desta forma, conhecer a qualidade da coleção hídrica torna-se um fator de extrema relevância para  o  

planejamento  e  operação  de  um sistema  eficiente  de  gerenciamento  de  recursos  disponíveis. Neste 

sentido a adoção uma unidade espacial para estudo e aplicação de mecanismos de conservação e  controle  

da  qualidade  das  águas  é  essencial.  Sendo  assim  é  de  extrema  relevância  a  definição/ delimitação 

das bacias, sub-bacias, regiões e sub-regiões hidrográficas. 

A definição da unidade espacial supracitada deve resultar em benefícios significantes para o 

desenvolvimento social,  ambiental  e econômico de uma  região e sua integração  com outras regiões dela 

dependentes. Em 1997, a Política Nacional de Recursos Hídricos, instituída pela Lei nº 9.433 em 8 de 



 

 

janeiro, incorpora princípios e normas para a gestão de recursos hídricos, adotando a definição de bacias 

hidrográficas como unidade de estudo e gestão. Assim, é de grande importância para gestores e 

pesquisadores a compreensão do conceito de bacia hidrográfica e de suas subdivisões (TEODORO et al, 

2007). 

Em  uma  concepção  geral,  entende-se  por  bacia  hidrográfica  a  área  da  superfície  da  terra, 

limitada pelos divisores topográficos de água, e que faz convergir todo escoamento natural de água e 

materiais  diversos  para  o  rio  principal,  que  por  sua  vez  leva-os  para  uma  saída  em  comum.  Ela  é 

formada  por  três  elementos  básicos:  os  divisores  de  água,  as  vertentes  e  a  rede  de  drenagem 

(COELHO NETO, 2001). 

Considerando   tais   características,   o   Estado   de   Minas   Gerais   compreende   dez   Bacias 

hidrográficas, sendo a bacia hidrográfica do rio Doce a unidade territorial foco dos estudos realizados neste 

trabalho, que integra a sequência de trabalhos já realizados na própria UFOP como as pesquisas de 

FUKUZAWA (2008), SILVA (2010), LIMA (2009), GOULART (2008) e LACERDA (2013). 

Especificamente, verificam-se neste estudo as contribuições do rio Casca, integrante da sub-bacia do rio 

Piranga – DO1, para as condições de saúde ambiental da bacia do rio Doce. 

Este  estudo  foi  realizado  no  intuito  de  determinar  as  condições  ambientais  do  Rio  Casca, 

sobretudo, com a finalidade de conhecer as interações existentes neste que resultam em contribuições 

ambientalmente  negativas  para  a  qualidade  das  águas  da  bacia  do  Rio  Doce.  Desta  forma,  foram 

caracterizadas possíveis degradações ambientais e identificados os fatores geradores de tal condição, 

sempre que possível. 

Os resultados desse estudo proporcionam o conhecimento mais preciso das condições a região da  

bacia  do  rio  Casca  sob  os  aspectos  investigados  e  geram  dados  e  informações  que  permitem 

integrar  ao  diagnóstico  da  bacia  do  rio  Doce  relevantes  contribuições,  atuando  desta  forma  com 

importante componente para o estabelecimento de procedimentos e mecanismos de gestão das águas na 

região de influência da referida bacia. 

METODOLOGIA 

Foram executadas três amostragens na bacia do rio Casca, sendo estas distribuídas da seguinte 

forma: a primeira no final do período chuvoso, realizada entre os dias 18 e 20 de março de 2013, a segunda 

no período seco, realizada entre os dias 23 e 25 de agosto de 2013 e a terceira no início do período 

chuvoso, entre os dias 18 e 20 de setembro de 2013. 



 

 

No  total  definiu-se  trinta  pontos  de  amostragens,  identificados  com  as  iniciais  WGRC, 

seguidos pelos numerais de 01 a 30 (tabela 1), sendo 12 pontos determinados sobre o rio Casca e 18 pontos 

em tributários. 

Tabela 1: Identificação e localização dos pontos de amostragens (WGRC). 

 

Área de estudo 

A  bacia  do  rio  Doce  situa-se  na  região  Sudeste,  entre  os  paralelos  17°45'  e  21°15'  S  

e  os meridianos 39°30' e 43°45' W, integrando a região hidrográfica do Atlântico Sudeste. Tal 

bacia possui uma  área  de  drenagem  de  aproximadamente  86.715  km²,  dos  quais  86%  

pertencem  ao  Estado  de Minas. O rio Doce possui 879 km de extensão, intercepta 229 

municípios e atende as necessidades de aproximadamente 3.294.000 habitantes. As principais 

atividades realizadas nas áreas de influência do rio Doce são mineração, siderurgia, silvicultura e 

agropecuária. 

O Rio Doce tem sua nascente nas serras da Mantiqueira e do Espinhaço, e percorre cerca de 

850 Km até atingir o Estado do Espírito Santo. Em Minas Gerais, os principais afluentes do rio 

Doce, são  os  rios  do  Carmo,  Piracicaba,  Santo Antônio,  Corrente  Grande,  Suaçuí  Grande,  

Casca,  Matipó, Caratinga e Manhuaçu. 

Bacia  do  Rio  Casca  possui  uma  área  de  drenagem  de  2.510,63  Km²,  integrando  os 

17.571,37 km² de área de drenagem da UPGRH Piranga (DO1). Em tal bacia, assim como nas 



 

 

demais que compõem a  DO1,  são predominantes as atividades de extração de argila de areia,  

agricultura e pecuária, além de registros significativos de atividades de silvicultura. 

Nas áreas que circundam os sítios de amostragem, com exceção dos sítios localizados dentro 

dos  Municípios  de  Rio  Casca  (na  região  central)  e  Pedra  do  Anta,  predominam  as  

atividades  de agricultura e pecuária, de forma intensa e com estreita proximidade aos pontos de 

amostragens. O Município de Rio Casca possui uma Pequena Central Hidroelétrica – PCH, 

utilizando o rio Casca como fonte de geração de aproximadamente 18 MW, em fase de outorga, 

além disso, sobre o rio Casca existem outras duas PCHs, em fase de construção, que juntas 

fornecerão aproximadamente 32,40 MW, ambas na cidade de Jequeri. Este  estudo  foi  realizado  

no  trecho  do  rio  Casca  compreendido  os  municípios  de  Águas Férreas, Jurumirim, Rio Casca, 

Santo Antônio do Grama, Piscamba, Jequeri e São Miguel do Anta. 

Amostragens 

As amostras das águas foram realizadas utilizando um coletor de balde simples, realizando-se o 

lançamento  deste  no  sentido  contracorrente,  sendo  retirada  uma  primeira  porção  da  água  para  a 

realização de ambiente do balde coletor. Nos trechos de fácil acesso ao leito do rio, as coletas foram 

realizadas com o auxílio de um coletor de garrafa, em haste de metal simples, neste caso também foi 

realizado o procedimento de ambiente. 

Imediatamente após a coleta, foram realizadas as análises previstas para execução in situ (pH, 

temperatura,  condutividade  elétrica,  oxigênio  dissolvido,  turbidez,  resistividade,  POR  e  STD)  e 

posteriormente,  foram  separadas  as  amostras  para  realização  dos  parâmetros  em  laboratório.  Tais 

amostras foram acondicionadas em caixas térmicas e sob refrigeração de forma adequada e conduzidas 

para os laboratórios para a realização das análises. 

Foram separados cerca 1L de água para a realização dos parâmetros alcalinidade, sulfatos e 

cloretos e 200 mL de cada amostra para a análise dos elementos químicos; todas previamente filtradas 

com o auxílio de seringas e filtro do tipo Syringe-Driven FPV-403-030, de 0,45µm de porosidade e 

colocadas nos frascos âmbar.  Estas amostras receberam cerca  de 2 a 3 gotas de HNO3  concentrado 

para permitir a conservação dos elementos químicos analisados. 

A  partir  do  segundo  campo  foram  coletadas  amostras  para  a  realização  das  análises  de 

coliformes totais e coliformes termotolerantes. As águas foram coletadas com o auxílio de seringas e 

vertidas em sacos estéreis próprios para o acondicionamento de amostras com tal finalidade de análise. 

Posteriormente foram colocadas sob refrigeração e destinadas para análises que foram realizadas em 

período inferior a 24h. 



 

 

Medições e análises in situ 

No local  da coleta foram determinados parâmetros,  temperatura,  pH,  condutividade elétrica, 

STD  e  POR  utilizando  um  multiparâmetro  da  marca  Myron  L  Company/  modelo  Ultrameter.  

A turbidez foi determinada por turbidímetro da marca Digimed/ modelo Turbidimitro DM-TU e o OD 

foi determinado usando um oxímetro da marca Hanna / modelo HI9146. 

Análises Químicas 

A determinação dos parâmetros, Alcalinidade, Cloreto e Sulfato foram realizadas no laboratório 

de  Saneamento  Ambiental  –  LSA,  da  Escola  de  Minas  da  UFOP,  de  acordo  com  a  

metodologia proposta por Greenberg et al. (1992), no Standard Methods for examination of water and 

wastewater, sendo:   alcalinidade   determinada   por   método   titulométrico   com  solução   

padronizada  de   Ácido Sulfúrico  (H2SO4)  0,01  mol/L  e  calculada  em  função  da  concentração  

de  HCO3
-,  concentração  de cloreto  foi  determinada  por  método  titulométrico  com  solução  

padronizada  de  Nitrato  de  Prata (AgNO3)  0,0141  mol/L  e  concentração  de  sulfato  foi  

determinada  por  método  turbidimétrico, utilizando a adição de solução tampão e Cloreto de Bário 

(BaCl2.2H2O), para a formação de Sulfato de Bário (BaSO4). 

Os  metais  foram  determinados  no  LGqA  (Laboratório  de  Geoquímica  do  DEGEO),  por 

Espectrofotometria  de  Emissão  Atômica  com  fonte  de  plasma  indutivamente  acoplado  (ICP-

OES), marca SPECTRO, Ciros CCD e no Laboratório de Espectrometria de Massas, ambos da UFOP, 

por TXRF (medição da fluorescência emitida a partir de átomos irradiados com um feixe de raios – X). 

Análises Microbiológicas 

As análises de microbiologias (investigação de coliformes totais e coliformes termotolerantes) 

foram realizadas  Laboratório de Qualidade das Águas  – LaQUA  da UFOP,  utilizando  o  método de 

Colilert, através da utilização, por estes organismos, da ß-galactosidase para metabolizar o indicador 

de   nutriente   orto—nitrofenol-beta-galacto-piranosideo  e   alterá-lo   de   incolor   para   amarelo.     

O Escherichia  coli  utiliza  ß-glucuronidase  para  metabolizar  methyl-umbelipheril-gluicuronide  e  

criar fluorescência. Já que a maioria dos não coliformes não conta com estas enzimas, eles não podem 

se reproduzir e interferir. Os poucos não coliformes que têm estas enzimas são seletivamente 

suprimidos pela matriz do Colilert. As  análises  biológicas  foram  realizadas  sob  as  condições  de  

assepsia  e  desinfecção  do ambiente  conforme  determinações  específicas  para  este  tipo  de  

análise  e  todo  o  material  foi devidamente descontaminado em autoclave e descartado após a leitura 

dos resultados obtidos. 



 

 

RESULTADOS E DISCUSSÕES 

A dinâmica dos resultados obtidos permite determinar o comportamento da qualidade destas 

águas  em  função  do  período  de  sazonalidade,  visto  que  a  maioria  dos  parâmetros  analisados 

apresentou comportamento diferenciado nos três períodos, chuvoso (1º campo)  – período I, seco (2º 

campo) – período II e início do período chuvoso (3º campo) – período III. 

Em toda a sub bacia do Rio Doce os usos preponderantes são abastecimento público, consumo 

humano, dessedentação de animais, irrigação, captação industrial e geração de energia elétrica (IGAM, 

2010). Todo o trecho da sub bacia do rio Casca analisado é composto por corpos d’água de classe 2. 

Os parâmetros turbidez, condutividade elétrica e STD apresentaram a seguinte correlação de 

concentração I > III > II, nos trechos do rio Casca, já em seus tributários a correlação de concentração 

apresentada para STD é II > I > III. Conforme previsto o período chuvoso é o que representa maiores 

cargas  de  matérias  de  origem  orgânica  e  materiais  suspensos,  o  que  poderia  reduzir  de  forma 

significativa  a  incidência  de  luz,  alterando  processos  naturais  de  decomposição  e  produção  de 

oxigênio. Cabe destaque para o comportamento destes parâmetros nos tributários, visto que no período 

II apresentaram maiores concentrações destes parâmetros e isso, associado a redução da vazão neste 

período também pode propiciar a redução dos mesmos processos anteriormente citados. 

A alcalidade das águas analisadas variou entre os períodos na relação II > I > III e ocorrendo as 

oscilações significativas nos tributários. Tal relação pode estar relacionada à dissolução de rochas, 

reação com CO2  atmosférico e sobretudo a decomposição de matéria orgânica. Neste caso, associando 

os  resultados  de  turbidez,  condutividade  e  STD,  pode-se  atribuir  tal  alcalidade  à  decomposição  

de matéria orgânica nos tributários, visto que estes seguem mesma tendência de concentração. 

Diante   das   concentrações   de   OD,   nota-se   que   somente   o   ponto   WGRC01   

apresentou concentração  inferior  ao  determinado  pela  legislação,  no  entanto  muito  próximo  do  

limiar  de  5,0 mg/L. 

Os  pontos  WGRC03,  WGRC04,  WGRC10,  WGRC11,  WGRC20  (tributários)  e  WGRC14 

foram os que apresentaram maior concentração de cloreto, variando as concentrações sazonais em I > 

II  >  III.  Isso  indica  a  possibilidade  da  ocorrência  de  atividades  antrópicas  na  região,  sobretudo  

no ponto WGRC10. 

Os  tributários  WGRC03,  WGRC10,  WGRC18,  WGRC19  e  WGRC20  apresentaram  maior 

dureza (concentração de Ca e Mg), principalmente no período I, o que pode, ser determinante ao se 

estabelecer o tratamento destas águas em função de seus usos. As  concentrações  de  Fe  e  Mg  foram  



 

 

significantemente  menores  que  as  estabelecidas  pela Resolução CONAMA 357/2005, e 

estabelecem entre si uma correlação positiva, conforme previsto. Tais concentrações possivelmente 

estão sendo determinadas pelas condições naturais da região. 

Foi verificado o excesso de P (limite de 0,1mg/L) nos pontos WGRC08 (II), WGRC10 (I, II, e 

III), WGRC17 (III) e WGRC22 (II). O ponto WGRC10 apresentou concentração de Cu nos períodos II 

e III, acima do determinado pela Resolução CONAMA 357/2005. Este fator associado aos demais 

resultados observados, possivelmente caracteriza a presença de atividades antrópicas na região e sua 

influência sobre o declínio da qualidade das águas neste ponto. Os  elementos  Al  e  Ba  quando  

detectados  nas  amostras  apresentaram  sempre  concentrações inferiores  às  previstas  pela  

Resolução  CONAMA  357/2005  e  possivelmente  a  presença  destes  está associada às condições 

naturais da região. 

Apesar  de  não  ser  um  parâmetro  com  limites  estabelecidos  pela  Resolução  CONAMA 

357/2005, o S nas águas pode ser determinante para atribuição da sua degradabilidade às atividades 

antrópicas e isso pode ser verificado no ponto WGRC10 (córrego Piscamba). 

Somente   os   pontos   WGRC04,   WGRC07,   WGRC11,   WGRC12,   WGRC15,   WGRC16, 

WGRC17, WGRC18, WGRC20, WGRC21 e WGRC30 apresentaram números mais prováveis (NMP) 

de  coliformes  termotolerantes  inferiores  aos  determinado  pela  Resolução  CONAMA  357/2005  

(> 1000NMP/ 100 mL). O ponto WGRC20 mostrou a menor concentração destes microoganismos. Tal 

resultado  aponta  a  presença  destes  microorganismos  em  todos  os  trechos  em  pelo  menos  um  

dos períodos medidos, o que indica a influência de atividades antrópicas na região. Neste sentido, o 

ponto WGRC30  se  destaca  por  apresentar  baixa  ou  relativamente  baixa,  concentração  de  

coliformes termotolerantes mesmo sendo o ponto sob maior pressão antrópica (ponto no centro do 

município de Rio Casca). 

De acordo com os resultados obtidos pelo TXRF, os pontos WGRC01, WGRC02, WGRC03, 

WGRC04,  WGRC06,  WGRC09,  WGRC10,  WGRC11,  WGRC13,  WGRC16,  WGRC18,  

WGRC19, WGRC21,  WGRC22  e  WGRC28  apresentaram,  pelo  pelos  um  elemento  iônico  em  

concentração acima do permitido pela Resolução CONAMA 357/2005. 

As concentrações significativas de coliformes totais e coliformes termotolerantes indicam que a 

toda coleção hídrica da sub bacia do rio Casca apresenta estreita relação com atividades antrópicas, 

sobretudo os pontos WGRC10, WGRC17 e WGRC22 (tributários) em função dos resultados obtidos e 

WGRC01, WGRC12 e WGRC30 em função das condições observadas in loco. 

CONCLUSÕES 



 

 

Os  resultados  apresentados  neste  estudo  denotam as  condições  ambientais  das  águas  do  rio 

casca e de alguns de seus tributários. Tais condições foram determinantes para estabelecer coeficientes 

indicadores da qualidade das águas dessa sub bacia e assim atribuir valores para uma caracterização 

maior e mais eficiente da bacia do Rio Doce.

De modo geral, é possível afirmar que a maioria dos parâmetros analisados neste estudo tem 

intima relação com as condições naturais da região, sejam elas abióticas (características geológicas) ou 

bióticas  (vegetação).  Tais  condições  são  diretamente  influenciadas  pelas  modificações  ambientais 

durante as variações sazonais e/ou aquelas variações determinadas pela atividade antrópica na região. 

Os  resultados  demonstram,  em  alguns  pontos,  a  contaminação  das  águas  analisadas  por 

atividades   antropogênicas,   promovidos,   certamente   pela   destinação   inadequadas   dos   

efluentes domestico e utilização indevida das áreas de obrigatória preservação. Deve-se destacar, 

entretanto, que eles apresentam uma verificação inicial das condições locais, servindo de alerta para a 

existência de contaminação em alguns pontos,  nos quais, inclusive,  os resultados excederam as 

determinações da legislação vigente, no entanto, é conveniente que se realize a proposição de valores 

de referência, ou seja, valores orientadores baseados nas condições naturais da região, para que desta 

forma a existência de contaminação seja efetivamente validada. 

REFERÊNCIAS

AGUDO, E.G. Guia de coleta e preservação de amostra de água. 1a ed. São Paulo: CETESB, 1987. 

150 p. 

ANA – Agência Nacional de Águas (2012). Disponível em: <www.ana.gov.br>. Acesso em: 

setembro de 2012. BENEVIDES, V.F.S., BEEKMAN, G.B. Aspectos de sustentabilidade e 

vulnerabilidade dos recursos hídricos. 

CETESB     –     Compania     de     Tecnologia     de     Saneamento     Ambiental,     2013.     

Disponível     em: <http://www.cetesb.sp.gov.br/Agua/rios/variaveis.asp> Acesso em: novembro de 2012. 

COELHO  NETTO,  A.  L.  Hidrologia  de  Encosta  na  Interface  com  a  Geomorfologia.  In:  

GUERRA,  A.J.T.; CUNHA, S.B. Geomorfologia: uma atualização de bases e conceitos. Rio, 2002. p. 

252. 

CONAMA – Conselho Nacional de Meio Ambiente. Resolução do CONAMA Nº 357 de 2005. 

Disponível em: <http://www.mma.gov.br>. Acesso em: 09 de setembro de 2012. 

–   Conselho   Nacional   de   Meio   Ambiente.   Resolução   do   CONAMA   Nº   430   de   2011.   

Disponível   em: <http://www.mma.gov.br>. Acesso em: 09 de setembro de 2012. 

CUSTÓDIO, E., LIAMAS, M. Hidrologia Subterrânea. Barcelona: Ed. Omega, 1983.v1-2. p. 603. 

ESTEVES, F.A. Fundamentos de Liminologia. 2 ed. Rio de Janeiro. Editora Interferência Ltda. 1998. 

602 p. 



 

 

FELDMANN, F. Guia da Ecologia: para entender e viver melhor a relação homem- natureza. São 

Paulo, Editora Abril, 1992. 320p. 

FÖRSTNER, U. Traceability of sediments analysis. Trends in Analytical Chemistry. V.23, 

n.3.2004. p.217-235. 

GILL R. Chemical fundamentals of geology. 2 ed. London: Chapman & Hall, 1996. 298p. 

GREENBERG,  A.E.;  CLESCERI,  L.S.;  EATON,  A.D.  Standard  methods  for  the  examination  

or  water  and wastewater. 18ed. Ed. American Public Health Association. 1992. 

IGAM – Monitoramento da Qualidade das Águas Superficiais na Bacia do Rio Doce em 2007. 

Relatório Anual. Projeto “Águas de Minas”. Belo Horizonte. Instituto Mineiro de Gestão das Águas. 2008. 

171 p. 

IGAM – PIRH - Plano Integrado de Recursos Hídricos da Bacia Hidrográfica do Rio Doce e Planos 

de Ações para as Unidades de Planejamento e Gestão de Recursos Hídricos no Âmbito da Bacia do Rio 

Doce. Relatório  Final.  Volume  I e  Anexo  I.  Belo  Horizonte.  Instituto  Mineiro  de  Gestão  das  

Águas.  2010. 472p. 

MEYER,  A.;  GROTEFEND,  S.;  GROSS,  A.;  WÄTZIG,  H.;  OTT,  I.  Total  reflection  X-ray  

fluorescence spectrometry  as  a  tool  for  the  quantification  of  gold  and  platinum  metallodrugs:  

determination  of recovery rates and precision in the ppb concentration range. Journal of pharmaceutical 

and biomedical analysis, v. 70, p. 713-7, nov 2012. 

MISRA, N. L.; MUDHER, K. D. S. TOTAL REFLECTION X-HAY FLUORESCENCE: A 

TECHNIOUE FOR TRACE ELEMENT ANALYSIS IN MATERIALS. Pergamon, v. 8974, n. 02, p. 65 - 

74, 2002. 

SANTOS,  A.  C.  Noções  de  Hidrogeoquímica.  In:  FEITOSA,  F.  A.  C  ;  MANOEL  FILHO,  J.  

(Coord). Hidrogeologia conceitos e aplicações. Fortaleza: CPRM, 1997. p. 81-108. 

SETTI,  A.A.;  LIMA,  J.E.F.W.  Introdução  ao  gerenciamento  dos  recursos  hídricos.  Brasília.  

ANEEL-ANA. 2001. p. 327. 

TAVARES, G. A.; ALMEIDA, E.; OLIVEIRA, J. G. G.; BENDASSOLLI, J. A.; NASCIMENTO 

FILHO, V. F. 

Elemental  content  in  deionized  water  by total-reflection  X-ray  fluorescence  spectrometry.  

Journal  of Radioanalytical and Nuclear Chemistry, v. 287, n. 2, p. 377-381, 2 nov 2010. 

TEODORO, V. L. I.; TEIXEIRA, D.; COSTA, D. J. L.; FULLER, B. B. O conceito de bacia 

hidrográfica e a importância da caracterização morfométrica para o entendimento da dinâmica ambiental. 

Revista Uniar, 2007.20:137-156. 

VON  SPERLING,  M.  Introdução  a  qualidade  das  águas  e  do  tratamento  de  esgoto.  3ª  ed.  

Departamento  de Engenharia Sanitária e Ambiental; Universidade Federal de Minas Gerais. 2008. p. 452. 

 


