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RESUMO 

Como toda cidade em desenvolvimento, os problemas ambientais do município de Formiga, cidade 

de médio porte localizada na região Centro-Oeste de MG, centram-se na área urbana, merecendo 

destaque aqueles relacionados a poluição dos cursos d’água. No processo de degeneração dos 

padrões de potabilidade, sabe-se que a sazonalidade pode implicar em alteração dos padrões de 

potabilidade devido, dentre outros parâmetros, a oscilação de volume e temperatura das águas. Por 

essas razões, objetivou-se, no presente trabalho, investigar, conforme as recomendações do Standart 

Methods for the Examination of Water and Wastewater, a demanda bioquímica de oxigênio (DBO), 

demanda química de oxigênio (DQO), oxigênio dissolvido (OD), temperatura, cor, turbidez, pH e 

bactérias do grupo coliformes, nas águas no perímetro urbano e rural, do município de Formiga, em 

diferentes pontos e épocas. Todos os experimentos foram conduzidos no Centro de Análises de 

Águas e Resíduos (CENAR), do Centro Universitário de Formiga (UNIFOR). Foram coletadas 

amostras do Rio Formiga em 4 pontos: P1 - antes da entrada do manancial dentro do município, 

para expressar a qualidade da água; P2 – no encontro do Rio Formiga com o seu principal afluente, 

o Rio Mata Cavalo; P3 – logo após a área de maior oxigenação (ainda em perímetro urbano) e; P4 - 

no limite final do rio, antes de sua foz, no Lago de Furnas. As coletas foram realizadas em pontos 

centrais do manancial, a uma profundidade média de 30 cm, em duas épocas: período das águas, 

entre dezembro de 2009 e janeiro e 2010, e período das secas, entre junho e julho de 2010. Todas as 

análises foram realizadas em triplicata, onde cada parâmetro foi medido quatro vezes, 

correspondendo a quatro semanas consecutivas de análises. O experimento foi, portanto, montado 

segundo um delineamento em blocos casualizados (DBC), onde os pontos de amostragem foram os 

tratamentos e os blocos foram os diferentes tempos de amostragem. Os dados foram, então, 

submetidos à comparação entre os diferentes pontos de coleta e entre as diferentes épocas de 

amostragem. Foram, ainda, estabelecidas comparações entre as quantificações realizadas e os 

valores-limites dados pela Resolução CONAMA nº 357/05. Os dados obtidos foram tabulados, 

calculados e submetidos a análises estatísticas com o auxílio do software de estatística SAS 

(Statistical Analysis Systems) para verificação da normalidade da distribuição dos erros e 

homogeneidade das variâncias. Posteriormente, os dados foram submetidos à análise de variância, 

aplicando-se o teste de Tukey ao nível de 5% de probabilidade e, nos casos em que o teste F foi 

significativo, utilizou-se o programa estatístico SISVAR. Os parâmetros turbidez, pH e OD, 

conforme a Resolução CONAMA 357/05 atendem a legislação, para corpos de água doce “Classe  

II”. A ação de bactérias na decomposição de matéria orgânica interferiu diretamente nos valores de 

DQO, DBO e turbidez, principalmente nos pontos 2 e 3, que se localizam dentro do perímetro 

urbano, quando comparado ao ponto 1 (antes de entrar na cidade), apresentando valores 

significativamente mais altos, em ambos os períodos de amostragem. Observou-se, ainda, que a 

DBO, coliformes e cor encontraram-se fora dos limites estipulados pela legislação. Ainda que a 

DQO e a temperatura não sejam referenciadas na resolução, tratam-se de importantes indicadores da 

qualidade das águas. Altas temperaturas, por exemplo, podem aumentar os processos biológicos, 
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influenciando tanto na DBO quanto na DQO. A DBO é a quantidade de oxigênio necessária à 

oxidação da matéria orgânica por ação de bactérias aeróbias, enquanto a DQO é a quantidade de 

oxigênio necessária à oxidação da matéria orgânica, através de um agente químico. Por essa razão, 

como o volume d’água foi menor no período das secas, o valor da DQO foi notadamente superior 

aos demais valores encontrados no período das águas. Conclui-se que, embora tenha se processado 

a autodepuração, estas águas devem ser enquadradas na “Classe III”, e que os efeitos da 

sazonalidade sobre os parâmetros de qualidade das águas foram observados, embora tenham 

apresentado comportamentos distintos, conforme cada época de amostragem. 
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