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RESUMO   O contínuo e crescente uso dos recursos hídricos associado a processos de gestão 
ineficientes tem ocasionado a degradação das águas em relação à sua disponibilidade e qualidade. 
Este trabalho apresenta os resultados de um processo de investigação dos processos de poluição da 
água no segmento do Rio São Francisco entre Três Marias e Pirapora, a partir da avaliação de 
indicadores de qualidade e das alterações no uso e cobertura do solo. Foram trabalhados dados do 
IQA e CT do período de 1997 a 2007 e imagens de satélite na geração dos mapas de uso do solo. Os 
indicadores analisados permitiram identificar a influência das mudanças no uso do solo quanto a 
expansão das monoculturas de grãos relacionada aos menores índices de qualidade em Pirapora e 
das atividades industriais em Três Marias, tendo em vista os níveis de CT. A condição das águas 
como resposta às pressões humanas apontam para a necessidade de intensificação da fiscalização 
ambiental quanto ao enquadramento (CONAMA, 357/05), no sentido de proteger os recursos 
hídricos na área.   

ABSTRACT   The continued and growing use of water resources, coupled with inefficient 
management processes, has been giving rise to the degradation of water availability and quality. 
This paper presents the results of an investigation on the water polluting processes in the São 
Francisco River stretch between the Brazilian municipalities of Três Marias and Pirapora, based on 
quality indicators and the alterations in land use and cover. We have made use of WQI and toxic 
contamination data collected from 1997 to 2007, as well as satellite images, in order to generate 
maps of land use. The indicators analyzed allowed us to establish the influence of land use changes 
associated with the expansion of grain monocultures related to lower quality indexes in Pirapora, 
and of industrial activity in Três Marias, taking toxic contamination levels into account. The water 
conditions as a response to human pressure indicate the need for the intensification of 
environmental control regarding water classifications (CONAMA, 357/05), with the aim of 
protecting water resources in the region. 
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1. INTRODUÇÃO 

 A água, enquanto recurso vital, sempre foi foco de atenção desde as antigas civilizações 

perante sua escassez e impropriedade para o consumo humano, fatores que se tornaram as forças 

propulsoras para o começo da construção de engenhosas obras (aquedutos e irrigação) como 

alternativa ao problema da distribuição espacial da água. A situação, porém, se agrava com o 

aumento da população e da conseqüente demanda que intensifica a degradação dos recursos 

hídricos quanto à sua qualidade. Esta dimensão, por sua vez, tem sido objeto de pesquisa em relação 

às fontes de poluição difusa e pontual bem como as possibilidades de monitoramento e intervenção.  

 No Brasil, a gestão dos recursos hídricos tem uma história relativamente recente, na qual um 

dos marcos legais iniciais foi o Código das Águas de 1934. A Lei 9.433/97, conhecida como “Lei 

das Águas”  incorporou o princípio do aproveitamento múltiplo e integrado dos recursos hídricos 

contemplando, simultaneamente, aspectos quantitativos e qualitativos de avaliação das águas. A 

preocupação refere-se, dentre outros, às fontes contaminantes de origem industrial, urbana e 

agroquímica, dentre outras atividades antrópicas potencialmente poluidoras. Desta forma, órgãos 

governamentais envolvidos no controle da qualidade da água e pesquisadores têm motivos 

relevantes para se preocuparem com o controle e monitoramento da qualidade da água no Brasil. 

 Uma das unidades espaciais mais tradicionais de avaliação das águas é a bacia hidrográfica, 

também consolidadas como unidades de gestão ambiental.  Nos últimos anos, a possibilidade de 

contaminação das bacias hidrográficas vem preocupando a comunidade científica internacional e 

motivando pesquisas com o objetivo de proteger a qualidade da água no planeta.  No entanto, o 

acúmulo de elementos e/ou compostos tóxicos em níveis indesejáveis são observados em diversas 

regiões do Globo, e diversas ciências estão envolvidas no estudo do diagnóstico e mapeamento 

destes ambientes, bem como dos meios de proteção ou de mitigação/correção dos danos ambientais 

envolvidos. 

 Insere-se nesse contexto, a Bacia do Rio São Francisco que, apesar de possuir grande 

importância para o país, não apenas pelas significativas vazões que atravessam uma região semi-

árida, mas também por sua contribuição histórica, econômica e cultural regional e nacional. Em 

contrapartida já não é novidade que atividades humanas como a produção agrícola, o lançamento de 

efluentes industriais e a disposição inadequada de resíduos sólidos comprometem a qualidade dos 

rios da bacia, muitos dos quais apresentam elevada carga poluidora também proveniente da extração 

e do beneficiamento de minérios. 

 A partir da década de 80, os sistemas de gestão e monitoramento dos recursos hídricos no 

Brasil, associados à modernização do aparato legal, vieram responder à intensificação dos processos 



de degradação da água em quantidade e qualidade, bem como às pressões nacionais e internacionais 

de cunho social, econômico, político e ecológico. Neste contexto, os indicadores ambientais 

ganharam importância já que fornecem informações de diagnóstico dos recursos naturais e das 

pressões/impactos humanos no meio. Magalhães Júnior (2007) destaca que os indicadores não são 

informações explicativas ou descritivas, mas pontuais, no tempo e no espaço, cuja integração e 

evolução permitem o acompanhamento dinâmico da realidade. 

 A avaliação da qualidade da água e o acompanhamento de sua evolução no tempo é um 

recurso importante nos processos de gestão das águas, na medida em que contribui para a 

identificação de trechos mais críticos e para a determinação de ações preventivas e corretivas a 

serem adotadas. 

 Este trabalho tem como objetivo principal analisar as relações entre a qualidade da água e as 

pressões e impactos humanos, refletidos pelo uso e ocupação do solo, no segmento do Rio São 

Francisco entre Três Marias e Pirapora – MG.  Como objetivos específicos pretendeu-se  gerar um 

mapa de cobertura e uso do solo a partir de imagens de Satélite Landsat no período de 1980 a 2007, 

e correlacionar os dados de qualidade da água disponibilizados pelo IGAM entre 1997 e 2007 com a 

evolução têmporo-espacial do uso e cobertura do solo. Espera-se estabelecer um quadro da 

qualidade da água do trecho fluvial estudado, e correlaciona-la com as pressões humanas 

concretizadas pelo uso do solo no período considerado. 

 

2. LOCALIZAÇÃO E CARACTERIZAÇÃO DA ÁREA DE ESTUDO. 

  A área de pesquisa compreende um segmento do rio São Francisco entre Pirapora e Três 

Marias-MG, dimensionada pela represa de Três Marias ao montante e a Foz do Rio das Velhas à 

jusante (Figura 1). 

  Dois conjuntos principais de atividades antrópicas predominam nesta área: as industriais e a 

agricultura comercial. Destacam-se, dentre as atividades industriais, o beneficiamento de Zinco em 

Três Marias e a metalurgia de ferro e silício em Pirapora. Na agricultura destacam-se as 

monoculturas de Pínus, eucalipto e grãos entre os municípios que compõem o segmento, com 

destaque para o município de Buritizeiro.  
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Figura 1: Mapa de Localização da área de estudo no contexto hidrográfico da bacia do rio São 
Francisco. 

 Quanto aos aspectos fisiográficos, a geomorfologia regional engloba dois grandes 

compartimentos: os Planaltos do São Francisco e a Depressão Sanfranciscana com Residuais do São 

Francisco. As macro-feições geomorfológicas apresentam uma estreita relação com a geologia 

regional, sendo a esculturação do relevo resultado da ação dos processos intempéricos sobre os 

pacotes de rochas sedimentares, originando chapadas areníticas, morrotes convexos, escarpas 

abruptas e colinas (Trindade, 2006) 

  Segundo a classificação de Köppen, o clima da região foi definido como Aw, o que 

corresponde ao clima tropical úmido de savanas, com inverno seco. Uma significativa variação 

sazonal é marcada pela concentração das precipitações entre os meses de dezembro a março 

resultando em uma média anual de 1.200mm. 

 A cobertura vegetacional do tipo Cerrado é predominante. O IEF (1994) salienta a ocorrência, 

na área, de  Savanas, Floresta Estacional Semidecidual, Floresta Estacional Decidual e Formações 

Pioneiras. A presença dos subsitemas veredas tem importância significativa nessa região, 

principalmente pela sua relação com os recursos hídricos nas cabeceiras de drenagem em anfiteatro. 

  No contexto hidrográfico, destacam-se o Rio do Formoso, Rio de Janeiro, Abaeté e Ribeirão 

do Gama. 



 
3. ALTERAÇÕES NO USO DO SOLO E PRESSÕES HUMANAS. 

  Até as décadas de 50 e 60 a população regional praticava a agricultura de subsistência e 

dependia diretamente dos recursos naturais e ambientais da bacia do Rio São Francisco. A partir das 

décadas de 60 e 70, com a implantação das indústrias de Ferro-liga e Zinco e a expansão da 

fronteira agrícola, estabeleceu-se um novo modelo de uso do solo baseado nas grandes unidades 

produtivas.  

 As primeiras transformações ocorreram na década de 70 com o estabelecimento das 

monoculturas de pínus e eucalipto que se destinavam à produção de carvão para abastecer as 

metalúrgicas localizadas no distrito industrial de Pirapora. Na década de 90 as atividades agrícolas 

se diversificam com o início da produção irrigada de grãos dentre eles soja, milho e café. 

Recentemente adotou-se o cultivo do algodão na composição agrícola regional. 

 Em Três Marias, os fatores de pressão estão relacionados à usina de beneficiamento de Zinco 

e Garimpo de Ouro no rio Abaeté.  A região de Três Marias tornou-se mais conhecida a partir da 

construção da usina hidrelétrica de Três Marias (Centrais Elétricas de Minas Gerais - CEMIG), 

além da Companhia Mineira de Metais (CMM), cuja usina de beneficiamento de metais está à 

jusante da represa. 

 A CMM utiliza água do rio São Francisco para o processo industrial, resfriamento e 

refrigeração, produção de vapor e consumo humano (sanitários, restaurante – Fossas Sépticas), e os 

efluentes líquidos são principalmente industriais e esgotos sanitários (Oliveira, 2007). Atualmente 

os efluentes industriais passam por uma estação de tratamento, no entanto existe um passivo 

ambiental do início dessas atividades quando não existia um programa de gestão ambiental.  

 O distrito industrial, conjuntamente com a fruticultura, particulariza a realidade da ocupação e 

uso do solo em Pirapora. O distrito industrial foi implantado em 1967 no qual se destacam 03 

indústrias metalúrgicas e 02 têxteis na emissão de efluentes líquidos e particulados atmosféricos. A 

agricultura irrigada de frutas ocupa grande representatividade neste município principalmente na 

produção de uva com intenso uso de agroquímicos.  

No segmento entre Três Marias e Pirapora desenvolveram-se diversificadas atividades de 

monocultura bem como a pecuária, nas quais se associam a degradação física e o potencial de 

contaminação do solo. Em resposta, a supressão da cobertura vegetal original  associada ao uso 

agrícola intensificaram os processos erosivos que se refletem em  amplas voçorocas que contribuem 

para o assoreamento dos corpos hídricos e formação de areais (Trindade, 2007). O uso de 

agroquímicos nas atividades agrícolas, principalmente na produção de grãos, caracteriza outro 

contexto de Pressão no solo e água (Figuras 2 e 3).



 
 

440000

440000

460000

460000

480000

480000

500000

500000

80
00

00
0

80
00

00
0

80
20

00
0

80
20

00
0

80
40

00
0

80
40

00
0

80
60

00
0

80
60

00
0

80
80

00
0

80
80

00
0

Fonte: Imagem Landsat II 1980.

0 7 14 21 283,5
Kilometers

�

Legenda
Vias de acesso
Rede de Drenagem
Companhia Mineira de Metais
Represa de Três Marias
Áreas de monoculturas - Pinus e eucalipto.
Projeto Codevasf
Áreas Urbanas
Áreas Umidas indivisas
Áreas com vegetação de Cerrado e suas gradações.

Uso e cobertura do solo em 1980.
100000

100000

900000

900000

78
00

00
0

78
00

00
0

86
00

00
0

86
00

00
0

 
Figura 2 – Mapa de Uso e Cobertura dos solos em 1980. 
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Figura 3 – Mapa de Uso e Cobertura dos solos em 2007. 



� � O Mapa de uso e cobertura do solo de 1980 mostra as primeiras transformações da paisagem 

regional. As áreas ocupadas pelas monoculturas de pinus e eucalipto podem ser observadas em 

meio a ampla distribuição da cobertura vegetal original do cerrado. O mapa de 2007 mostra a 

diversificação das atividades agrícolas na área em estudo. A produção de grãos e a agricultura 

irrigada em pivô central se expandiram, com destaque para a soja e o café. 

  Os últimos 50 anos marcaram a história da região em estudo, quando a chegada de 

investimentos federais e o desenvolvimento agropecuário e industrial fundamentaram o uso e a 

ocupação do solo, bem como a estruturação da rede urbana. Os problemas ambientais decorrentes 

sinalizaram a necessidade de intervenções rumo à busca de sustentabilidade na apropriação dos 

recursos naturais. 

 Buritizeiro, Três Marias e Pirapora compõem o cenário urbano da área, com um total de 

aproximadamente 104 mil habitantes, com 90% de população urbana.  

 
Tabela 1 – Evolução demográfica regional. 
Cidade População 

Pirapora Ano Rural Urbana Total 
 1980 31.497 1.176 32.673 
 1991 45.492 859 46.351 
 2007 49.348* 921* 51636 
Três Marias 1980 9.787 8.487 18.274 
 1991 20.092 1.307 21.399 
 2007 22.486* 1.053* 26431 
Buritizeiro 1980 9.787 8.487 18.274 
 1991 18.069 6.408 24.477 
 2007 21.773* 4.103* 26133 

 Fonte: IBGE, 2007. *Dados 2000 
  
  Incipientes políticas de infra-estrutura urbana regional resultam em problemas no 

gerenciamento dos resíduos sólidos (coleta e disposição) e no setor de esgotamento sanitário. Não 

há sistemas de coleta e tratamento de esgotos, predominando fossas negras ou lançamentos diretos 

nos afluentes do rio São Francisco. Neste sentido, há uma clara contaminação das águas por 

coliformes.  

 

4.  TRABALHOS PRÉVIOS  

   Os primeiros Estudos na região da represa de Três Marias e na área de influência da CMM 

foram realizados por alunos da “Fachhochschule München” (1991) no rio São Francisco, os quais 

constataram alterações no pH e a presença dos Metais Pesados Níquel, Cobre, Zinco, Cádmio, 

Manganês, Cromo e Chumbo.  

 Oliveira (2007) investigou a contaminação por metais pesados nas águas e sedimentos de 

corrente nas margens do Rio São Francisco e tributários, a jusante da Represa, encontrando 



concentrações importantes para Al, Mn, Fé, Ca, Mg, K e Na. Quanto aos metais zinco e cádmio, 

estes violaram os valores legais permitidos, chegando respectivamente a 15,9 e 6,5 vezes acima do 

limite. A autora destaca que em relação aos dados de 1980 e 1991 os níveis de contaminação têm 

diminuído. 

  Trabalhos realizados na bacia hidrográfica do Rio do Formoso, município de Buritizeiro, por 

Baggio et al (2007), evidenciaram as conseqüências inerentes das atividades agropecuárias  em 

concentrações diferenciadas de Pb, Cu, Cd e Zn .Viana (2006), em estudo hidrogeoquímico das 

veredas,  revelou a  ocorrência de cobre e zinco próximo as plantações de grãos e às áreas silvícolas. 

Ribeiro (2007) identificou níveis de contaminação para Cd, Cu, Pb  e Ni no Rio São Franscico em 

Pirapora  relacionados a efluentes industriais. 

  O IGAM atualmente realiza o monitoramento de 99 pontos no rio São Francisco, dos quais 

03 estão localizados na área de estudo. Neste contexto, os problemas identificados evidenciam a 

necessidade de integração dos resultados dos diferentes estudos no sentido de se conhecer o 

diagnóstico da qualidade da água, as mudanças ocorridas no período proposto e as possíveis causas 

da poluição/contaminação. 

 
 
5.  METODOLOGIA 

 Foram utilizados dados secundários do Projeto Águas de Minas, executado pelo Instituto 

Mineiro de Gestão das Águas - IGAM, especificamente o Índice de Qualidade da Água (IQA), e a 

Contaminação por Tóxicos (CT) e Metais Pesados. A rede de monitoramento na área de estudo 

apresenta três pontos: SF015, à jusante da represa de Três Marias; SF017, que compreende o rio 

Abaeté próximo à foz do São Francisco e SF019, à montante da foz do rio das Velhas (figura 2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4: Mapa de localização dos pontos monitorados pelo projeto Águas de Minas. 

 
A fim de representar o perfil espacial dos parâmetros abordados, foram utilizadas 

representações gráficas, cujas análises resumem-se na descrição do comportamento evolutivo do 

IQA, da CT e dos Metais Pesados nos três pontos durante o período de 1997 a 2007. Para a 

execução das análises, foram estabelecidos níveis de qualidade, em acordo com a metodologia do 

IGAM, a saber: Excelente (IQA entre 90-100), Bom (IQA entre 70-89), Médio (IQA entre 50-69), 

Ruim (IQA entre 25-49) e Muito Ruim (IQA entre 0-24). A contaminação por tóxicos é classificada 

como Alta, Média e Baixa. Os Metais Pesados foram avaliados em comparação com os limites 

estabelecidos pela Resolução CONAMA 357 de 2005. 

 Para o estudo da evolução da cobertura e uso do solo, foram utilizadas as imagens de Satélite 

LANDSAT III de 1980 e CIBERS II 2007, composição RGB 432, tratadas nos softwares Spring e  

ArcGis 9.2 na geração dos mapas e na quantificação da expansão dessas atividades.  

 Os trabalhos de campo foram fundamentais para o levantamento de dados primários e 

confirmação das informações levantadas em gabinete. Neste sentido, buscou-se enfocar a 

identificação das possíveis fontes de poluição, bem como o levantamento de dados de cobertura e 

uso do solo para treinamento e classificação das imagens. 
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6. RESULTADOS E DISCUSSÕES. 

  Segundo o Relatório do IGAM (2005), os principais fatores de pressão antrópica nas águas 

em Três-marias estão relacionados à agricultura, aos processos de operação da represa e ao 

lançamento de esgotos domésticos. No rio Abaeté, a agropecuária, a atividade minerária e o 

lançamento de esgotos domésticos são mais representativos. No caso do Rio São Francisco em seu 

trecho situado na região norte de Minas Gerais, além da poluição difusa derivada da agricultura 

destaca-se o lançamento de esgotos sanitários e efluentes industriais como principais fatores de 

pressão. A figura 5 ilustra as principais atividades potencialmente impactantes na qualidade das 

águas fluviais na área. 
 

 
Figura 5 - Principais fontes de poluição   relacionados ao uso do solo na área de estudo. i) Barragem 
de rejeitos da empresa Votorantim em Três Marias. ii)Monocultura de eucalipto na sub-bacia do 
Rio de Janeiro. ii) efluente industrial liquido; iv) emissão de particulados atmosféricos do distrito 
industrial de Pirapora. 
 
 

6.1 Índice de Qualidade da Água (IQA). 

  O Índice de Qualidade da Água foi desenvolvido com base na técnica Delphi, proposta na 

década de 50 e que consiste na consulta de especialistas quanto aos parâmetros mais relevantes para 

a análise da qualidade da água. Segundo Magalhães Júnior (2003), os IQA´s estão dentre os índices 

ambientais mais conhecidos no mundo, tendo o primeiro sido proposto por  Horton em 1965. 



Porém, os mais conhecidos foram desenvolvidos pela agência americana “National Sanitation 

Foundation” a partir de 1970.  

 São dois tipos principais de IQA adotados no mundo: o aditivo e o multiplicativo, ambos 

considerando 9 parâmetros e seus respectivos pesos. No Brasil, os estados vêm adotando os IQA 

aditivo e multiplicativo em seus sistemas de monitoramento da qualidade da água, adaptando-os aos 

interesses e especificidades regionais. Em Minas Gerais, o monitoramento e avaliação da qualidade 

da água é executado pelo IGAM (Projeto Águas de Minas), que utiliza o IQA multiplicativo 

considerando os seguintes parâmetros e respectivos pesos: Oxigênio Dissolvido - OD (0,17), 

Coliformes fecais (0,15), Ph (0,12), Demanda Bioquímica de oxigênio - DBO (0,10), Nitratos 

(0,10), Fosfatos(0,10), Temperatura(0,10), Turbidez (0,008) e Sólidos Totais Dissolvidos - STD 

(0,008). 

 A análise espacial do ÍQA na região estudada indica diferenças significativas, evidenciando 

melhores padrões para a área de Três Marias. A correlação da variação sazonal pode ser verificada 

em todo o segmento, no entanto essas alterações são mais significativas  em Pirapora,  o que está 

relacionado aos piores valores de IQA.  

O ponto do Rio Abaeté apresentou, dentre os avaliados, os piores índices. Alterações 

consideráveis para turbidez foram detectadas, fato associado às litologias abundantes de arcózios 

cujos minerais são muito solúveis na água (Oliveira, 2007). Estas rochas são comumente exploradas 

na região pelas atividades de garimpo. 

   

 
Figura 6:  IQA  entre 1997 e 2007. 

 
 Três Marias apresenta um IQA Médio de 68,7. Este valor demonstra temporalmente a relação 

direta com a sazonalidade, já que os melhores valores calculados referem-se a estação seca, como 

evidenciado pelas amostragens no mês de setembro. Saliente-se também que ocorreu uma melhora 



significativa nos últimos três anos, com valores acima de 60,0.  A análise dos dados diretos mostra 

que os parâmetros com maior variação acima dos padrões são respectivamente OD, Coliformes 

Fecais e Totais e fosfatos. Os pontos próximos a Três Marias, que se referem ao rio Abaeté, 

evidenciaram um IQA  Médio de 66,7 cuja variação  principal é para os padrões de Turbidez. 

Houve poucas incidências para coliformes fecais e totais  bem como para os fosfatos.   

 Em Pirapora, a evolução temporal define um IQA Médio de 66,8 que não reflete as variações 

no período, o qual foi marcado por índices ruins até o ano de 2004.  O histórico das análises não 

indica uma tendência de mudança de nível do IQA, permanecendo acima de 50,0 nos últimos dois 

anos.  As variações mais significativas ocorreram para Coliformes totais e fecais, Fosfato total e 

Turbidez. 

  
6.2 Contaminação por Tóxicos (CT) 

  A contaminação por tóxicos refere-se às concentrações observadas para amônia, arsênio, 

bário, cádmio, chumbo, cianetos, cobre, cromo hexavalente, índice de fenóis, mercúrio, nitritos, 

nitratos e zinco, de acordo com os limites das classes definidas na Deliberação Normativa COPAM 

nº 10/86 (classes Baixa, Média e Alta). 

  O índice de contaminação por tóxicos ocorre em padrões semelhantes em todo o segmento, ou 

seja, a CT média é relativamente baixa no período. Para uma melhor compreensão dos valores de 

CT, os metais pesados foram avaliados individualmente, o que permitiu identificar e acompanhar a 

a evolução de sua presença nas águas, já que estes elementos são recorrentes desde  os primeiros 

estudos na década de 90. 

  Os teores de chumbo apresentaram níveis de contaminação no segmento estudado entre 1998 

e 2004, tendo estabilizado a partir de 2005. Podem ser evidenciados quatro picos de contaminação 

em Três Marias e Pirapora.  
 

 
 Figura 7: Teores de Chumbo. 



 
   A correlação temporal dos níveis de chumbo pode estar relacionada à mobilização e 

transporte do metal no Rio, uma vez que as maiores concentrações encontram-se em Três Marias, 

distante aproximadamente 160 km e as concentrações em Pirapora são consecutivas às variações a 

montante. 

 A contaminação por chumbo na seção analisada em Pirapora apresentou-se alterada somente 

em três amostras entre 1997 e 2007. Dentre as 31 amostras, o ponto  no Rio Abaeté apresentou 08 

vezes o índice de chumbo superior ao ideal estabelecido, principalmente no período chuvoso, no 

entanto os maiores valores de contaminação por chumbo estão em Três Marias.   

  Os valores de Cádmio também foram mais elevados em Três Marias. Não obstante, Pirapora 

também apresentou índices de contaminação por cádmio superiores aos permitidos pela legislação 

em três amostragens entre 1998 e 2000. É importante ressaltar que a partir do final de 2000 não 

foram observadas variações indicando uma estabilização no ciclo do Cádmio. 

 

 
 Figura 8: Teores de Cádmio. 

 
  As maiores proporções de Cobre encontradas nos pontos estudados foram igualmente para 

Três Marias, Pirapora e no Rio Abaeté. A ocorrência de níveis de contaminação para Cobre 

apresenta semelhanças de recorrências ao longo do tempo, determinando a contaminação em todos 

os pontos em 1999, 2002 e 2005. Em termos espaciais a distribuição é semelhante, o que evidencia 

a correlação da contaminação por cobre neste segmento do Rio São Francisco. 

 



 
 Figura 9:Teores de Cobre 

 
 O teor de zinco variou muito, tanto temporalmente quanto espacialmente, mas os níveis se 

mantiveram abaixo do valor de referência. As alterações acima dos valores permitidos se destacam 

em Três Marias em 2000 e 2004. Vale atentar para as mencionadas variações têmporo-espaciais dos 

teores de Zinco, o que indica uma mobilização do elemento no segmento. 

 

 
Figura 10:  Teores de Zinco. 

 

  Os valores encontrados para chumbo na década de 80, e no inicio do monitoramento do 

IGAM, demonstram a importância do estudo da presença desse elemento na região de Três Marias, 

o que fica evidente na  variação dos níveis em todo o período. Em relação aos demais elementos 

tóxicos, muitas vezes ocorrem níveis acima do permitido no mesmo período, o que indica fontes 

comuns de contaminação. Segundo Pereira (2004) o chumbo é um metal pesado perigoso na sua 



forma dissolvida, principalmente na forma iônica, pois assim, está disponível para ser assimilado 

pela biota aquática, podendo atingir concentrações 1400 vezes maiores que as encontradas na água.  

 A preocupação com as concentrações de tóxicos encontrados nas águas regionais é 

justificativa, principalmente, pelos efeitos nocivos  à saúde humana e animal. No caso do Rio São 

Francisco o risco é ainda mais evidente tendo em vista o uso direto das águas para consumo 

doméstico, dessedentação animal, pesca e irrigação.   

 

7.  CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 A evolução temporal dos parâmetros de qualidade da água estudados indica significativas 

melhoras no Índice  de qualidade da água (IQA) desde o inicio do monitoramento em 1997, apesar 

da crescente expansão das atividades agrícolas. Neste sentido, duas constatações são importantes:  

- a  influência da represa  de Três Marias, funcionando como um nível de base fluvial regional, 

retendo sedimentos e poluentes e condicionando a qualidade da água à jusante; 

- verificação de maiores índices de contaminação da água para os  metais Cd, Cu, Pb e Zn, fato 

associado aos processos industrias da região. 

 E importante destacar ainda que a melhora da qualidade da água e dos níveis de toxidade em 

termos temporais pode ter sido condicionada pela crescente fiscalização e obrigatoriedade de 

implantação de Planos de Controle Ambiental para o tratamento de efluentes industriais líquidos em 

Três Marias  e Pirapora. 

 As alterações do uso do solo ocorreram principalmente para as atividades agropecuárias, as 

quais são as responsáveis pelos maiores índices de turbidez em Pirapora. A agropecuária é, 

reconhecidamente, uma atividade associada ao aumento de índices de turbidez devido à fragilização 

do solo quanto ao surgimento de focos de erosão acelerada, os quais aumentam a carga sedimentar 

em suspensão carreada para os cursos d´água pelos fluxos fluviais e pluviais.     

    O Enquadramento das águas da área como classe 2 merece atenção quanto aos padrões de 

toxidade, uma vez que têm sido encontradas com freqüência concentrações de tóxicos acima dos 

valores máximos permitidos para a classe 2 conforme a resolução do CONAMA 357/2005. 
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