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RESUMO 

A água é uma substância considerada como fonte da vida, os cursos hídricos abrangem 

um valor imensurável em todos os processos de abastecimento humano, animal, vegetal e 

produtivo, portanto o cuidado com os recursos hídricos devem se intensificar de forma 

contínua, visto que estes são essenciais ao ser humano. No entanto, por maior que seja essa 

importância, a população continua poluindo os recursos hídricos, especialmente suas 

nascentes com despejos de efluentes urbanos, agrícolas e industriais. O presente artigo 

constitui a análise qualitativa do curso hídrico córrego Cintra situado na cidade de montes 

claros - MG a fim de identificar o estado físico através do cálculo de índice de qualidade da 

água (IQA). Para tanto, foram coletadas, em setembro de 2016, amostras de água e realizadas 

análises físico-químicas e microbiológicas de quatro pontos distintos do Córrego Cintra, no 

ponto correspondente a nascente (Ponto 1), dois pontos intermediários (Pontos 2 e 3) e no 

ponto 4 correspondente a foz do curso hídrico (Ponto 4). No ponto 1, a nascente foi 

classificada com um bom índice de qualidade, de acordo com as especificações do instituto 

mineiro de gestão das águas (IGAM), no ponto 2 intermediário foi classificado como ruim, no 

ponto 3 também intermediário obteve-se o índice de qualidade médio e no ponto 4 foz do 

córrego do Cintra, apresentou índice de qualidade da água ruim. Conclui-se que curso hídrico 

encontra-se com uma boa qualidade de água somente na área correspondente à nascente.  

Palavras chaves: qualidade da água; efluente; poluição; impacto ambiental. 

 

INTRODUÇÃO 

A água é, sem dúvida alguma, um dos recursos mais preciosos do nosso planeta, e de 

quantia imponderável. Além de ser indispensável para a adequada qualidade de vida da 

sociedade e essencial para a conservação dos ciclos químicos, geológicos, biológicos que 

mantêm em constância os ecossistemas. 
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Cerca de 70% da superfície da terra é composta por água no estado líquido. Os recursos 

hídricos superficiais gerados no Brasil equivalem 50% do total dos recursos da América do 

Sul e 11% dos recursos mundiais, totalizando cerca de 168.870 m³/s a sua vazão (TUCCI et 

al., 2001). A precaução com a qualidade de água é relativamente moderna, as propostas mais 

decrépitas de rendimento de recursos hídricos tratavam com maior destaque o aspecto 

quantitativo, buscando assegurar as vazões necessárias aos inúmeros usos supostos para os 

mesmos (MOTA 2008). 

Devido ao grande crescimento da população humana, consequentemente as atividades 

antrópicas também vem crescendo gradativamente, e o uso dos   recursos hídricos superficiais 

tem se intensificado. Estes são diretamente afetados, diante da grande demanda, pois além de 

receber os mais diferentes tipos de efluentes domésticos, agrícolas e industriais, sofrem com a 

perda de mata ciliar e assoreamento. Diante de tais circunstâncias, faz- se necessário estudos e 

criação de políticas públicas para o uso sustentável da água, especialmente dos cursos 

superficiais. 

METODOLOGIA 

Descrição da Área 

O córrego do Cintra, o objeto de estudo do presente trabalho, tem sua bacia 

hidrográfica localizada na área urbana do município de Montes Claros, localizado no norte do 

estado de Minas Gerais. O córrego do Cintra tem sua nascente localizada no bairro Santa Rita 

II. O curso hídrico possui extensão de aproximadamente 7000m, percorrendo dezoito bairros 

do município de Montes Claros, dentre os quais se destacam os bairros Cintra, Vila Ipiranga, 

Monte Alegre, Santa Rita II, Lourdes, Alcides Rabelo, JK e Renascença. O córrego do Cintra 

é um dos afluentes do rio Vieira que deságua no rio Verde Grande, sendo este afluente direto 

do rio São Francisco.    

A delimitação da bacia hidrográfica do Córrego do Cintra, figura 1, foi realizada no 

laboratório de Topografia, Cartografia e Geoprocessamento da Faculdade Santo Agostinho, 

Campus JK, localizada no município de Montes Claros- MG. Para tanto foi utilizado o 

software Qgis, com o auxílio da ferramenta Taudem Análises Hidrológicas.  
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Figura 1: Delimitação da bacia hidrográfica do Córrego do Cintra. 

Fonte: Próprio autor. 

 

Qualidade da Água  

 Para realizar a análise de água foram coletadas, em setembro de 2016, amostras de 

quatro pontos ao longo do córrego do Cintra: 

 Ponto 1 - Coordenadas 16°44'21.65"S e 43°51'9.47"O: Correspondente à nascente do 

Córrego do Cintra. Localizado em residência, no bairro Santa Rita II.  

 Ponto 2 - Coordenadas 16°43'20.32"S e 43°50'52.46"O: Ponto Intermediário do Córrego 

do Cintra. Localizado no bairro de Lourdes. 

 Ponto 3 - Coordenadas 16°42'15.65"S e 43°50'42.54"O: Ponto Intermediário do Córrego 

do Cintra. Localizado no bairro Alcides Rabelo.  

 Ponto 4 - Coordenadas 16°41'18.51"S e 43°51'20.25"O: Correspondente à foz do 

Córrego do Cintra. Localizado entre o bairro Renascença e o Distrito Industrial do 

município de Montes Claros – MG. Local onde o Córrego do Cintra deságua no Rio 

Vieira. 

Foram realizadas análises de temperatura, pH, oxigênio dissolvido, demanda 

bioquímica de oxigênio (DBO), coliformes totais, nitrogênio total, fósforo total, sólidos totais 

e turbidez que compõem os parâmetros exigidos para cálculo do índice de qualidade da água 

(IQA).  Tais análises foram realizadas nos laboratórios de Microbiologia e de Química, Águas 

e Efluentes das Faculdades Santo Agostinho – Campus JK, localizada no município de 

Montes Claros – MG.  Os parâmetros e as metodologias, adotadas para a análise, estão 

dispostos na tabela 1. Após realizadas as análises das amostras de água do Córrego Cintra, foi 
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realizado o cálculo do IQA. Os resultados do IQA foram classificados de acordo com a tabela 

2, que corresponde aos valores adotados pelo IGAM (Instituto Mineiro de Gestão das Águas). 

Segundo Von Sperling (2007) os índices de qualidade da água foram desenvolvidos pela 

National Sanitation Foundation.  

Tabela 1: Parâmetros e metodologia para cálculo do IQA. 

Parâmetros 

Analisados 

Metodologia Adotada 

Oxigênio 

Dissolvido e 

DBO 

A análise do OD foi realizada no momento da coleta. Para cálculo da DBO, a 

amostras de água foram incubadas em estufa a 20ºC por 5 dias, sendo 

posteriormente analisado o OD nas mesmas e realizado a subtração entre o 

OD inicial e o OD após 5 dias.   

 

Temperatura A temperatura da água foi analisada no momento da coleta das amostras, 

com a utilização de termômetro. 

 

Coliformes 

Totais 

Foi feito a preparação do meio Rapid HiColiform, o qual foi submetido ao 

processo de esterilização, autoclave, sendo posteriormente adicionadas ao 

meio as diluições de 10ml, 1,0ml e 0,1ml da amostra de água. O resultado da 

análise foi verificado após decorridas 24 hrs, verificando se ocorreu mudança 

de cor e formação de gases nos tubos (Coliformes totais) e levados à luz UV 

para que observasse se ocorreu formação de fluorescência (indicando 

presença de Escherichia Coli). 

 

Sólidos 

Totais 

Foi adicionado, em um Erlenmeyer, 150 ml da amostra de água, que foi 

levado à estufa a 105ºC para secagem. O cálculo foi feito retirando a 

diferença encontrada da amostra antes e depois da secagem na estufa. Para 

maior confiabilidade dos resultados, a análise foi feita em duplicata. 

 

Turbidez A análise de turbidez foi realizada com o auxílio de turbidímetro. 

 

Fósforo Foi feita a análise das amostras utilizando o Ecokit. 

 

Nitrogênio  Foi feita a análise das amostras utilizando o Ecokit. 

 

pH Para análise do potencial hidrogeniônico, foi feita a análise das amostras 

utilizando o pHmetro.  

 

Fonte: Próprio autor. 

Tabela 2: Classificação do IQA, segundo o IGAM.  

 NSF (IGAM-MG) 

Excelente 90 < IQA ≤ 100 

Bom 70 < IQA ≤ 90 

Médio 50 < IQA ≤ 70 

Ruim 25 < IQA ≤ 50 

Muito Ruim 0 < IQA ≤ 25 
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Fonte: Instituto Mineiro de Gestão das Águas. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Os resultados das análises dos nove parâmetros de qualidade da água, coletada em 

quatro pontos distintos do Córrego do Cintra, encontram-se dispostos na tabela 3. 

Tabela 3: Resultados das análises. 

Resultados Análises Para Cálculo de IQA 

Parâmetros 

Analisados 

Unidade de 

Medida 

Ponto 1 Ponto 2 Ponto 3 Ponto 4 

Oxigênio Dissolvido mg/L 8,0 4,0 6,0 6,0 

DBO mg/L 1,0 3,0 2,0 3, 0 

Temperatura ºC 23 25 24 25 

Coliformes Totais NMP/100 ml 240 > 1600 > 1600 > 1600 

Sólidos Totais mg/L 312,67 664,26 482,33 608,34 

Turbidez NTU 6,0 18,0 5,0 10,0 

Fósforo mg/L 0 0,9789 0,9789 0,6526 

Nitrogênio Amoniacal mg/L 0,607 2,428 3,642 3,642 

pH  - 6,5 8 8,0 9,0 

IQA  76 46 52 49 

Fonte: Próprio autor.      

 

O resultado encontrado para o índice de qualidade da água, no ponto 1, foi de 76, 

indicando um bom índice de qualidade da água, segundo o IGAM. Neste ponto, os parâmetros 

analisados demonstraram estar com um grau de qualidade próximo ao desejado, com exceção 

dos parâmetros de coliformes totais e sólidos totais. Tal situação pode ser justificada pelo fato 

da água deste ponto ser utilizada para a realização de atividades domésticas, logo, a atividade 

antrópica é intensa, o que pode acarretar em uma contaminação, bem como uma turvação na 

mesma. 

Após realizar a análise dos nove parâmetros de qualidade da água da amostra de água 

do ponto 2, e realizar o cálculo de IQA, obteve-se o resultado de 46, indicando, segundo a 

classificação do IGAM, um IQA ruim. Dentre os pontos que foram analisados, o ponto 2 é o 

que está mais próximo de residências e urbanização. Logo, há uma maior interferência 

antrópica, acarretando grandes impactos no curso hídrico. Neste ponto os parâmetros de 

coliformes totais, nitrogênio, fósforo e sólidos totais, apresentaram-se elevados. O oxigênio 

dissolvido apresentou um baixo valor. Os resultados supracitados têm relação direta com o 

lançamento de efluentes próximo ao ponto de coleta da amostra, acarretando em graves 

impactos ao curso hídrico, que podem ser comprovados pelos resultados obtidos.  



                   XI Encontro Nacional de Águas Urbanas – 5 a 7 de Julho de 2017 – Belo 
Horizonte 

 

O resultado de IQA encontrado para este o ponto 3 foi de 52, indicando, de acordo 

com a classificação do IGAM, um índice de qualidade de água médio. Neste ponto, os 

resultados de coliformes totais e fósforo se apresentaram elevados. Tal fato tem a influência 

do lançamento de efluentes, pelo fato de terem sidos obtidos resultados comprovadores da 

presença de coliformes e fósforo. 

Após realizadas as análises da mostra de água coletada no ponto 4, o resultado obtido 

do cálculo de IQA foi de 49, o que indica, segundo a classificação adotada pelo IGAM, um 

índice de qualidade da água ruim. Neste ponto, correspondente à foz, o Córrego do Cintra 

apresentou elevados valores de Coliformes totais, nitrogênio fósforo e sólidos totais. Tais 

parâmetros indicam a má qualidade da água do curso hídrico, em decorrência do lançamento 

de efluentes e presença de lixo.  

 

CONCLUSÕES 

O córrego do Cintra é um importante curso hídrico no município de Montes Claros – 

MG, entretanto é nítida a má qualidade de suas águas. Tendo em vista os resultados obtidos 

no presente estudo, constata-se que o Córrego carece de ações de preservação e recuperação, 

por parte da comunidade e poder público.  Cabe ao poder público e órgãos ambientais 

responsáveis atuar de forma efetiva em ações de monitoramento, fiscalização, planejamento e 

aplicação de penalidades por infrações às legislações ambientais. É necessário realizar 

imediata revitalização do córrego Cintra, para uma melhora na qualidade da água deste curso 

hídrico, o que acarretará em benefícios a curto, médio e longo prazo.    
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