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AVALIAÇÃO DOS IMPACTOS AMBIENTAIS NOS PARÂMETROS FÍSICO-
QUÍMCOS DA ÁGUA NO CÓRREGO DOS ÍNDIOS EM DECORRÊNCIA DA 

AUSÊNCIA DE SANEAMENTO BÁSICO NA CIDADE DE MALACACHETA-MG  

Junielly Barbosa Gomes1 ; Gilvânia Alves Pinheiro 2; Maria Helena Rodrigues 3; Valéria Rosado 
Pinheiro 4 & Nínive Bastos Oliveira Carvalho 5  

Palavras-Chave – saneamento, parâmetros físico-químicos, recursos Hídricos  

Devido o crescimento acelerado da população e da urbanização, os recursos hídricos vêm sofrendo 
grandes alterações provenientes dos impactos antrópicos, como descarte inadequado de resíduos no curso 
dos rios, lançamento de efluentes domésticos e industriais, desmatamento, eutrofização artificial, 
mineração entre outros. Tais impactos têm contribuído para a alteração da qualidade e quantidade de água 
causando a contaminação e perda da fauna e flora (QUEIROZ; BERRO, 2011). 

De acordo com o relatório do  Minas Trata Esgoto 2016, divulgados  pela  Fundação Estadual do Meio 
Ambiente (FEAM), mais de 36% das cidades do estado de Minas Gerais não realizam o tratamento de 
esgoto de maneira correta, situando-se na faixa alarmante segundo o  Índice de Avaliação do Esgotamento 
Sanitário Municipal, enquanto que apenas 16,30% dos municípios classificaram-se como bons. 

A  cidade de Malacacheta, município situado no interior de Minas Gerais, com uma população 
estimada de 18.776 habitantes e uma  área de 727,886 Km2, é  drenada pela Bacia Hidrográfica do Rio 
Suaçuí e, segundo o Relatório Minas Trata Esgoto (FEAM, 2016), apenas 27,88% da população de 
Malacacheta é atendida por rede coletora de esgoto. Sendo assim, o restante da população despeja o 
esgoto in natura nos corpos hídricos que passam pelo município, como o Córrego dos Índios, corpo hídrico  
que corta a cidade em um trecho de alta densidade demográfica  e que nasce a cerca de 2 km da cidade. 

Com o objetivo de detectar os impactos ambientais causados pelo  lançamento irregular de efluente 
doméstico in natura na água do córrego , foram analisados os parâmetros físico-químicos de amostras de 
água à montante e á jusante do Córrego dos Índios, realizando a comparação entre as médias das 
populações referentes ao ponto à montante e à jusante por meio do teste de hipótese. 

Foram realizadas 40 coletas de amostras de água , 20 amostras na nascente  e 20 amostras no ponto 
intermediário do córrego onde o mesmo recebe o esgoto irregular , nas respectivas coordenadas; S 17º 49’ 
53.5’’, W 042º 04’ 17.7’’ e S 17º 50’ 36. 6’’, W 042º 04’ 50.1’’. Os parâmetros físico-químicos analisados 
foram o pH, a temperatura, a alcalinidade, a condutividade, sólidos totais e oxigênio dissolvido. Por questão 
de organização, o ponto à montante foi denominado ponto 1 e à jusante recebeu a denominação de ponto 
2. 

O pH foi medido utilizando o pHmetro HANNA WATER PROOF TESTE, para medir a condutividade 
elétrica utilizou-se o Condutivímetro Portátil – mCA - 150p e o oxigênio dissolvido (OD) foi medido pelo  
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aparelho Medidor Portátil de oxigênio dissolvido, modelo Q 750p. A Alcalinidade foi determinada por 
volumetria titulando a amostra com ácido sulfúrico 0,02 e os sólidos totais pelo método gravimétrico 
segundo a NBR 10664. 

Para a análise estatística utilizou-se  programa R e as  representações gráficas foram obtidas, e 
geradas os valores a partir de gráficos de comparação de média, o Box Plots . Por fim, foi realizado o teste 
t-student, com a finalidade de encontrar o valor de p-valor e testar se há  diferença entre as médias. 

Os resultados do pH apresentaram um ligeiro aumento, 7,3 à montante e 7,90 à jusante. Segundo a 
Resolução CONAMA n° 357, de 17 de março de 2005, as águas doces de classe I, deverão apresentar como 
padrão de qualidade da água pH que esteja entre uma escala de 6,0 a 9,0 . 

Os valores da média e mediana da condutividade elétrica  apresentaram valores bem divergentes, 
sendo que para o  ponto 1 à montante foi de 64,24 µS/cm e no ponto 2 à jusante foi 276,9 µS/cm. Embora 
ainda não exista uma legislação específica que delimite valores de máximo e mínimo referente à 
condutividade normalmente as águas naturais podem variar entre 10 a 100 µS/cm (FUNASA, 2014).  

A alcalinidade apresentou média 54,9 mg.L-1 à montante e 276,9 mg.L-1 à jusante. 
As amostras apresentaram média de 580 mg/L de sólidos totais  à montante enquanto que no ponto 

à jusante apresentou média de 1150 mg/L. Segundo a  resolução CONAMA 357/05, em se tratando de água 
doce, classe III, os valores padrões devem ser de até 500 mg/L.  

Segundo Buzelli e Santino (2013) valores elevados de sólidos totais podem gerar impactos ambientais 
relacionados à navegação, assoreamento dos rios, etc. A quantidade de sólidos totais influenciam também 
na vida aquática, alterando as condições de luminosidade dos cursos hídricos, como conseqüências 
prejudicam os organismos heterotróficos que dependem da demanda de oxigênio dissolvido para 
sobreviverem.  

Apesar de ainda estar dentro dos limites estabelecidos pela Resolução nº 357 de 17 de março de 
2005, houve uma redução considerável do Oxigênio Dissolvido que à montante era de 8,04 mg.L-1 e à 
jusante o valor reduziu para 6,76 mg.L-1. 
 Para o teste de hipóteses foi considerado um nível de significância de 5%, rejeitando-se a hipótese 
nula, de a média em cada parâmetro, serem iguais.  O p-valor encontrado em cada parâmetro foi  menor 
que 0,05, levando-se a crer que não há uma distribuição normal nas amostras analisadas e, portanto as 
médias encontradas para cada parâmetro não são iguais. 
 Os resultados encontrados após a aplicação do teste t-student, indicam que não há igualdade entre 
as médias e que a qualidade da água do Córrego dos Índios está decaindo à medida que o curso d’água 
avança para a zona urbana e isto pode estar relacionado à ausência de saneamento na região. 
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