Relatório Executivo das amostragens de água
superficial do Ribeirão Arrudas e do Córrego
Ferrugem – Belo Horizonte/MG
Março/2015

PCP 006-2015

Revisão 00

31-03-2015

Objetivos
O objetivo deste documento é informar o tipo de metodologia utilizada na amostragem
de água superficial do Ribeirão Arrudas e do Córrego Ferrugem.

Metodologia de coleta
Documentos de referência
Esta metodologia segue o especificado pelo Procedimento Técnico PT-005 “Amostragem
de água e efluentes – ver.04” da Icatu Meio Ambiente.
Outros documentos de referência: ABNT NBR ISSO 9898, ABNT NBR ISSO/IEC 17000,
ABNT NBR ISSO/IEC 17025 e SMEWW 1060, 2550, 4500 H+ -, 4500-O G.

Pontos de Coleta
Os seguintes pontos de coleta foram previamente delimitados em visita à campo de
representantes das empresas Icatu, Consominas e Engesolo em atendimento à Sudecap.

Figura 1. Localização geográfica dos pontos de coleta do Córrego Ferrugem e Ribeirão
Arrudas.
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Foram realizadas coletas de amostras simples em três pontos amostrais (Figura 2) de
trechos do Arrudas e Ferrugem, conforme:

Figura 2. FER – Ponto do Córrego Ferrugem: Ponto localizado no Córrego Ferrugem, à montante
de sua confluência com o Ribeirão Arrudas. Coordenadas: 603665,822424m L 7793465,57198m S
23K.

Figura 3. ARM – Ponto do Ribeirão Arrudas Montante: Ponto localizado no Ribeirão Arrudas, à
montante de sua confluência com o Córrego Ferrugem. Coordenadas: 603569,798303m L
77936467,57198m S 23K

Figura 4. ARJ – Ponto do Ribeirão Arrudas Jusante: Ponto localizado no Ribeirão Arrudas, a
aproximadamente 8 km à jusante da confluência do Córrego Ferrugem com o Ribeirão Arrudas.
Coordenadas: 606441,579964m L 7796196,48404m S 23k
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Os corpos d’água possuem correnteza e não há forma de alcançar sua margem a pé para
realizar a coleta diretamente no frasco. Dessa forma, a coleta das amostras foi realizada
içando um balde, por meio de uma corda, até a superfície dos corpos d’água. A água
coletada neste balde foi despejada em um béquer e transportada nos frascos de coleta.
Foram realizadas três procedimentos de ambientações no balde utilizado para coletar
água dos corpos d’água. O mesmo foi realizado no béquer utilizado para fazer o
transporte da água do balde para os frascos. A ambientação dos frascos é dispensado
pois utiliza-se frascos previamente lavados e secos.
A temperatura da amostra foi medida imediatamente após a coleta, por meio da
introdução de um termômetro digital no balde coletor, após a estabilização da leitura. A
leitura da temperatura pós-coleta foi realizada no laboratório, para garantir que houve
a preservação das amostras (temperatura entre 4°C e 10°C).

Figura 5. Preservação das amostras em gelo e caixas térmicas.

O pH da amostra foi medido imediatamente após a coleta, por meio de um pHmetro
devidamente calibrado em laboratório.
A determinação do oxigênio dissolvido foi realizada por meio de uma sonda
previamente verificada e calibrada. Em campo, após ligar o equipamento, aguardou-se
a polarização da membrana, que então foi submergida na amostra. Após a estabilização
dos valores foi realizada a leitura.
O termômetro, o pHmetro e o oxímetro foram lavados com água destilada após cada
leitura.
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Figura 6. Amostragem de água do Córrego Ferrugem e Ribeirão Arrudas: metodologia de coleta e material
de coleta.

As demais amostras, em seus respectivos frascos, foram identificadas e transportadas
em caixas térmicas com gelo até o laboratório da Icatu e o laboratório da Hidrocepe.
O quadro abaixo resume os parâmetros, o tipo de recipiente, o volume coletado, a forma
de preservação e os prazos ideal e máximo de análise:

PARÂMETRO

FRASCO

VOLUME

PRESERVAÇÃO

METODOLOGIA

Condutividade

Polietileno

500 mL

Refrigerar a 4°C

Demanda bioquímica de
oxigênio (DBO)
Óleos e graxas

Polietileno

1000 mL

Refrigerar a 4°C

Medidor de bancada
microprocessado
SWEWW 5210 B

Vidro âmbar

1000 mL

HCl ou H2SO4 até pH < 2

SMEWW 5520 D

Sólidos suspensos totais

Polietileno

200 mL

Refrigerar a 4°C

SMEWW 2540 D

Sólidos sedimentáveis

Polietileno

1000 mL

Refrigerar a 4°C

SMEWW 2540 F

Turbidez

Polietileno

100 mL

SMEWW 2130 B

Demanda química de
oxigênio (DQO)
Temperatura

Polietileno

100 mL

Refrigerar e manter ao
abrigo de luz
H2SO4 até pH < 2;
refrigerar a 4°C

Oxigênio dissolvido

SMEWW 5220 D

Análise in loco com sensores calibrados

pH
Fosfato
Série nitrogenada

Amostras encaminhadas à Hidrocepe*

*Hidrocepe – Serviços de Qualidade Ltda. CNPJ: 00.133.858/0001-24. Certificação ISO 9001-2000.
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O registro das preparação do material, atividades realizadas durante a amostragem,
condições do tempo e do entorno da área de coleta, bem como anotações de
observações pertinentes, foram anotadas no C.A. (Controle de amostragem de águas,
efluentes e corpos hídricos) como demonstrado na Figura 7.

Figura 7. Controle de amostragem de águas, efluentes e corpos hídricos da Icatu Meio Ambientem LTDA.
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