
1 
 

 
 

   

 
RMPC – Meio Ambiente Sustentável 
Rua José Ribeiro Filho, 207 Sala 803 
Belo Horizonte (MG) 
website: http://www.rmpcecologia.com/  
E-mail: rpcoelho@globo.com 

 

 

 

 

 

 

Impactos ambientais da “pluma de poluição” 
originária da ETE da Copasa em Alfenas (MG) 

 

 

______________________ 

 
Ricardo Motta Pinto Coelho 

CFBio (4 região):  03420 

 

 

 

 

Outubro 2019 



2 
 

 
 

 

1- Introdução 

A represa de Furnas, inaugurada em 1960, é uma das maiores do sudeste do Brasil. 

Com uma superfície alagada maior do que 1.400 km², é de se esperar que o lago tenha 

múltiplos usos com o passar dos anos. Um dos usos que maior destaque tem ganhado nos 

últimos anos refere-se à instalação de empreendimentos aquícolas baseados no cultivo 

intensivo de tilápias em tanques redes. 

A aquicultura intensiva em reservatórios de grande porte situados em águas da União 

é objeto de Política Pública Federal (vide, por exemplo, o DECRETO No 4.895 e a INI Nº 06 DE 

31 DE MAIO DE 2004, dentre outros diplomas legais). A represa de Furnas está incluída entre 

os reservatórios considerados estratégicos destinados a receber grandes empreendimentos 

aquícolas, ou seja, os Parques Aquícolas.  

Um recente estudo, realizado pelo Laboratório de Gestão Ambiental de Reservatórios 

da UFMG – LGAR definiu áreas prioritárias para o estabelecimento de diversos parques 

aquícolas de grande porte no Reservatório de Furnas (Pinto-Coelho et al. 2007). Esse estudo 

deixou claro que as áreas delimitadas para a implantação dos Parques Aquícolas não deveriam 

excluir a priori outras áreas nas quais os empreendimentos aquícolas já estivessem ou 

pudessem vir a ser instalados no reservatório, ao longo dos anos. 

A aquicultura é um dos usos múltiplos de um reservatório que pressupõe a existência 

de boa qualidade das águas. Assim como a captação de água para abastecimento público, a 

irrigação, as atividades de lazer (balneabilidade, esportes náuticos, pesca desportiva, etc.), a 

criação intensiva de peixes em tanques redes exige águas limpas, livre de poluentes, muito 

bem oxigenadas e com baixos teores de matéria orgânica.  

Outros usos múltiplos das águas de um reservatório, no entanto, causam graves 

impactos na qualidade das suas águas. O lançamento de efluentes de estações de tratamento 

de esgotos, sejam eles , plantas de tratamento de efluentes industriais ou estações de 

tratamento de esgotos domésticos (ETEs), mineração, dragagens, estradas de rodagem,  

monocultivos intensivos tais como a cana-de-açúcar, silvicultura e mesmo a pecuária são 

exemplos de usos múltiplos que podem causar uma rápida degradação da qualidade das águas 

de um reservatório, caso não observem a capacidade de suporte dos reservatórios. 

Considerando o acima exposto, não é raro o estabelecimento de conflitos dentre os 

usuários múltiplos de um reservatório. Nesse contexto, é muito comum o conflito de 

pequenos usuários das águas tais como pescadores, aquicultores e demais usuários do espelho 

de água para o lazer com grandes indústrias, abatedouros, granjas, fazendas com pivôs 
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centrais para irrigação e companhias de saneamento responsáveis pela gestão de unidades de 

tratamento de esgotos domésticos de cidades de médio porte.  

Os braços do reservatório de Furnas situados ao redor da cidade de Alfenas 

aparentemente, constituem em um bom exemplo, de conflitos frequentes entre usuários das 

águas de um grande reservatório tropical.  

O lançamento de esgotos parcialmente tratados pela ETE de propriedade da 

Companhia de Saneamento de MG – Copasa, situada em Alfenas (MG), aparentemente está 

causando o estabelecimento de uma “pluma” de eutrofização que se estende por vários 

quilômetros no braço do rio Cabo Verde. Essa “pluma” pode estar causando fenômenos 

associados à má qualidade das águas, dentre os quais podemos mencionar: florescimentos de 

cianobactérias, assoreamento, desenvolvimento de macrófitas (aguapés), queda brusca na 

oxigenação das águas e mortandade de peixes. 

 As recentes mortes de peixes em tanques rede em diversos empreendimentos 

situados no braço do rio Cabo Verde, próximos a ETE Copas/Alfenas podem ser aqui 

mencionadas. O boletim de ocorrência de um desses eventos (BO M2855-2019-0811140,  

lavrado pela 9ª Delegacia da PMMG, em de 11 de maio de 2019), comprova a morte de várias 

toneladas de peixes em tanques redes nos citados empreendimentos.  

Os resultados das análises de qualidade de água das regiões do lago de Furnas 

localizadas próximas a ETE da Copasa e que foram solicitados pelo MPMG (Noticia  

0016.19.000166-5 de 15 de maio de 2019/ REDS – 2019-022008340-001), realizados pela 

UNIFENAS (Laudo número 14127 de 3 de junho de 2019) comprovam a má qualidade das 

águas da represa nessa região, com valores inadequados para a Classe 2 (CONAMA 357) em 

diversas variáveis tais como DBO, DQO, etc.   

 

2- Objetivos 

O objetivo do presente estudo foi testar e eventualmente comprovar três hipóteses 

associadas à possível relação causal entre a poluição originada pelo lançamento dos efluentes 

da ETE-Copasa de Alfenas e a recente mortandade de peixes observada em empreendimentos 

aquícolas situados no braço do reservatório de Furnas situados a cerca de 6 km a jusante da 

entrada dos efluentes dessa ETE. Nesse sentido, foram testadas três hipóteses de estudo: 

 

Hipótese 1 – A ETE da Copasa causa o aparecimento de uma “pluma” de nutrientes e 

poluentes que estende-se por vários quilômetros na represa de Furnas, afetando 

todo o braço do rio Cabo Verde.  



4 
 

 
 

A hipótese acima poderá ser comprovada através da delimitação da “pluma” de 

poluentes que possivelmente se propaga a partir da entrada dos poluentes originados pela ETE 

para o interior do reservatório de Furnas, ao longo do braço do rio Cabo Verde, por alguns 

quilômetros à jusante dessa fonte pontual de poluentes orgânicos e inorgânicos.  

A delimitação dessa pluma foi feita de modo independente, através de cartogramas 

temáticos onde serão delimitados isolinhas de poluição para diferentes elementos químicos. 

Pretende-se demonstrar que a entrada do efluente da Copasa em Alfenas enriquece as águas 

do reservatório de Furnas com uma série de nutrientes essenciais.  

A transparência da água e os seguintes nutrientes serão mensurados de modo 

intensivo na região de estudos. 

(a) Transparência da água  
(b) Fósforo total 
(c) Sódio (Na) 
(d) Potássio (K) 
(e) Alumínio (Al). 

 

Hipótese 2 – A pluma de nutrientes lançados pela ETE da Copasa em Alfenas é a 
maior responsável pela manutenção de condições hipertróficas da água em todo o 
braço do rio Cabo Verde, Represa de Furnas. 

A entrada dos nutrientes acima citados (bem como de outras substancias) em 

concentrações que muitas vezes superam os limites estabelecidos pela Resolução CONAMA 

352 para águas de Classe II faz com que as águas desse importante compartimento da represa 

de Furnas (braço do rio Cabo Verde) sofram com o fenômeno ecológico amplamente 

conhecido na literatura, fenômeno esse chamado de “hipereutrofização”.  

A principal característica desse fenômeno é o excesso de biomassa de vegetais (macrófitas 

e fitoplâncton) nas águas afetadas. 

O presente estudo pretende testar a hipótese da hipetrofia das águas na região de estudos 

através de duas abordagens distintas e independentes: 

 

(a) Carta temática com as distribuições de clorofila-a medidas diretamente em uma série 

de 30 pontos de coletas cobrindo todo o compartimento da represa de Furnas 

imediatamente afetado pela entrada dos efluentes da ETE da Copasa em Alfenas (MG). 

(b) Levantamento planaltimétrico com veículo aéreo não tripulado (VANT = drone), com 

pelo menos 8 centenas de imagens georeferenciadas obtidas na área de estudos. Essas 

imagens foram alinhadas em um modelo de mosaico 2-D que foi posteriormente 



5 
 

 
 

tratado especificamente para detectar a clorofila-a nas águas do reservatório em 

vários pontos dentro da região de estudos.  

 

Hipótese 3 – Os empreendimentos de aquicultura intensiva por meio de tanques 

rede estariam causando um impacto mensurável na manutenção das condições de 

hipertrofia observadas no braço do rio Cabo Verde, reservatório de Furnas. 

 

O desenvolvimento das atividades de aquicultura em grandes reservatórios do Brasil 

tem levantado a questão do possível impacto desses empreendimentos aquícolas no 

agravamento das condições de hipertrofia nesses ambientes.  

O presente estudo pretende testar essa hipótese através de duas abordagens distintas 

e completamente independentes. A primeira será através da análise da distribuição espacial 

dos dados sobre nutrientes, metais tóxicos, da transparência da água e da clorofila-a. Para 

facilitar e tornar essa análise mais visível, mesmo a pessoas leigas na área de Limnologia e 

Hidrobiologia, o presente estudo irá apresentar todas essas informações através de cartas 

temáticas que irão apresentar os resultados obtidos através de um monitoramento intensivo 

que foi realizado no auge da estação seca, entre os dias 10 e 12 de setembro de 2019. Nessas 

cartas será possível verificar se a “pluma de trofia” no reservatório apresenta uma relação 

direta com algum empreendimento aquícola em particular.  

Essa hipótese também será testada através de um levantamento bibliográfico onde 

serão analisados os dados e conclusões de diversos estudos (dissertações de mestrado, teses 

de doutoramento, e outros) já realizados sobre a questão do possível impacto de 

empreendimentos aquícolas no reservatório de Furnas.   

 

3- Área de Estudo 

O lago de Furnas é formado por dois grandes braços, formados pelos rios Grande e 

Sapucaí. A área do presente estudo, localiza-se em um dos sub-braços que trazem tributários 

para o braço do rio Sapucaí, nesse caso, o braço do rio Cabo Verde (tributário da margem 

esquerda do rio Sapucaí). 

O estudo limnológico será executado ao longo dos braços do rio Cabo Verde e do 

bairro do Cascalho, reservatório de Furnas (Fig. 1). A ETE-Copasa em Alfenas está situada no 

bairro Cascalho, zona rural da cidade mineira.  

O trecho, formado pelos dois braços, é de cerca de 6 km. 
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Fig. 1 – Dois cartogramas ilustrando a área de estudo formada pelos dois 
braços do reservatório de Furnas, a localização do empreendimento 
aquícola da Fazenda Cabo Verde (proprietário Fernando Ávila), bem 
como a localização da ETE-Copasa. No cartograma abaixo, são fornecidos 
os pontos de coletas.  
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Fig- 02 Carta batimétrica no braço do rio Cabo Verde, Represa de Furnas (MG). 
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4- Metodologia 

4.1 – Coleta de dados 

As coletas foram em todos os pontos previamente demarcados (Fig. 01). O acesso a 

cada ponto foi feito com o auxílio de um GPS Trackmaker Garmin. Ao chegar em cada ponto, 

após o devido apoitamento da embarcação, foram anotadas a profundidade, a hora e as 

condições climáticas.   

As amostras de água foram tomadas, sempre a uma profundidade de 1,0 m, com uma 

garrafa amostradora de Van Dorn. Nessa amostra, a concentração de oxigênio dissolvido e a 

temperatura da água foram determinadas in situ por meio de sensores automatizados.  

Em seguida, a transparência da água foi tomada com o auxílio de um disco de Secchi.  

A seguir, foram preenchidos dois frascos de 1,5 litros de vidro âmbar para as análises 

de clorofila-a, fósforo total e outros nutrientes e metais. Esses frascos foram mantidos 

resfriados até o final das coletas. As amostras foram enviadas no máximo em 24 horas para o 

laboratório credenciado para que as análises de clorofila, fósforo total metais.  

Foi usado um barco com motor (15 HP) e um piloto devidamente qualificado para 

navegar na área de estudos.   

 

4.2 – Análises físico-químicas 

 As análises físico-químicas (clorofila-a e fósforo total) foram executadas pelo 

laboratório: 

Bioagri Ambiental Ltda. – Merieux Nutrisciences 

Matriz: Rua Aljovil Martini, 177/201, Bairro Dois Córregos - Piracicaba/SP 

Téc. Responsáveis: 

Júlia Jorge Valverde (CRQ  04493051, 4ª região) 

Marcos Cecatto (CRQ 043664387, 4ª Região) 
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4.3- Elaboração das cartas temáticas 

Os serviços de georefenciamento e elaboração de cartas temáticas serão feitos por 

especialistas em cartografia e sistemas de informações geográficas: 

Dharma Jr Consultoria Ambiental- UNIFEI (Itabira) 
CNPJ: 30.061.475/0001-59 

(31) 98613-9512 
(31) 3839-0865 

contato@dharmajr.com.br  

Resp.: Prof. Dra. Eliane Vieira 

Um outro relatório detalhando toda a metodologia empresa para a confecção das 
cartas e testes realizados para a obtenção das temáticas é anexado a esse relatório final 
(ANEXO 2). 

 

4.4- Elaboração do Relatório Final 

A confecção do relatório ficou a cargo do biólogo limnologista, coordenador dessa 

proposta, Prof. Dr. RICARDO MOTTA PINTO COELHO.  

 

5 - Resultados e Discussão 
 

5.1 – Temperatura, oxigênio dissolvido e transparência da água 

No período de estudos (10 a 12 de setembro de 2019), a temperatura da água (obtida 

em amostras tomadas sempre a 1 metro de profundidade) variou entre 25,2 ◦C e 27,6 ◦C e 

apresentou uma média de 25,2 ◦C. 

O oxigênio dissolvido variou entre 3,0 e 9,9 mg O2/L e a média dos trinta pontos 

analisados ficou em 6,3 mg O2/L (1 metro de profundidade).  

As águas desse compartimento do reservatório apresentaram sempre uma baixa 

transparência da água. Essa variável foi medida com o disco de Secchi e variou entre 0,3 e 1,6 

metros com média de 1,0 metro.  

A coloração da água era nitidamente verde. Pela intensa coloração e pelo odor 

característico observado em toda a região de estudos, pode-se afirmar que havia uma intensa 

floração de cianobactérias*.  

 



10 
 

 
 

(*) O Professor Ricardo Motta Pinto Coelho trabalhou, durante décadas, em reservatórios hipertróficos. 

Considerando as condições óticas da água, os resultados das análises físico-químicas e o processamento 

das imagens obtidas com o sobrevôo de drone (Fig. 11),  bem como a sua longa experiência científica, o 

seu amplo conhecimento da região e, ainda, a abundante literatura específica consultada (teses, 

dissertações e artigo científicos publicados sobre o fitoplâncton nessa região do lago de Furnas, todas 

descritas abaixo), ele não tem a mínima dúvida em afirmar que a situação do fitoplâncton do lago de 

Furnas, no momento desse estudo, era típica de uma floração de cianobactérias fitoplanctônicas. 

 

 

5.2 – Nutrientes essenciais (Na, K e P), metais (Al, Fe) e coprostanol 

Inicialmente, é importante observar que o crescente uso de sistemas de informação 

geográfica (SIG) em Limnologia e Hidrobiologia permitem, hoje em dia, extrapolar, com 

confiança, dados pontuais de monitoramento ambiental para toda a área de interesse 

(Wachholz, 2007). Isso é possível graças ao desenvolvimento de algoritmos matemáticos 

poderosos que os principais aplicativos de SIG (ex: ARC GIS) disponibilizam em suas 

plataformas. Essas novas habilidades computacionais possibilitam a montagem de cartas e 

mapas temáticos que possibilitam uma visão espacial muito ampla, detalhada e fidedigna de 

processos ecológicos importantes tais como a identificação clara e precisa de fontes de 

aportes de nutrientes que causam a eutrofização de lagos e reservatórios.    

No presente estudo, o sódio variou entre 2.480 e 18.200 µg Na/L. As maiores 

concentrações foram exatamente na entrada dos efluentes da ETE da Copasa (Fig. 03). O valor 

médio para o elemento Na nesse estudo foi de 3.960 µg Na/L. Apesar de não ser considerado 

tóxico, o elemento sódio foi escolhido para ser usado como um “traçador” ambiental uma vez 

que o sal de cozinha (NaCl) é usado no preparo de alimentos e o aumento de sua concentração 

nas águas de Furnas pode sugerir a influência de águas servidas.  

O potássio apresentou suas concentrações variando entre 2.190 e 6.740 µg K/L, com 

média de 2.765 µg K/L. Assim como o sódio, o potássio também apresentou suas 

concentrações mais elevadas em região próxima ao lançamento do efluente da ETE da Copasa 

em Alfenas (MG) (Fig. 04).  

O potássio é um importante nutriente essencial para o metabolismo do fitoplâncton e 

usualmente também apresenta aumento de suas concentrações em águas hipertróficas. A 

comparação entre as faixas de variação obtidas para o sódio (Na) e o potássio (K) nesse estudo 

sugere ser maior o impacto de águas residuárias na qualidade das águas da área estudada. Se 

estivéssemos em uma área mais impactada pelo agronegócio, certamente o padrão seria o 

inverso.  
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O cálcio também teve as suas concentrações mais elevadas em pontos próximos à 

entrada do efluente da ETE (Fig. 05). A faixa de variação de concentrações para esse nutriente 

foi de 2.660-7.010 µg Ca/L, com uma média de 3.333 µg Ca/L para os trinta pontos 

amostrados.  

As concentrações de alumínio variaram entre 21 e 301 µg Al/L, com média de 49,4 µg 

Al/L. Esse elemento também apresentou suas concentrações mais elevadas próximo ao 

efluente da ETE da Copasa (Fig. 06). O limite estabelecido pela Resolução 357 do CONAMA 

para esse elemento em águas Classe II é de 100 µg Al/L. 

A escolha do alumínio (Al) para ser representado em uma carta temática deve-se ao 

fato de que o elemento é usualmente empregado no tratamento de esgotos nas ETES. Assim, o 

aumento de suas concentrações nas águas de Furnas pode ser usado como um traçador da 

“pluma” de poluição causada pela ETE de Alfenas na represa citada.  

O ferro foi um dos elementos que apresentou um padrão espacial que mais reflete o 

impacto ambiental causado pela ETE da Copasa. As suas concentrações variaram amplamente, 

entre 147 e 1310 µg Fe/L. Assim como os demais elementos, o padrão espacial apresentado 

por esse elemento reflete a influência e o impacto ambiental causados pela entrada dos 

efluentes da ETE de Alfenas na represa de Furnas (Fig. 07). A resolução 357 do CONAMA 

estabelece o limite de 300 µg Fe/L.  

O fósforo é, sem dúvida alguma, o elemento mais importante do presente estudo. Essa 

afirmativa se baseia no fato de que a literatura reconhece o potencial desse elemento em 

causar o aparecimento de condições eutróficas em todos os corpos de água do mundo. E os 

resultados do presente estudo comprovaram de modo claro essa teoria. E mais o presente 

estudo comprova que a ETE da Copasa de Alfenas carreia para a represa uma grande 

quantidade desse elemento “crítico” para a formação de florescimentos de cianobactérias (Fig. 

08).  As concentrações de fósforo variaram entre 10 e 1.219 µg P-PO4
-3/L, com uma média de 

120,9 µg P-PO4
-3/L. É muito importante ressaltar que o limite da Resolução CONAMA 357 para 

esse elemento é de apenas 30 µg P-PO4
-3/L (Classe II).  

É muito importante destacar que não pode ser verificada qualquer tipo de influência 

do empreendimento aquícola da Fazenda Cabo Verda (Dr. Fernando Ávila) nos padrões de 

distribuição espacial de nenhum nutriente ou elemento analisado nesse estudo, muito embora 

a pesquisa tenha alocado um ponto de monitoramento dentro do polígono onde estão 

instalados os tanques rede dessa propriedade. 

O coprostanol é um esterol (lípídeo) cuja presença em águas e mananciais de 

abastecimento sugere fortemente a contaminação por fezes de seres humanos. Embora o uso 

desse parâmetro ainda seja uma novidade no Brasil, a maioria dos programas de 
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monitoramento de qualidade de água nos países mais desenvolvidos já utiliza regularmente 

essa variável bioquímica (Kolpin et al. 2002, Nakagawaa et al. 2019). Apenas poucos estudos 

usando esse marcador bioquímico estão disponíveis no Brasil (ex: Carreira et al. 2001). 

O presente estudo detectou a presença de coprostanol em região próxima a entrada 

do efluente da Copasa na represa de Furnas (Tab. 03).  

Ao contrário dos coliformes que podem ser destruídos por alterações extremas do 

ambiente, o lipídeo acima permanece nas águas e pode ser usado como um agente confiável 

na detecção de contaminação por fezes principalmente de seres humanos.  
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Fig. 03 - Distribuição espacial das concentrações de sódio (Na) no braço do rio Cabo Verde, Represa de Furnas (MG). 
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Fig. 04 - Distribuição espacial das concentrações de potássio (K) no braço do rio Cabo Verde, Represa de Furnas (MG). 
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Fig. 05 - Distribuição espacial das concentrações de cálcio (Ca) no braço do rio Cabo Verde, Represa de Furnas (MG). 
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Fig. 06 - Distribuição espacial das concentrações de alumínio (Al) no braço do rio Cabo Verde, Represa de Furnas (MG). 
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Fig. 07 - Distribuição espacial das concentrações de ferro (Fe) no braço do rio Cabo Verde, Represa de Furnas (MG). 
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Fig. 08 - Distribuição espacial das concentrações de fósforo total (PO4

-3) no braço do rio Cabo Verde, Represa de Furnas (MG). 
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5.3- Concentrações de metais com elevado potencial tóxico 

 

 No presente estudo foram feitas análises das concentrações dos metais Arsênio, Chumbo é Cádmio. 

Não foram detectadas concentrações acima do limite de detecção para todos esses metais (Tab. 02). O fato 

sugere que não existe nenhuma fonte de poluição importante seja ela de origem industrial ou de efluentes 

de minerações na região de estudos.  

 

5.4 – Transparência da água e clorofila-a 

 

As variáveis transparência da água, clorofila-a, ao lado do fósforo total, são usadas de modo 

universal para a caracterização do estado trófico de águas epicontinentais. Vários dos índices de trofia e de 

qualidade de água se baseiam nessas variáveis para a quantificação do estado trófico de um dado manancial 

(Carlson, 1977; Andrade et al., 2017). 

 A transparência da água medida na área de estudos foi muito baixa, variando entre 0,3 e 1,6 m, com 

média de apenas 1,0 metro. A carta temática usando essa variável confirmou que as menores transparências 

da água foram obtidas em regiões próximas à entrada do efluente da Copasa no reservatório de Furnas (Fig. 

09). 

A clorofila-a, de modo esperado, apresentou valores elevados (Fig. 10). A faixa de variação para essa 

variável foi de 11,3 a 51,9 µg/L de clorofila-a. A média da variável, nos trinta pontos de coletas, foi de 29,9 

µg/L de clorofila-a. A Resolução 357 do CONAMA estabelece o limite de 30 µg/L de clorofila-a para as águas 

Classe II no Brasil.  

A Fig. 11 traz o mosaico pós-processado para realçar as áreas terrestres (em vermelho) e a clorofila-a 

nas águas. Esse produto resulta do alinhamento de 587 fotos aéreas tomadas individualmente com um 

drone Mavic Pro no dia 11 de setembro no reservatório de Furnas. O mosaico apresentado na figura mostra 

que a região estudada estava sofrendo um florescimento massivo de cianobactérias. Águas ricas em 

fitoplâncton normalmente se destacam pela cor intensa verde. As cianobactérias são organismos 

procariontes fitoplanctônicos que realizam a fotossíntese. Portanto, as células desses microorganismos 

contém elevadas concentrações desse pigmento que captura preferencialmente os fótons nas regiões do 

azul (430 nm) e amarelo-vermelho (665 nm), refletindo os espectros ao redor da cor verde. O mosaico foi 

ajustado exatamente para realçar as cores verdes na ortofoto.  
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Fig. 09 - Distribuição espacial da transparência da água (m) no braço do rio Cabo Verde, Represa de Furnas (MG).  
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Fig. 10 – Distribuição espacial das concentrações de clorofila-a (ug/L) no braço do rio Cabo Verde, Represa de Furnas (MG). 
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Fig. 11 – Mosaico 2-D obtido a partir de fotos aéreas tomadas por VANT (drone) em 12/9/2019. Fotos tratadas para evidenciar 
vegetação terrestre (vermelho) e clorofila-a (verde) na água da represa de Furnas no braço do rio Cabo Verde, próximo a Alfenas 
(MG).
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5.5 - Levantamento da literatura (Teses e Dissertações) 

 

Existe uma série de estudos conduzidos seja na Universidade Federal de Minas Gerais – 

UFMG, seja na Universidade Federal de São João del-Rei – UFSJ sobre diversos aspectos 

limnológicos relevantes da represa de Furnas.  

No presente estudo, foram analisados especificamente dissertações de mestrado e teses 

de doutoramento que estudaram os possíveis impactos de empreendimentos aquícolas no 

reservatório de Furnas, bem como a questão da eutrofização e da dominância de 

cianobactérias nesse ambiente (vide relação dos estudos a seguir): 

 

1) Pinheiro, Patrícia Ladeira. 2019. Uso do solo e suas relações com a qualidade da água em 

locais de implantação de Parques Aquícolas no Reservatório de Furnas (MG).  

Dissertação Mestrado em Geografia - Universidade Federal de São João Del-Rei, 

Furnas Centrais Elétricas S.A. Orientador: Iola Gonçalves Boechat.  

2)  Soares, Elisa Mercês. 2016. Ácidos graxos versus nutrientes como indicadores do impacto 

da piscicultura no reservatório de Furnas. Tese Doutorado em BIOENGENHARIA - 

Universidade Federal de São João Del-Rei, Coordenação de Aperfeiçoamento de 

Pessoal de Nível Superior. Orientador: Iola Gonçalves Boechat. 

3) Melo, Gabriela Lage. 2015. Avaliação bidimensional da influência de tanques-rede na 

comunidade fitoplanctônica e na qualidade da água em um reservatório tropical. 

Dissertação Mestrado em Ecologia, Conservação e Manejo da Vida Silvestre - 

Universidade Federal de Minas Gerais, Coordenação de Aperfeiçoamento de 

Pessoal de Nível Superior. Coorientador: Iola Gonçalves Boechat. 

4) Almeida, Gustavo Henrique. 2014. Nitrogênio orgânico dissolvido e qualidade da água em 

locais de futuros parques aquícolas do Reservatório de Furnas. Dissertação 

Mestrado em BIOENGENHARIA - Universidade Federal de São João Del-Rei, 

Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior. Orientador: Iola 

Gonçalves Boechat. 

5) Pimentel, Juliana da Silva Martins. 2009. Quantificação de cianobactérias produtoras de 

microcistina no reservatório de Furnas (MG), através da PCR em tempo real, e sua 

relação com fatores ambientais. 2009. Dissertação Mestrado em Biologia Vegetal - 

Universidade Federal de Minas Gerais, Conselho Nacional de Desenvolvimento 

Científico e Tecnológico. Orientador: Alessandra Giani. 
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6) Campos, Camila Ainda. 2008.  Estudo da diversidade de Cyanobacteria do reservatório de 

Furnas (MG, Brasil) por meio de caracterização morfológica e molecular. 

Dissertação Mestrado em Ecologia Conservação e Manejo da Vida Silvestre - 

Universidade Federal de Minas Gerais, Coordenação de Aperfeiçoamento de 

Pessoal de Nível Superior. Orientador: Alessandra Giani. 

7) Rocha, Sandra Francischetti. 2001.  Influência do cultivo intensivo de tilápia (Oreochronis 

niloticus) em tanques rede na qualidade de água do Reservatório de Furnas - MG. 

Dissertação Mestrado em Ecologia Conservação e Manejo da Vida Silvestre - 

Universidade Federal de Minas Gerais, Coordenação de Aperfeiçoamento de 

Pessoal de Nível Superior. Orientador: Alessandra Giani. 

8) Figueredo, Cleber Cunha. 2000.  Efeito da tilápia (Oreochromis niloticus) nas características 

físicas e químicas e estrutura da comunidade fitoplanctônica do reservatório da 

UHE de Furnas. Dissertação (Mestrado em Ecologia (Conservação e Manejo da 

Vida Silvestre)) - Universidade Federal de Minas Gerais, Conselho Nacional de 

Desenvolvimento Científico e Tecnológico. Orientador: Alessandra Giani 

9) Delgado, Patrícia Celeste da Silva. 1999. Impactos de gradientes de poluição sobre a 

comunidade fitoplanctônica do Reservatório de Furnas MG. 1999. Dissertação 

Mestrado em Ecologia Conservação e Manejo da Vida Silvestre - Universidade 

Federal de Minas Gerais, Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível 

Superior. Orientador: Alessandra Giani. 

 

Dois fatos destacam-se quando se faz uma leitura das conclusões desses estudos:  

 

(1) O reservatório de Furnas já apresentava desde o final da década de 90 claros sinais de 

intensa eutrofização em muitas de suas regiões notadamente ao longo do braço do rio 

Sapucaí e de seus principais tributários. 

(2) A maioria das pesquisas realizadas não comprovou efeitos significativos dos 

empreendimentos aquícolas no reservatório, ao contrário das pressuposições iniciais 

desses estudos.  

A conclusão que se pode tirar desses estudos é a de que existem outras fontes mais 

importantes ligadas ao estabelecimento das condições eutróficas no reservatório. Os 

empreendimentos aquícolas existentes no reservatório de Furnas são, em sua maioria, 

empreendimentos de pequeno a médio porte (com menos de 200 tanques- redes, cada) e o 
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impacto que causam muitas vezes nem mesmo numa escala local é detectado.  

 

6- Conclusões e Recomendações 

O presente estudo foi centrado na investigação das três hipóteses já listadas nos objetivos. 

O monitoramento que foi feito englobou trinta pontos de coletas e 17 diferentes variáveis 

limnológicas e foi realizado no auge da estação seca de 2019 (10-12 de setembro) exatamente 

em um período no qual é baixa a influência da chuva. Com a intensa precipitação corre-se o 

risco de mascarar (seja por diluição) ou de confundir os padrões espaciais (seja pela entrada 

ocasional de poluentes de outras partes da bacia vindos por carreamento durante chuvas mais 

intensas).  

Adicionalmente, os resultados foram tratados em um sistema de informações geográficas 

cuidadosamente montado e processado pela equipe da Profa. Dra. Eliane Vieira (UNIFEI, 

Campus Itabira). Foram geradas 09 cartas temáticas com as variáveis mais importantes para 

testar as hipóteses consideradas. Essas cartas demonstraram de modo inequívoco a 

consistência das duas primeiras hipóteses de estudo. Detalhes do procedimento de 

interpolação podem ser vistos no relatório sobre esse tópico, em anexo.  

O estudo também considerou os resultados alcançados em pelo menos 9 dissertações de 

mestrado ou teses de doutorado conduzidas em laboratórios de excelência tanto na UFMG 

(Profa. Dra. Alessandra Giani e cols.) quanto na UFSJ (Profa. Dra. Iola Boechat e cols.). Esses 

estudos, até a presente data, não puderam constatar impactos significativos dos 

empreendimentos aquícolas no reservatório de Furnas. 

É oportuno destacar que essa pesquisa foi planejada, executada e esse relatório final foi 

escrito pelo Prof. Dr. Ricardo Motta Pinto-Coelho. Trata-se de um pesquisador que possui 

grande experiência tanto no estudo da Limnologia quanto no planejamento e instalação dos 

diferentes pólos aquícolas em vários reservatórios de Minas Gerais, incluindo o Res. De Furnas 

(http://www.rmpcecologia.com)  

  O quadro abaixo sumariza os resultados alcançados nesse estudo:  
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Hipótese Descrição da Hipótese Resultado 

 

1 

 

A ETE da Copasa causa o aparecimento de uma “pluma” de 

nutrientes e poluentes que estende-se por vários quilômetros 

na represa de Furnas afetando todo o braço do rio Cabo Verde. 

 

 

Verificada 

 

2 

 
A pluma de nutrientes lançados pela ETE da Copasa em Alfenas 

é a maior responsável pela manutenção de condições 

hipertróficas da água em todo o braço do rio Cabo Verde, 

Represa de Furnas. 

 

 

Verificada 

 

3 

 

Os empreendimentos de aquicultura intensiva por meio de 

tanques rede estariam causando um impacto mensurável na 

manutenção das condições de hipertrofia observadas no braço 

do rio Cabo Verde, reservatório de Furnas. 

 

 

Não 

verificado 

 

Os dados apresentados nesse documento foram capazes de comprovar as duas 

primeiras hipóteses de estudo. Ao mesmo tempo, as informações aqui apresentadas foram 

claras no sentido de não confirmar a terceira hipótese proposta na presente investigação. 

Tendo em vista o exposto, recomendamos ao Poder Público tomar as seguintes 

providências:  

(a) Verificar junto à concessionária de saneamento que atende ao município de Alfenas se há 

possibilidade de redução do aporte de nutrientes e matéria orgânica que são lançados 

pelo efluente da Estação de Tratamento de Esgotos – ETE, principalmente uma redução 

dos níveis de fósforo, sais minerais e da matéria orgânica em geral. 

(b) Sugerir à prefeitura de Alfenas e dos municípios vizinhos a intensificação tanto do 

monitoramento ambiental do lago de Furnas. 

(c) Estabelecer um plano de ordenamento e desenvolvimento sustentável das atividades de 

pesca e aquicultura intensiva em toda a região de estudos envolvendo diferentes 
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agências públicas, empresários do setor e as universidades regionais e os centros de 

excelência do estado (EPAMIG, EMATER, RURALMINAS, etc). 

 

 

7- Literatura 
 

Andrade, E.P., N. N. Rabelo, A. R. A. Alexandre &  F. J. A. da Silva. 2017.  ÍNDICE DE ESTADO 
TRÓFICO COM BASE EM CLOROFILA a E FÓSFORO TOTAL – COMPARAÇÃO ENTRE 
EQUAÇÕES TIPO CARLSON. Congresso ABES - Associação Brasileira de Engenharia 
Sanitária e Ambiental. 5p. https://www.tratamentodeagua.com.br/wp-
content/uploads/2018/07/IV-138.pdf  

 

Carlson, R. E. 1977.  A trophic state index for lakes. Limnology & Oceanography, 22:361-369. 

 

Carreira, R., A. de L. Rebello Wagener, T. Fileman & J. W. Readman 2001. DISTRIBUIÇÃO DE 
COPROSTANOL (5β(H)-COLESTAN-3β-OL) EM SEDIMENTOS SUPERFICIAIS DA BAÍA DE 
GUANABARA: INDICADOR DA POLUIÇÃO RECENTE POR ESGOTOS DOMÉSTICOS. Quim. 
Nova, Vol. 24, No. 1, 37-42.  

 
CONSELHO NACIONAL DO MEIO AMBIENTE- CONAMA 2005. RESOLUÇÃO No 357, DE 17 DE 

MARÇO DE 2005, Publicada 18/03/2005. 
 
K O L P I N, D. W.,   W. F U R L O N G, M.  T. M E Y E R, M. T H U R M A N, S. D . Z A U G G, L. B . B 

A R B E R  & H. T . B U X T O N. 2002. Pharmaceuticals, Hormones, and Other Organic 
Wastewater Contaminants in U.S. Streams, 1999-2000: A National Reconnaissance. 
Environ. Sci. Technol.,  36, 1202-1211 

 
Nakagawaa, K., H. Amanob, R. Berndtsson, Y. Takao & Takahiro Hosono. 2019. Use of sterols to 

monitor surface water quality change and nitrate pollution source. Ecological 
Indicators 107 (2019) 105534. 

 
Wachholz, F. 2007. COMPARTIMENTAÇÃO AQUÁTICA DO RESERVATÓRIO RODOLFO COSTA E 

SILVA-RS, A PARTIR DE VARIÁVEIS LIMNOLÓGICAS E IMAGENS ORBITAIS. DISSERTAÇÃO 
DE MESTRADO. UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA CENTRO DE CIÊNCIAS 
NATURAIS E EXATAS PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM GEOGRAFIA. UFSM, Santa 
Maria, RS, Brasil. 98 pgs. 
https://repositorio.ufsm.br/bitstream/handle/1/9273/FLAVIO%20WACHHOLZ.pdf?seq
uence=1&isAllowed=y  

 
 
 

 
  



28 
 

 
 

8- Executor 

RICARDO MOTTA PINTO COELHO – ME 
RMPC – MEIO AMBIENTE SUSTENTÁVEL 
CNPJ: 33.306.576/0001-66 
Rua Maria Rosário de Carvalho, 228 AP 101 
Bairro BONFIM 
São João del-Rei (MG) 
Tel (031) 99638 4815 
E-mail: rpcoelho@globo.com  
 
Escritório Base 
Rua José Ribeiro Filho, 207 AP 803 
Ouro Preto 
CEP 31330-500 - Belo Horizonte (MG) 
Tel (031) 99638 4815 
 E-mail: rpcoelho@globo.com  
 

Dados Bancários 
Itau - Personalité 
CC: 20052-5 
Agência: 5639 
 
OBS: Será emitida uma Nota Fiscal avulsa pela Prefeitura Municipal de São João del-Rei em 
favor do contratante. A validade dessa proposta é até o dia 23 de agosto de 2019. 
 

9- Contratante 

Dr. FERNANDO ANTÔNIO SILVEIRA DE ÁVILA 
CPF 788.922.446-04 
Fazenda Cabo verde 
Estrada Alfenas balsa da harmonia km 5 
CEP 37.138-899 -ALFENAS, MG  
 
Endereço para correspondência 
Rua QUINTINO BOCAIÚVA 199 AP 73 
CEP 13.466-300 
VILA SANTA CATARINA 
AMERICANA SP 
E-mail: fazenda1caboverde@gmail.com   
 
 
 
  



29 
 

 
 

 

 

 

 

Declaro, para os devidos fins, que os dados obtidos na presente investigação, 

bem como o processamento das informações foram feitos observando das melhores 

técnicas atualmente disponíveis. Foi utilizado um dos melhores laboratórios de 

análises químicas existentes no mercado nacional. E foram contratados especialistas 

nas universidades com a capacitação adequada para a melhor e mais isenta 

interpretação dos resultados alcançados.  

 

 

Belo Horizonte, 01 de novembro de 2019 

  

    

 

Ricardo Motta Pinto-Coelho 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



30 
 

 
 

 

 

 

 

ANEXOS 
 



31 
 

 
 

Tab. XX – Condições de qualidade da água e concentrações de nutrientes essenciais (Zn, Cu, Al, Na, K, Ca, Fe e P) em 

trinta pontos de coletas no braço Cabo Verde, Reservatório de Furnas entre 10 e 12 de setembro de 2019.  

Ponto Lat. (S) Long. (O) 
Data 

da 
Coleta 

Hora 
OD 

 (1 m) 

Temp.  
Água  
(1 m) 

Transp. 
 (m) 

Prof. 
(m) 

Zinco 
Total (1m) 

Cobre 
Total (1m) 

Alumínio 
Total (1 m) 

Sódio 
Total (1m) 

Potássio 
Total (1m) 

Cálcio 
Total (1m) 

Ferro 
Total (1m) 

Cl-a 
(1m) 

Fósforo 
Total (1m) 

P1 
 

21°23'56.4
7" 

 45°59'2.00" 10/09 16:30 3,40 26,9 0,30 1,0 132,0 9,0 301,0 18200,0 6740,0 7010,0 1310,0 11,3 1210,0 

P2 
 

21°23'55.2
5" 

 45°59'9.07" 10/09 16:45 4,40 26,9 0,70 2,0 45,0 <5 66,0 5040,0 3270,0 4030,0 506,0 42,5 149,0 

P3 
 

21°23'50.0
6" 

 
45°59'14.96

" 
10/09 16:50 3,90 26,1 0,70 3,0 <10 <5 74,0 4960,0 3210,0 3810,0 451,0 42,2 117,0 

P4 
 

21°23'46.7
1" 

 
45°59'20.28

" 
10/09 17:00 3,73 26,2 1,15 3,5 11,0 <5 32,0 2900,0 2320,0 2990,0 208,0 30,1 <10 

P5 
 

21°23'46.6
1" 

 
45°59'34.74

" 
11/09 14:40 6,54 26,2 0,70 2,0 <10 <5 50,0 5790,0 3410,0 4000,0 726,0 45,5 <10 

P6 
 

21°23'43.2
8" 

 
45°59'43.11

" 
11/09 14:47 6,68 26,9 0,70 3,0 <10 <5 42,0 4260,0 2580,0 3120,0 553,0 49,4 118,0 

P7 
 

21°20'36.4
5" 

 
45°59'46.40

" 
12/09 11:20 7,80 27,1 1,40 9,0 64,0 <5 51,0 4350,0 3010,0 4170,0 172,0 24,8 45,0 

P8 
 

1°20'19.44
" 

 
45°59'19.66

" 
12/09 11:30 4,60 25,4 1,20 9,5 13,0 <5 62,0 3270,0 2820,0 3550,0 174,0 25,3 32,0 

P9 
 

1°23'11.88
" 

 46° 0'3.18" 10/09 17:08 7,70 26,4 1,10 5,5 13,0 <5 34,0 2880,0 2310,0 2850,0 164,0 24,1 <10 

P10 21°23'16.5
6" 

 46° 0'38.04" 11/09 10:45 8,86 24,4 0,95 7,0 <10 <5 27,0 2930,0 2330,0 2780,0 222,0 47,8 27,0 
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P11 
 

21°23'3.32
" 

 46° 0'14.15" 11/09 11:00 8,65 24,8 0,90 7,0 <10 <5 28,0 2850,0 2250,0 2920,0 168,0 31,5 35,0 

P12 
 

21°22'45.4
5" 

 46° 0'7.67" 11/09 15:35 7,81 26,7 1,00 7,5 <10 <5 36,0 3670,0 2860,0 3450,0 216,0 34,6 59,0 

P13 
 

21°23'4.72
" 

 46° 0'58.62" 11/09 10:50 8,30 24,9 1,10 6,0 <10 <5 21,0 2940,0 2320,0 2800,0 219,0 32,6 45,0 

P14 
 

21°22'44.0
8" 

 46° 0'49.34" 11/09 10:34 8,69 24,1 0,90 9,0 <10 <5 25,0 2800,0 2190,0 2680,0 188,0 31,9 20,0 

P15 
 

21°22'29.3
2" 

 46° 0'13.12" 11/09 10:15 8,62 23,9 0,90 7,5 <10 <5 28,0 2930,0 2350,0 2860,0 184,0 38,9 35,0 

P16 
 

21°22'15.6
6" 

 46° 0'27.61" 11/09 14:25 7,25 27,6 0,80 7,5 <10 <5 41,0 3920,0 2970,0 3530,0 246,0 38,5 84,0 

P17 
 

21°22'6.95
" 

 46° 0'8.01" 11/09 10:10 8,35 24,5 1,00 7,5 <10 <5 28,0 2850,0 2280,0 2830,0 167,0 13,6 <10 

P18 
21°21'47.7

1" 
 46° 0'39.61" 11/09 09:50 8,11 24,4 1,10 8,0 <10 <5 37,0 3790,0 2840,0 3390,0 181,0 14,6 <10 

P19 
21°21'52.2

2"  46° 0'18.03" 11/09 10:00 8,55 24,6 0,95 8,0 nd nd nd nd nd nd nd 32,2 nd 

P20 
21°21'39.6

9" 
 46° 0'5.75" 11/09 09:15 3,19 24,8 1,20 8,5 <10 <5 44,0 2750,0 2200,0 2820,0 152,0 13,2 <10 

P21 
21°21'27.6

8" 
 46° 0'51.28" 11/09 09:25 3,03 23,3 1,20 8,0 12,0 <5 35,0 3530,0 2780,0 3470,0 152,0 17,7 <10 

P22 
21°21'37.3

8"  46° 0'30.31" 11/09 09:31 3,25 24,6 1,20 8,0 <10 <5 36,0 2780,0 2260,0 2810,0 157,0 29,2 23,0 

P23 
21°21'25.8

3" 
 46° 0'6.87" 11/09 08:30 9,90 23,9 1,30 8,0 13,0 <5 48,0 2790,0 2320,0 2810,0 158,0 27,3 <10 

P24 
21°22'39.6

8" 
 46° 0'25.41" 11/09 10:24 8,73 24,1 0,85 9,0 <10 <5 29,0 3780,0 3060,0 3460,0 221,0 51,8 81,0 
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P25 
 

21°21'9.79
" 

 46° 0'34.19" 11/09 09:07 3,20 24,1 1,10 8,8 <10 <5 37,0 2660,0 2250,0 2660,0 147,0 31,8 42,0 

P26 
21°20'52.1

5" 
 46° 0'35.92" 11/09 08:47 3,70 23,2 1,35 9,0 <10 <5 58,0 3470,0 2850,0 3520,0 167,0 21,8 10,0 

P27 
 

1°20'59.50
" 

 46° 0'21.07" 11/09 08:35 3,70 23,3 1,10 9,0 <10 <5 39,0 3540,0 2940,0 3470,0 172,0 29,7 <10 

P28 
 

21°21'8.35
" 

 46° 0'8.15" 11/09 08:55 3,30 24,3 1,10 8,5 <10 <5 45,0 2710,0 2260,0 2780,0 169,0 20,3 <10 

P29 
 

21°23'21.4
7" 

 46° 1'20.92" 11/09 15:20 7,05 26,4 1,20 7,0 <10 <5 28,0 4030,0 2950,0 3280,0 270,0 28,2 44,0 

P30 
 

21°19'52.6
9" 

 
45°59'36.14

" 
11/09 16:03 7,87 26,6 1,60 10,0 <10 <5 50,0 2480,0 2270,0 2830,0 152,0 13,8 <10 

MED     
6,3 25,2 1,0 6,9 37,9 9,0 49,4 3960,3 2765,5 3333,8 274,9 29,9 120,9 

MIN     
3,0 23,2 0,3 1,0 11,0 9,0 21,0 2480,0 2190,0 2660,0 147,0 11,3 10,0 

MAX     
9,9 27,6 1,6 10,0 132,0 9,0 301,0 18200,0 6740,0 7010,0 1310,0 51,8 1210,0 

CONT     
30 30 30 30 8 1 29 29 29 29 29 30 18 

     OD 
(m) 

Temp.  
Água  
(1 m) 

Transp. 
(Disco de 
Secchi (m) 

Prof. 
(m) 

Zinco 
Total (1m) 

Cobre 
Total (1m) 

Alumínio 
Total (1 m) 

Sódio 
Total (1m) 

Potássio 
Total (1m) 

Cálcio 
Total (1m) 

Ferro 
Total (1m) 

Cl-a 
(1m) 

Fósforo 
Total (1m) 

CONAMA 
-357         

180,0 50,0 100,0 - - - 300,0 30,0 30,0 
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Tab. XX – Concentrações de metais com elevado potencial tóxico (Arsênio, Chumbo e Cádmio) em trinta pontos de 

coletas no braço Cabo Verde, Reservatório de Furnas entre 10 e 12 de setembro de 2019.  

Ponto Latitude Longitude Data da Coleta Hora Arsênio (As) 1m Chumbo (Pb) 1m Cádmio (Cd) 1m 

P1  21°23'56.47"S  45°59'2.00"O 10/092019 16:30 < 10,0 < 10,0 < 1,0 

P2  21°23'55.25"S  45°59'9.07"O 10/09/2019 16:45 < 10,0 < 10,0 < 1,0 

P3  21°23'50.06"S  45°59'14.96"O 10/09/2019 16:50 < 10,0 < 10,0 < 1,0 

P4  21°23'46.71"S  45°59'20.28"O 10/09/2019 17:00 < 10,0 < 10,0 < 1,0 

P5  21°23'46.61"S  45°59'34.74"O 11/09/2019 14:40 < 10,0 < 10,0 < 1,0 

P6  21°23'43.28"S  45°59'43.11"O 11/09/2019 14:47 < 10,0 < 10,0 < 1,0 

P7  21°20'36.45"S  45°59'46.40"O 12/09/2019 11:20 < 10,0 < 10,0 < 1,0 

P8  21°20'19.44"S  45°59'19.66"O 12/09/2019 11:30 < 10,0 < 10,0 < 1,0 

P9  21°23'11.88"S  46° 0'3.18"O 10/092019 17:08 < 10,0 < 10,0 < 1,0 

P10  21°23'16.56"S  46° 0'38.04"O 11/09/2019 10:45 < 10,0 < 10,0 < 1,0 

P11  21°23'3.32"S  46° 0'14.15"O 11/09/2019 11:00 < 10,0 < 10,0 < 1,0 
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P12  21°22'45.45"S  46° 0'7.67"O 11/09/2019 15:35 < 10,0 < 10,0 < 1,0 

P13  21°23'4.72"S  46° 0'58.62"O 11/09/2019 10:50 < 10,0 < 10,0 < 1,0 

P14  21°22'44.08"S  46° 0'49.34"O 11/09/2019 10:34 < 10,0 < 10,0 < 1,0 

P15  21°22'29.32"S  46° 0'13.12"O 11/09/2019 10:15 < 10,0 < 10,0 < 1,0 

P16  21°22'15.66"S  46° 0'27.61"O 11/09/2019 14:25 < 10,0 < 10,0 < 1,0 

P17  21°22'6.95"S  46° 0'8.01"O 11/09/2019 10:10 < 10,0 < 10,0 < 1,0 

P18  21°21'47.71"S  46° 0'39.61"O 11/09/2019 09:50 < 10,0 < 10,0 < 1,0 

P19  21°21'52.22"S  46° 0'18.03"O 11/09/2019 10:00 < 10,0 < 10,0 < 1,0 

P20  21°21'39.69"S  46° 0'5.75"O 11/09/2019 09:15 < 10,0 < 10,0 < 1,0 

P21  21°21'27.68"S  46° 0'51.28"O 11/09/2019 09:25 < 10,0 < 10,0 < 1,0 

P22  21°21'37.38"S  46° 0'30.31"O 11/09/2019 09:31 < 10,0 < 10,0 < 1,0 

P23  21°21'25.83"S  46° 0'6.87"O 11/09/2019 08:30 < 10,0 < 10,0 < 1,0 

P24  21°22'39.68"S  46° 0'25.41"O 11/09/2019 10:24 < 10,0 < 10,0 < 1,0 

P25  21°21'9.79"S  46° 0'34.19"O 11/09/2019 09:07 < 10,0 < 10,0 < 1,0 

P26  21°20'52.15"S  46° 0'35.92"O 11/09/2019 08:47 < 10,0 < 10,0 < 1,0 
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P27  21°20'59.50"S  46° 0'21.07"O 11/09/2019 08:35 < 10,0 < 10,0 < 1,0 

P28  21°21'8.35"S  46° 0'8.15"O 11/09/2019 08:55 < 10,0 < 10,0 < 1,0 

P29  21°23'21.47"S  46° 1'20.92"O 11/09/2019 15:20 < 10,0 < 10,0 < 1,0 

P30  21°19'52.69"S  45°59'36.14"O 11/09/2019 16:03 < 10,0 < 10,0 < 1,0 

Média         0,0 0,0 0,0 
Mínimo         0,0 0,0 0,0 
Máximo         0,0 0,0 0,0 
Valores         0 0 0 

CONAMA         10 10 1 
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Tab. XX – Resultado dos ensaios para a determinação de Coprostanol em três pontos de coletas no braço Cabo Verde, 

Reservatório de Furnas entre 10 e 12 de setembro de 2019.  

 

 

 Lat. 

 (Sul) 

Long. 

 (Oeste) 

Data Valor 

µg/L 

Limite LQ/Faixa 

µg/L 

P-01  21°23'56.47"  45°59'2.00" 10/09 3,22 1,0 

P-22 21°21'37.38"  46° 0'30.31" 11/09 < 1,0 1,0 

P-30  21°19'52.69"  45°59'36.14" 11/09 < 1,0 1,0 
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Documentos 

 

 

  



39 
 

 
 

 
  



40 
 

 
 

 
  



41 
 

 
 

 


