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1. RESUMO 

Sete Lagoas está localizada a 70 Km da região metropolitana de Belo Horizonte 

possui uma população que se aproxima de 227.500 habitantes. Está em constante 

expansão, isso levou a exploração de águas subterrâneas para abastecimento de 

água no município. A região e caracterizada por possuir uma água com sabor 

desagradável com característica dura de natureza incrustante, pois o solo é 

composto por rochas calcárias que sofrem oxidação liberando Ca2+, aumentando 

concentração de carbonato de cálcio, as altas concentrações de Ca²+ podem ser 

prejudiciais a saúde além de entupir equipamentos. Ciente destas características o 

presente trabalho realizou análises físico-químicas em fontes alternativas de água, 

proveniente de uma Lagoa nomeada Brejão , uma Mina d’água e de uma residência 

no bairro Itapoã II localizado em Sete Lagoas. As amostras foram conduzidas ao 

laboratório onde realizou análises referentes a pH, Ca2+, SO4
2-e turbidez. Os 

resultados corroboraram a hipótese, as amostras de água da Lagoa e da residência 

apresentaram altos valores referentes a Ca2+, o pH foi classificado com básico, a 

turbidez analisada na Lagoa apresentou altos resultados indicando maior 

sedimentação, enquanto nas amostras de água da Mina d’água e da residência 

apresentaram baixa turbidez. As amostras da Mina apresentaram resultados 

satisfatórios referentes a Ca2+ podendo ser comparados com a água mineral 

comercial. As análises de SO4
2- destas amostras apresentam valores inferiores a 

1ppm. Com esses valores a água da Lagoa se mostrou com potencial para irrigação 

e consumo animal e a da Mina pode ser utilizada no consumo humano, no entanto, é 

preciso relembrar que esses resultados são apenas de avaliações físico-químicas 

essas apresentam-se adequadas para o consumo, não foi realizado análises 

microbiológicas o que é um fator de extrema importância para o consumo, não 

obstante este não foi o objetivo do trabalho. 

 

2. Introdução 

A água é um bem fundamental para a manutenção da vida no planeta, nos dias 

atuais muito se tem discutido sobre a escassez da água doce no Brasil, sabendo 

disso e necessário se orientar afim gerir melhor os recursos hídricos. 

Na região sudeste no estado de Minas Gerais se localiza a cidade de Sete Lagoas, 

que está situada a 70 km da região metropolitana de Belo Horizonte. Este município 

já sofreu as consequências do manejo inadequado das águas associado à expansão 

 



 

 

econômica. Vale lembrar que a cidade é considerada um grande polo de produção 

de ferro gusa, na cidade e nos municípios vizinhos existem expressivas jazidas de 

calcário, que suprem importantes indústrias de cal e cimento (NOGUEIRA, 2003)..  

A cidade de Sete Lagoas está inserida na bacia hidrográfica do Rio das Velhas, a 

qual engloba vários municípios vizinhos, tendo assim papel importante no 

abastecimento de água da região. A figura 1 abaixo mostra a disposição das cidades 

sobre a bacia do Rio das Velhas. 

 

 

Figura 1: Bacia do Rio das Velhas, com indicação da cidade de Sete Lagoas 

A bacia do Rio das Velhas e encontrada de três formas: Alto Rio das Velhas, Médio 

Rio das Velhas e Baixo Rio das Velhas. Sete Lagoas faz parte do Médio Rio das 

Velhas que tem como característica uma área de drenagem de 45% (IGAM, 2004). 

Parte do município se localiza na depressão do Rio São Francisco, fazendo parte 

assim do grupo Bambuí (Botelho, 2008). O grupo Bambuí tem uma área de recarga 

 

Imagem alterada. Fonte: IGAM, 2007 

 

 



 

 

de 182.000 km2, fazendo parte da Bacia Sedimentar do São Francisco. Possui 

águas de qualidade, no entanto, são de natureza dura o que deve ser levado em 

consideração para o abastecimento de água na cidade (Fonte, Souza, & Oliveira, 

2014). 

As rochas sedimentares representas pelas rochas carbonáticas são abundantes na 

região de Sete Lagoas (figura 2) conferindo a água a característica de dura e 

incrustante, o carbonato de cálcio é lentamente solubilizado pela água, e isso eleva 

os níveis de Ca2+ isso porque ao entrar em contato com água, o carbonato de cálcio 

se dissocia em Ca2+ + CO3
2- 

 

 

Figura 2: Imagem de uma gruta com as formações rochosas calcárias características 

do subsolo de Sete Lagoas 

O abastecimento de água da cidade é realizado pela empresa de Serviço Autônomo 

de Água e Esgoto (SAEE), a qual utiliza técnicas para retirar a água do subsolo 

(figura 3) fazendo com que todo o abastecimento da cidade seja realizado a partir de 

poços profundos, o que acaba atingindo áreas do lençol freático onde há  

maior concentração de Ca2+, fazendo com que a água não seja palatável, o que leva 

aos moradores adquirirem água comercial. Especificamente no bairro Itapoã II onde 

parte da população detém baixo poder aquisitivo, os moradores procuram outras 

formas de obter água que não seja comprando, como por exemplo, de uma Mina 

d’água, pois julgam ser empiricamente melhor, para isso precisam caminhar no 

mínimo 550 metros até o olho d’água com galões de água pesados. Assim este 

trabalho avaliou os parâmetros físico-químicos de pontos específicos como a Lagoa 

Fonte: Melo,2012 

 



 

 

Brejão (figura 4), Mina d’água (figura 5) e da residência de um morador do bairro 

Itapoã II. Estes pontos estão localizados próximos a Universidade Federal de São 

João Del Rei-Campus Sete Lagoas (CSL) 

 

 

Figura 3: Instalação que capta água do subsolo 

 

 

Figura 4: Margem da Lagoa Brejão 

 

 

 

 

Figura 5: Olho d’água aos arredores do bairro Itapoã II 

 

 

Fonte: Moraes, 2014 

Fonte: Moraes, 2013 

Fonte: Moraes, 2013 

 



 

 

3. OBJETIVOS 

Avaliar a qualidade da água da Mina d’água da Lagoa Brejão e da residência de um 

morador através de análises físicas e químicas de pH,Ca2+, SO4
2-  e turbidez  

4. METODOLOGIA 

Para determinação de pH foi utilizado o método potenciométrico, utilizando eletródo 

de íon seletivo. Para a determinação da concentração de Ca2+, foi usado a 

volumetria de complexação. No entanto, os resultados titulometricos não foram 

consistentes para as amostras de água da Mina d’água, devido ao baixo teor de 

cálcio, por isto optou-se por enviar as amostras coletadas no mês de julho para 

analise por absorção atômica no departamento de química na Universidade Federal 

de Minas Gerais (UFMG). 

 Para realizar análises referentes a SO4
2- e turbidez foi utilizado o método 

turbidimétrico, onde a amostra era colocada em um tubo especifico do aparelho e 

bombardeada por feixes de luz, o aparelho turbidímetrico da marca AP 2000 W. E 

importante lembrar que a unidade utilizada para turbidez é NTU, define-se 1 NTU 

como sendo a medida fotometrica de feixe de luz refletida a 90° por uma suspensão 

de 1 mg/L de formazina em nefelometro. 

 

5. DESENVOLVIMENTO 

Para realização das análises especificamos três pontos de coleta, os quais se 

distribuem da seguinte forma, um ponto na margem da Lagoa Brejão, um ponto na 

Mina d’água e um ponto na casa de um morador do bairro Itapoã II. 

Os pontos coletados possuem as seguintes coordenadas geográficas -19,282919 e -

44,112715 (Mina d’água), -19,281104 e -44,113489 (Residência, Bairro Itapoã II), -

19,283350 e -44,12477(Lagoa Brejão). A figura 5 abaixo ilustra os pontos de coleta. 

 

Fonte: Alterado, Google Earth, 2013 

 



 

 

 

Figura 5: Detalhe dos pontos de coleta das amostras de água 

As coletas foram feitas em triplicata sendo realizadas mensalmente durante o 

período de julho de 2013 até março de 2014, usou-se frascos para as coletas, as 

quais eram encaminhadas para o laboratório. Com isso realizou avaliações físico-

químicas referentes ao teor, cálcio, sulfato, turbidez e pH. A análise de turbidez foi 

requerida, devido os pontos estarem sujeitos a sedimentação, já os outros 

parâmetros foram definidos baseando-se em alguns presentes no rotulo da água 

mineral comercial. 

 

6. RESULTADOS 

A água da Mina apresentou pH que variou de 5,0 e 6,0 (figura 9), este valor de pH 

pode ser relacionado com as baixas concentrações de Ca2+ encontradas. Nas 

amostras da Lagoa Brejão e amostras da água da residência, o pH ficou entre 7 e 8 

(figura 6), devido ao elevado valor de carbonato de cálcio dissolvido em água. A 

água Residencial e da Lagoa Brejão são provenientes do lençol freático profundo, 

onde o solo é de formação calcária. 

 

Figura 6: Gráfico comparativo com a variação do pH dos três pontos entre os meses 

de julho de 2013 a março de 2014 

A água da Lagoa apresentou altos valores de turbidez (figura 7) que pode ser 

explicada pela alta sedimentação, ou então pela formação de colônias de bactérias, 

as quais são grandes e podem espalhar a luz, não obstante, não foram realizadas 

análises microbiológicas, como há está dúvida, umas das próximas etapas do 

trabalho seria avaliar está questão, submetendo as amostras a centrifuga, pois desta 
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forma o que gera turbidez se concentraria no fundo, a partir disso realizaria análises 

biológicas e químicas no corpo de fundo das amostras. A água da Mina d’água e da 

residência analisada apresentaram baixa turbidez (figura 7). 

 

 

Figura 7: Gráfico comparativo das amostras medidas durante os meses de                        

julho de 2013 a março de 2014 

Os valores de cálcio foram elevados para água residencial e da Lagoa Brejão (figura 

8), na amostra da coletada na residência os altos valores deve-se a forma com que 

a água é captada, pois ocorre à dissolução de carbonato de cálcio durante seu 

movimento através do subsolo, a Lagoa Brejão é formada pela água proveniente do 

lençol freático que está em contato direto com as rochas calcárias do subsolo, já 

Mina d’água apresentou baixa concentração de cálcio isso porque é uma água mais 

superficial, não atingindo áreas calcárias. 
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Figura 8: Gráfico comparativo da variação de cálcio entre as amostras durante os 

meses de estudo 

As amostras de Sulfato analisadas na três fontes Lagoa Brejão, na residência e na 

Mina d’água apresentaram valores inferiores a 1ppm. 

7. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

As análises físico-químicas corroboram as expectativas, a água da Mina apresentou 

valores comparáveis a água mineral comercial enquanto a da Lagoa apresenta 

potencial para agricultura, a água da torneira se enquadra dentro dos valores 

exigidos pela Portaria 2914/11- Ministério da Saúde, mas é preciso lembrar que 

análises microbiológicas não foram realizadas, as discussões se baseiam apenas 

em análises físico-químicas. 

8. FONTES CONSULTADAS 

 

 BOTELHO, L. A. L. A. Gestão dos recurso hídricos em Sete Lagoas/MG: uma 

abordagem a partir da evolução espaço-temporal da demanda e da captação de 

água. Dissertação apresentado no Programa de Pós-graduação em Geografia da 

UFMG. Minas Gerais, 2008 CARLOS, E A; NEVES, A A; REIS, C; QUEIROS, M E.L 

R. Quim. Nova. vol. 34, n 2, 

 

IBGE. Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Censo Demográfico 2010. 

Disponivel em: 

<http://www.cidades.ibge.gov.br/xtras/uf.php?lang=&coduf=31&search=Minas-

gerais>  Acesso em 10/05/2014 

0 20 40 60 80 100

Lagoa 

Torneira 

Mina

mg/L

Cálcio

Julho

 



 

 

IGAM. Instituto Mineiro de Gestão das águas. Disponível em : 

<http://portalinfohidro.igam.mg.gov.br/publicacoes-tecnicas/planos-diretores/1990-

velhas> Acesso em: 07/05/2014 

 

IGAM Instituto Mineiro de Gestão das Águas Disponível 

em:<http://www.atlasdasaguas.ufv.br/velhas/impacto_ambiental_relevante_identifica

do_na_bacia_do_rio_das_velhas.html> Acessado em 08/07/2014 

 

 MINISTÉRIO DA SAÚDE. Comentários sobre a portaria N.º 2914/11- MS    

Disponível:em:<http://www.suvisa.rn.gov.br/contentproducao/aplicacao/sesap_suvisa

/arquivos/gerados/portaria_ms_2914_dez_2011.pdf> Acesso 11/08/2013.: 

 


