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RESUMO 

A Represa Dr. João Penido abastece cerca de 50% da cidade de Juiz de Fora (MG) e vem 

sofrendo grandes interferências antrópicas através de condomínios, ocupações subnormais e 

uma Rodovia Estadual em fase de finalização. Essa pesquisa buscou analisar a qualidade da 

água dessa Bacia através do monitoramento de parâmetros limnológicos do seu principal 

tributário, o ribeirão dos Burros. Com propósito de identificar a dinâmica dessa Bacia foram 

realizadas coletas mensais durante o período de maio de 2013 a abril de 2015, distribuídos em 

quatro pontos estratégicos, sendo uma nascente (área de mata), uma seção de médio curso 

(área rural), um exutório (na Rodovia) e a captação na Represa. Os parâmetros escolhidos 

foram demanda bioquímica de oxigênio (DBO), oxigênio dissolvido (OD) e potencial 

hidrogeniônico (pH). Os parâmetros foram analisados em laboratórios pela metodologia 

preconizada no Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater (APHA, 

2012) e seus resultados foram tratados no software PAST obtendo-se diagramas Boxplot. Os 

resultados de DBO e OD mostraram que nenhuma seção monitorada nessa Bacia atendeu aos 

limites da legislação vigente, tanto nos ambientes lóticos como nos lênticos. Esse ecossistema 

vem sendo impactado negativamente pela expansão urbana, criação de gado, silvicultura e 

erosão com destaque para a seção P3 situada na Rodovia do Aeroporto que apresentou os 

piores resultados. Com o início da operação dessa Rodovia prevê-se o agravamento desse 

quadro. 

Palavras chaves: Monitoramento; Uso da Terra; Impacto ambiental. 

 

INTRODUÇÃO 

De acordo com os estudos de Ribeiro & Pizzo (2011), o crescimento urbano desordenado e o 

aumento da demanda hídrica podem trazer impactos negativos sobre os recursos hídricos 
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disponíveis para o abastecimento da cidade de Juiz de Fora. A falta de planejamento do uso e 

ocupação do solo vem ocasionando degradação crescente na Bacia de contribuição da Represa 

Dr. Joao Penido, comprometendo a sua sustentabilidade hídrica. 

Umas das maneiras de alcançar a sustentabilidade hídrica é o monitoramento periódico desse 

reservatório, do qual pode-se mensurar os potenciais efeitos antrópicos que ocorrem na sua 

bacia hidrográfica (SANTOS, 2012). Além disso, o monitoramento da qualidade da água é 

um dos instrumentos da gestão de recursos hídricos definido pela “Lei das águas” e instituída 

pela Lei nº 9.443/1997 (BRASIL, 1997).  Visto a importância do monitoramento, o ambiente 

de estudo é mencionado na Lei Municipal n 6.084/1981 (JUIZ DE FORA, 1981), que 

estabelece medidas de proteção à represa e seu manancial como Zona Especial, direcionando 

a preservação dos seus recursos.  

Diante disso, o objetivo do presente artigo foi analisar a qualidade da água dessa Bacia 

através do monitoramento de variáveis limnológicas em seções ao longo do ribeirão dos 

Burros entre 2013 e 2015 por meio de diagramas Boxplot segundo os limites da Resolução 

CONAMA nº 357/2005. 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

O ecossistema artificial Represa Dr. João Penido está situado ao norte da cidade de Juiz de 

Fora, com coordenadas geográficas: 21º 41' 03,3'' S e 43º 24' 12,68'' W (Datum WGS-84). A 

Bacia de contribuição da Represa Dr. Joao Penido (BCRJP) possui cerca de 59,48 km², 

contemplando de 50 a 65% do abastecimento público da cidade (CESAMA, 2017). De acordo 

com a Deliberação Normativa nº 16/1996, que dispõe sobre o enquadramento das águas 

estaduais da Bacia do Rio Paraibuna, a água do ribeirão dos Burros, principal tributário dessa 

Represa é classificado como Classe 1.  

O monitoramento da qualidade da água do reservatório abrangeu quatro pontos estratégicos, 

sendo eles: nascente do córrego Vargem Grande dentro da área da Mata Atlântica preservada 

(P1); um ponto na área rural correspondente ao médio curso do Ribeirão dos Burros (P2); um 

exutório na Represa (P3); e na captação da Represa (P4). A coleta das amostras ocorreu 

mensalmente durante o intervalo de maio de 2013 a abril de 2015, abrangendo dois ciclos 

hidrológicos. Os parâmetros de estudos foram OD, DBO e pH. Os dados de OD e pH foram 

obtidos in situ, através de uma sonda multiparamétrica Modelo Hanna HI 9828. Já a DBO foi 
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analisada no Laboratório de Ecologia Aquática da UFJF seguindo a metodologia preconizada 

pela APHA (2012). 

Os dados foram dispostos no programa PAST com intuito de gerar gráficos do tipo Boxplot 

para representar os resultados obtidos. Esta ferramenta gráfica obtém as medianas, os valores 

de máximo e mínimo da amostra de dados divididos em: limite inferior, primeiro quartil, 

segundo quartil (mediana), terceiro quartil e limite superior. Quando ocorrem pontos fora dos 

limites encontrados, tem-se os valores discrepantes (outliers) que são representados por 

asteriscos no gráfico. A utilização dessa ferramenta é aconselhável porque a mesma não é 

vulnerável aos valores extremos, geralmente erros causados em laboratório ou em campo. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÕES 

Segundo a Resolução CONAMA nº 357/05, ecossistemas de água doce pertencente à classe 1 

exige que o valor mínimo de pH seja 6,0 e o máximo seja 9,0 e na Figura 1 tem-se o gráfico 

Boxplot representando os resultados do potencial hidrogeniônico, o pH. Nota-se pelo gráfico 

que mais de 75% dos valores de pH na nascente (P1) não estão de acordo com a resolução, 

caracterizando a água como levemente ácida em função da natureza do solo local, que é 

latossolo vermelho-amarelo. Nos demais pontos percebe-se que as variações dos resultados 

não são significativas, mantendo-se principalmente entre 6,0 e 7,0. 

 

 

Figura 1: Gráfico de concentração de pH ao longo dos pontos de coleta. 
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A DBO indica a ação dos organismos aeróbicos sobre a matéria orgânica no corpo hídrico e 

elevados valores são indicativos de despejos orgânicos (CETESB, 2012). A Resolução 

CONAMA 357/05 estipula o valor máximo de 3,0 mg/L e de acordo com a Figura 2 nenhum 

dos pontos manteve-se dentro do limite da legislação vigente. Na nascente P1, a carga 

orgânica é proveniente de matéria vegetal e de animais que fazem dessedentação na mesma; 

existe criação de gado que afeta o ponto P2; há influência de carga de poluentes resultante de 

granjas e da Rodovia do Aeroporto que são transportados pelas águas pluviais para a seção 

P3. Na captação P4, apesar de ser um ambiente lêntico favorecido pela autodepuração, 

acontece acúmulo de matéria orgânica devido a ocupações urbanas, criação de gado e erosão 

em uma das margens.  

 

 

O OD, segundo Von Sperling (2009) é um dos principais parâmetros que indicam poluição 

das águas através de despejos orgânicos, principalmente o esgoto, que reflete em valor baixo 

de OD. Na Figura 3, tem-se o Boxplot representativo da variação do OD e nota-se que 

nenhum dos pontos atendeu a resolução vigente, que estabelece uma concentração mínima de 

6,0 mg/l. Apesar de ambientes lóticos serem favoráveis a oxigenação da água, os melhores 

índices são do reservatório (P4), algo preocupante. Os baixos valores de OD no tributário 

podem ser explicados pelo escoamento superficial através do despejo de matéria orgânica 

oriunda de criação de gado e esgoto de granjas que favorecem as plantas aquáticas 

(macrófitas), além dos impactos da Rodovia do Aeroporto evidentes na seção P3. 

Figura 2: Gráfico de concentração de DBO (mg/L) ao longo dos pontos de coleta 
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Figura 3: Gráfico de concentração de OD (mg/L) ao longo dos pontos de coleta. 

 

CONCLUSÃO 

Diante dos resultados obtidos no período monitorado de 2013 a 2015, a Bacia de contribuição 

da Represa Dr. João Penido não correspondeu ao enquadramento na Classe 1 do seu principal 

tributário ribeirão dos Burros, evidenciando processos crescentes de degradação ambiental nas 

suas águas, tanto nos ambientes lóticos (tributários) como no lêntico (reservatório). 

A situação dessa Bacia é agravada pela ausência de matas ciliares, cargas orgânicas nos 

principais tributários que favorecem a presença de macrófitas, além da construção recente de 

uma Rodovia Estadual conhecida por Rodovia do Aeroporto que induzirá a ocupação urbana 

nessa área. A simples construção dessa estrada já afetou a seção 3 que apresentou os piores 

resultados. 

Os impactos causados poderão comprometer os usos múltiplos desse manancial, além de 

possivelmente afetar o abastecimento público de Juiz de Fora. As medidas mitigadoras 

necessárias contemplam o controle do uso da terra na área da Rodovia, a fiscalização do 

lançamento clandestino de esgotos sanitários e a recomposição das matas ciliares nas áreas de 

preservação permanente dos corpos d´água de forma a minimizar a degradação ambiental dos 

ecossistemas aquáticos, recuperando a qualidade da água e preservando a saúde coletiva. 
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