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RESUMO 

 

Os recursos hídricos em Juiz de Fora são afetados por diversos impactos devido às poluições pontual e difusa 

que prejudicam toda a sociedade. As represas que abastecem o município não fogem dessa regra com impactos 

de loteamentos, granjas, condomínios, rodovias, silvicultura, criação de gado e, principalmente, aumento da 

expansão urbana nas suas bacias de contribuição e nas suas margens, desrespeitando legislações de proteção e 

preservação. Esse artigo aborda os impactos nas bacias de contribuição das represas São Pedro, Dr. João Penido 

e Chapéu D´Uvas através do histórico de qualidade da água fornecido pela CESAMA nas captações. A 

metodologia constou do cálculo do Índice de Conformidade ao Enquadramento (ICE) proposto pelo Canadian 

Council of Ministers of the Environment (CCME). O ICE é baseado na excedência a padrões de qualidade da 

água e incorpora três elementos: abrangência - o número de parâmetros que não cumprem os objetivos de 

qualidade da água pelo menos uma vez; frequência - o número de vezes que o parâmetro não atendeu aos 

padrões de qualidade; e amplitude – a diferença entre o valor medido e o limite definido para o enquadramento. 

Estes fatores visam determinar a “distância” que as variáveis monitoradas se encontram do que é desejado. Os 

parâmetros analisados foram pH, Turbidez, Fe, Mn, FT, NT, OD, Cl
-
, DBO5,20, e E. Coli. Os resultados 

mostraram que o valor do ICE para a água bruta variaram na faixa de “Péssimo” a “Regular” para as três 

represas. As variáveis que mais contribuíram para esses resultados foram FT, DBO5,20, OD e Fe que apontam 

para presença de carga orgânica (esgoto e pastagem) e sedimentos (solo exposto, movimentação de terra e erosão 

nas margens). Os piores valores de ICE coincidem com intervenções antrópicas nessas represas que após 

cessadas, retornaram a valores melhores com uma tendência de melhoria nas três represas. No caso da Represa 

de São Pedro, a pressão de loteamentos, condomínios e das BRs 040 e 440 podem inviabilizar o seu uso para 

abastecimento, apesar da sua resiliência refletida na melhoria do ICE nos três últimos anos. Embora existam 

legislações disciplinando a ocupação na Bacia da Represa Dr. João Penido, preocupa as ocupações nas margens 

e pastagens que ocupam 75% da sua área e a entrada em operação recente de uma rodovia estadual que 

resultaram na piora do ICE em 2017. No caso de Chapéu D´Uvas, repetem-se os loteamentos, condomínios, 

criação de gado, silvicultura (eucalipto) e muitas áreas com solo exposto as margens dessa Represa. Apesar do 

amadurecimento do reservatório, o ICE piorou em 2017. O encarecimento do tratamento da água, riscos a saúde 

da população e/ou desativação são as principais perdas coletivas oriundas desses processos que se repetem em 

todos os mananciais de abastecimento de Juiz de Fora. 

 

INTRODUÇÃO 

 

 As represas situadas dentro dos limites de Juiz de Fora são a Represa Dr. João Penido com bacia de 

contribuição de 59,5 km
2
 e a Represa de São Pedro com área de 12,93 km

2 
(Figura 1). São mananciais 

localizados em zonas de forte pressão antrópica, refletindo negativamente na qualidade das suas águas. O 
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córrego Espírito Santo com coleta à fio d´água compõe os recursos situados dentro do limite municipal, mas 

houveram problemas estruturais na sua Estação de Tratamento de Água (ETA) que ainda estão sendo resolvidos.  

 A Represa de Chapéu D´Uvas com bacia de contribuição de 312,89 Km² (Figura 1) e lago do reservatório 

com cerca de 9,1 Km² de bacia hidráulica, passou recentemente a fazer parte da matriz hídrica da CESAMA com 

adutora ligada a ETA Castelo Branco da Represa Dr. João Penido. Esse aproveitamento tem o objetivo de poupar 

a Represa Dr. João Penido. A Bacia de contribuição da Represa de Chapéu D´Uvas (BCRCD) possui o agravante 

de estar em territórios dos municípios de Antônio Carlos, Santos Dumont e Ewbank da Câmara, dependendo de 

uma gestão mais complexa. Há conflitos de interesses quando os municípios da bacia têm interesse na 

implantação de atividades turísticas, de lazer e exploração imobiliária, enquanto a cidade de Juiz de Fora tem 

demanda por água de boa qualidade para abastecimento público. 

 
Figura 1 – Carta Índice das bacias de contribuição das represas que abastecem Juiz de Fora. 

 

  Tanto Machado (2012) como Ribeiro (2012) apontaram diversos problemas ambientais relevantes nesta 

BCRCD. Machado (2010) e Bucci & Oliveira (2014) apontaram problemas na Bacia de contribuição da Represa 

de São Pedro (BCRSP) e na Bacia de contribuição da Represa Dr. João Penido (BCRJP), respectivamente. No 

caso da Represa de São Pedro, a pressão de loteamentos, condomínios e das BRs 040 e 440 podem inviabilizar o 

seu uso para abastecimento. Apesar de existir legislação disciplinando a ocupação na Bacia da Represa Dr. João 

Penido, percebe-se uma piora gradativa das suas águas, principalmente pelas ocupações nas margens, utilização 

do corpo d´água principal para esportes náuticos e a construção recente de uma rodovia estadual ligando a BR-

040 a MG-353 denominada “Rodovia do Aeroporto”.  

 No caso de Chapéu D´Uvas, existem loteamentos, condomínios, criação de gado, silvicultura (eucalipto) e 

muitas áreas com solo exposto as margens dessa Represa, facilitando a erosão e o aporte de carga orgânica para 

dentro do manancial, o que beneficia o aumento das cianobactérias, exigindo um controle muito mais rigoroso. O 

monitoramento da qualidade da água fornecerá dados sobre a capacidade de autodepuração desses mananciais, 

informando o poder público e a sociedade civil sobre a qualidade da água atual e a capacidade de suporte desses 

corpos hídricos, auxiliando nas tomadas de decisões sobre as novas ocupações e a necessidade de fiscalização 

das existentes. 
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 Segundo a Agência Nacional de Águas (ANA, 2012), o estabelecimento de um parâmetro que indique a 

qualidade das águas, é uma ferramenta importante para nortear ações de planejamento e gestão. O Índice de 

Qualidade de Águas (IQA) e o Índice de Estado Trófico (IET) são mecanismos facilitadores da comunicação 

com o público por sintetizarem várias informações em um número único. Existem também outros índices como, 

por exemplo, o Índice de Conformidade ao Enquadramento (ICE), Índice de Balneabilidade (IB), entre outros. 

 De todos esses índices citados, o que mostrou maior aderência com a realidade dos mananciais estudados 

pelo Núcleo de Análise Geo Ambiental - NAGEA em Juiz de Fora foi o ICE (ROCHA et al., 2015a). Trabalhos 

já publicados pelo Grupo mostram que o IQA homogeneíza pontos totalmente diferentes, por exemplo, 

nascentes, fozes e captações (ROCHA et al., 2015b). O IQA CETESB também foi muito criticado por outros 

pesquisadores em outras regiões do Brasil (BARROS et al., 2012; SILVA et al. ,2012). Moretto et al. (2012) e 

Cunha et al. (2013) também questionaram os resultados dos IQA à luz da Resolução CONAMA nº 357/2005 

(BRASIL, 2005) e a necessidade de readequação desses índices. 

 

OBJETIVO 

 Monitorar a qualidade da água bruta das captações das represas de abastecimento público de Juiz de Fora 

através da série histórica da CESAMA, aplicando o Índice de Conformidade ao Enquadramento (ICE). 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

 Para Viana et al. (2013) o monitoramento da qualidade da água é um fator essencial para os gestores e 

segundo Vasco et al. (2011), o estudo nas áreas das bacias hidrográficas urbanas e rurais é fundamental quando 

se busca o equilíbrio entre a exploração de recursos naturais e sustentabilidade ambiental.  

 Todo sistema de gestão depende de informações, neste caso, de um monitoramento contínuo e detalhado da 

qualidade da água. Para isso foram criados “índices de qualidade da água” que têm como principais vantagens a 

facilidade de comunicação com a população e o fato de combinar variáveis com unidades de medidas diferentes 

em uma única escala. Como principal desvantagem, pode-se citar a perda de informação das variáveis 

individuais e da interação entre as mesmas (BUZELLI e CUNHA-SANTINO, 2013; FRANCO et al., 2012; 

GÓMEZ et al., 2011; ORTEGA e CARVALHO, 2013; SILVA, AURELIANO e LUCENA, 2012; VIANA et 

al., 2013). 

 Para Costa et al. (2012) e Amaro (2009), índices e indicadores ambientais são importantes na estratégia de 

programas de monitoramento e gestão ambiental por converter uma série de informações através de um único 

número, um símbolo, uma cor ou descrição verbal de fácil compreensão, possibilitando a tomada de decisões por 

gestores em várias áreas de atuação.  

 Nessa mesma linha dos autores citados, mas com enfoque nos limites recomendados de acordo com os usos 

preponderantes da água, foi desenvolvido pelo Canadian Council of Ministers of the Environment, o CCME 

Water Quality Index 1.0 (CCME, 2001a; CCME, 2001b), referenciado no Brasil pela Agência Nacional das 

Águas (ANA, 2012) como Índice de Conformidade ao Enquadramento (ICE), tomando como base os trabalhos 

de Amaro (2009). Esse índice informa de modo claro e objetivo a situação atual do corpo hídrico em relação ao 

seu enquadramento, o qual no Brasil foi regulamentado pela Resolução do Conselho Nacional do Meio 

Ambiente (CONAMA) nº357/2005 e definido a partir de metas de qualidade da água inicialmente propostas de 

acordo com os usos preponderantes pretendidos (BRASIL, 2005).  

 O ICE é baseado na excedência a esses padrões de qualidade da água (AMARO, 2009) e incorpora três 

elementos: abrangência - o número de parâmetros que não cumprem os objetivos de qualidade da água pelo 

menos uma vez; frequência - o número de vezes que o parâmetro não atendeu aos padrões de qualidade; e 

amplitude – a diferença entre o valor medido e o limite definido para o enquadramento (ANA, 2012; CCME, 

2001b). Estes fatores visam determinar a “distância” que as variáveis monitoradas se encontram do que é 

desejado para determinado corpo hídrico, representando as desconformidades quando se encontram fora do 

estabelecido ou as conformidades, quando está dentro do recomendado como padrão (CCME, 2001a). 

 Estes três fatores, ao se combinarem formam um vetor num espaço tridimensional de modo que, quanto pior 

for a qualidade da água, ou seja, quanto mais próximo de zero, menor o comprimento deste vetor, em 
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contrapartida, o comprimento do vetor aumenta e toma o valor de 100 ou próximo a 100 quanto melhor for a 

qualidade da água estudada (CCME, 2001a). A Figura 2 mostra o modelo conceitual do índice: 

 

Figura 2 – Modelo conceitual do índice. Fonte: Adaptado de CCME (2001a) 

 

 Segundo o CCME (2001a), o Índice de Conformidade ao Enquadramento (ICE), é calculado da seguinte 

maneira:  

𝐼𝐶𝐸 = 100 − (
√𝐹1

2 + 𝐹2
2 + 𝐹3

2

1,732
) 

equação (1) 

 

 Onde: 

F1 = porcentagem das variáveis de qualidade da água que violaram os limites desejáveis pelo enquadramento ao 

menos 1 vez no período de observação, ou seja, representa a abrangência das variáveis em desconformidade 

sendo determinado por:  

 

F1 = (
Número de variáveis que falharam

Número total de variáveis
) ∗ 100 

 

equação (2) 

 

F2 = frequência representada pela porcentagem de vezes que as variáveis de qualidade da água estiveram em 

desconformidade em relação ao número de testes para comparar o valor observado com o padrão estabelecido, 

definido como:  

 

F2 = (
Número de testes que falharam

Número total de testes
) ∗ 100 

 

equação (3) 

 

F3 = representa a diferença entre o valor observado e o desejado de acordo com o enquadramento do corpo 

d`água, ou seja, analisa a amplitude entre os valores desejados e os obtidos nos corpos d`água. Este fator é 

determinado em 3 etapas:  

 Para os casos em que o enquadramento exige que determinada variável seja maior ou igual a um limite, 

utiliza-se a equação 4 abaixo: 

 

∆V =  (
Valor testado fora do enquadramento

Limite para enquadramento
) − 1 

 

equação (4) 

 

 

Quando o valor encontrado não deve ser inferior a um determinado padrão é utilizada a equação 5: 

 

∆V =  (
Limite para enquadramento

Valor testado fora do enquadramento
) − 1 

 

equação (5) 

 



 

5  

 

 Após esta primeira etapa, determina-se a soma normalizada das variações (snv), somando todas as variações 

que não atenderam aos limites do enquadramento e dividindo pelo número total de testes, logo: 

 

snv =
∑ ∆Vin

i=0

Número total de testes
 

 

equação (6) 

 

 E por fim, calcula-se F3 usando a fórmula a seguir: 

 

F3 =  (
snv

0,01 ∗ snv + 0,01
) 

 

equação (7) 

 

 A aplicação do Índice de Conformidade ao Enquadramento demanda algumas regras que devem ser levadas 

em consideração, conforme proposto por CCME (2001a):  

 Comparações do índice só devem ser feitas quando os objetivos forem os mesmos, ou seja, não 

é recomendado aplicar o índice quando o objetivo for comparar um ICE que deve atender aos 

limites definidos no enquadramento para classe 1 com outro cujo objetivo foi a classe 2. 

 Não é recomendado comparar índices de diferentes lugares calculados com parâmetros 

diferentes, por exemplo, se em um lugar o índice é calculado utilizando parâmetros de 

pesticidas, tal valor não deve ser equiparado com outro local onde o índice é obtido com a 

utilização de metais. 

 Deve-se ter cuidado com a utilização de dados mais antigos, pois métodos mais modernos 

podem apresentar metodologias e limites de detecção distintos daqueles utilizados para os 

dados mais antigos, alterando o valor final do índice, gerando conclusões errôneas. 

 O índice deve ser aplicado utilizando parâmetros relevantes para o corpo d’água que está sendo 

estudado. 

 O ICE não deve ser aplicado com menos de quatro parâmetros e quatro amostras por ano. 

 

 A Tabela 1 apresenta a classificação do ICE conforme os valores encontrados para o índice e seu significado, 

importante para a interpretação dos gestores. 

 
Tabela1. Classificação do ICE e seus significados 

ICE Classes Significado 

95-100 ÓTIMA A qualidade da água está protegida com virtual ausência de impactos. A qualidade da água está 

muito próxima da condição natural. Estes valores de ICE somente podem ser obtidos se todas as 

medidas estiverem durante todo o tempo dentro dos padrões estabelecidos pelo enquadramento. 

80-94 BOA A qualidade de água está protegida, apresentando somente um pequeno grau de impacto. A 

qualidade da água raramente se desvia dos padrões estabelecidos pelo enquadramento. 

65-79 REGULAR A qualidade de água está protegida, mas ocasionalmente ocorrem impactos. A qualidade da 

água algumas vezes se desvia dos padrões estabelecidos pelo enquadramento. 

45-64 RUIM A qualidade de água está frequentemente afetada. Com frequência os parâmetros de qualidade 

da água não atendem os padrões estabelecidos pelo enquadramento. 

0-44 PÉSSIMA A qualidade de água quase sempre está alterada. Os parâmetros de qualidade frequentemente 

não atendem os padrões estabelecidos pelo enquadramento. 

  

Fonte: Adaptado de AMARO, 2008; ANA, 2012; e CCME, 2001a 

 

 Segundo a Deliberação Normativa COPAM nº 16, de 24 de Setembro de 1996, que dispõe sobre o 

enquadramento das águas estaduais da bacia do rio Paraibuna (MINAS GERAIS, 1996), todas essas represas se 

enquadram na Classe 1, ou seja, os córregos e rio principais que deram origem a esses barramentos artificiais, 

nesse trecho, estão enquadrados nessa classe, destacando o córrego São Pedro na BCRSP, o ribeirão dos Burros 

na BCRJP e o rio Paraibuna na BCRCD. 

 Os parâmetros escolhidos para monitorar a qualidade da água bruta das captações, tanto pelas cinco 

condicionantes descritas nesse item, quanto pela relevância limnológica foram: Turbidez (TUR), Potencial 

Hidrogeniônico (pH), Oxigênio Dissolvido (OD),  Demanda Bioquímica de Oxigênio (DBO5,20), Cloretos (Cl-), 

Ferro (Fe), Manganês (Mn), Fósforo Total (FT), Nitrogênio Total (NT) e Escherichia coli (E. coli). Eles foram 

obtidos junto a Companhia de Saneamento municipal de Juiz de Fora – CESAMA entre os anos de 2006 e 2017. 
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RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 O ICE mostrou sensibilidade às interferências antrópicas ocorridas nessas bacias (Figura 3). Elas mostraram 

boa capacidade de recuperação após a interrupção ou término dos eventos. Houve uma tendência de melhoria do 

ICE nas três represas entre 2006 e 2017, migrando da classe Péssima para Ruim e em alguns casos chegando a 

Regular. As represas de São Pedro e Dr. João Penido ficaram com valores de ICE equivalentes, com a Represa 

de São Pedro alcançando os melhores resultados nos últimos três anos e igualando com Chapéu D´Uvas. A 

Represa de Chapéu D´Uvas teve a melhor série de dados com uma tendência de melhora a partir de 2013, 

atingindo o melhor ICE em 2016 e decaindo para a classe Ruim em 2017. O amadurecimento do reservatório 

explicou a melhor linha de tendência, entretanto, a piora em 2017 sugere interferências antrópicas difusas nessa 

Bacia. 

 

Figura 3: Variação do ICE nas represas de abastecimento de Juiz de Fora. 

 
 Analisando as três represas, os parâmetros FT, Fe, DBO5,20 e OD foram, respectivamente, os que mais 

ficaram fora dos limites da Resolução CONAMA 357/2005 (Figura 4). São parâmetros ligados à entrada de 

carga orgânica, principal problema encontrado nas três represas. O segundo problema detectado através do 

parâmetro Ferro resulta do escoamento superficial devido a revolvimento de terra e processos erosivos. 

 

 

 



 

7  

 

Figura 4: Parâmetros que mais ficaram desconformes nas represas de Juiz de Fora entre 2006 e 2017. 

 
 

 Conforme a Figura 5, a Represa de São Pedro sofreu interferências em 2007 pela Duplicação da BR-040 

(Figura 5A); 2011 pela Construção da BR-440 (Figura 5B); e 2014 com a maior seca dessa série de dados 

(Figura 5C) e expansão dos granjeamentos e loteamentos, destacando o Condomínio Alphaville.  

 
Figura 5: Principais interferências antrópicas na Bacia da Represa de São Pedro. (Fonte: Costa, 2016) 

   
 

 A Represa João Penido teve os piores ICEs em 2007, 2010, 2012 e 2017. O principal evento foi a Construção 

da Rodovia Estadual de Ligação da BR-040-MG-353, popularmente conhecida por “Rodovia do Aeroporto” – 

construída entre 2013 e 2017 conforme figuras 6B e 6C. Ela foi liberada para o tráfego em 2017, entretanto, 

acredita-se que os impactos percebidos nesses anos sejam advindos do processo de urbanização dessa Bacia, 

principalmente nas margens desse manancial (Figura 6A). Os impactos da operação da Rodovia e da atração de 

novos empreendimentos necessitam ser monitorados nos próximos anos.  

 
Figura 6: Principais interferências antrópicas na Bacia da Represa João Penido. 

 
 

 

 

5A 5C 5B 

6A 6B 6C 
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 Não foram identificados eventos específicos na Represa de Chapéu D´Uvas, mas a poluição difusa nas suas 

margens devido a loteamentos, solo exposto, silvicultura e criação de gado explicam a inconformidade dos 

parâmetros listados acima, conforme a Figura 7. 

 
Figura 7: Principais interferências antrópicas na Bacia da Represa de Chapéu D´Uvas. 

 
  

   
 

CONCLUSÕES 

 

 Apesar das linhas de tendência do ICE nas três represas serem ascendentes, os resultados da água bruta ainda 

estão longe das classes “Boa” ou “Excelente”. Apenas a Represa de Chapéu D´Uvas conseguiu atingir o valor de 

“Regular” em 2016, ficando as demais represas e anos entre “Péssima” e “Ruim”. Esses resultados são reflexos 

do processo de ocupação inadequado dessas áreas através de loteamentos, condomínios, criação de gado, 

silvicultura e muito solo exposto, classe intermediária para as demais classes citadas. Nem as Áreas de 

Preservação Permanentes – APPs de margens de reservatório tem sido respeitada conforme foi visto. A carga 

orgânica e a entrada de sedimentos foram mostradas através dos parâmetros que mais ficaram desconformes 

como o FT, DBO5,20, OD e Fe. O encarecimento do tratamento da água e riscos a saúde dos usuários são as 

principais perdas coletivas oriundas desses processos que se repetem em todos os mananciais de abastecimento 

de Juiz de Fora. São problemas que precisam ser enfrentados por toda a sociedade com vistas a melhor qualidade 

de vida. Direitos coletivos precisam prevalecer sempre, principalmente quando o assunto é agua.  
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