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RESUMO  

Este trabalho visou ampliar o conhecimento sobre a qualidade das águas superficiais da bacia hidrográfica do 

rio Paraíba do Sul, avaliando os dados de monitoramento realizados por três diferentes instituições, os órgãos 

gestores de recursos hídricos dos estados de São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro. Objetivou-se identificar 

os parâmetros mais relevantes para a qualidade da água da bacia, por meio do cálculo dos percentuais de não 

atendimento aos limites legais de enquadramento preconizados pelas legislações federal e estadual, no período 

de 2005 a 2014 para a bacia como um todo, e em separado para as porções paulista, mineira e fluminense. Os 

parâmetros considerados mais relevantes para a bacia foram coliformes termotolerantes/Escherichia coli, fósforo 

total, DBO, oxigênio dissolvido, turbidez, ferro dissolvido e manganês total. Esses parâmetros refletem a 

degradação da qualidade das águas na bacia do rio Paraíba do Sul, agravada, principalmente, pelos lançamentos 

de esgotos sanitários in natura ou com tratamento insuficiente, pelas cargas difusas, pelos processos erosivos e 

pelo assoreamento. 

Palavras-Chave – Qualidade da água, enquadramento, análise estatística, percentual de violação, bacia do rio 

Paraíba do Sul. 

INTRODUÇÃO 

A qualidade da água dos cursos hídricos é definida tanto por processos naturais, como precipitação, erosão e 

carregamento de sedimentos, quanto por processos antropogênicos, como a urbanização, industrialização e 

agricultura (SINGH et al., 2009). Os corpos de água superficiais são caracterizados como os mais vulneráveis à 

poluição devido à facilidade de acesso ao lançamento de águas residuárias industriais e domésticas, 

principalmente em bacias urbanas. 

Para o conhecimento da condição da qualidade das águas superficiais e o acompanhamento das alterações nas 

características físicas, químicas e biológicas da água, decorrentes de atividades antrópicas e de fenômenos 

naturais, é realizada a prática do monitoramento. Dentre as finalidades do monitoramento aponta-se a obtenção 

de informações relevantes das condições de qualidade das águas para os usos previstos, assim como o auxílio na 

determinação de tendências e identificação dos impactos nos corpos de água (CHAPMAN, 1992). Ademais, 

representa uma ferramenta fundamental para subsidiar a tomada de decisões associada ao gerenciamento dos 

recursos hídricos. 

Na avaliação dos resultados de monitoramento, os dados devem ser comparados aos limites estabelecidos 

pelo enquadramento do curso de água. O enquadramento dos corpos de água em classes, segundo os usos 

preponderantes, é um importante instrumento da Política Nacional de Recursos Hídricos para se estabelecer 

níveis ou metas de qualidade e garantir aos usuários a qualidade de água necessária ao atendimento de seus usos 

(BRASIL, 1997). O enquadramento visa assegurar qualidade de água compatível com os usos mais exigentes e 

diminuir os custos de combate à poluição da água, mediante ações preventivas permanentes e deve estar baseado 

não necessariamente na condição de qualidade atual das águas, mas nos níveis que essas deveriam possuir para 

atender às necessidades da comunidade. Sua aplicação fortalece a relação entre a gestão dos recursos hídricos e a 

gestão ambiental, promovendo a proteção e a recuperação dos recursos hídricos (LEEUWESTEIN, 2000). 

A bacia hidrográfica do rio Paraíba do Sul constitui-se de uma importante bacia no âmbito federal, sendo de 

grande contribuição hídrica em três estados, São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro, assim, este trabalho 

objetiva identificar os parâmetros mais relevantes para a qualidade da água da bacia hidrográfica do rio Paraíba 

do Sul, de acordo com os percentuais de não atendimento aos limites legais das classes de enquadramento 
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preconizadas pela legislação federal, Resolução CONAMA nº 357/2005 (BRASIL, 2005) e pela legislação 

estadual de Minas Gerais Deliberação Normativa Conjunta COPAM/CERH-MG nº 1/2008. 

METODOLOGIA 

Área de estudo 

A bacia do rio Paraíba do Sul está localizada na Região Hidrográfica do Atlântico Sudeste, entre as latitudes 

20º26’ e 23º00’ e longitudes 41º00’ e 46º30. Apresenta uma forma alongada, com comprimento três vezes maior 

que sua largura, sendo limitada ao norte pelas bacias dos rios Grande e Doce e pelas Serras da Mantiqueira, 

Caparaó e Santo Eduardo.  

O rio Paraíba do Sul é formado pela união dos rios Paraibuna e Paraitinga, na Serra da Bocaina, no estado de 

São Paulo, a 1.800 m de altitude, e o seu comprimento de 1.120 km drena também parte dos territórios de Minas 

Gerais e Rio de Janeiro, desaguando no norte fluminense, no município de São João da Barra. Inicialmente a 

bacia abrangia 180 municípios, contudo, em outubro de 2008, através do Decreto Federal nº 6.591 (BRASIL, 

2008), houve incremento da área da bacia que passou a abranger 184 municípios, sendo 39 localizados no estado 

de São Paulo, 57 no Rio de Janeiro e 88 em Minas Gerais, com territórios total ou parcialmente inseridos nos 

limites da bacia. Posteriormente, com o Decreto nº 6.591/08, a área de abrangência dos Comitês da Bacia 

Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul foi ampliada para 61.594 km², estendendo-se pelos estados de São Paulo 

(13.944 km²), Rio de Janeiro (26.926 km²) e Minas Gerais (20.732 km²) (AGEVAP, 2013). 

A bacia hidrográfica do Paraíba do Sul destaca-se pela importância no cenário federal por estar localizada em 

uma das regiões mais desenvolvidas do país, onde encontram-se os maiores polos industriais e populacionais. 

Em termos dos usos da água, a bacia caracteriza-se por apresentar conflitos de usos múltiplos e pelo peculiar 

desvio das águas com a finalidade de geração de energia e abastecimento, tendo ainda a finalidade de utilização 

para diluição de esgotos e irrigação (ANA, 2012). 

A bacia é dividida em sete sub-bacias, sendo uma em São Paulo (Alto Paraíba do Sul), quatro no Rio de 

Janeiro (Médio Paraíba do Sul, Piabanha, Rios Dois Rios e Baixo Paraíba do Sul e Itabapoana) e duas em Minas 

Gerais (Rios Preto e Paraibuna e Rios Pomba e Muriaé). Os órgãos ambientais gestores dos recursos hídricos são 

a Companhia de Tecnologia de Saneamento Ambiental (CETESB, SP), o Instituto Estadual do Meio Ambiente – 

(INEA, RJ) e o Instituto Mineiro de Gestão das Águas (IGAM, MG), que operam de maneira diversa as três 

redes de monitoramento, com pontos, frequências e rol de parâmetros amostrados distintos entre os estados. 

O Quadro 1 apresenta as estações de amostragem das três redes de monitoramento operadas na bacia, 

enquanto que na Figura 1 encontra-se a sua espacialização em mapa.  

Quadro 1 – Estações de monitoramento da qualidade das águas na bacia do rio Paraíba do Sul. 

Órgão Gestor Sub-bacia Estações de Monitoramento 

CETESB 
Alto Paraíba do 

Sul 

INGA 00850, JAGJ 00200, JAGJ 00900, SANT 00100, GUAT 02800, 

JAGI 00350, JAGI 02900, PARB 02050, PARB 02100, PARB 02200, 

PARB 02300, PARB 02310, PARB 02400, PARB 02490, PARB 02530, 

PARB 02600, PARB 02700, PARB 02900, PUNA 00800, PTIN 00850, 

PTEI 02900, UNNA 02800 

INEA 

Médio Paraíba do 

Sul 

FN130, PS410, PS413, PS415, PS418, PS419, PS421, PS423, SC200, 

PS425, PS430, AB155, PP160, BN180, PN270, PN273 

Piabanha PS431, PS432, PB002, PB011, PQ113, PR091, SA100 

Baixo Paraíba do 

Sul e Itabapoana 

PS434, PS436, PS439, PS441, MR370, MR374, PM331, PM332, CR020, 

PR200 

Rios Dois Rios GR361, BG366, NG353, DR350 

IGAM 

Rios Preto e 

Paraibuna 

BS002, BS006, BS017, BS018, BS024, BS026, BS027, BS028, BS029, 

BS030, BS031, BS032, BS052, BS060, BS061, BS062, BS083, BS085, 

BS088, BS090 

Rios Pomba e 

Muriaé 

BS033, BS038, BS042, BS043, BS046, BS049, BS050, BS051, BS054, 

BS055, BS056, BS057, BS058, BS059, BS070, BS071, BS072, BS073, 

BS074, BS075, BS077, BS079, BS081, BS095 
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Figura 1: Distribuição das estações de monitoramento na bacia do rio Paraíba do Sul. 

 

Ressalta-se que diversos trechos dos cursos de águas da bacia do rio Paraíba do Sul foram enquadradas 

segundo a Portaria GM nº 86/1981, bem como pela Deliberação Normativa COPAM nº 16/1996, 

especificamente para bacia do Paraibuna - MG, afluente do rio Paraíba do Sul, e pelo Decreto Estadual nº 

10.755/1977, que definiu as classes de enquadramento para os cursos de água na parte paulista da bacia. Para os 

trechos não enquadrados foi considerada a classe 2, conforme estabelece o artigo 42 da Resolução CONAMA nº 

357/2005 e o artigo 37 da Deliberação Normativa Conjunta COPAM/CERH-MG nº 1/2008. 

Organização e sistematização dos dados  

A primeira etapa deste trabalho consistiu na organização e sistematização dos dados de monitoramento da 

qualidade das águas da bacia do rio Paraíba do Sul. Os dados secundários, do período de 2005 a 2014, foram 

organizados em planilhas Excel, separadamente para cada porção da bacia inserida nos três estados, 

considerando as estações de monitoramento em operação. Ressalta-se a complexidade de se trabalhar com três 

bancos de dados de monitoramento, operados por órgão ambientais distintos, cujo conjunto de resultados é 

bastante abstruso e não se apresenta de forma homogênea, com frequências e rol de parâmetros amostrados 

distintos entre os estados. 

A base de dados foi analisada quanto à porcentagem de dados faltantes e quanto ao número de dados válidos 

para cada parâmetro, em cada estação de monitoramento. Essa análise preliminar visou conhecer e avaliar a 

qualidade das informações disponibilizadas pelos órgãos gestores. Para os dados considerados censurados, ou 

seja, resultados reportados como menores ou maiores que os limites mínimos e máximos de detecção dos 

métodos analítico do laboratório, foi assumido como o próprio valor do limite de detecção, pois embora exista 

uma incerteza adotou-se a condição mais conservadora.  

Através do método exploratório da amplitude interquartil (NAGHETTINI e PINTO, 2007) foi realizada a 

avaliação para identificação da presença de outliers. Embora esses valores possam contribuir para distorções nos 

tratamentos estatísticos, a sua exclusão da série de dados é bastante complexa. Uma vez que foram utilizados 

dados secundários, não é possível realizar qualquer inferência sobre os motivos de ocorrência desses outliers, 
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procedendo-se assim com uma análise individualizada de cada valor, associada aos demais parâmetros avaliados 

na mesma campanha de amostragem.  

Identificação dos parâmetros mais relevantes para a qualidade da água da bacia, de acordo com os 

percentuais de não atendimento aos limites legais  

Com o objetivo de verificar o atendimento dos resultados aos padrões legais de enquadramento preconizados, 

foi realizado o estudo comparativo dos dados da bacia, do período de 2005 a 2014, computando-se para o 

conjunto de pontos de monitoramento da bacia, e ainda, por trecho da bacia as variáveis com ocorrências de não 

conformidades e os respectivos percentuais. Do rol completo de parâmetros monitorados em cada rede de 

monitoramento, foram avaliados aqueles que apresentam padrões de qualidade definidos pela legislação 

ambiental, quais sejam: alumínio dissolvido, arsênio total, cádmio total, chumbo total, cobre dissolvido, 

coliformes termotolerantes/E. coli, cromo total, DBO, fenóis totais, ferro dissolvido, fósforo total, manganês 

total, mercúrio total, níquel total, nitrato, nitrito, nitrogênio amoniacal total, oxigênio dissolvido, pH, sólidos 

dissolvidos totais, turbidez e zinco total. Gráficos por conjunto de pontos das três redes de monitoramento e por 

porção da bacia foram elaborados, de maneira a identificar as variáveis mais relevantes em cada estado.  

Subsidiadas por relatórios técnicos foram destacadas as interferências ou características que possam estar 

influenciando a qualidade das águas superficiais, evidenciadas por meio de indicadores não conformes com os 

limites legais ou com resultados considerados expressivos e indicando os fatores e agentes potenciais da 

degradação. 

Limitando-se aos parâmetros mais relevantes, aqueles que apresentaram elevados percentuais de não 

atendimento, realizou-se a avaliação comparativa do número de não conformidades nas estações de 

monitoramento através do teste não paramétrico de Kruskal-Wallis, ao nível de significância de 5%, para 

verificar se há diferenças significativas (p<0,05), seguido do teste de comparações múltiplas. De modo a 

visualizar a tendência central e a variabilidade do conjunto de determinações, bem como permitir a melhor 

visualização das diferenças entre as porções da bacia, foram elaborados gráficos Box-Plot coma frequência dos 

percentuais de não atendimento, identificando a mediana, os registros máximo e mínimo e os quartis inferior 

(percentil 25%) e superior (percentil 75%). 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Em termos do atendimento aos limites legais para as águas superficiais, na Figura 2 é apresentado o gráfico 

com os percentuais de resultados não conformes em relação aos padrões estabelecidos para as classes de 

enquadramento.  

Foram contabilizadas as não conformidades para cada parâmetro de análise e calculados os percentuais em 

relação ao número total de violações. Do total de 70.583 resultados analisados comparativamente aos padrões de 

enquadramento nas legislações estaduais e federais, foram identificadas 9.809 ocorrências de não atendimento. 

Sobressaiu-se o parâmetro coliformes termolerantes/E. coli, responsável por cerca de 33% das não 

conformidades identificadas na bacia do rio Paraíba do Sul, relacionado, principalmente, ao aporte de esgotos 

sanitários sem tratamento ou com tratamento ineficiente nos cursos de água. A relevância do impacto dessas 

cargas pontuais explica ainda o expressivo percentual de resultados desconformes de fósforo total (14,27%), 

tendo em vista que os esgotos domésticos lançados também podem apresentar grandes quantidades de 

detergentes. Essas variáveis também podem ser associadas às drenagens superficiais das áreas de 

desenvolvimento da atividade agropecuária, cujas contribuições dos dejetos dos animais, refletem no aumento da 

contagem de bactérias e das concentrações de fósforo total nos cursos de água, assim como a utilização de 

fertilizantes que representam expressivo contribuinte no aporte desse nutriente para os rios.  

Em menor expressão, ocorreram registros de violação aos padrões legais para oxigênio dissolvido (7,08%), 

DBO (4,60%) e fenóis totais (1,46%), que indicaram situações em que corpos de água não apresentaram boa 

capacidade de depuração da carga poluidora orgânica lançada, possivelmente oriunda dos esgotos sanitários e 

dos efluentes industriais de natureza orgânica biodegradável.  

Foram bastante representativos os percentuais de desconformidades dos metais manganês, chumbo e cádmio, 

na forma total, e ferro, alumínio e cobre, na fração dissolvida. Ressalta-se que há ocorrências minerais, 

essencialmente dos metais manganês, ferro e alumínio na bacia, de maneira que seu carreamento para os cursos 

de água pode ser potencializado por atividades minerárias e agropecuária e pela remoção da cobertura vegetal. A 
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ocorrência dos metais pesados chumbo, cádmio e cobre provavelmente deve-se ao despejo de efluentes 

industriais têxteis e de siderúrgicas sem tratamento no corpo de água na região.  

Figura 2: Percentual de resultados não conformes em relação ao total de violações, 2005 a 2014 - Bacia do 

rio Paraíba do Sul. 

 

Relativamente à avaliação do atendimento às classes de enquadramento por trecho da bacia, da Figura 3 a 

Figura 5 é apresentado o rol de variáveis não conformes com os padrões legais e os respectivos percentuais, 

considerando o número de violações pelo número de resultados por parâmetros, de maneira a detectar as 

variáveis com maiores ocorrências em relação ao número de análises realizadas. 

Figura 3: Percentual de resultados não conformes com os padrões legais em relação ao número de 

resultados por parâmetros – Porção paulista 
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Figura 4: Percentual de resultados não conformes com os padrões legais em relação ao número de 

resultados por parâmetros – Porção mineira. 

 

 

Figura 5: Percentual de resultados não conformes com os padrões legais em relação ao número de 

resultados por parâmetros – Porção fluminense. 

 

Cabe salientar que o banco de dados de monitoramento disponibilizados pelo INEA, porção fluminense, 

apresenta um relevante número de dados faltantes, principalmente, para o período de 2005 a 2011, o que denota 

uma fragilidade no banco de dados disponibilizado em relação ao monitoramento dos demais estados em 

avaliação.  

Assim como na avaliação de toda a bacia, destacam-se nos gráficos por porção regional os percentuais 

elevados de violação dos limites das variáveis relacionadas ao esgotamento sanitário, principalmente, coliformes 

termotolerantes/E. coli, que indicam degradação da qualidade das águas associadas às descargas de esgotos 

sanitários brutos e tratados. Conforme apontado nos relatórios da AGEVAP (2014), na bacia do rio Paraíba do 
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Sul, 82% da população possuem redes coletoras de esgotos. Deste total, aproximadamente 39% tem seus esgotos 

tratados, o restante é lançado nos cursos de água sem tratamento. Ademais, os sistemas existentes tratam apenas 

a nível secundário. O restante da população dispõe seus dejetos em sistemas individuais de fossas sépticas com 

sumidouro, ou em valas, ou rede de águas pluviais.  

Os metais apresentaram-se de maneira expressiva nas águas dos corpos hídricos avaliados nos três estados. A 

ocorrência de desmatamentos nas margens dos corpos de água da bacia hidrográfica do rio Paraíba do Sul é o 

principal responsável pelo processo de carreamento para os recursos hídricos e, consequentemente, pelo seu 

assoreamento (AGEVAP, 2014). Associadas às características geológicas da região, os metais alumínio, ferro, 

manganês ocorrem naturalmente em teores elevados, sendo que as interações solo e água são potencializadas 

com a maior disponibilização desses elementos para os corpos de água, principalmente, devido às atividades 

minerárias e a exposição dos solos.  

Baseado nos parâmetros que apresentaram maiores percentuais de violação, considerados os mais relevantes 

para a bacia, foram selecionadas as variáveis coliformes termotolerantes/E. coli, fósforo total, DBO, oxigênio 

dissolvido, turbidez, ferro dissolvido e manganês total para realização do teste não paramétrico de Kruskal-

Wallis. O teste de comparações múltiplas (TCM) entre os percentuais de violação verificados em cada estação de 

monitoramento foi responsável por identificar as condições de qualidade que diferenciam os trechos da bacia 

hidrográfica compreendidos em cada estado. Na Figura 6 e Figura 7 são apresentados os gráficos Box-plot com a 

distribuição das frequências de ocorrência de não conformidade do conjunto de estações de cada órgão gestor, 

indicando como observação os resultados dos testes realizados, essencialmente, quando ocorreu diferença 

significativa entre as medianas das violações. 

Figura 6: Box-plot dos percentuais de não conformidades para coliformes termotolerantes/E. coli, fósforo total, 

DBO, oxigênio dissolvido e turbidez e resultados do teste de comparações múltiplas. 

  
Obs.: KW p>0,05 Obs.: KW p<0,05. TCM INEA≠IGAM e CETESB 

  
Obs.: KW p<0,05. TCM CETESB≠IGAM e INEA Obs.: KW p<0,05. TCM CETESB≠IGAM e INEA 

  
Obs.: KW p<0,05. TCM INEA ≠IGAM  
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Figura 7: Box-plot dos percentuais de não conformidades para ferro dissolvido e manganês total e resultados do 

teste de comparações múltiplas. 

  

Obs.: KW p<0,05. TCM INEA ≠CETESB Obs.: KW p<0,05. TCM INEA ≠IGAM 

 

Os resultados do teste aplicado para a frequência de violações de coliformes termotolerantes/E. coli 

confirmou que não existem diferenças significativas entre os percentuais de não atendimento encontrados para as 

porções da bacia, com medianas acima de 70%, que mostraram condição similar de qualidade das águas para os 

três estados em relação a este parâmetro. 

Para os demais parâmetros o teste não paramétrico de Kruskal-Wallis apresentou diferenças significativas ao 

nível de significância de 5% (p<0,05). Na sequência, o teste de comparações múltiplas foi responsável por 

identificar as porções da bacia que diferenciam entre si, sendo que para fósforo total, os dados da rede do INEA 

apresentaram diferenças significativas dos demais trechos da bacia, com mediana significativamente maior. Por 

outro lado, os percentuais de violação dos pontos da CETESB, porção paulista, apresentaram medianas de DBO 

e oxigênio dissolvido significativamente maiores, indicando menor capacidade de depuração da matéria orgânica 

lançada no alto da bacia em relação aos outros trechos. Observou-se para as variáveis turbidez e manganês total 

diferenças significativas dos resultados do obtidos na rede do INEA, porção fluminense, comparativamente aos 

do IGAM, porção mineira, com medianas significativamente inferiores na porção fluminense, bem como as 

violações de ferro dissolvido se diferenciaram apenas entre as porções fluminense (INEA) e paulista (CETESB). 

Na bacia do rio Paraíba do Sul, a qualidade das águas pode ter sido agravada, principalmente, pelos 

lançamentos de esgotos sanitários, além disso, as cargas difusas, os processos erosivos e assoreamento também 

contribuem para impactar a qualidade das águas. Dessa forma, para que as águas sejam devolvidas às suas 

adequadas condições de qualidade, são necessários investimentos em saneamento básico, melhoria na eficiência 

do tratamento dos efluentes industriais, manejo adequado do solo, preservação da vegetação marginal e ações de 

educação ambiental. 

CONCLUSÕES 

A avaliação da qualidade das águas da bacia do rio Paraíba do Sul, possibilitou uma caracterização das águas 

inseridas nos estados de São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais, bem como a indicação das principais 

interferências ou características que, possivelmente, interferiram nas condições de qualidade durante o período 

estudado, correlacionando-as aos efeitos das principais ocupações e às atividades antrópicas na alteração da 

qualidade dos recursos hídricos.  

A avaliação das séries históricas de dados de qualidade das águas apontou os indicadores coliformes 

termolerantes/E. coli, fósforo total, ferro dissolvido, manganês total, oxigênio dissolvido, DBO e turbidez como 

os mais relevantes para a bacia, tendo em vista as ocorrências expressivas de concentrações elevadas, em relação 

aos padrões de enquadramento, ao longo de toda calha principal e nos principais afluentes, sendo considerados 

os mais representativos da degradação da qualidade das águas na bacia. 

Ressalta-se a importância da integração das informações obtidas pelos órgãos ambientais gestores dos três 

estados, possibilitando a abrangência espacial para a avaliação da qualidade das águas, otimizando a gestão dos 

recursos hídricos. Tendo em vista a posição estratégica da bacia, com facilitadores para o desenvolvimento da 

região, além da complexidade dos problemas inerentes à recuperação de recursos hídricos, torna-se 

imprescindível a integração e perfeita harmonia da gestão ambiental entre os estados de São Paulo, Rio de 
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Janeiro e Minas Gerais, na busca de soluções conjuntas para superar os grandes conflitos de usos múltiplos das 

águas da bacia do rio Paraíba do Sul. 
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