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RESUMO 

Apesar do monitoramento contínuo da qualidade das águas realizado pelo Instituto Mineiro de Gestão das Águas 

(IGAM), não são abarcadas nas análises, os aspectos da balneabilidade, imprescindíveis para áreas com 

atividades de contato primário. A bacia do Paraíba do Sul, apesar de ser uma área importante da região sudeste 

do Brasil, com intensa atividade econômica, não apresenta qualquer tipo de avaliação de condições de 

balneabilidade. Neste contexto, o presente trabalho tem por objetivo avaliar a qualidade das águas dos afluentes 

mineiros da bacia do rio Paraíba do Sul, por meio da aplicação do Índice de Condições de Balneabilidade – ICB. 

Para tal, foi utilizada metodologia proposta por Lopes et al. (2014), cujo o índice abrange os parâmetros:E. coli, 

densidade de cianobactérias, pH e turbidez. O índice pode ser classificado em cinco categorias diferentes: 

excelente, muito boa, satisfatória, imprópria e muito ruim, sendo cada classe acompanhada de uma 

recomendação. Foram observados para a classificação do ICB, que os parâmetros impactantes foram E.coli e 

turbidez, sendo altos os valores de E.coli, evidências de poluição por material orgânico. Além disso, as bacias do 

Pomba e Muriaé apresentaram os piores ICB, influenciando na diminuição do ICB geral. Os efluentes da bacia 

dos rios Preto e Paraibuna alcançam o curso d'água são diluídos pelas afluências dos rios Preto e do Peixe, que 

possuem águas de melhor qualidade e não impactam no índice proposto. Foram ainda observadas diferenças do 

ICB para períodos chuvosos, com ICB menores para turbidez e E.coli, parâmetros alterados com presença de 

escoamento superficial. Com relação a classificação de longo termo, os pontos de pior desempenho no rio 

Paraibuna (ICB <25) localizam-se próximos a cidade de Juiz de Fora, grande centro urbano que lança efluentes 

nos cursos d'água. Além disso, os pontos de pior desempenho no rio Pomba se devem a proximidade do 

município de Cataguases, importante polo industrial. Deste modo, tendo em vista as condições impróprias de 

balneabilidade, torna-se imprescindível a implementação de programas que visem a preservação de áreas de 

lazer existentes e potencias na bacia, visando principalmente melhoria dos sistemas de saneamento ambiental. 

INTRODUÇÃO 

O crescimento populacional acelerado e o desenvolvimento econômico geram situações de conflito e 

escassez dos recursos hídricos, sendo o monitoramento de qualidade das águas uma das ferramentas de gestão 

indispensável para o manejo adequado dos recursos hídricos. Em Minas Gerais, o monitoramento contínuo dos 

recursos hídricos iniciou em 1997, através do Programa Águas de Minas, sob orientação do IGAM (Instituto 

Mineiro de Gestão das Águas). Entretanto, até o momento, o monitoramento executado não contempla o aspecto 

da balneabilidade, essencial para áreas ricas em cachoeiras, represas ou trechos de curso d’água em que 

frequentemente ocorrem atividades de contato primário, que são aquelas em que se pode ingerir quantidade 

significativa de água. 

Apesar dos benefícios financeiros gerados pelo incremento da atividade de recreação e lazer, por meio da 

geração de emprego e renda, em localidades que apresentam balneários, o processo de degradação da qualidade 

dos ambientes hídricos pode comprometer essa potencial fonte de lazer e renda para diversas comunidades. Caso 

a recreação ocorra em águas contaminadas, os banhistas ficam susceptíveis a uma série de doenças, sobretudo 

aquelas pessoas pertencentes aos grupos mais susceptíveis, como crianças, idosos e pessoas com baixa 

resistência imunológica(LOPES e MAGALHÃES JR, 2013) 

A bacia do rio Paraíba do Sul, que se estende pelo estado de São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro, drena 

uma das regiões mais desenvolvidas do país e apresenta uma tendência de concentração populacional nas áreas 

urbanas que segue o mesmo padrão de outras regiões brasileiras sendo um dos fatores responsáveis pelo aumento 
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da poluição na bacia. Alguns dos usos da água nesta bacia (uso industrial e diluição de efluentes, principalmente) 

comprometem a quantidade ou qualidade da água disponível, atrapalhando seu uso para algumas atividades, 

como recreação de contato primário. Apesar de conhecer a importância da análise das condições de 

balneabilidade, pouco se sabe sobre a bacia estudada, uma vez que não foram desenvolvidos estudos neste 

sentido. Neste contexto, este trabalho tem por objetivo avaliar a qualidade das águas da bacia do rio Paraíba do 

Sul, por meio da aplicação do Índice de Condições de Balneabilidade – ICB (LOPES et al.,2014) no intuito de 

avaliar se as atividades econômicas exercidas na região têm levado a deterioração das áreas e consequente 

inadequação das águas para banhistas.  

 

MATERIAIS E MÉTODOS 

Localização e caracterização da área de estudo 

A bacia do Rio Paraíba do Sul está situada na região Sudeste do Brasil, abrangendo os estados de Minas 

Gerais, Rio de Janeiro e São Paulo, inserindo-se na região hidrográfica do Atlântico Sudeste. A bacia possui área 

total de 62.074 km², onde 20.718 km² pertencem a Minas Gerais, 26.851 km² ao Rio de Janeiro e 14.510 km² a 

São Paulo (Figura 1). Segundo o Censo Demográfico (IBGE, 2010), a população urbana da bacia é de 

aproximadamente 6,5 milhões de habitantes.O Rio Paraíba do Sul é resultante da confluência dos rios Paraibuna 

e Paraitinga, tendo sua nascente na Serra da Bocaina, no estado de São Paulo, e sua foz no Oceano Atlântico 

(IGAM, 2017). 

Figura 1: Localização da bacia do rio Paraíba do Sul. 

 

Dentre os afluentes mineiros, se destacam os rios Preto, Paraibuna, Pomba e Muriaé, todos à margem 

esquerda do Rio Paraíba do Sul. Com o objetivo de implantar os instrumentos de gestão, a Deliberação 

Normativa do CERH/MG nº 6/2002 criou duas Unidades de Planejamento e Gestão de Recursos Hídricos – 

UPGRH, sendo elas: PS1 – Afluentes mineiros dos rios Preto e Paraibuna e PS2 – Afluentes mineiros dos rios 

Pomba e Muriaé (UFV, 2018). 

A bacia está inserida no bioma Mata Atlântica, porém a vegetação remanescente ocupa hoje menos de 11% 

da área da bacia. Desde a segunda metade do século XVIII, a bacia foi sendo ocupada pelas lavouras de café, que 

esgotaram a capacidade produtiva do solo, já que não foram feitos esforços no sentido de conservação dessas 

terras. A partir da década de 1940, com grande parte das terras improdutivas, a agropecuária deu espaço para a 
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atividade industrial, aumentando a área urbanizada na bacia (AGEVAP, 2006). Como apontado pelo IGAM 

(2017), os principais problemas ambientais dessas bacias são a falta de saneamento, com lançamento in natura 

dos efluentes domésticos, a retirada da cobertura vegetal, a erosão do solo e o assoreamento das calhas dos 

corpos hídricos. 

A Bacia Hidrográfica dos Afluentes Mineiros dos Rios Preto e Paraibuna se insere na mesorregião Sul-

sudoeste de Minas, abarcando 22 sedes municipais. A área de drenagem é de 7.222 km² e a população estimada é 

de 561.952 habitantes. Já abacia hidrográfica dos Rios Pomba e Muriaé está na mesorregião da Zona da Mata 

Mineira, estendendo-se por 58 sedes municipais, em uma área de drenagem de 13.552 km² e apresentando uma 

população estimada de 776.608 habitantes. O clima de ambas as bacias é classificado como semiúmido, com 

quatro ou cinco meses de período seco (IGAM, 2018). O solo na porção mineira da bacia do Rio Paraíba do Sul 

apresenta, em sua grande maioria, baixa ou média vulnerabilidade à erosão, condição que se dá pelo relevo fraco 

a moderado presente na maior parte da bacia, que reduz a erodibilidade dos solos, predominantemente na região 

os latossolos vermelho-amarelos, que apresentam média vulnerabilidade à erosão (AGEVAP, 2006). 

Procedimentos metodológicos 

Para obtenção das informações de qualidade das águas foram utilizados dados do Programa de 

Monitoramento Oficial do Estado de Minas Gerais - Programa Águas de Minas/IGAM, disponibilizados no 

Portal InfoHidro (IGAM, 2013).  Para a porção da bacia do Paraíba do Sul localizada em Minas Gerais, o 

monitoramento foi iniciado em 1997, sendo, ao longo dos anos, vários pontos de análise inseridos ao programa 

(Tabela 1).  Atualmente, 44 pontos de monitoramento acompanham a qualidade das águas nos principais trechos 

da bacia, sendo monitorados trimestralmente.  

Tabela 1 – Informações sobre os pontos de monitoramento. 

Início Pontos 

1997 
BS002,BS017,BS024,BS028,BS029,BS031,BS042,BS043,BS046,BS050,BS057,

BS058,BS061 

1998 BS032,BS033,BS054,BS056,BS059,BS060,BS071 

2000 BS006,BS018,BS049,BS085 

2011 BS026,BS027,BS030,BS038,BS052,BS055,BS062,BS070 

201

3 

BS051,BS072,BS073,BS074,BS075,BS077,BS079,BS081, 

BS083,BS088,BS090, BS095 

Foram selecionadas, para o cálculo do Índice de Condição de Balneabilidade - ICB, proposto por Lopes et al. 

(2014) variáveis de qualidade das águas utilizadas para análise das condições de balneabilidade. Neste índice, 

são adotados os parâmetros pH, densidade de cianobactérias, turbidez e E. coli, definidos por meio de consulta 

Delphi junto a especialistas da área bem como estudos epidemiológicos e legislação correlata, sendo 

selecionando os mais relevantes para avaliação de riscos de natureza física, microbiológica e aspectos estéticos. 

A justificativa da utilização da Escherichia colicomo componente se deve ao fato dela ser uma indicadora de 

contaminação fecal, levando a riscos de infecção por patógenos em seres humanos. Em relação a densidade de 

cianobactérias, a sua presença em corpos d'água acarreta riscos à saúde humana além de alterar aspectos 

estéticos dos mesmos. O pH - potencial hidrogeniônico -, quando fora da faixa estipulada pela legislação traz 

desconforto para as práticas recreacionais, levando a irritações de olhos e pele. A escolha da turbidez como 

parâmetro diz respeito a fatores de segurança e estéticos para a prática recreacional.  

Cabe ressaltar a carência de dados referentes a densidade de cianobactérias, onde apenas os pontos BS028, 

BS029, BS033, BS038, BS044, BS061, BS062 e BS070 apresentam dados no ano de 2013/2014 e os pontos 

BS052, BS054, BS056, BS057, BS074, BS077, BS079 e BS090 apresenta dados a partir de 2011 até o primeiro 

trimestre de 2017.  

Os valores de referência, adotados para a geração das curvas de qualidade (q), consideram como padrão o 

determinado pela legislação, adotando como referência o valor de 50 para a curva q, que corresponde ao limite 

inferior da classe de qualidade denominada Satisfatório, ou seja, caso o índice fosse igual ou superior a 50 a água 

é considerada própria para uso recreacional de contato primário. As equações e respectivas curvas de qualidade, 

adotadas no cálculo dos valores do sub-índice (q) por parâmetro componente do índice, são apresentados na 

Figura 2. 
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Figura 2 - Curvas de qualidade (q) e equações adotadas no cálculo do ICB 

 

E.coli (ufc/100mL) Equação 

E.coli< 800 y = 2E-05x² - 0,0785x + 101,82 

800 ≤ E.coli ≤ 3157 y = -0,0208x + 66,667 

E. coli> 3157 q=1 

  
 

 

Cianobactérias (cel/mL) Equação 

0 < DC< 10.000 y =2E-07x²-0,0063x+96,834 

10.000 ≤ DC< 20.000 y =-0,0025x + 75 

20.000 ≤ DC< 100.000 y =-0,0003x + 31 

DC ≥ 100.000 q = 1 
 

 

Turbidez (UNT) Equação 

0 ≤ Turbidez <10 
y = 0,1644x

2
 - 6,7602x 

+100,93 

10 < 

Turbidez<100 

y = 0,0048x
2
 - 1,0741x 

+60,259 

Turbidez ≥ 100 q =1 
 

 

pH Equação 

pH ≤2 q =1 

2 < pH ≤ 6 y = 0,125x2 + 11,25x - 22 

6 < pH < 9 y = -22,419x2 + 336,26x - 1162,7 

9 ≥ pH < 12 y = 4,3333x2 - 107,33x + 665 

pH ≥ 12 q =1 
 

Fonte: Adaptado de Lopes et al. (2014) 

Foi adotada a metodologia do mínimo operador, com intuito de se evitar a perda de informações na 

agregação de resultados devido a interferência de um parâmetro sobre o outro (SMITH, 1989). Ferreira e Ide 

(2001) consideram que a utilização do mínimo operador garante uma maior sensibilidade com relação à variável 

de qualidade da água. 

Vale ressaltar que não foram atribuídos pesos aos parâmetros que compõem o índice, pois entende-se que a 

variável limitante, ou seja, o parâmetro de pior desempenho, deveria representar o resultado geral do índice, 

especialmente em casos de usos restritivos da água, como a recreação de contato primário (LOPES et al., 2014).  

Deste modo, após a análise comparativa dos valores de (q), observados para cada uma das variáveis do 

índice, o menor resultado obtido corresponde a classificação geral do ICB (Quadro 1). 
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Quadro 1 – Classificação geral do Índice de Condições de Balneabilidade. 

Classe       Faixa Ações
1
 

Excelente 100 ≥ ICB ≥ 90 
Monitoramento mensal na estação mais visitada (avaliação de 

longo termo
1
). 

Muito Boa 90 > ICB ≥ 70 Monitoramento semanal regular (durante alta temporada
1
). 

Satisfatória 70 > ICB ≥ 50 
Manter Monitoramento semanal (antes e durante a alta 

temporada
2
) e inspeções sanitárias. 

Imprópria 

 

50 > ICB ≥ 25 

 

Suspensão do uso através de sinalização temporária. Amostragem 

diária (intervalo mínimo de 24h) e identificação da origem da 

contaminação. 

Muito Ruim 
25 > ICB ≥ 0 

 

Interdição com sinalização permanente e divulgação dos 

resultados junto ao público, adoção de medidas corretivas antes 

da realização de novas amostragens. 

No caso da avaliação de longo de termo, a classificação como Excelente, Muito Boa, Satisfatória, 

Imprópria ou Muito Ruim será estabelecida a partir do resultado de um conjunto mínimo 5 de amostras, 

com 80% dos valores dentro do limite. Caso os resultados não atendam ao referido percentual, atribui-se a 

classificação como Imprópria. 

1- Ações baseadas a partir dos resultados de avaliação de longo termo: mínimo de 100 amostras colhidas 

durante o período de 5 anos. 

2- Início do monitoramento em 4 semanas antes do início da alta temporada, seguido pelo 

acompanhamento semanal. 

Fonte: Adaptado de Lopes et al. (2014). 

Por meio de cálculos em planilhas eletrônicas, os resultados das campanhas do monitoramento do IGAM 

foram inseridos nas equações das curvas de qualidade, obtendo-se o valor da curva (q), para cada variável. Com 

os resultados obtidos de cada parâmetro, foi feita classificação dos ICB por bacia e avaliação de longo de termo. 

Foi feita, também, uma análise considerando períodos de seca e estiagem, seis meses de chuva entre outubro e 

março e seis meses de seca entre abril a setembro. 

RESULTADOS E DISCUSSÕES 

Evolução temporal de condições de balneabilidade 

Através das análises feitas utilizando metodologia proposta por Lopes et al. (2014), no período de 1997 a 

2017, foram encontrados valores médios de ICB geral no intervalo de 10 a 30, classificados como Muito Ruim, e 

nos melhores casos, Impróprio para práticas de recreação. É possível observar ainda que os parâmetros 

densidade de cianobactérias e pH não contribuem para deterioração de tal índice alcançando classificação 

excelente (ICB≥ 90), enquanto a turbidez e E. coli influenciaram os valores baixos encontrados, caracterizados 

como os parâmetros limitantes de pior desempenho (Figura 3). 
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Figura 3- Classificação média anual, entre 1997 e 2017, dos ICB de E. coli. Densidade de cianobactérias, pH e 

turbidez. 

 

Dentre os parâmetros avaliados, aE.coli apresentou o pior desempenho. De acordo com AGEVAP (2013), 

quando analisada a qualidade das águas da bacia do Paraíba do Sul, os parâmetros com maior nível de 

comprometimento eram os coliformes, compostos fosfatados e demanda bioquímica de oxigênio (DBO), 

evidenciando poluição por material orgânico. Em 2011/2012, foram observados os piores ICB para E.coli do 

período de 20 anos de análise. Leandro (2014), analisando a qualidade das águas neste mesmo período de 2012, 

no trecho do rio Paraíba do Sul entre os municípios de Aparecida e Cachoeira Paulista, encontrou também 

valores desconformes para vários parâmetros de monitoramento de qualidade das águas, como oxigênio 

dissolvido e DBO, mostrando que neste ano houve algum evento que levou a uma piora significativa da 

qualidade das águas.  

Não foram observadas, entretanto, elevadas concentrações  de cianobactérias na porção mineira da bacia 

Paraíba do Sul. Entretanto, de acordo com a CEIVAP (2006), em alguns reservatórios e trechos da porção 

paulista e fluminense foram detectadas florações de algas e macrófitas aquáticas, realçando a importância de 

contínuo monitoramento da qualidade das águas. Já para a variável turbidez, foram encontrados ICB baixos para 

o período de análise.  

Quando feita uma análise da influência de cada sub-bacia sobre o ICB geral, observa-se pela Figura 4, que na 

maioria dos anos estudados o ICB encontrado para a bacia dos rios Preto e Paraibuna é melhor do que o 

encontrado para bacia dos rios Pomba e Muriaé. O ICB Geral, da porção mineira da bacia do Paraíba do Sul no 

todo, é impactado pelas menores condições de balneabilidade das bacias do Pomba e Muriaé.  
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Figura 4- Classificação média, de 1997 a 2017, por bacia. 

 

A bacia dos rios Preto e Paraibuna apresenta índices de atendimento a coleta de esgotos de 88,9%, entretanto, 

apenas 1,1% do que é coletado recebe algum tipo de tratamento (AGEVAP, 2007). As bacias do rio Pomba e 

Muriaé encontram-se em situação semelhante, com uma falta de tratamento de efluentes e consequentemente 

lançamento in natura nos corpos d'água, levando a uma deterioração da qualidade das águas. O diferencial da 

bacia dos rios Preto e Paraibuna é que, apesar do lançamento de esgotos domésticos principalmente a jusante da 

cidade de Juiz de Fora (grande centro urbano), os efluentes quando alcançam o curso d'água são diluídos pelas 

afluências dos rios Preto e do Peixe, que possuem águas de melhor qualidade (AGEVAP, 2007).  

Quando analisados os dados com relação a períodos chuvosos e de estiagem, é possível observar pela Figura 

5 que os parâmetros com piores desempenhos (E.coli e Turbidez) no período chuvoso,interferem no resultado do 

ICB geral. O período chuvoso, que vem acompanhado de altas temperaturas, apresenta índices de balneabilidade 

ainda mais precários (ICB < 25 - Muito ruim. Neste contexto, VON SPERLING e VON SPERLING (2010 

apontam que nessa época, por apresentar um afluxo maior de banhistas nos cursos d'água, riscos de afogamento 

e outros acidentes são maiores .  

 
Figura 5- Classificação geral do ICB entre 1997 e 2017, por estação seca e chuvosa – Bacia Paraíba do Sul 
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Com relação ao pH, observa-se uma pequena diminuição do ICB no período chuvoso em relação ao período 

seco. Mendes (2014) explica esse fato devido a lixiviação dos solos naturalmente ácidos levando a diminuição 

do pH. De acordo com WHO (2003), as chuvas também são capazes de alterar o parâmetro E.coli, uma vez que 

elas são responsáveis pelo carreamento de material fecal por meio do escoamento superficial tanto em áreas 

urbanas quanto rurais, elevando seus valores, e consequentemente diminuindo o ICB, comprometendo assim a 

prática a atividades de recreação.  

É observado pela Figura 5 que os valores de ICB de turbidez no período chuvoso são piores do que em 

períodos de estiagem. Andrade et al. (2010) afirma queo parâmetro turbidez apresenta valores baixos no período 

de setembro a novembro, sendo posteriormente observado um aumento, explicado pela chegada do período 

chuvoso e a falta de manejo dos solos na área que levam ao arraste de sedimentos para o rio. Mendes (2014) 

avaliou a influência da sazonalidade na qualidade físico- química e microbiológica da água bruta em Ituiutaba-

MG e encontrou, através de uma análise de matriz de correlação de Pearson, correlação direta entre a 

precipitação e a turbidez e E.coli, ou seja, períodos chuvosos tendem a ter um aumento de densidade de bactérias 

levando a uma diminuição do ICB. 

Classificação geral ou de longo termo 

Com o intuito de acompanhar a qualidade de balneários a longo prazo e auxiliar na gestão destes, diretrizes 

internacionais, como EU (2006) e NZMFE (2003), aconselham a adoção de avaliações de longo termo, que 

consideram um conjunto mínimo de amostras coletadas que represente um padrão das condições locais de 

balneabilidade. Conforme metodologia proposta por Lopes et al. (2014), foi efetuada a classificação de longo 

termo, considerando os 44 pontos de amostragem no trecho mineiro da bacia do Rio Paraíba do Sul, utilizando 

os resultados coletados entre julho de 1997 e fevereiro de 2017 (Figura 6). A condição de balneabilidade é 

classificada em “Excelente”, “Muito Bom”, “Satisfatória”, “Imprópria” ou “Muito Ruim”, estabelecida a partir 

do resultado de um conjunto mínimo de 5 amostras, com 80% dos valores dentro do limite da classe. Caso os 

resultados não alcancem o percentual mínimo referido, atribui-se a classificação como “Imprópria”. 

Figura 6: Classificação de longo termo – ICB (1997 a 2017) 
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Na avaliação de longo termo da bacia dos rios Preto e Paraibuna, 17 pontos de amostragem foram 

classificados como Impróprios, por não terem alcançado 80% dos valores dentro dos limites das classes. Os 

outros 4 pontos de amostragem, sendo esses BS006, BS017, BS018 e BS060, ficaram na classe “Muito Ruim” 

(ICB < 25), necessitando assim de “interdição com sinalização permanente e divulgação dos resultados junto ao 

público, adoção de medidas corretivas antes da realização de novas amostragens” (LOPES et al., 2014). Na bacia 

dos rios Pomba e Muriaé, 16 pontos de amostragem foram classificados como “Impróprio” e 7 pontos se 

enquadraram na classe “Muito Ruim”, sendo esses os pontos BS033, BS038, BS049, BS050, BS055, BS071 e 

BS077. 

A avaliação de longo termo reforça os resultados visualizados na Figura 3, onde é possível observar que, de 

modo geral, as duas bacias estudadas apresentam baixas condições de balneabilidade, sendo os afluentes Rios 

Pomba e Paraibuna os mais impactados para atividades de recreação de contato primário (ICB < 25).  Os pontos 

de pior classificação no rio Paraibuna (BS002, BS017 e BS018) estão próximos da cidade Juiz de Fora, grande 

centro urbano com ausência de tratamento de efluentes, e acredita-se que esta seja uma das razões dos resultados 

alcançados. Acredita-se também que alguns pontos apresentam baixos ICB no rio Pomba (BS049 e BS051) 

devidoà proximidade com o município de Cataguases, que constitui um importante polo industrial, com diversas 

indústrias têxteis, de papel e celulose, de processamento de bauxita, química, mecânica, de móveis e de 

alimentos (AGEVAP, 2006).  

CONCLUSÕES 

O monitoramento da qualidade das águas deve ser pensado de modo a atuar como ferramenta para 

determinação da viabilidade de seu uso para diversos fins, entretanto o que se observa é uma carência estudos de 

condições de balneabilidade na maioria das bacias de Minas Gerais. Considerando que o Brasil é composto de 

diversos cursos d'água utilizados para fins de recreação primária, tal análise se faz necessária para evitar danos à 

saúde dos banhistas, como exposição a doenças e acidentes. 

A avaliação da condição de balneabilidade, através do ICB, na bacia do Rio Paraíba do Sul demonstrou que 

as águas dos afluentes mineiros estão impróprias para o lazer de contato primário. Alguns trechos dos rios 

Pomba, Paraibuna e Paraíba do Sul obtiverem resultados muito ruins, necessitando de interdição. O lançamento 

de efluentes in natura nos corpos hídricos é um dos principais causadores da deterioração da qualidade da água 

nas bacias analisadas, refletindo nos parâmetros E. coli e turbidez, que foram os principais responsáveis pelo 

baixo ICB apresentado.  

Dessa forma, são necessárias estratégias e planos para a recuperação da bacia, de maneira a assegurar o uso 

múltiplo das águas, como proposto pela Lei nº 9433/2007. As ações devem se concentrar em especial no 

saneamento ambiental, com ampliação do tratamento de efluentes, que atualmente conta um índice de tratamento 

de um pouco mais de 1% no trecho mineiro da bacia. Para isso, a integração da população, dos comitês de bacia 

e dos órgãos gestores se mostra necessária.Algumas ações já começaram a ser pensadas, como o PROTRATAR, 

um programa financiado pelo Comitê de Integração da Bacia do Rio Paraíba do Sul – CEIVAP, que tem por 

objetivo o aporte de recursos para o sistema de tratamento do esgoto da bacia, que podem levar a uma melhora 

do ICB.  
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