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RESUMO 

Tendo em vista a importância da represa Dr. João Penido como manancial de abastecimento público da 

cidade mineira de Juiz de Fora, a pesquisa aqui apresentada realizou o monitoramento da qualidade da água na 

referida represa a partir do Índice de Conformidade ao Enquadramento (ICE). Como referência foram utilizados 

os limites da Resolução Conama nº 357/2005 e os dados de entrada – variáveis de qualidade da água - foram 

fornecidos pela Companhia de Saneamento Municipal (Cesama). Os resultados mostraram que a qualidade da 

água na represa é frequentemente alterada e os parâmetros que mais falharam nos testes foram Fe, DBO5,20, FT, 

Mn, OD e NT. Esses resultados foram discutidos a partir das características da paisagem da bacia, sendo 

constatado que o despejo de esgotos sem tratamento nos corpos d’água, bem como a drenagem das áreas de 

pastagem e o desrespeito às APPs, tem contribuído para o aumento da carga orgânica e  de sedimentos na represa 

e a consequente alteração desses parâmetros. 

Palavras Chave: Monitoramento; Recursos Hídricos; Impactos. 

 

INTRODUÇÃO 

O gerenciamento dos recursos hídricos deve ser ainda mais primoroso quando se trata de mananciais de 

abastecimento público, visto a demanda crescente por água em qualidade e quantidade. A Política Nacional de 

Recursos Hídricos aponta para a importância de se gerenciar a bacia hidrográfica, sendo essa a unidade territorial 

para implementação da referida Política (BRASIL, 1993). Para o monitoramento e gerenciamento da qualidade 

da água, instrumentos foram desenvolvidos buscando parametrizar e definir indicadores, além de facilitar a 

interpretação e a comunicação com a população. A Agência Nacional de Águas (ANA), no seu relatório 

“Panorama da qualidade das águas superficiais do Brasil: 2012”, utilizou, por exemplo, como indicadores, “o 

Índice de Qualidade das Águas (IQA), o Índice de Estado Trófico (IET), o Índice de Conformidade ao 

Enquadramento (ICE) e o Índice de Poluição Orgânica (IPO)” (BRASIL, 2012). Alguns desses índices, como o 

IQA, exigem leituras de parâmetros específicos, o que pode tornar o monitoramento mais custoso ou mesmo 

limitado se os dados disponíveis não contemplarem os exigidos pelo índice. Como alternativa, o ICE tem se 

mostrado mais flexível e de fácil aplicação, uma vez que pode ser adaptado à realidade a aos objetivos de gestão 

do corpo hídrico. O cálculo do índice pode ser realizado conforme as leituras disponíveis e os limites legais, 

técnicos e científicos de interesse dos gestores. 

A represa Dr. João Penido é um importante manancial de abastecimento público de Juiz de Fora, MG, capaz 

de atender cerca de 50% da demanda da cidade com uma vazão regularizada de 750 l.s
-1

 (CESAMA, 2018). Nos 

últimos anos, estudos apontaram para os impactos das ocupações na bacia sobre a qualidade da água na represa 

(BRANCO, ROCHA, 1986; PEREIRA, 1991; BARRA, FREITAS, SILVA, 2014; BUCCI, OLIVEIRA, 2014; 

SILVA, 2015; BARRA, PEREIRA, 2016). 
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A pesquisa apresentada neste artigo buscou compreender e monitorar a qualidade da água na represa Dr. João 

Penido a partir do ICE, com base nas leituras de amostras coletadas mensalmente na captação da barragem no 

período de 2006 a 2017. 

OBJETIVO 

A pesquisa teve por objetivo avaliar a qualidade da água na represa Dr. João Penido a partir do Índice de 

Conformidade ao Enquadramento (ICE) e das características da paisagem na bacia de contribuição da represa. 

MATERIAIS E MÉTODOS 

O objeto de estudo do presente trabalho é a Bacia de contribuição da Represa Dr. João Penido- BCRJP, um 

dos mananciais de abastecimento público do município mineiro de Juiz de Fora. Considera-se como BCRJP, de 

modo adaptado ao conceito de bacia hidrográfica, a área que drena suas águas até a barragem da Represa Dr. 

João Penido. Este corpo hídrico se localiza na Bacia do rio Paraibuna, a qual corresponde a 15,4% da área de 

drenagem total da Bacia do rio Paraíba do Sul. O barramento do reservatório foi construído em 1934 sobre o 

leito do ribeirão dos Burros (CESAMA, 2018), tendo ainda como tributários os córregos Grama (ao centro) e 

Vista Alegre (a leste), conforme Figura 1. 

Figura 1 – Mapa de localização da BCRJP 

 

 

Os resultados das análises limnológicas foram fornecidos pela Companhia de Saneamento Municipal de Juiz 

de Fora (CESAMA), referentes a amostras coletadas mensalmente no ponto de captação da Represa, nas 

coordenadas geográficas 21º 41’ 03,3” S e 43º 24’ 12,68” W (Datum WGS-84), durante o período entre 2006 e 

2017. Os parâmetros analisados foram: turbidez (Tur), oxigênio dissolvido (OD), potencial hidrogeniônico (pH), 

demanda bioquímica de oxigênio (DBO5,20), cloreto (Cl
-
), ferro (Fe), fósforo total (FT), manganês (Mn), 

nitrogênio total (NT), Escherichia coli (E. coli). Os resultados foram confrontados com os limites definidos na 

Resolução CONAMA nº 357/2005, do Conselho Nacional de Meio Ambiente (CONAMA), para águas de Classe 

1, sendo que para o NT foi utilizado como limite a soma dos parâmetros da série nitrogenada definidos na 

mesma Resolução. O ribeirão dos Burros, principal tributário da BCRJP, é classificado naquele trecho como 

Classe 1 segundo a Deliberação Normativa nº16/1996 do Conselho Estadual de Política Ambiental de Minas 
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Gerais (Copam). Essas referências foram utilizadas para verificação da conformidade dos parâmetros de 

qualidade da água nessa Represa (BRASIL, 2005; MINAS GERAIS, 1996).  

Estes dados foram organizados em planilhas para cálculo do ICE em cada ano. O cálculo seguiu as diretrizes 

do Canadian Council of Ministers of the Environment (CCME, 2001a, 2001b). O fator F1 representa a 

abrangência e é definido pelo número de variáveis de qualidade da água que, pelo menos uma vez no período de 

observação, não atenderam os limites estabelecidos. O fator F1 foi calculado conforme a Equação 1: 

F1= (
𝑵ú𝒎𝒆𝒓𝒐 𝒅𝒆 𝒗𝒂𝒓𝒊á𝒗𝒆𝒊𝒔 𝒒𝒖𝒆 𝒇𝒂𝒍𝒉𝒂𝒓𝒂𝒎

𝑵ú𝒎𝒆𝒓𝒐 𝒕𝒐𝒕𝒂𝒍 𝒅𝒆 𝒗𝒂𝒓𝒊á𝒗𝒆𝒊𝒔
)  x 100        Equação (1) 

O fator F2 representa a frequência e é definido pelo número de vezes que as variáveis de qualidade da água 

estiveram em desconformidade, em relação ao número de observações. O fator F2 foi calculado conforme a 

Equação 2: 

F2= (
𝑵ú𝒎𝒆𝒓𝒐 𝒅𝒆 𝒕𝒆𝒔𝒕𝒆𝒔 𝒒𝒖𝒆 𝒇𝒂𝒍𝒉𝒂𝒓𝒂𝒎

𝑵ú𝒎𝒆𝒓𝒐 𝒕𝒐𝒕𝒂𝒍 𝒅𝒆 𝒕𝒆𝒔𝒕𝒆𝒔
)  x 100       Equação (2) 

O fator F3 representa a amplitude e é definido pelo quanto o valor testado se afastou do limite de qualidade 

da água. Para a obtenção do F3 foram seguidas 3 etapas. Primeiramente foi calculado o quanto cada variável se 

distanciou dos limites (∆V
𝑖
). Quando o parâmetro deveria respeitar um limite superior foi utilizada a Equação 3, 

e, quando o parâmetro deveria respeitar um limite inferior, foi utilizada a Equação 4. 

∆V𝒊= (
𝑽𝒂𝒍𝒐𝒓 𝒕𝒆𝒔𝒕𝒂𝒅𝒐 𝒇𝒐𝒓𝒂 𝒅𝒐 𝒑𝒂𝒅𝒓ã𝒐

𝑳𝒊𝒎𝒊𝒕𝒆 𝒅𝒐 𝒑𝒂𝒅𝒓ã𝒐
)   -1       Equação (3) 

 

∆V𝒊= (
𝑳𝒊𝒎𝒊𝒕𝒆 𝒅𝒐 𝒑𝒂𝒅𝒓ã𝒐

𝑽𝒂𝒍𝒐𝒓 𝒕𝒆𝒔𝒕𝒂𝒅𝒐 𝒇𝒐𝒓𝒂 𝒅𝒐 𝒑𝒂𝒅𝒓ã𝒐
)   -1       Equação (4) 

Posteriormente, na segunda etapa foi calculada a soma normalizada das variações (snv), sendo n a 

quantidade total de variáveis analisadas, conforme a Equação 5. 

𝒔𝒏𝒗 = (
∑ 𝒏𝒊=𝟎

Número total de testes
)           Equação (5) 

O F3 foi então calculado conforme a Equação 6. 

𝑭𝟑 = (
𝒔𝒏𝒗

0,01 x 𝒔𝒏𝒗+𝟎,𝟎𝟏
)         Equação (6) 

A partir de F1, F2 e F3, foi calculado o ICE para o ano, conforme a Equação 7. 

ICE= 100 - (
 √𝑭𝟏𝟐+𝑭𝟐𝟐+𝑭𝟑²

𝟏,𝟕𝟑𝟐
)        Equação (7) 

Para facilitar a visualização do comportamento do ICE ao longo dos anos 2006 – 2017, foi gerado um gráfico 

de linhas. Para subsidiar a interpretação dos resultados do índice foi realizado um levantamento da quantidade de 

falhas de cada variável, de modo permitir a percepção de quais parâmetros de qualidade da água são os mais 

críticos para o manancial, em termos de conformidade ao enquadramento nos limites da Resolução Conama nº 

357/05. 

A interpretação desses resultados foi subsidiada pela análise da paisagem, a partir do mapeamento de uso e 

cobertura da terra na BCRJP realizado por Silva (2015). 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Os valores do ICE devem ser analisados conforme a classificação do Canadian Council of Ministers of the 

Environment (CCME, 2001a, 2001b) apresentada no Quadro 1. 
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Quadro 1 – Classes do ICE 

ICE Classes Significado 

95 |--| 100 Ótimo 
A qualidade de água está protegida com virtual ausência de impactos e muito 

próxima da condição natural. 

80 |-- 95 Bom 

A qualidade de água está protegida, apresentando apenas um pequeno grau de 

impacto. Raramente se desvia da condição natural ou dos padrões estabelecidos pelo 

enquadramento. 

65 |-- 80 Regular 
A qualidade da água está protegida, mas ocasionalmente ocorrem impactos e se 

desvia dos padrões estabelecidos pelo enquadramento. 

45 |-- 65 Ruim 
A qualidade da água é frequentemente afetada com os parâmetros de qualidade de 

água não atendendo os padrões estabelecidos pelo enquadramento. 

0 |-- 45 Péssimo 
A qualidade da água quase sempre está alterada e os parâmetros de qualidade 

frequentemente não atendem os padrões estabelecidos pelo enquadramento. 

 

Os valores para o ICE encontrados para a represa Dr. João Penido estão representados na Figura 2. 

 
Figura 2 – ICE da represa Dr João Penido 2006 - 2017 

 

Pode ser verificado na Figura 2 que os valores do ICE para a represa estiveram entre as classes péssima e 

ruim no período de 2006 a 2017. O menor valor foi registrado em 2007 (40) e o maior em 2011 (64). Deve ser 

considerado que há um número pequeno de variáveis testadas, o que influenciou o resultado por meio do fator 

F1. Além disso, há meses sem leitura de algumas variáveis, o que também interfere no resultado, mas, por meio 

do fator F2. As variáveis que, em termos percentuais, mais falharam nos testes podem ser verificadas na Figura 

3. 

Conforme apresentado na Figura 3, a variável Fe foi a que, proporcionalmente, mais falhou. A concentração 

deste parâmetro de qualidade nas águas superficiais pode ser aumentada pelo carreamento do solo, devido a 

processos erosivos. A região apresenta unidades de mapeamento de solos do tipo latossolos, os quais, 

geralmente, têm presença de óxidos de ferro. O manganês também é um elemento químico comum ao solo e sua 

ocorrência na água está naturalmente associada a processos erosivos. A BCRJP passou por intervenções nesse 

período, com a implantação de uma rodovia estadual (acesso rodoviário ao Aeroporto Regional da Zona da 

Mata) cujos processos de construção podem ter sido responsáveis pelo carreamento desses elementos para os 

corpos d’água, chegando à captação da represa. Na Figura 4 identifica-se uma linha vermelha fina dividindo essa 

Bacia ao meio e que corresponde a Rodovia do Aeroporto. Não há registro de indústrias na bacia que justifique a 

origem de Fe e Mn por despejos de efluentes. 
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Figura 3 – Gráfico percentual de falhas das variáveis entre 2006 e 2017. 

 

 

A variável DBO5,20 indica a quantidade de oxigênio dissolvido na água consumido pelos microorganismos na 

degradação da matéria orgânica. Desse modo, é um indicador indireto da quantidade de matéria orgânica 

presente na água. Sua medida está, então, associada ao OD, ou seja, quando a leitura de DBO5,20 é alta, 

provavelmente a concentração de OD está baixa. O FT tem como fonte natural nos corpos d’água a liberação de 

fosfato das rochas e artificialmente pelos detergentes presentes no esgoto doméstico. Entre as principais fontes 

naturais de NT numa bacia de contribuição podem ser citadas a fixação biológica e as chuvas. O FT e o NT são 

nutrientes essenciais ao metabolismo e formação da biomassa. Porém, quando disponíveis no meio em 

concentrações elevadas, podem levar o corpo hídrico a um processo de eutrofização. 

Tanto a DBO5,20, como o FT e o NT possuem, como fontes artificiais nos corpos d’água, os despejos de 

esgotos domésticos e a lixiviação de áreas agrícolas e pastagens. O levantamento do uso e cobertura da terra na 

BCRJP realizado por Silva (2015) apontou que, dos 59,50 km² da bacia, as áreas urbanizadas cobrem 6,14 km² 

(10,32%), sendo que nesta classe estão as edificações residenciais e de infraestrutura. As formas de pastagem 

cobrem 35,71 km² (60,01%) da BCRJP. O Mapa da Figura 4 elaborado em 2017 mostra que somando as classes 

pastagem e pasto sujo chega-se a 38,3 km² que corresponde a 65% da área dessa Bacia, ou seja, as classes área 

urbanizada, pastagem e pasto sujo cobrem mais de 75% da BCRJP. Estes números evidenciam as fontes de carga 

orgânica na água da represa, uma vez que a região não possui sistema público de coleta de esgoto. As residências 

e demais estabelecimentos utilizam de fossa séptica ou despejam seus efluentes diretamente nos corpos hídricos. 

 Conforme a Figura 4, a maior concentração das áreas urbanizadas se encontra ao redor da represa, 

justamente por ter se tornado um atrativo paisagístico e de lazer. Assim, o impacto sobre as águas do reservatório 

é percebido nos altos níveis de DBO5,20,FT e NT, e também, nos baixos níveis de OD. A grande área coberta por 

pastagens, ocupando mais da metade da bacia, evidencia o potencial de impacto dessa atividade. A drenagem 

dessas áreas leva para os corpos d’água a carga orgânica referente aos excrementos dos animais, e ainda, os 

nutrientes que têm origem nos residuais dos fertilizantes utilizados para correções do solo e enriquecimento das 

pastagens. Barra, Freitas e Silva (2014) ao pesquisarem sobre as interferências do uso e cobertura da terra na 

BCRJP sobre as variáveis limnológicas, também concluíram sobre os impactos causados no manancial “pelo 

transporte e pela lixiviação de materiais, a redução da cobertura vegetal com exposição do solo e o manejo 

inadequado”. Apontaram ainda os efeitos das ocupações nas margens da represa, a ausência de sistema de coleta 

e tratamento de esgoto e a ocupação irregular as Áreas de Preservação Permanente (APP). Conclusões 

semelhantes foram apontadas por Barra e Pereira (2016) num estudo semelhante, para o mesmo manancial. 

Importante destacar ainda que, outra fonte artificial que provocaria alterações nas variáveis supracitadas é o 

despejo de efluentes industriais, o que não é identificado nos limites da BCRJP. 

Os valores do ICE encontrados nesta pesquisa mostram que a qualidade da água é frequentemente afetada, 

não atendendo aos padrões e limites definidos na Resolução Conama nº 357/05 para águas de classe 1. Nessas 

condições, além do impacto ambiental, tem-se o encarecimento dos processos de tratamento de água para 

abastecimento público. Apesar de, no gráfico da Figura 2, se observar uma tendência de crescimento do índice 

no período, o valor para o ano de 2017 (47) apresentou uma queda em relação ao ano de 2016 (57). Desse modo, 

é necessário aguardar os próximos valores da série para se concluir sobre esse comportamento. 
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Figura 4 – Mapa de uso e ocupação da terra da BCRJP. 
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A gestão pública precisa intervir na BCRJP de modo a mitigar os impactos já existentes e prevenir o 

agravamento da situação. Algumas medidas de política e de controle ambiental podem ser implementadas pelo 

poder público. O zoneamento ambiental da bacia é uma delas. Com a implantação da rodovia estadual, a qual faz 

ligação da BR040 com a MG353, serão atraídas novas ocupações para a região. Assim, além dos riscos de 

acidentes associados ao tráfego de cargas perigosas na cabeceira do manancial, bem como a poluição difusa 

causada pela precipitação dos poluentes presentes nos efluentes atmosféricos emitidos pelos veículos, o 

estabelecimento de mais pontos comerciais, residenciais, e até mesmo a introdução de instalações industriais 

aumentará a pressão antrópica sobre aquele sistema ambiental. O zoneamento poderá disciplinar as ocupações, 

protegendo as áreas mais frágeis e de maior risco à qualidade da água da represa. Há legislação atual, como o 

Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano de Juiz de Fora e leis que regem sobre o parcelamento, uso e 

ocupação do solo na bacia (JUIZ DE FORA, 1981, 2000, 2009), as quais já impõe restrições para a ocupação 

daquela região. Todavia, considerando o novo cenário social e econômico promovido pela implantação da 

referida rodovia, é preciso vigiar e resguardar o que ainda se tem de arcabouço legal no município contra as 

possíveis pressões políticas motivadas por interesses econômicos na exploração imobiliária dessa Bacia. 

Outra medida importante é o controle ambiental sobre as ocupações já existentes e as futuras, cobrando a 

instalação de sistemas de tratamento de esgoto e monitorando o despejo de efluentes nos corpos d’água. A 

recuperação das áreas de preservação permanente (APP) também é uma ação necessária. As ocupações nas 

margens da represa e tributários, bem como nas outras formas de APP são flagrantes, conforme levantado por 

Silva (2015) Barra, Freitas e Silva (2014). 

 

CONCLUSÕES 

Segundo o ICE as águas da represa Dr. João Penido têm sua qualidade frequentemente afetada. Analisando as 

leituras se verifica que os parâmetros Fe, DBO5,20, FT, Mn, OD e NT são os que mais falharam no atendimento 

aos padrões estabelecidos pela Resolução CONAMA nº 357/2005 para águas de classe 1. Estes parâmetros estão 

associados às características das unidades de mapeamento de solos da região, aos processos erosivos e ao uso e 

cobertura da terra. A carga orgânica proveniente dos despejos de esgotos e da drenagem das áreas de pastagem 

tem afetado a qualidade da água da represa, oferecendo riscos de eutrofização e de encarecimento no tratamento 

de água do manancial. 

O ICE se mostrou uma ferramenta válida aos gestores de recursos hídricos, uma vez que pode ser aplicado 

com as variáveis disponíveis e, caso não haja limite estabelecido em norma legal para algum parâmetro, os 

gestores e pesquisadores podem definir os limites aplicáveis baseados em pesquisas, relatórios técnicos, mediana 

histórica (ou algum outro parâmetro estatístico) e outras fontes confiáveis. Desse modo facilita o monitoramento 

temporal da qualidade da água. 

A BCRJP necessita de intervenção pelo poder público, disciplinando sua ocupação, controlando o despejo de 

efluentes e recuperando as APPs, visando, com estas ações, a proteção deste importante manancial de 

abastecimento público de Juiz de Fora para todas as gerações. Corroborando essas ações, vale lembrar que essa 

Represa está situada dentro dos limites territoriais de Juiz de Fora a apenas 10 km do centro da cidade. Essas 

duas características elevam mais a importância desse “ativo ambiental” para a sociedade juizdeforana. 
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