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RESUMO – Este trabalho busca apresentar a metodologia da pegada hídrica que surgiu em 2002 e vêm 

ganhando espaço nas discussões sobre manejo e gestão dos recursos hídricos. Além disso, ela já vem sendo 

recomendada por importantes instituições como a FAO e a UNESCO para utilização nas políticas públicas e 

ganhou recentemente uma ISO que normatiza sua utilização em instituições privadas. No Brasil, a Política 

Nacional dos Recursos Hídricos, lei nº 9.433/97, também conhecida como “A lei das Águas”, possui 

instrumentos que podem ser auxiliados pela pegada hídrica, mas esta é uma área que ainda necessita de 

discussão e aprimoramento. 

 

isABSTRACT – The study intends to introduce the methodology of water footprint that appeared in 2002 and 

have been reaching notoriety in debates about the management of water resources. Futhermore, it has already 

been recommended by major institutions such as the FAO and UNESCO for use in public policy, and has 

recently acquired an ISO that regulates its use in private institutions. In Brazil, the National Water Resources 

Policy, Law 9.433/97 has instruments that can be assisted by water footprint, but this is still a field that needs 

study and improvement. 

 

Palavras-Chave – 1. Pegada hídrica; 2. Água virtual; 3. Gerenciamento dos recursos hídricos; 4. Lei das águas. 

 

1. INTRODUÇÃO 

Nas últimas décadas os recursos hídricos vêm ganhando cada vez mais destaques em reuniões que levam em 

conta assuntos globais devido ao crescimento acelerado da população mundial e a crescente participação de 

produtos de origem animal nas dietas, principalmente nos países em desenvolvimento, além do aumento na 

demanda de bens e serviços acarretará no aumento da pressão sobre os recursos naturais de forma insustentável. 

Mesmo sem considerar os efeitos das mudanças climáticas, a disponibilidade de água doce deverá diminuir em 

50% em 2050, devido, unicamente, ao crescimento populacional segundo Ringler et al. (2010). Clark (2014), 

presidente da Nestlé, considera a escassez hídrica é um problema mais urgente do que as mudanças climáticas. 

 Neste contexto, começou-se a dar atenção ao comércio de produtos que utilizavam considerável 

quantidade da água durante sua produção dando origem a ideia de "Água Virtual" definida como o volume de 

água doce usada para produzir determinado produto (mercadoria, bem ou serviço) e referindo-se à soma da água 

utilizada em todas as fases de produção. A partir dessa ideia, foi criado o conceito de Pegada Hídrica como 

sendo o volume total de água doce usada durante a produção e o consumo de bens e serviços, bem como o 

consumo direto e indireto das águas nos processos de produção (Silva et al., 2013). 

 O surgimento da Pegada Hídrica veio como alternativa de mensurar o consumo e constituir assim um 

indicador de sustentabilidade ambiental, uma vez que a maior parte da água utilizada vem do co consumo de 

produtos e não do consumo direto (Maracajá et al., 2012). A principal vantagem do método frente a outras 

métricas é que ele calcula a quantidade de água efetivamente consumida e não apenas a captada, além de inserir 

o cálculo das águas verde e cinza, e considera também componentes diretos e indiretos (Hoekstra et al., 2011). 

Por isso ela é considerada o “real uso da água” já que possibilita uma visão mais completa do uso dos recursos 

hídricos sendo capaz de reunir temas como escassez, eficiência de processos, pressão sobre a qualidade da água, 
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planejamento do uso do solo e dessa forma é possível analisar de maneira mais abrangente as questões relativas à 

sustentabilidade dos processos (Leão, 2013). 

A água é um requisito fundamental para todos os sistemas de produção, mas como objeto de pesquisa, tem 

recebido pouca atenção. Os estudos têm destacado a incompatibilidade entre a disponibilidade hídrica e a 

demanda de água (Hoekstra et al., 2012). Métricas como a pegada hídrica são fundamentais para avaliar o 

desempenho das atividades e relevantes para orientar produtores e consumidores em suas decisões. 

 

1.1.  OBJETIVO, METODOLOGIA E ESTRUTURA 

Este trabalho tem como objetivo apresentar a pegada hídrica como um indicador de eficiência hídrica 

verificando sua aplicabilidade dentro de instrumentos legais reconhecidos internacionalmente como a ISO 

14046:2014 e nacionalmente como a Lei nº 9.433/97, além de destacar o método como uma ferramenta em 

potencial para ajudar nas tomadas de decisão. 

Foi elaborado através de pesquisas nas literaturas científicas e organizado de forma que mesmo aqueles que 

não conhecem a ferramenta, possam entender sua aplicação a partir de uma contextualização histórica 

acompanhada da conceituação, importância e particularidades do método e das características e diferenciação de 

cada tipo de água. Em seguida, foram reunidos dados e exemplos na literatura atual que ressaltassem o 

reconhecimento internacional da metodologia que já vem atuando na tomada de decisão política nas gestões 

pública e em grandes corporações e uma breve explanação sobre a nossa legislação vigente e seus instrumentos 

de gestão hídrica. E finalmente, a relação entre esses instrumentos legais e a utilização da metodologia da pegada 

hídrica como um indicador para a tomada de decisões. 

 

2. CONTEXTUALIZAÇÃO HISTÓRICA 

Na década de 90 foi introduzido por John Anthony Allan, professor da School of Oriental & African Studies 

na Universidade de Londres um conceito chamado de “água virtual” que verificou o fato de a maior parcela da 

água utilizada na produção de um produto não estar embutida nele, então definiu este conceito como o volume 

de água doce usada para a produção de um produto, somado o uso de água nas diversas fases da cadeia produtiva 

(Carmo et al., 2007). 

A partir da criação deste conceito, teve inicio uma crescente preocupação com o comércio da água virtual 

causado pelo crescimento da exportação. Em 2002 houve uma reunião de especialistas para discutir o assunto em 

Delf, na Holanda (Silva et al., 2013). Durante esse evento, Arjen Y. Hoekstra introduziu o conceito de Pegada 

Hídrica que se apresentou um indicador mais completo e próximo da realidade já que se refere não apenas ao 

volume, mas também de acordo com a fonte (água azul, verde e cinza) e impacto (tamanho da pegada) e seu 

contexto local (Giacomin e Ohnuma, 2012). 

 

3. CONCEITO, PARTICULARIDADES E IMPORTANCIA 

A pegada hídrica é definida como o volume de água doce total utilizada durante a produção e o consumo de 

bens e serviços, assim como o consumo direto e indireto nos processos de produção (Silva et al., 2013). Embora 

frequentemente utilizados como sinônimos os conceitos de água virtual e pegada hídrica apresentam uma 

diferença fundamental, conforme Neto (2011), água virtual é um indicador a partir do ponto de vista de produção 

enquanto a pegada hídrica é um indicador sob a perspectiva de consumo da água. 

É um indicador que pondera a quantidade, o local e o período onde a água foi consumida e poluída, 

considerando todas as fazes de produção de um bem ou serviço (Hoekstra et al., 2011). Permite assim, o 

monitoramento dos efeitos da escassez da água e se mostrando candidato à ferramenta de avaliação na gestão das 

águas (Maracajá et al., 2012). Possui caráter multidimensional já que mostra o tipo de uso que a água teve (uso 

consuntivo da água da chuva, da captação de água superficial e subterrânea, e da poluição da água) direta e 

indiretamente (Hoekstra et al., 2011). 

A sustentabilidade da pegada hídrica depende de fatores locais e temporais, levando em conta as 

características iminentes de cada região, seja em pequenas (sub-bacias hidrográficas, cidades) ou grandes escalas 

(bacias hidrográficas, estados, países), por isso a importância de que o estudo seja realizado com limites bem 
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definidos. Por exemplo, uma pegada hídrica considerada grande gera um impacto pequeno onde há grande 

disponibilidade, já num local com escassez, a menor das pegadas já causaria um enorme impacto no local (Silva 

et al., 2013; Maracajá et al., 2012). 

 

4. TIPOS DE PEGADA HÍDRICA 

A pegada hídrica se divide em três componentes principais: água azul, verde e cinza. Segundo Hoekstra et al. 

(2011), cada um desses componentes ainda podem se subdividir em outros mais específicos de acordo com as 

particularidades de cada estudo, porém neste trabalho, trataremos apenas dos principais. 

A água azul se refere à água doce superficial e/ou subterrânea e corresponde a um dos quatro casos seguintes: 

(i) evaporação da água; (ii) água incorporada ao produto; (iii) não retorno da água para a área de captação (água 

retornada para outra área ou para o mar); (iv) não retorno da água no mesmo período (água é retirada no período 

escasso e é retornada em período chuvoso). Segundo estudos realizados por Hoekstra e Chapagain (2007), o 

setor que responsável pelo maior consumo da água azul atualmente é a agricultura, que corresponde a cerca de 

70% desse consumo, seguida pelo setor industrial que tem seu consumo girando em torno de 22%, e apenas 8% 

de todo o consumo é relativo ao uso doméstico. 

A água verde é definida como a água oriunda de precipitações e que não é retirada nem armazenada em 

mananciais, mas sim armazenada temporariamente no solo ou na vegetação. Representa o volume de água da 

chuva consumida durante a produção e, portanto, é particularmente relevante para produtos baseados em culturas 

agrícolas devido à evapotranspiração. A diferenciação entre as águas azul e verde é importante devido aos 

impactos do uso da água superficial e subterrânea (Hoekstra et al., 2011). 

A água cinza indica o grau de poluição da água doce associada a um processo de produção e foi definida por 

Hoekstra et al. (2011) como o volume de água doce necessária para assimilar a carga de poluentes, tomando 

como base as concentrações naturais e padrões de qualidade de água existentes, que no caso do Brasil atualmente 

estão descritos na Resolução CONAMA nº 357. 

Além desses componentes, a pegada hídrica pode ser: direta, quando diz respeito ao consumo de água e ao 

nível de poluição gerado diretamente por uma atividade; e indireta, quando se refere ao consumo e ao nível de 

poluição associados aos processos produtivos. Pode-se concluir, portanto, que a pegada hídrica indireta é 

geralmente maior do que a direta, entretanto, por ser “invisível” é muita das vezes negligenciada (Silva et al., 

2013). 

 

5. RECONHECIMENTO INTERNACIONAL 

O conceito da pegada hídrica vem ganhando espaço cada vez maior frente a outras metodologias e segundo 

Pina (2010) é a metodologia de quantificação do consumo de água com maior popularidade na comunidade 

científica e empresarial atualmente. Um dos fatores para isso é seu fácil entendimento pelas massas em geral se 

mostrando uma ferramenta de sensibilização em potencial (Kotsuka, 2013). Seixas (2011) e Hoekstra (2006) 

sugerem o acréscimo da informação sobre a pegada hídrica nos rótulos dos produtos e com isso incentivar a 

competitividade no mercado e consequentemente aprimorar o uso dos recursos hídricos de forma cada vez mais 

eficiente. 

Algumas empresas que investem em questões ecológicas enxergaram essa metodologia como uma ferramenta 

de marketing com capacidade de melhorar a imagem da corporação. Grandes multinacionais são exemplos da 

aceitação da pegada hídrica como nova ferramenta na gestão hídrica dentro de suas cadeias produtivas 

(UNILEVER, 2009; PEPSICO’S WATER REPORT, 2014; NESTLÉ, 2009). 

Em 2014 foi lançada mais um documento de relevância internacional reconhecendo a pegada hídrica como 

ferramenta na gestão dos recursos hídricos, a ISO 14046:2014 contendo os princípios e diretrizes para a pegada 

hídrica de produtos, processos e organizações. Seguindo a família das ISO 14000, que estabelece as diretrizes 

voltadas à gestão ambiental nas empresas, se mostra como importante instrumento regulador nas políticas 

privadas dando ainda mais credibilidade à metodologia (Ferrer e Viegas, 2014). 

A utilização da metodologia da pegada hídrica em políticas públicas foi recomendada pela FAO e pela 

UNESCO e já vem sendo utilizada na gestão pública de alguns países como é o caso da Espanha, por exemplo, 
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onde o Ministério do Meio Ambiente impôs que a pegada hídrica fosse utilizada como ferramenta para a 

implementação dos planos de bacia hidrográfica (Aldaya et al., 2010). 

 

6. A LEI DAS ÁGUAS 

Atualmente no Brasil vigora a lei nº 9.433 de 8 de janeiro de 1997 e que instituiu a Política Nacional dos 

Recursos Hídricos (PNRH). Ela define a água como sendo bem de domínio público e recurso natural limitado, 

dispõe também que sua gestão deve proporcionar seu múltiplo uso apesar da prioridade ser o consumo humano. 

Instituiu como unidade territorial para sua implementação as Bacias Hidrográficas, regidas por seus respectivos 

Comitês de Bacia Hidrográfica (CBH) que contam com a participação do poder público, dos usuários e das 

comunidades a fim de alcançar uma gestão descentralizada e participativa (BRASIL, 1997). 

A PNRH tem como objetivos: assegurar a sustentabilidade hídrica, utilização racional e integrada do recurso 

e a prevenção de eventos críticos. Para sua implementação, se deve considerar as diversidades físicas, bióticas, 

demográficas, econômicas, sociais e culturais das diversas regiões do país, integrando gestão hídrica e gestão 

ambiental, e articular o planejamento dos recursos hídricos dos setores usuários com os de uso do solo e 

planejamentos regionais, estaduais e nacionais. 

A lei 9.433/97 apresenta, em seu artigo quinto, os instrumentos para a sua implementação: 

 Plano de Recursos Hídricos – Um tipo de plano diretor para implementação e gerenciamento da PNRH. 

Deve conter diagnóstico atual, uso e ocupação de solo, balanço entre demandas e disponibilidade dos recursos 

(em quantidade e qualidade), metas de racionalização, medidas, programas e projetos a serem desenvolvidos, a 

prioridade da outorga de uso e determinação de diretrizes e critérios para a cobrança sobre o uso da água. 

 Enquadramentos dos Corpos de Água em Classes Segundo os Usos Preponderantes – Visa assegurar as 

águas em qualidade compatível ao uso que for destinada e diminuir os custos com poluição a partir de medidas 

preventivas. 

 Outorga de Direitos de Uso dos Recursos Hídricos – Tem como objetivo assegurar o controle 

quantitativo e qualitativo dos usos e o direito de acesso a água. Estão sujeitas a outorga: derivação, captação, 

extração, lançamento de efluentes, aproveitamento hidroelétrico e usos que alterem o regime, em quantidades 

que superior ao considerado insignificante pelo CBH. Deve priorizar os usos múltiplos das águas e apresenta 

validade máxima de 35 anos (é passiva de renovação e de suspensão parcial ou total, em definitivo ou comprazo 

determinado em algumas circunstâncias especificas). 

 Cobrança Pelo Uso de Recursos Hídricos – Reconhece a água como bem, dotado de valor econômico. 

Espera incentivar a racionalização de seu uso e reunir recursos monetários com finalidade de financiar projetos e 

intervenções previstas nos planos de recursos hídricos. Os valores são prioritariamente gastos em melhorias na 

própria bacia hidrográfica onde foi arrecadado. 

 Sistemas de Informações Sobre Recursos Hídricos – É um sistema de coleta, tratamento, 

armazenamento e recuperação de informações sobre recursos hídricos e fatores intervenientes em sua gestão. 

Tem a finalidade de garantir o acesso a essas informações por todos os atores da sociedade e com isso manter 

atualizada essa base de dados, além de reunir, dar consistência e divulgar os dados sobre a situação em 

quantidade e qualidade dos recursos hídricos nacionais e fornecer subsídios para a elaboração dos Planos de 

Recursos Hídricos. 

 

7. RELAÇÃO ENTRE A PEGADA HÍDRICA E A LEI Nº 9.433/97 

A utilização da pegada hídrica auxiliando os instrumentos de gestão da política nacional dos recursos 

hídricos pode ser interessante por considerar componentes que normalmente não são contabilizados pela 

abordagem tradicional de consumo de água. De acordo com Leão et al. (2011), essa relação possibilita 

identificar as áreas em que há maior utilização do recurso e definir estratégias de redução considerando uma 

região delimitada geograficamente. Os autores também ressaltam a possibilidade de mapear as regiões conforme 

a pressão gerada sobre os recursos hídricos (tamanho da pegada). 

Aldaya et al. (2010) entendem que a avaliação da pegada hídrica e água virtual pode fornecer informações 

relevantes para a tomada de decisão, visando a ocorrência de condições ambientais favoráveis e a adoção de 

mecanismos de uso de água mais eficientes. 
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Relacionando a pegada hídrica diretamente com cada um dos instrumentos da lei das águas, é possível 

identificar similaridades que podem ser explorados pelos agentes tomadores de decisão. 

Começando pelo Plano de Recursos Hídricos, onde a pegada hídrica pode ser utilizada com a finalidade de 

identificar pontos de interesse na bacia hidrográfica, já que a metodologia deve ser analisada lavando em 

consideração o contexto socioeconômico e ambiental de uma região dentro de um intervalo determinado de 

tempo (Kotsuka, 2013). Como já serão conhecidas as características da região contemplada, será possível 

analisar a relação entre oferta e demanda a partir do tamanho da pegada calculada e hotspots, que seriam pontos 

que necessitam de maior atenção, cuidando para não sofrerem com escassez, seja devido a uma baixa oferta ou 

mesmo devido ao uso e ocupação de solos que pode exigir maior demanda do que a suportada pela região. 

Três instrumentos que estão relacionados entre si e poderiam utilizar o cálculo da pegada hídrica de forma 

semelhante que são: i) classificação dos corpos de água segundo usos preponderantes; ii) outorga de direito de 

uso dos recursos hídricos; e iii) cobrança pelo uso dos recursos hídricos. Primeiramente verificamos a 

semelhança entre a outorga e a cobrança pelo uso, que se complementam, com o cálculo da pegada hídrica cinza, 

já que eles consideram a resolução CONAMA nº 357 como padrão no lançamento de efluentes, e a água cinza 

pode considerar também a classificação dos corpos de água para realizar seu cálculo. 

No caso da concessão das outorgas, a Agência Nacional de Águas (ANA) analisa indicadores de qualidade e 

quantidade que são similares aos analisados nos cálculos da água azul, verde e cinza e recomenda a utilização de 

um modelo para a geração de dados chamada CROPWAT, que é o mesmo utilizado nos cálculos de pegada 

hídrica. 

Por último, temos o sistema de informações sobre recursos hídricos que pode ser uma importante base de 

dados. Ainda há falta de informação específica sobre o consumo de água em determinadas regiões e durante 

processos de produção locais, o cálculo das pegadas hídricas poderiam então suprir essa demanda por dados caso 

houvesse incentivo da gestão pública. Com isso, será possível gerar dados que ficariam disponíveis no sistema 

auxiliando na criação de novos planos e melhorando a gestão de forma personalizada daqueles já existentes. 

A ferramenta também é de fácil entendimento pela população e pode fornecer informações aos usuários com 

a finalidade de sensibilizá-los, mostrando de forma simples o consumo de água necessário para a produção de 

diversos produtos e bens, estimulando dessa forma o consumo mais consciente (Kotsuka, 2013). 

 

8. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Com base nas observações anteriormente tratadas pode ser constatado que a atual gestão hídrica brasileira é 

coerente com a proposta de utilização da metodologia de cálculo da pegada hídrica com finalidade de auxiliar na 

tomada de decisão. Ela também se encaixa em cada um dos instrumentos da Lei das Águas se tornando uma 

ferramenta que pode enriquecer o entendimento e ajudar na gestão dos recursos hídricos. 

A pegada hídrica possui uma metodologia já padronizada mundialmente e se mostra uma importante 

ferramenta de fácil utilização e entendimento o que a torna um potencial indicador para a tomada de decisão na 

gestão dos recursos hídricos do Brasil e o colocaria em destaque pela inovação, uma vez que já verificamos a 

tendência de que este conceito será amplamente utilizado nacional e internacionalmente. 

É ressaltada a necessidade de se calcular a pegada hídrica de maneira personalizada, considerando as 

características ambientais e socioeconômicas de cada região. A importação de valores obtidos em outro local 

torna a análise inválida, o que certamente afetará o resultado final, invalidando a proposta de melhorias da 

gestão. Portanto, é indispensável o aprofundamento de pesquisas nesta área para geração e atualização de dados. 
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RESUMO   

A utilização do sistema de medição individualizada de água em edifícios residenciais multifamiliares tornou-

se obrigatória após a lei nº 13.312, de 12 de julho de 2016 (BRASIL,2016). Estudos apresentados por diversos 

autores afirmam que esse tipo de medição apresenta uma redução no consumo de água da população, tendo em 

vista que a medição coletiva de água apresenta pouco incentivo financeiro para utilizar esse recurso de forma 

eficiente ou para detectar vazamentos. A presente pesquisa realizou o levantamento do consumo de água potável 

por meio do uso de medição individualizada e medição coletiva em edifícios residenciais multifamiliares, 

utilizando como estudo de caso a Região Metropolitana do Vale do Aço (RMVA), que se encontra no leste do 

estado de Minas Gerais. A pesquisa contempla, sob o aspecto hidráulico, o levantamento de dados referentes ao 

consumo domiciliar de água potável em edifícios residenciais multifamiliares para comparar os que possuem e 

os que não possuem sistemas de medição individualizada de água. O trabalho contempla duas etapas: i) Coleta 

de dados, realizada por meio de verificações in loco, que possibilitou a geração de uma série de dados de cada 

edifício selecionado. ii) Análise matemática dos dados obtidos, juntamente com a classificação dos edifícios 

quanto ao seu padrão construtivo, gerando informações específicas referentes ao consumo de água médio de 

cada padrão e comparando-os aos resultados e dados já representado por Chaib (2016). Após as devidas análises 

foi constatada uma redução de cerca de 18% no consumo de água dos edifícios de padrão baixo e com sistema de 

medição individualizada, quando comparados ao sistema de medição coletiva, e uma redução de cerca de 14% 

para os edifícios de padrão alto com medição individualizada comparados aos edifícios com medição coletiva. 

 

INTRODUÇÃO 

Em um cenário de relativa escassez hídrica, marcado pela poluição dos mananciais, o sucessivo aumento da 

demanda e a má utilização da água potável (diversas formas de desperdício), a sociedade e o poder público têm 

desenvolvido uma crescente preocupação com a distribuição mundial desse recurso, fundamental em quaisquer 

atividades econômicas e imprescindível à vida humana. 

     Nesse contexto, empresas, universidades e órgãos governamentais trabalham intensamente em programas e 

alternativas de redução do consumo e de conservação da água no meio urbano.  Dentre as medidas que vêm 

sendo adotadas nesse sentido, destaca-se a implementação do Sistema de Medição Individualizada (SMI) de 

água em edifícios residenciais multifamiliares, como uma alternativa com vistas a alcançar um consumo racional 

de água em áreas urbanas (COELHO, 2004). 

    Atualmente, os edifícios residenciais multifamiliares contam, sobretudo, com sistemas de medição coletiva, 

onde os encargos sobre a água são rateados igualmente e incluídos na taxa de condomínio dos ocupantes. Deste 

modo, esta prática fornece pouco ou nenhum incentivo financeiro para usar a água de forma eficiente ou para 

relatar vazamentos (PERES, 2006). O uso de medição individualizada, por sua vez, permite a cobrança justa 

sobre o volume de água consumido, estimulando o consumo consciente e induzindo o usuário à adoção de 

medidas econômicas, voltadas à redução de desperdícios e a preservação deste bem, essencial à vida. 

     Nesta conjuntura, a presente pesquisa apresenta uma proposta metodológica para avaliação do potencial de 

economia dos sistemas de medição individualizada em edifícios residenciais multifamiliares, promovendo a 
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implantação desse método tecnológico como alternativa para reduzir a pressão sobre os recursos hídricos, 

amenizando o impacto ambiental da ação antrópica. 

 

OBJETIVO   

O objetivo principal desta pesquisa é comparar o consumo de água em edifícios residenciais multifamiliares, que 

utilizam sistema de medição individualizado com os edifícios que utilizam o sistema de medição coletivo, 

quantificando as diferenças de consumo a fim de determinar qual alternativa apresenta maior redução no 

consumo de água mensal. 

 

MATERIAIS E MÉTODOS   

     Para o desenvolvimento desse projeto foi realizada inicialmente uma pesquisa de campo, que buscou acesso 

aos edifícios existente na região do Vale do Aço. A Imobiliária Ferreira Imóveis Ltda. foi convidada para 

auxiliar no desenvolvimento desse projeto, devido à ampla rede de condomínios que a mesma gerencia 

juntamente com a variedade de padrões construtivos dos mesmos. O desenvolvimento do projeto ocorreu 

conforme os tópicos a seguir: 

 Seleção dos condomínios, analisando se os dados históricos possuíam um período superior a dois anos 

de registros.  

 Submissão dos condomínios a análise de sua faixa de consumo de água e do seu método de medição de 

água.  

 Classificação dos condomínios conforme o tipo de medição, se possuíam apenas um hidrômetro para 

todo o condomínio, sendo classificado como medição coletiva, ou se apresentavam um hidrômetro para 

cada apartamento existente no condomínio.  

 Seleção dos dados históricos que não apresentavam falha/falta de informação no período de consumo 

entre janeiro de 2016 até julho de 2017.  

 Coleta das séries históricas do consumo residencial de água nos condomínios, por meio do sistema de 

controle interno da imobiliária, cujo acesso é restrito somente a funcionários específicos.  

 Determinação do padrão de acabamento dos condomínios através de visitas técnicas, acompanhadas do 

administrador dos condomínios da Ferreira Imóveis.  

 Determinação da área de cada apartamento por meio de medições in loco ou por meio da certidão de 

inteiro teor existente na imobiliária.  

 Número de moradores por apartamento foi determinado por meio de informações prestadas pelo 

administrador dos condomínios da Ferreira Imóveis.  

     O padrão de acabamento foi definido por meio da Tabela 1 presente na NBR 12721:2006 (ABNT, 2006), 

sendo verificados os quesitos nos quais correspondiam ao padrão do condomínio, sendo que toda a análise foi 

realizada nas áreas coletivas dos edifícios – halls, garagens, corredores e fachadas.  

Foram selecionados 15 condomínios com medição individualizada de água, representados pela nomenclatura Ed. 

I-X, e 8 condomínios com medição coletiva, cuja nomenclatura é Ed. C-X, sendo X a letra representante de cada 

condomínio. Para preservar a privacidade dos moradores, não foi divulgado o endereço dos condomínios nem 

foto de suas fachadas.  

     Para determinar o consumo de água per capita de cada condomínio, inicialmente os dados foram organizados 

conforme descrito a seguir. Os apartamentos localizados em edifícios com medição individualizada de água 

tiveram sua série histórica de consumo d’água registrada em m³/mês. As séries históricas foram agrupadas 

segundo o ano de cada informação, o primeiro grupo continha informações dos meses pertencentes ao ano de 

2016 e o segundo grupo informações quanto aos meses de 2017. Foi apresentada a média de cada apartamento 

em cada um dos grupos, juntamente com a média total do condomínio.  

Para melhor classificação do consumo de água desses edifícios e objetivando facilitar as análises feitas em 

relação ao bloco tarifário, foram utilizadas as 7 faixas de consumo retiradas da Agência Reguladora de Serviços 

de Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário do estado de Minas Gerais (ARSAE-MG), as faixas são: 0 a 

1; >1 a 5; >5 a 10; >10 a 15; >15 a 20; >20 a 40 e >40, tais valores se referem ao consumo mensal por 

apartamento em metros cúbicos.  
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Tabela 1: Especificações dos padrões de acabamento. 

Acabamento Padrão 

Tipo Alto Normal Baixo 

Portas Madeira maciça lisa Madeira compensada lisa Madeira semi-oca 

Janelas Alumínio anodizado 
bronze 

Alumínio anodizado cor 
natural 

Esquadria de ferro de 
chapa dobrada 

Peitoris Granito Concreto Concreto 

Hall Granito Ladrilho de pedra ardósia Ladrilho de pedra ardósia 

Piso cerâmico Placa cerâmica, 40cm x 
40cm, PEI II 

Placa cerâmica, 20cm x 
20cm e 30cm x 30cm, PEI III 

Placa cerâmica, 20cm x 

20cm e 30cm x 30cm, PEI 
III 

Fachada principal Chapisco, massa única 

pastilha vitrificada 5cm x 

5cm 

Chapisco, massa única, 

textura acrílica; cerâmica 

10cm x 10cm em 35% da 
fachada 

Chapisco, massa única e 

tinta à base de PVA 

Fachada secundária Chapisco, massa única, 

textura acrílica; pastilha 

vitrificada 5cm x 5cm em 
35% da fachada 

Chapisco, massa única, 
textura acrílica 

Chapisco, massa única e 
tinta à base de PVA 

Parede da portaria e do 

hall 

Tinta acrílica Tinta à base de PVA sobre 

massa corrida 

Tinta à base de PVA 

Fonte: Adaptado de ABNT. (2006) 

     Cada apartamento foi classificado dentro das faixas apresentadas mensalmente, no final de cada faixa foi feito 

o somatório da quantidade de meses que se encontravam dentro de cada faixa e o percentual de consumo por 

faixa referente aquele condomínio. Essa organização, por meio de faixas de consumo, foi feita nos dois grupos 

anuais, logo em seguida esses valores foram somados e apresentados em percentual por faixas referente ao 

consumo total deste condomínio. 

     Os apartamentos que apresentavam série história de consumo na faixa de 0 a 1, foram classificados como 

apartamentos sem moradores, as demais faixas indicavam que havia moradores em seus apartamentos. Foi 

determinado o consumo médio mensal do edifício no ano de 2016, 2017 e total, o número de apartamentos 

habitados, o consumo médio por apartamento e o consumo médio per capita nesse mesmo período em litro por 

habitante em um dia (litro/hab x dia). 

     Criaram-se três gráficos para apresentar os valores encontrados nas faixas de consumo: no primeiro as 

informações expostas são referentes ao ano de 2016, no segundo gráfico ao ano de 2017 e no terceiro referente a 

todo período coletado. Os gráficos foram criados em função do percentual de ocorrência de cada faixa, tornando 

a organização dos dados mais clara, objetiva e sucinta.  

     Após organizar os dados de cada um dos condomínios, foi feita uma nova planilha de série histórica por 

faixas de consumo, as mesmas faixas descritas anteriormente, a diferença dessa nova planilha é que as 

informações adicionadas nelas são referentes a porcentagem total de cada faixa de consumo encontrada em cada 

um dos condomínios. Após listar todos os condomínios e suas porcentagens de consumo por faixas, calculou-se 

o consumo médio mensal do edifício, determinando-se o número de apartamentos habitados, o consumo por 

apartamento, o consumo per capita diário em litro por habitante em um dia (litro/hab x dia) e a classificação do 

padrão de cada condomínio. 

     Os edifícios com medição coletiva de água tiveram um tratamento dos dados semelhante ao dos edifícios com 

medição individualizada, com série histórica agrupada conforme o ano de cada dado – 2016 e 2017. Foi obtido o 

consumo em metros cúbicos (m³) do condomínio em cada um dos meses de 2016 e nos meses de janeiro a maio 

de 2017. Em seguida, foi realizado o cálculo da média mensal por apartamento obtido por meio da divisão do 

consumo de água do edifício pelo número de apartamentos existentes no mesmo e o cálculo do consumo de água 

per capita em litros por habitante em um dia (litro/hab x dia), extraída do valor da média mensal por 

apartamento em litros, dividida pelo produto do número médio de moradores nos apartamentos pelo valor de 30 

dias.  
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     Os edifícios com medição coletiva de água também foram classificados conforme as faixas de consumo 

mensal por apartamento em metro cúbico (m³), determinando o percentual de cada faixa desses condomínios. 

Realizou-se também o percentual de registro por faixa de consumo total, por meio da média entre os dois anos 

analisados, gerando o consumo médio mensal do edifício em metros cúbicos (m³), o consumo médio por 

apartamento em metros cúbicos (m³) e o consumo per capita em litros por habitante dia (litro/hab x dia). Foram 

gerados gráficos em barras para melhor compreensão dos resultados obtidos. Esses gráficos apresentavam 

informações referentes às faixas de consumo de água mensal por apartamento em metros cúbicos (m³) pelo 

percentual de ocorrência.  

     Os dados consolidados dos edifícios com medição coletiva foram feitos por meio de apresentação da lista de 

condomínios com suas respectivas porcentagens de faixas de consumo de água total, consumo médio mensal do 

edifício, número de apartamentos habitados, consumo por apartamento e per capita. 

     Para realização das análises estatísticas dos resultados foi determinado a utilização dos gráficos BoxPlot, 

devido a possibilidade de identificar uma faixa de valores médios e faixas de valores afastados dessa média, 

possibilitando uma melhor análise dos resultados que foram obtidos quando se comparado a informação de um 

único valor como média daquela série de dados.  

     Os edifícios com medição individualizada foram analisados, de maneira isolada, frente a toda série histórica 

de consumo, sendo realizado os seguintes diagramas: um de caixa chamado de Geral que informava o consumo 

de água em metros cúbicos por mês (m³/mês) de cada edifício; dois diagramas de caixa que separava o Geral em 

estações do ano, sendo essas agrupadas em Primavera/Verão que se referiam aos meses de Outubro, Novembro, 

Dezembro, Janeiro, Fevereiro e Março e agrupadas em Outono/Inverno referente aos meses de Abril, Maio, 

Junho, Julho, Agosto e Setembro.  

     Para análise estatística dos dados consolidados de todos os edifícios com medição individualizada de água, 

foram agrupado os diagramas de caixa Geral de todos os edifícios em um único gráfico, contendo o nome de 

cada edifício e o valor consumido de água médio durante o período de um mês, esses diagramas seguiram a 

ordem crescente do valor encontrado no terceiro quartil de cada BoxPlot. 

 Outros três gráficos foram criados contendo um tipo específico de padrão de construtivo – alto, normal e baixo. 

Também foram criados outros dois gráficos com os diagramas de caixa que se referiam as estações 

Primavera/Verão e as estações Outono/Inverno de cada condomínio. Todos os gráficos criados foram colocados 

em ordem crescente conforme o valor do terceiro quartil. 

     Para melhor análise dos dados obtidos com os resultados encontrados em literatura foram adicionadas três 

faixas, referentes ao consumo médio de cada padrão, nos gráficos de padrão alto, normal e baixo, os valores 

dessas faixas foram retirados da pesquisa de Dias et al. (2014) que determinou por meio de média ponderada o 

consumo per capita diário em litros por habitante, abaixo encontra-se a Tabela 4 de consumo de água em função 

da classe socioeconômica. 

Tabela 4: Consumo per capita em função dos padrões para Belo Horizonte 

Classes 

socioeconômicas 

Consumo per 

capita diário 

(litro/hab x dia) 

Consumo per 

capita diário 

(litro/hab x dia) 

Consumo por apt 

por mês para 3 

hab.(m³/mês) 

Consumo por apt por 

mês para 4 

hab.(m³/mês) 

A 213 

175 

  

B1 190 15,75 - 

B2 162   

C1 143 

136 12,20 - 
C2 127 

D/E 111 111 - 13,32 

Fonte: Adaptado de Dias et al. (2014) 
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     A série histórica do consumo residencial utilizada por Chaib (2016) foi referente ao município de Belo 

Horizonte no período de agosto de 2003 a outubro de 2012, o agrupamento por classes socioeconômicas foi 

adequado ao padrão construtivo utilizado neste trabalho sendo a classe AB correspondente ao padrão alto, a 

classe C ao padrão normal e a classe DE ao padrão baixo. Esse critério foi adotado tendo em vista que o padrão 

de acabamento, a localização do edifício e o seu valor no mercado possui relação direta com a classe 

socioeconômica que os moradores possuem. 

 Para obtenção do valor utilizado na faixa dos gráficos, o consumo per capita diário em litros por habitante em 

um dia foi transformado em metros cúbicos por mês, coluna adicionada na Tabela 4. 

     Os edifícios com medição coletiva de água tiveram um gráfico BoxPlot por condomínio em função do 

consumo de água em metros cúbicos em um mês (m³/mês). Em seguida foram feitas as análises estatísticas 

utilizando-se os dados consolidados de cada um dos edifícios e apresentando um gráfico de barras que relaciona 

as faixas de consumo de água em metro cúbico (m³) com a quantidade de vezes que cada uma dessas faixas 

costumam ser identificadas em um mês, dentro do período da série histórica apresentada. Realizou-se também 

um gráfico BoxPlot contendo um diagrama de caixa para cada edifício, tal diagrama relacionava o edifício com o 

seu consumo de água mensal. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO  

Através dos procedimentos realizados ao longo do projeto, organizaram-se tabelas com os valores 

referentes ao consumo médio mensal dos condomínios; totalizando dados de 23 condomínios, sendo 8 com 

medição coletiva e 15 com medição individualizada de água. Através desses dados, pôde-se fazer uma análise do 

consumo total do período compreendido entre janeiro de 2016 a julho de 2017 e calcular o consumo médio dos 

edifícios, por mês, em relação à quantidade de apartamentos habitados.  

Além disso, por meio dos gráficos BoxPlot, foi feita uma comparação entre a série histórica analisada 

por este trabalho e os padrões construtivos de cada edifício, baseada nos dados obtidos por Chaib (2016), os 

quais estão representados pela linha azul, verde e vermelha do gráfico. Na Figura 1 foram selecionados os 

condomínios com padrão construtivo alto, nele podemos perceber que a linha azul se encontra próxima aos 

valores apresentados pelo terceiro quartil dos BoxPlot. 

 

Figura 1: Gráfico BoxPlot referente ao padrão alto do sistema de medição individualizada. 

 

Fonte: Autores. (2018) 
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 Na Figura 2 é apresentado o gráfico de consumo de água por mês dos edifícios com medição 

individualizada e com padrão construtivo normal, o qual apresenta relação com a linha verde, sendo ela referente 

a média encontrada nos edifícios com padrão normal identificados por Chaib (2016) em seu trabalho. 
 

Figura 2: Gráfico BoxPlot referente ao padrão médio do sistema de medição individualizada. 

 

Fonte: Autores. (2018) 

 Os condomínios com padrão construtivo baixo estão representados no gráfico da Figura 3 relacionados 

ao seu consumo de água por mês, nesse gráfico é possivel identificar que esses edifícios possuem valores de 

consumo abaixo do apresentado por Chaib (2016). 

 

Figura 3: Gráfico BoxPlot referente ao padrão baixo do sistema de medição individualizada. 

 

Fonte: Autores. (2018) 
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Em relação ao consumo per capita e por metro quadrado (m²) referente ao sistema individualizado, 

obtiveram-se valores entre 58 e 70 (l/hab.-dia) e 18,63 litros (por m²) para os edifícios de baixo padrão; entre 92 

e 107 (l/hab.-dia) e 26,46 litros (por m²) para os de padrão normal e entre 130 e 178 (l/hab.-dia) e 31,11 litros 

(por m²) para os de alto padrão. Os valores encontrados referentes ao sistema coletivo foram entre 48 e 73 

(l/hab.-dia) e 22,95 litros (por m²) para os de padrão baixo; 101 (l/hab.-dia) e 15,17 litros (por m²) para os de 

padrão normal e entre 127 e 141 (l/hab.-dia) e 36,27 litros (por m²) para os de padrão alto, como pode ser visto 

nas tabelas 05 e 06. 

Tabela 5: Informações dos condomínios com medição individualizada. 

 

Nome 

Ed. 

Área 

dos 

apt. 

(m³) 

Consumo 

mensal do 

Ed. 

(m³/mês) 

Nº de 

hab. 

por 

apt. 

(qtd.) 

Padrão 

Apt. 

hab. 

(qtd.) 

Consumo 

mensal por 

apt. 

(m³/mês) 

Consumo 

per 

capita. 

(l/hab x 

dia) 

Consumo 

por área-

hab-mês. 

(l/hab x 

m²) 

Média aritmética 

do consumo por 

padrão área-hab-

mês. (l/hab x m²) 

Ed. I-F 126,00 50,33 4 Baixo 6 8,40 70,00 16,67 
18,63 

Ed. I-H 85,00 182,16 4 Baixo 26 7,00 58,00 20,59 

Ed. I-C 120,00 172,88 3 Normal 20 8,60 96,00 23,89 

26,46 

Ed. I-D 105,00 67,22 3 Normal 7 9,60 107,00 30,48 

Ed. I-E 150,00 102,00 3 Normal 12 8,50 94,00 18,89 

Ed. I-G 140,00 133,05 3 Normal 16 8,30 92,00 19,76 

Ed. I-M 80,00 61,25 3 Normal 7 8,80 98,00 36,67 

Ed. I-J 110,00 210,87 3 Normal 22 9,60 107,00 29,09 

Ed. I-I 150,00 303,83 3 Alto 24 12,70 141,00 28,22 

31,11 

Ed. I-A 130,00 225,33 3 Alto 17 13,30 148,00 34,10 

Ed. I-K 140,00 221,77 3 Alto 19 11,70 130,00 27,86 

Ed. I-L 320,00 207,61 3 Alto 13 16,00 178,00 16,67 

Ed. I-B 150,00 163,44 3 Alto 12 13,60 151,00 30,22 

Ed. I-N 100,00 110,05 3 Alto 8 13,80 153,00 46,00 

Ed. I-O 120,00 137,17 3 Alto 11 12,50 139,00 34,72 

Fonte: Autores. (2018) 

 

Tabela 6: Informações dos condomínios com medição coletiva. 

Nome Ed. 

Área 

dos 

apt. 

(m³) 

Consumo 

mensal 

do Ed. 

(m³/mês) 

Nº de 

moradores 

por apt. 

(qtd.) 

Padrão 

Apt. 

hab. 

(qtd.) 

Consumo 

mensal 

por apt. 

(m³/mês) 

Consumo 

per 

capita. 

(l/hab x 

dia) 

Consumo 

por área-

hab-mês. 

(l/hab x 

m²) 

Média aritmética 

do consumo por 

padrão área-hab-

mês. (l/hab x m²) 

Ed. C-A 97,50 96,56 4 Baixo 12 8,00 67,00 20,51 

22,95 

Ed. C-B 90,00 85,83 4 Baixo 14 6,10 51,00 16,94 

Ed. C-C 90,00 104,40 4 Baixo 12 8,70 73,00 24,17 

Ed. C-D 50,00 34,12 3 Baixo 8 4,30 48,00 28,67 

Ed. C-F 90,00 105,29 4 Baixo 12 8,80 73,00 37,25 

Ed. C-H 200,00 72,50 3 Normal 8 9,10 101,00 24,44 15,17 

Ed. C-G 120,00 127,20 3 Alto 10 12,70 141,00 35,28 
36,27 

Ed. C-E 102,00 90,94 3 Alto 8 11,40 127,00 15,17 

Fonte: Autores. (2018) 
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 Com os resultados, criaram-se gráficos que permitem uma melhor visualização das faixas de consumo 

(em m³), sendo possível fazer um melhor estudo comparativo entre os dois tipos de sistema e verificar qual 

proporciona um potencial maior de redução de consumo de água potável. A fim de se garantir uma análise 

estatística mais eficiente e concisa, os valores encontrados foram consolidados por meio de representação gráfica 

(BoxPlot) que permitiu analisar estatisticamente a distribuição dos dados, como mostra a figura 4. 

 

Figura 4: Gráfico BoxPlot referente ao consumo por apartamento do sistema de medição individualizada de água.  

 

Fonte: Autores. (2018) 

 

CONCLUSÕES   

 O desenvolvimento desse projeto possibilitou um estudo comparativo acerca dos dois sistemas de 

medição do consumo de água, a fim de certificar qual apresenta maior potencial de redução. Por meio dos 

métodos utilizados para chegar a esses resultados foi possível analisar os valores do consumo de água nos 

condomínios através de planilhas e gráficos de barras, que permitiram comparações dos resultados e elaboração 

de médias de consumo. Ademais, foram elaborados os gráficos BoxPlot que possibilitaram estudar as faixas de 

consumo de água por edifício, organizando-os em padrões - baixo, médio e alto -, o que admitiu uma melhor 

análise estatística dos dados consolidados, permitindo compreender que o consumo de água ocorre em ordem 

crescente em relação ao padrão construtivo, sendo o padrão baixo de menor consumo em seguida o normal e, 

posteriormente, o alto. 

Os dados que foram apresentados através de gráficos e tabelas apresentaram redução de 18% no 

consumo -em edifício de padrão baixo e com sistema de medição individualizada- quando comparado ao sistema 

de medição coletiva. Para o edifício de padrão alto, houve redução de 14% e os de padrão médio apresentaram 

maior consumo de água no sistema individualizado em relação ao coletivo. Todavia, foi analisado apenas um 

edifício que se encaixa nesse padrão, visto que houve falta de acesso e identificação de outros condomínios nesse 

modelo. 

 Por conseguinte, através dos resultados obtidos por meio de comparações; análises e estudos nota-se 

que o sistema de medição individualizada proporciona maior potencial redutivo no consumo de água, já que 

permite que os moradores consigam monitorar e controlar seus consumos evitando desperdícios. Somente o 

padrão normal apresentou uma média maior de consumo, devido ao fato de ter sido possível fazer análises de 

poucos edifícios que se encaixem nesse determinado padrão. Os demais apresentaram significativas reduções no 

consumo, admitindo afirmar que esse sistema é o mais viável a se implantar nos edifícios. 
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RESUMO 

Este trabalho tem como objetivo  avaliar e analisar os dados sobre escassez hídrica na Bacia do Rio Paraíba do 

Sul, no periodo de 2014-2015. Para tal, foi  realizada pesquisa bibliográfica da legislação preexistente, análise 

documental das reuniões do Grupo Técnico de Acompanhamento de Operação Hidráulica – GTAOH, do SIGA-

CEIVAP – Sistema de Informação do Comitê de Integração da Bacia do Rio Paraiba do Sul e as resoluções e 

documentos  gerados neste período pela Agência Nacional de Água – ANA e dos demais atores envolvidos no 

processo. Os dados empíricos são interpretados sob a ótica da Teoria Ator-Rede, proposta por Bruno Latour, na 

qual atores humanos não humanos estão envolvidos na produção dos fatos através de uma rede sociotécnica. Este 

estudo se faz necessário devido à reduzida contribuição da gestão participativa e a ausência de relatos sobre as 

decisões tomadas pelos atores da Bacia do Rio Paraíba do Sul, a fim de garantir os diversos usos dos recursos 

hídricos em período de escassez hídrica. Pretende-se, portanto, contribuir para a gestão participativa dos 

Recursos Hídricos e suas políticas públicas, especialmente em período de escassez hídrica. 

 

Palavras-chave: Governança de Recursos Hídricos, Gestão Participativa, CEIVAP; Falta de Água; Rede 

Sociotécnica. 

 

 

INTRODUÇÃO 

O Brasil é um país considerado rico em quantidade de água.  Há 20 anos possui uma lei conhecida como a lei 

das águas, a 9.433/97, mas, apesar do grande avanço, existem ainda alguns desafios a serem enfrentados, uma 

vez que a distribuição dela no território nacional é desigual: “Em termos globais o Brasil possui grande oferta de 

água. Esse recurso natural, entretanto, encontra-se distribuído de forma heterogênea no território nacional [...] 

205.00 m3/s estão localizados na bacia do rio Amazonas, [...] restando para o restante 55.000 m3/s[...] (BRASIL, 

2016, p. 23). 

A bacia do Paraíba do Sul sofreu sérios problemas de escassez hídrica no período de 2014-2015, o que afetou 

a sua qualidade da água. O Comitê de Integração da Bacia do Paraíba do Sul – CEIVAP é um Comitê Federal, 

compostos por 184 municípios, divididos em três estados da Federação: São Paulo (SP), Minas Gerais (MG) e 

Rio de Janeiro (RJ), e a maioria dos municípios não possui tratamento de esgoto.  

Destacam-se como integrantes do Sistema Hidráulico do rio Paraíba do Sul importantes reservatórios de 

usinas hidrelétricas como: Paraibuna, Santa Branca, Jaguari e Funil. A soma desses quatro reservatórios forma o 

reservatório equivalente do Paraíba do Sul. Na Figura 1 pode ser vista a localização dos reservatórios ao longo 

da bacia hidrográfica. 

A bacia hidrográfica do rio Paraíba do Sul está localizada entre os maiores polos industriais e 

populacionais do país e apresenta enorme relevância em âmbito nacional em função dos múltiplos usos da água 

na região e pelo processo e entidades envolvidas na sua gestão hídrica. Os principais usos da água na bacia são: 

abastecimento, diluição de esgotos, irrigação e geração de energia hidrelétrica. A Figura 2 apresenta o diagrama 

esquemático do sistema hidráulico do rio Paraíba do Sul. 
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Figura 1: Localização dos reservatórios na Bacia do Paraíba do Sul 

 

Fonte: SIGA CEIVAP. Acesso em: 23 fev. 2017. 

 

 

O Sistema Hidráulico do Rio Paraíba do Sul caracteriza-se como um complexo conjunto de 

estruturas hidráulicas como Usinas Hidrelétricas, Reservatórios, Unidades Elevatórias, Usinas de 

Bombeamentos, dentre outras (Figura 2).  

 

Figura 2: Diagrama Esquemático do Sistema Hidráulico do rio Paraíba do Sul. 

 

Fonte: BRASIL, 2016 , p. 49. 

 

Acentuados conflitos em função dos múltiplos usos, são frequentes. Recentemente destaca-se a 

Transposição do Rio Paraíba do Sul para o reservatório de Atibainha, componente do Sistema Cantareira, 

com o objetivo de minimizar os efeitos da escassez hídrica em São Paulo. O rio Paraíba do Sul é o principal 

manancial de abastecimento do estado do Rio de Janeiro, cerca de nove milhões de pessoas na Região 
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Metropolitana do Rio de Janeiro dependem deste manancial. As obras de transposição para São Paulo geram 

um impacto enorme nesse abastecimento, tanto em quantidade como em qualidade da água, tornando a 

gestão hídrica na bacia hidrográfica do Rio Paraíba do Sul ainda mais desafiadora. Na Estação Elevatória 

Santa Cecília, no município de Barra do Piraí (RJ), por meio de um desvio das águas para a bacia 

hidrográfica do rio Guandu, o abastecimento da região metropolitana é garantido, formando um intrincado 

conjunto de estruturas hidráulicas nas bacias hidrográficas dos rios Paraíba do Sul e Guandu que interliga as 

duas bacias, conforme apresenta a Figura 3. 

 

Figura 3. Rio Paraíba do Sul e a transposição para o Rio Guandu. 

 

Fonte: Google earth. Acesso em: 20 dez. 2017 

 

Essa transposição foi realizada, na época, para aumentar a geração de energia no estado da 

Guanabara, conforme podemos verificar no relato do Plano Guandu (2007): 

[...] A partir de 1952, a configuração hidrográfica e hidrológica da bacia do rio Guandu se 

alterou radicalmente com a conclusão da usina elevatória de Santa Cecília, no município de 

Barra do Piraí (RJ), com capacidade para desviar até 160 m3/s do rio Paraíba do Sul, 

consolidando uma das etapas da transposição hídrica desta bacia para a do Guandu, visando à 

geração de energia elétrica. A transposição de águas da bacia do rio Paraíba do Sul foi, na 

verdade, iniciada no início do século XX com a construção em 1905 da barragem e o 

reservatório de Lajes, no ribeirão das Lajes, bem como da Usina Hidrelétrica de Fontes. 

Posteriormente, em 1913, a bacia passou a receber as águas do rio Piraí, por meio da 

barragem de Tocos e de um túnel que desembocava no reservatório de Lajes. Entre os anos de 

1940 e 1958, a Barragem de Lajes foi alteada em quatro etapas. Dentre as obras e 

intervenções públicas de porte que beneficiaram de forma marcante a região destacam-se: A 

construção da calha da CEDAE e das adutoras de Lajes na década de 1940, desde da UHE de 

Fontes até a cidade do Rio de Janeiro; – A construção do Sistema de Abastecimento de Água 

do Guandu, inicialmente para produzir e tratar uma vazão de 13,8 m3/s, sendo mais tarde 

(1961-1964) ampliado para 24 m3/s, juntamente com a construção do túnel adutor Guandu-

Engenho Novo e da elevatória do Lameirão; – No período de 1978-1982, a Estação de 

Tratamento do Guandu (ETA Guandu) foi novamente ampliada para 40 m³/s, em 

conseqüência da ampliação de atendimento após a fusão dos Estados da Guanabara e do Rio 

de Janeiro. Posteriormente, o sistema sofreu nova ampliação para uma capacidade de adução 

de cerca de 47 m3/s e tratamento de aproximadamente 42 m3/s; – As unidades de conservação 

criadas pelo Poder Público, dentre as quais destacam-se a Reserva Biológica do Tinguá e o 

Parque Estadual da Pedra Branca.Atualmente, os principais vetores de ocupação da região 

são caracterizados pelo avanço da área urbana e a implantação de empreendimentos 

industriais atraídos pela construção do Porto de Sepetiba em face da disponibilidade hídrica 

do rio Guandu. Disponível em: <http://www.comiteguandu.org.br/plano-de-bacia.php>. 

Acesso em: 15 nov. 2017. 

 

http://www.comiteguandu.org.br/plano-de-bacia.php
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As informações externadas nesse trabalho são delimitadas pela ótica da Teoria-Ator Rede, proposta por 

Latour (1994), buscando uma análise da integração dos principais atores nos processos de decisão na 

escassez hídrica da Bacia do Paraíba do Sul, 2014-2015. Dessa forma, buscamos descrever de que forma os 

órgãos responsáveis pela gestão das águas da Bacia do Paraíba do Sul conduziram a crise hídrica no período 

de 2014 -2015.  

 

OBJETIVOS 

    O objetivo principal é analisar a gestão de recursos hídricos da Bacia do Paraíba do Sul no período de 

escassez hídrica 2014-2015. Dentre os objetivos específicos, podemos destacar: levantar os dados de 

disponibilidade hídrica para os diversos usos na bacia hidrográfica do rio Paraíba do Sul, entre o reservatório 

do Funil e a Foz, no período de escassez hídrica 2014 e 2015; relatar o processo de gestão ocorrido neste 

período, as ações realizadas e as propostas para superar as dificuldades da crise hídrica; interpretar os dados 

empíricos sob a ótica da Teoria Ator-Rede proposta por Bruno Latour (1994). 

 

MATERIAIS E MÉTODOS 

A metodologia utilizada foi a análise documental da legislação Federal existente sobre gestão de 

Recursos Hídricos no Brasil. Foi realizada uma análise da integração dos diversos atores no processo de 

decisão para superação da Escassez Hídrica de 2014-2015 e dos documentos gerados pela Agência Nacional 

de Água - ANA, a partir das reuniões destes atores no Grupo de Acompanhamento Operação Hidráulica – 

GTAOH e do SIGA-CEIVAP – Sistema de Informação do Comitê de Integração da Bacia do Rio Paraíba do 

Sul, no período de 2014 e 2015. Foi feita também uma pesquisa em sites de busca das atas das reuniões do 

Grupo Técnico de Acompanhamento da Operação Hidráulica - GTAOH, dos Comitês de Integração da 

Bacia do Rio Paraíba do Sul – CEIVAP, além de levantados os documentos do Conselho Nacional de e 

resoluções geradas pela Agência Nacional de Água – ANA no período de 2014-2015. Para identificar os 

documentos de interesse, a consulta foi feita diretamente nas páginas da internet dos respectivos órgãos. A 

análise dos documentos foi realizada por período cronológico, segundo os diferentes atores envolvidos 

(ANA, Comitês que compõem a bacia do Rio Paraíba do Sul MG, RJ, SP). Vale ressaltar que participamos 

ativamente dos grupos de discussão e que, portanto, a experiência vivenciada também será levada em conta 

na análise dos dados empíricos. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

A operação dos reservatórios do Paraíba do Sul é discutida periodicamente no âmbito do Grupo de 

Trabalho Permanente de Acompanhamento da Operação Hidráulica do Paraíba do Sul (GTAOH), do Comitê 

de Integração da Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul (CEIVAP), que conta, entre outros, com a 

participação de representantes dos órgãos gestores dos estados de São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais. 

O GTAOH foi criado na seca de 2003, ano em que os níveis da bacia do Rio Paraíba do Sul chegou a ter a 

vazão idêntica a 1955. A seca da Bacia do Rio Paraíba do Sul em 2014-2015, e as ações originadas pela crise 

hídrica, tornou-se um modelo a ser seguido. A forma de tomada de decisões pelos diferentes atores, em um 

alto grau de incerteza, exigia muita confiança dos mesmos, entre eles, e com todos os objetos envolvidos: dos 

usuários que tinham que parar sua produção para armazenar água e diminuir a captação para que todos 

pudessem ter acesso à água, até a régua que media a vazão diária do rio nos diferentes municípios da bacia. 

Nesse processo, o papel da Agência Nacional de Água, ao emitir as resoluções para regularização do uso, 

conforme as decisões tomadas pelo grupo do CEIVAP e GTAOH, foi fundamental.  

Até o presente momento, foram compilados e analisados as legislação geradas pela ANA, CEIVAP, na 

estiagem de 2014 e 2015, dados que podem ser verificados nos gráficos e tabelas a seguir. 

No ano de 2014, tivemos, praticamente, uma resolução por mês, como podemos observar e no Gráfico 1. 
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Gráfico 1- Resoluções da ANA sobre a redução da vazão mínima afluente à barragem de Santa Cecília -2014 

e as defluências dos reservatórios: Paraibuna, Santa Branca, Jaguari, Funil no período de 2003- 2014 -2015. 

 

Gráfico 1:  Vazões e Resoluções de 2014 

 
 

 

No ano de 2014, podemos perceber que os reservatórios mantiveram suas vazões de defluências, 

conforme retrata o Gráfico 2. 

Gráfico 2:  Vazões do Reservatórios 2014 

 

 

 

Já no ano de 2015, foram geradas a metade de resoluções, em comparação com o ano de 2014, como 

podemos observar na e no Gráfico 3. 
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Gráfico 3: Resoluções da ANA sobre a redução da vazão mínima afluente à barragem de Santa Cecília - 2015 e as 

defluências dos reservatórios: Paraibuna, Santa Branca, Jaguari, Funil no período - 2015. 

 
 

     

No ano de 2015, podemos perceber que os reservatórios alteraram suas vazões de defluências, 

conforme retrata o Gráfico 4. 

 

Gráfico 4:  Vazões e Resoluções de 2015 

 
 

O levantamento de séries históricas da ONS, ANA, GTAOH/CEIVAP e SIGA-CEIVAP são 

apresentados nos Gráficos 5, 6, 7, 8, 9, 10.  

No Gráfico 5, conseguimos ter uma panorâmica do que foi a escassez hídrica, na bacia do Rio Paraíba 

do Sul, no período de 2013 à 2017. Podemos verificar que os reservatórios equivalentes não ultrapassaram os 

70%, tendo seus picos nos primeiros trimestres, mas fechando abaixo de 60%. 

No Gráfico 6, em 2013, tivemos um ano com vazões confortáveis no reservatório equivalente até o mês 

de junho, com vazões próximos aos 70%, mas começaram a cair a partir de julho, fechando o ano na faixa dos 

50%. 

No Gráfico 7, em 2014, podemos dizer que foi o ano da crise, apesar de ter começado o ano em uma 

zona de conforto, com os reservatórios equivalentes, no mês de fevereiro, chegando ao pico dos 70%. Este foi 

um grande problema: foi utilizada mais água do que se deveria, contando com uma chuva que não veio. Com 
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isto, houve uma queda acentuada dos reservatórios equivalentes, fechando o ano com menos de 10% nos 

mesmos. 

 

Gráfico 5: Porcentagem utilizada do Volume Útil do Reservatório Equivalente ao longo dos meses nos anos de 2013, 

2014, 2015, 2016 e 2017. 

 
Disponível em: <http://54.94.199.16:8080/siga-ceivap/salaDeSituacao>. Acesso: 19 fev. 2017. 

 

 

Gráfico 6: Porcentagem utilizada do Volume Útil do Reservatório Equivalente em 2013. 

 
Disponível em: <http://54.94.199.16:8080/siga-ceivap/salaDeSituacao>. Acesso: 19 fev. 2018. 

 

Gráfico7: Porcentagem utilizada do Volume Útil do Reservatório Equivalente em 2014. 

 

 
 

http://54.94.199.16:8080/siga-ceivap/salaDeSituacao
http://54.94.199.16:8080/siga-ceivap/salaDeSituacao
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Disponível em: <http://54.94.199.16:8080/siga-ceivap/salaDeSituacao>. Acesso: 19 fev. 2018. 

 

No Gráfico 8 são apresentados os dados do ano de 2015, que foi um dos mais críticos: nossos 

reservatórios equivalente não   conseguiram ultrapassar a marca do 20%, fechando o ano na faixa dos 18%. 
 

Gráfico 8: Porcentagem utilizada do Volume Útil do Reservatório Equivalente em 2015. 

 
 

Disponível em: <http://54.94.199.16:8080/siga-ceivap/salaDeSituacao>. Acesso: 19 fev. 2018. 

 

 

No Gráfico 09, podemos verificar o quanto os reservatórios equivalentes começam a ganhar volume, em 

2016, conseguindo fechar na margem dos 50%. 
 

 

Gráfico 9: Porcentagem utilizada do Volume Útil do Reservatório Equivalente em 2016. 

 

 
Disponível em: <http://54.94.199.16:8080/siga-ceivap/salaDeSituacao>. Acesso: 19 fev. 2018. 

 

 

 

 

No Gráfico 10, relativo ao ano de 2017, podemos verificar que os reservatórios equivalentes começam 

com 50%, mas ao longo do ano têm uma queda e fecham nos 30%. 

http://54.94.199.16:8080/siga-ceivap/salaDeSituacao
http://54.94.199.16:8080/siga-ceivap/salaDeSituacao
http://54.94.199.16:8080/siga-ceivap/salaDeSituacao


 

9  

 

 

 

 

Gráfico 10: Porcentagem utilizada do Volume Útil do Reservatório Equivalente em 2017 

. 

Disponível em: <http://54.94.199.16:8080/siga-ceivap/salaDeSituacao>. Acesso: 19 fev. 2018. 

 

 

Pelos estudos realizados até o presente momento e, de acordo os gráficos apresentados sobre o volume 

útil dos reservatórios equivalentes, no período de 2013 a 2017, podemos dizer que, no período de 2014 e 2015, a 

situação da escassez hídrica da bacia do Paraíba do Sul, foi mais crítica, e agravou-se em 2014, pelo consumo 

excessivo de alguns setores, que contaram com as chuvas que não vieram. Por meio da nossa participação em 

todo o processo, também podemos afirmar que os grupos envolvidos tiveram que trabalhar unidos, com a 

colaboração dos objetos que davam a medição diária, com todos os atores ao longo da bacia, e que a conheciam, 

além dos fenômenos hidrológicos da bacia. Dessa forma, e, de acordo com Latour (1994), verificamos que tudo 

está intrinsecamente interligado, e que os fatos não têm sentido se não oferecermos, para a sua compreensão, 

uma bela rede sociotécnica. A rede sociotécnica da escassez hídrica no rio Paraíba do sul, no período de 2014-

2015, envolve não só os gestores das bacias hidrográficas, os componentes dos comitês, as equipes que 

operavam os sistemas hidráulicos, os técnicos da ANA, mas também os moradores das proximidades da bacia, as 

réguas de medida, o clima, as águas da chuva, os gráficos e as resoluções geradas na incerteza. 

Após um mergulho nas leituras de Latour (1994), pudemos perceber que, nas reuniões do Grupo de 

Acompanhamento da Operação Hidráulica do Comitê de Integração da Bacia Hidrográfica da bacia do Rio 

Paraíba do Sul – GTAOH/CEIVAP, eram todos observadores do rio, da régua, da água, da chuva, da quantidade 

de água para gerar energia, do volume útil, do volume morto. Portanto, todos eram atores, sem hierarquias 

predeterminadas, o trabalho era feito na ¨desordem¨, pois não tínhamos certeza de nada, só sabíamos que 

precisaríamos encontrar um caminho. 

As palavras de Latour e Woolgar (1997) ilustram bem a situação vivenciada: 

[...] Pouco a pouco, o observador adquiriu confiança em seu trabalho. Aumentando a pilha de 

informações sobre sua mesa, começou a dar-se conta de que a diferença entre sua atividade e 

a dos seus interlocutores não tinha nada de especial ou misterioso. A semelhança essencial 

entre elas era que estavam engajados no mesmo oficio. As diferenças podiam ser explicadas 

em termos de recursos e de investimentos, sem que fosse preciso apelar para quaisquer 

qualidades exógenas à natureza da atividade [...] (LATOUR e WOOLGAR, 1997, p. 296).  

 

CONCLUSÕES PROVISÓRIAS 

Segundo a interpretação dos dados empíricos sob a ótica da Teoria Ator-Rede, proposta por Bruno Latour 

(1994), na qual a produção dos fatos acontece por uma rede sociotécnica, os atores humanos e não humanos 

estão envolvidos, entrelaçados, sendo, portanto, responsáveis pelas ações. Latour (1994), em seu livro “Jamais 

http://54.94.199.16:8080/siga-ceivap/salaDeSituacao
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Fomos Modernos”, afirma que tudo está interligado, e os fatos não têm sentido se não oferecermos, para a sua 

compreensão, uma bela rede sociotécnica. 

Acreditamos que a utilização desse referencial teórico-metodológico pode trazer muitas contribuições para o 

entendimento da crise hídrica enfrentada na bacia do rio Paraíba do Sul, em especial, e, de uma forma geral, para 

a gestão participativa dos Recursos Hídricos e a criação de suas políticas públicas. O trabalho de pesquisa 

continua. Além do mais, a Teoria Ator-rede nos desafia a considerar que nossas conclusões, por mais acertadas 

que possam parecer, são sempre provisórias. 
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A cobrança pelo uso da água é instrumento de gestão de recursos hídricos previsto na Lei Federal n.º 9.433/97, 

sendo a sua implementação imprescindível para o financiamento das ações previstas no Plano de Recursos 

Hídricos das bacias hidrográficas. Esse instrumento não é um imposto ou tarifa, mas sim uma remuneração pelo 

uso da água, que se configura como um bem de domínio público. Na bacia do rio Paraíba do Sul, pioneira no 

cenário nacional na instituição da cobrança pelo uso das águas de domínio da União, a aplicação dos recursos da 

cobrança dá-se através de investimentos deliberados pelos Comitês e operacionalizados por meio de Entidade 

Delegatária, tratando-se dos recursos de origem Federal e dos Estados do Rio de Janeiro e de Minas Gerais. No 

período de 2014 a 2017, a entidade delegatária realizou a aplicação de, aproximadamente R$ 48 milhões dos 

recursos arrecadados através da cobrança pelo uso das águas de domínio da União, principalmente em ações de 

saneamento, conforme direcionamento do CEIVAP. Em relação aos recursos de origem estadual, a aplicação dos 

recursos foi na ordem de R$ 12 milhões, também na área de saneamento. A falta de indicadores de resultados dos 

investimentos é motivo de fragilidade do sistema. Entretanto, a aplicação de recursos na área de abrangência da 

bacia do rio Paraíba do Sul por uma única entidade delegatária, torna a gestão de recursos hídricos mais integrada 

e eficiente em relação aos esforços de recuperação da qualidade ambiental da bacia.  

Palavras chave: Instrumentos de Gestão; Cobrança, Entidade Delegatária, Bacia do Rio Paraíba do Sul. 

 

INTRODUÇÃO 

A sustentabilidade do sistema de gestão de recursos hídricos depende da eficiência da implementação dos seus 

instrumentos, dentre os quais destaca-se a cobrança pelo uso da água devido à finalidade de viabilizar 

investimentos necessários à implementação do sistema de gestão de recursos hídricos (Finkler et al., 2015). 

Na bacia do rio Paraíba do Sul, a cobrança pelo uso das águas de domínio da União foi definida em 2001 e a 

sua efetivação deu-se através da emissão do primeiro boleto de cobrança, pela Agência Nacional de Águas, em 

2003 (CEIVAP, 2012). Nos rios de domínio estadual inseridos na bacia, o processo de operacionalização da 

cobrança completou-se em 2014 e, atualmente, a cobrança está implementada em toda a bacia hidrográfica do rio 

Paraíba do Sul A consolidação da cobrança em uma bacia hidrográfica exige atendimento a requisitos, conforme 

preconizado na Política Nacional de Recursos Hídricos (Brasil, 1997) entre eles estão: (iv) aprovação, pelo 

Conselho de Recursos Hídricos competente, da proposta da cobrança, tecnicamente fundamentada, encaminhada 

pelo respectivo Comitê de Bacia; e (v) implantação da respectiva Agência de Bacia Hidrográfica ou entidade 

delegatária do exercício de suas funções. 

Embora haja mecanismos e valores para a cobrança pelo uso das águas federais e estaduais da bacia 

hidrográfica do rio Paraíba do Sul, a aplicação dos recursos arrecadados através deste instrumento carece da 

maturidade necessária para que as intervenções financiadas venham a ser eficazes na solução de problemas 

ambientas e sociais gerados pelo desenvolvimento econômico (Acselrad et al., 2015). 

Diante do contexto exposto, a proposta deste trabalho é apresentar o comparativo entre a disponibilidade e 

aplicação dos recursos arrecadados na bacia do rio paraíba do Sul, que são realizados por meio da Entidade 

Delegatária competente, no período de 2014 a 2017. Por esse motivo, excetua-se deste estudo o trecho paulista da 

mailto:*ana.costa@agevap.org.br
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bacia, que em função de legislação específica, apresenta restrições quanto à delegação das funções de Agência de 

Bacia (São Paulo, 1991). 

Para tanto, foi realizada análise de documentos técnicos e administrativos dos órgãos gestores pertinentes, além 

do conhecimento dos autores em relação ao sistema de gestão de recursos hídricos, traduzida na elaboração de 

documentos técnicos. 

 

Área de estudo 

A Bacia Hidrográfica do rio Paraíba do Sul está inserida na região hidrográfica Atlântico Sudeste conforme 

divisão estabelecida pela Resolução nº 32 de 15 de outubro de 2003 do Conselho Nacional de Recursos Hídricos 

(CNRH). Segundo dados do Comitê de Integração da Bacia Hidrográfica do rio Paraíba do Sul (CEIVAP), 

conforme estabelecido no Plano de Recursos Hídricos, a bacia ocupa área de aproximadamente 61.307km², 

abrangendo os Estados de São Paulo (13.934 km²), Rio de Janeiro (26.674 km²) e Minas Gerais (20.699km²) e 

abrange 184 municípios sendo 39 localizados no Estado de São Paulo, 57 no Estado do Rio de Janeiro e 88 em 

Minas Gerais, com territórios total ou parcialmente inseridos nos limites da Bacia. 

O rio principal, Paraíba do Sul, possui aproximadamente 1.130 km de extensão, nasce no Estado de São Paulo 

– na chamada Serra da Bocaina a 1.800 m de altitude, formado pela confluência dos rios Paraitinga e Paraibuna – 

e deságua no Oceano Atlântico, no Estado do Rio de Janeiro. A bacia drena uma das regiões mais desenvolvidas 

do país, as conhecidas regiões socioeconômicas do Vale do Paraíba Paulista (São Paulo) e Zona da Mata Mineira 

(Minas Gerais), bem como metade do Estado do Rio de Janeiro. 

A bacia do rio Paraíba do Sul é a área de atuação do Comitê de Integração da Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba 

do Sul – CEIVAP e integra atualmente sete comitês de bacias afluentes que atuam na sua área de abrangência, são 

eles: Comitê do Paraíba do Sul (SP), Comitê Preto e Paraibuna (MG), Comitê Pomba e Muriaé (MG), Comitê do 

Médio Paraíba do Sul (RJ), Comitê Piabanha (RJ), Comitê Rio Dois Rios (RJ), Comitê do Baixo Paraíba do Sul e 

Itabapoana (RJ). 

A população total da bacia é estimada, conforme Censo 2010 do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 

(IBGE) em 8,5 milhões de habitantes, sendo 4 milhões no estado de São Paulo, 2,9 milhões no Rio de Janeiro e 

1,6 em Minas Gerais. Esta região é considerada a mais industrializada do país, responsável por 12% do PIB 

brasileiro, segundo o CEIVAP. 

O rio Paraíba do Sul se destaca como um dos principais mananciais para abastecimento de água da bacia e 

através do sistema de transposição do rio Paraíba do Sul para o rio Guandu abastece 8 milhões de habitantes na 

região metropolitana do Rio de Janeiro, além de contribuir para a geração de energia da metrópole (Quadro 1) 

 

Quadro 1: Demanda de água na Bacia do rio Paraíba do Sul por estado. (CEIVAP, 2014) 

Estado Demanda de água (m3/s) 

Rio de Janeiro 83 

São Paulo 42 

Minas Gerais 22 

Transposição Demanda de água (m3/s) 

Sistema Guandu 119 a 160 

TOTAL 266 a 307 

 

A bacia hidrográfica do rio Paraíba do Sul, por agregar três Estados: São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais, 
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possui rios de domínio federal, e outros de domínio estadual, conforme mostrado na Figura 1. 

 

Figura 1: mapa de dominialidade dos rios inseridos na bacia do rio Paraíba do Sul. 

 

 

Arranjo institucional da cobrança pelo uso da água na bacia do rio Paraíba do Sul 

O CEIVAP é o parlamento no qual ocorrem os debates e decisões descentralizadas sobre as questões 

relacionadas aos usos múltiplos das águas da bacia hidrográfica do rio Paraíba do Sul. Dentre as ações 

desenvolvidas pelo CEIVAP pode-se destacar a implantação pioneira, no Brasil, da cobrança pelo uso da água. O 

Comitê é constituído por representantes dos poderes públicos, dos usuários e de organizações sociais com 

importante atuação para a conservação, preservação e recuperação da qualidade das águas da Bacia. 

A AGEVAP, criada em 20 de junho de 2002 (CEIVAP, 2002) foi constituída inicialmente para exercício das 

funções de secretaria executiva do CEIVAP e atualmente desempenha as competências de Agência de Água da 

Bacia, conforme definição da Lei das Águas e delegação do Conselho Nacional de Recursos Hídricos (CNRH). A 

sua criação, amadurecida ao longo dos anos, foi um dos principais trabalhos desenvolvidos pelo CEIVAP com 

vistas à estruturação plena do sistema de gestão da bacia do Paraíba do Sul. A AGEVAP configura-se como uma 

associação civil de direito privado, com fins não econômicos. 

Atualmente, a AGEVAP mantém seis Contratos de Gestão. O primeiro assinado em 2004 com a ANA, para 

atendimento ao CEIVAP; o segundo em 2010 com o Instituto Estadual do Ambiente do Rio de Janeiro (INEA), 

para exercer a função de Agência de Bacia e Secretaria Executiva de quatro Comitês Afluentes do Rio Paraíba do 

Sul (CBH Médio Paraíba do Sul, Comitê Piabanha, CBH Rio Dois Rios e CBH Baixo Paraíba do Sul e Itabapoana). 

O terceiro contrato também assinado em 2010 com o INEA, para atuação da AGEVAP junto ao Comitê Guandu; 

o quarto e o quinto contratos de gestão foram assinados em 2014, com o Instituto Mineiro de Gestão das Águas 

(IGAM), para atendimento aos Comitês de Bacias dos Afluentes Mineiros dos rios Preto e Paraibuna (CBH Preto 

Paraibuna) e dos rios Pomba e Muriaé (COMPÉ); e o sexto contrato de gestão foi assinado em 2017 com o INEA 

para atuação da AGEVAP junto aos Comitês da Baía de Guanabara (CBH BG) e Baía da Ilha Grande (CBH BIG).  

De modo a atender aos Contratos de Gestão celebrados, em especial à função de secretaria executiva dos Comitês, 

a AGEVAP conta com Unidades Descentralizadas distribuídas na bacia do rio Paraíba do Sul, conforme a Figura 

2. 
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De acordo com a Lei das Águas (Brasil, 1997), os valores arrecadados através da cobrança pelo uso dos 

recursos hídricos devem ser aplicados, prioritariamente, na bacia hidrográfica em que foram gerados, devendo ser 

utilizados para o financiamento de estudos, programas, projetos e obras de acordo com os respectivos Planos de 

Recursos Hídricos. Cabe destacar a importância da cobrança como instrumento necessário à viabilidade financeira 

do sistema de gestão de recursos hídricos, incluindo o financiamento da elaboração do Plano de Bacia e da sua 

consequente implementação. Somado a isso, os recursos arrecadados são utilizados para custeio administrativo ou 

no pagamento de despesas relacionadas aos órgãos e entidades integrantes do Sistema Nacional de Gerenciamento 

de Recursos Hídricos - SINGREH, incluindo as despesas de custeio da Entidade Delegatária, sendo esse valor 

limitado à 7,5% do total arrecadado.  

 

Figura 2: Distribuição das Unidades Descentralizadas da AGEVAP na bacia do rio Paraíba do Sul 

 

 

Diante do aumento da demanda de atividades vinculadas aos Contratos de Gestão, a Entidade Delegatária 

realizou processos seletivos diversos para novas contratações de funcionários, dentro do limite de custeio 

estabelecido, acrescido do aporte de recursos financeiros para fins de custeio administrativo da Entidade. A Figura 

3 apresenta a evolução da quantidade de funcionários da Entidade Delegatária ao longo dos anos. 

 

Figura 3: Evolução do quadro de funcionários da AGEVAP no período de 2004 a 2018. 
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No caso da bacia do rio Paraíba do Sul, compete aos Órgãos Gestores integrantes do SINGREH efetuar a 

cobrança pelo uso da água e a consolidação do repasse do recurso arrecadado à AGEVAP, na função de entidade 

delegatária das funções de Agência de Bacia do rio Paraíba do Sul, dá-se mediante a celebração dos contratos de 

gestão. Ressalta-se que os investimentos realizados com os recursos da cobrança são definidos pelo respectivo 

Comitê, com base nas ações previstas como prioritárias no Plano de Bacia e dispostas no respectivo Plano de 

Aplicação. Compete à delegatária AGEVAP, a operacionalização das demandas dos Comitês, mediante 

contratação de serviços para execução das ações deliberadas. 

Os Contratos de Gestão consistem em acordos entre o Poder Público e outras entidades, onde estão definidas 

as responsabilidades de ambos os lados e são fixadas as metas e resultados a serem alcançados em determinado 

período, os quais são avaliados mediante indicadores de desempenho. Os Contratos de Gestão têm como objetivo 

assegurar a essas entidades autonomia técnica, administrativa e financeira, de modo a descentralizar a fiscalização 

e o exercício de atividades relacionadas ao gerenciamento de recursos hídricos. 

Por meio da celebração do Contrato de Gestão ANA nº 14/04, os recursos arrecadados pela Agência Nacional 

de Águas pela cobrança pelo uso da água de domínio da União na bacia do rio Paraíba do Sul são transferidos 

integralmente à AGEVAP (Brasil, 2004). Como forma de atender a premissa de aplicação dos recursos na bacia 

hidrográfica em que foram arrecadados, o Contrato de Gestão em tela prevê como meta a ser atingida pela entidade 

delegatária o investimento anual dos valores arrecadados, de forma gradativa, sendo o percentual previsto no 

referido Contrato de Gestão.  

O Contrato de Gestão INEA n.º 01/2010 garante o repasse parcial dos recursos arrecadados pelo Instituto 

Estadual do Ambiente – INEA pela cobrança pelo uso das águas de dominialidade do Estado do Rio de Janeiro 

inseridos da bacia do Rio Paraíba do Sul e pela cobrança pelo uso das águas transpostas da bacia do rio Paraíba do 

Sul para a bacia do rio Guandu. Os repasses dos recursos da cobrança arrecadados pelo órgão gestor à AGEVAP 

são realizados em parcelas e os valores são definidos a partir da previsão de investimentos previstos no Plano de 

Aplicação Plurianual dos Comitês Afluentes Fluminenses elaborado com base nos respectivos Planos de Bacia. 

Para a aplicação dos recursos não existe meta a ser atingida definida no referido instrumento contratual. 

Segundo a lei estadual de recursos hídricos do Estado do Rio de Janeiro (Rio de Janeiro, 1999), do montante 

arrecadado com a cobrança pelo uso de recursos hídricos de domínio estadual, 90% devem ser aplicados na Região 

Hidrográfica que gerou os recursos, em ações e projetos constantes do Plano de Investimentos aprovado pelo 

respectivo Comitê de Bacia, e os outros 10%, no órgão gestor de recursos hídricos do Estado. A legislação vigente 

estabelece ainda a obrigatoriedade de investir 70% dos recursos arrecadados pela cobrança pelo uso da água 

incidente sobre o setor de saneamento na coleta e tratamento de efluentes urbanos até que se atinja o percentual de 

80% do esgoto coletado e tratado na respectiva Região Hidrográfica. 

Dando seguimento, os Contratos de Gestão IGAM n.º 01/2014 e 02/2014 celebrado entre o Instituto Mineiro 

de Gestão das Águas – IGAM e a AGEVAP designou a mesma como entidade equiparada para exercício das 

funções de agência de bacia dos comitês afluentes da porção mineira da bacia do rio Paraíba do Sul. Através do 

referido instrumento contratual, os valores arrecadados pelo órgão gestor mineiro são integralmente repassados à 

AGEVAP para aplicação em investimentos previstos no Plano de Aplicação, elaborado com embasamento no 

Plano de Bacia dos respectivos Comitês. Nestes Contratos de Gestão existe a previsão de meta de desembolso 

gradual, em consideração à recente implementação do instrumento da cobrança nas águas de dominialidade do 

Estado e do período para conformação da delegatária às novas demandas originárias dos Comitês Afluentes 

Mineiros, sendo a meta de desembolso para o ano de 2017 estabelecida em 30% do valor da arrecadação. O Quadro 

2 apresenta a consolidação das informações relativas à implementação das cobranças descritas.  

 

Quadro 2: Consolidação de informações da implementação da cobrança, competência de arrecadação e aplicação 

dos recursos e instrumentos de repasse dos recursos à entidade delegatária na bacia do rio Paraíba do Sul 

Dominialidade Início da cobrança 
Competência Contrato de 

Gestão Arrecadação Aplicação 

União Março de 2003 ANA AGEVAP ANA n.º 014/2004 

Transposição Setembro de 2005 
INEA AGEVAP/INEA INEA n.º 01/2010 

Rio de Janeiro Janeiro de 2004 



 

Página 6 de 9 

 

Dominialidade Início da cobrança 
Competência Contrato de 

Gestão Arrecadação Aplicação 

Minas Gerais Novembro 2014 IGAM AGEVAP 
IGAM n.º 01/2010 

IGAM n.º 02/2010 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Nesta seção serão apresentados o levantamento de dados referentes aos valores federais e estaduais 

arrecadados, pelo uso dos recursos hídricos na bacia do rio paraíba do Sul, e a aplicação dos mesmos por meio da 

delegatária AGEVAP, evidenciando os principais projetos financiados na bacia do rio Paraíba do Sul.   

 

Recursos da cobrança pelo uso das águas federais na bacia do rio Paraíba do Sul 

Genericamente, a metodologia da cobrança praticada nas águas de domínio da União e os valores de Preço 

Público Unitário - PPU consideram para cálculo do valor a ser cobrado os usos referentes à captação, ao consumo 

e ao lançamento de efluentes. A Tabela 1 apresenta a consolidação dos valores destinados à delegatária (repasse) 

que corresponde à integra dos valores arrecado pela cobrança e dos valores investidos na bacia. 

O valor total arrecadado no período de 2014 a 2017 foi da ordem de R$ 44 milhões, com uma média anual de 

arrecadação de R$ 11 milhões. Dentre setores que são passíveis de serem cobrados, o saneamento representa o 

segmento que mais contribui para a arrecadação, cujo valor pago corresponde a 69,2% do valor arrecadado, 

seguido do setor industrial que contribui com 29,1% do montante arrecadado. Os demais setores, somados, 

correspondem a 1,7%. Destaca-se que os três usuários que mais contribuem com a arrecadação na bacia são a 

Companhia Siderúrgica Nacional, o Serviço Autônomo de Água e Esgoto – SAAE de Volta Redonda e a 

Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo – SABESP de São José dos Campos. A Figura 3 

pretende ilustrar a arrecadação, por setor, dos recursos cobrados pelo uso da água de domínio federal da bacia do 

rio Paraíba do Sul no período proposto. 

 

Figura 3: Contribuição setorial na arrecadação dos recursos cobrados pelo uso da água de domínio da União na 

bacia do rio Paraíba do Sul em escala logarítmica. 

 

 

Em relação à aplicação dos recursos arrecadados repassados integralmente à entidade delegatária, foram 

aplicados na bacia em torno de R$ 48 milhões com valor aproximado de R$ 12 milhões investidos ao ano. De 

acordo com o relatório do Plano de Aplicação Plurianual (SIGA, 2017), os maiores investimentos no intervalo 
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analisado foram no Componente de Recuperação da Qualidade Ambiental disposto no Plano de Aplicação 

Plurianual (CEIVAP, 2012; CEIVAP, 2016), que correspondem à aproximadamente 50% dos investimentos 

realizados no ínterim analisado.  

Os principais projetos integrantes deste Componente inserem-se em programas de redução de cargas poluidoras 

e coleta e disposição de resíduos sólidos. A Tabela 1 apresenta as informações relativas à arrecadação dos recursos 

da cobrança pelo uso da água dos rios federais e a sua aplicação na bacia do rio Paraíba do Sul.  

 

Tabela 1: Consolidação dos recursos arrecadados pelo uso da água de domínio federal e aplicados pela entidade 

delegatária na bacia do rio Paraíba do Sul no período de 2014 a 2017 

Cobrança pelo uso das águas de domínio da União 

Ano Arrecadação pela ANA Aplicação pela AGEVAP 

2014 R$11.585.394,19 R$12.450.902,44 

2015 R$10.666.647,40 R$14.438.552,47 

2016 R$10.757.362,71 R$8.742.512,01 

2017 R$11.702.172,48 R$12.499.817,58 

TOTAL R$44.711.576,78 R$48.131.784,50 

 

Os dados apresentados demonstram que no intervalo estudado foi atingida a meta de desembolso anual, 

conforme definido do respectivo Contrato de Gestão.  

 

Recursos da cobrança pelo uso das águas da bacia do rio Paraíba do Sul de domínio federal e estadual 

Durante o quadriênio de 2014 a 2017, foram destinados à entidade delegatária da bacia do rio Paraíba do Sul 

R$ 81 milhões, considerando a arrecadação federal e estadual realizada através da cobrança pelo uso dos recursos 

hídricos na bacia, perfazendo o valor aproximado de R$ 20 milhões ao ano. A aplicação destes recursos deu-se 

principalmente em ações voltadas para o saneamento e configuram em aproximadamente R$ 63 milhões em 

investimentos realizados na bacia durante o período. A Tabela 2 e a Figura 4 apresentam as informações quanto à 

consolidação dos repasses realizados com os recursos arrecadados através da cobrança pelo uso da água na bacia 

do rio Paraíba do Sul frente à sua aplicação.  

 

Tabela 2: Consolidação dos recursos arrecadados pelo uso da água na bacia do rio Paraíba do Sul a sua aplicação 

no período de 2014 a 2017 

Cobrança pelo uso das águas de domínio federal e estadual na bacia do rio paraíba do Sul 

Ano Repasse ANA/INEA/IGAM Aplicação pela AGEVAP 

2014 R$16.289.672,02  R$16.268.148,17  

2015 R$26.861.879,25 R$18.687.267,95  

2016 R$16.781.585,60  R$12.377.025,23  

2017 R$21.700.423,13 R$15.881.954,60  

TOTAL R$ 81.633.560,00 R$ 63.214.395,95 
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Figura 4: Demonstração dos valores recebidos pela delegatária, de origem federal e estadual, e por ela aplicados 

na bacia do rio paraíba do Sul no período de 2014 a 2017. 

 

 

A eficiência de desembolso, considerando todo o período estudado corresponde à 77% de aplicação dos 

recursos arrecadados na bacia. A variação anual deste índice tem mínimo de 70% no ano de 2015, em função da 

iminência de crise financeira decorrente do arresto judicial já mencionado; e máxima de 100%. Cabe destacar que 

os recursos disponíveis para aplicação consideram o valor repassado somado ao eventual saldo remanescente em 

conta acrescido dos rendimentos financeiros. A figura 4 apresenta os valores recebidos pela delegatária através do 

repasse pelos órgãos gestores, federal e estadual, e por ela aplicados na bacia do rio paraíba do Sul durante o 

período de 2014 a 2017.  

 

CONCLUSÃO  

Ainda que seja efetiva a aplicação do instrumento da cobrança na bacia e a aplicação dos recursos arrecadados 

de forma satisfatória quanto ao atendimento dos dispositivos legais vigentes, permanecem as críticas à este 

instrumento de gestão por persistir a falta de eficiência na solução de problemas ambientais e sociais decorrentes 

do desenvolvimento econômico (Hartmann, 2010). 

Os investimentos realizados com os recursos arrecadados pela cobrança são deliberados considerando questões 

de ordem política e econômico-sociais que prevalecem sobre as questões técnicas e ambientais de tal forma que 

as ações realizadas, em linhas gerais, intervêm de forma ineficaz na solução de problemas ambientais e sociais 

pertinentes à gestão de recursos hídricos (Acselrad et al., 2011). 

Ainda que a entidade delegatária, AGEVAP, seja capaz de aplicar a maior parte dos recursos arrecadados, o 

indicador de eficiência de desembolso dos valores arrecadados, previstos em Contratos de Gestão, não garante a 

melhor aplicação dos recursos da cobrança no âmbito da melhoria da qualidade e quantidade de recursos hídricos 

na bacia.  

Observa-se que o sistema de gestão dos recursos carece de indicadores de eficiência dos investidos realizados, 

para que haja um direcionamento eficaz na aplicação de recursos de forma a orientar à tomada de decisões quanto 

aos investimentos com base em parâmetros objetivos e mensuráveis. 

Cabe destacar que o predomínio de uma entidade delegatária das funções de Agência de Bacia na maior porção 

da bacia do rio Paraíba do Sul, viabiliza a gestão integrada dos recursos hídricos federais e estaduais, otimizando 

os investimentos na bacia, compatibilizando interesses, integrando as bacias afluentes e contíguas além de, 

principalmente, contribuir para a implantação de um sistema sólido de informações da bacia do rio Paraíba do Sul. 
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O presente artigo analisa os investimentos realizados em ações de saneamento na Bacia Hidrográfica do Rio 

Paraíba do Sul, aprovados por seu Comitê de Integração - CEIVAP, no período de 2003 a 2017, observando que 

a complexidade das ações e projetos investidos tende a se relacionar ao posicionamento dos estados, abrangidos 

pela bacia, em relação às políticas públicas para a gestão dos recursos hídricos de sua dominialidade, bem como 

da baixa capacidade ou disposição dos usuários em pagar pelos mais diversos usos da água. O trabalho foi 

desenvolvido por meio de pesquisa documental de onde foram extraídos dados que propiciaram análises 

quantitativa e qualitativa acerca da composição e ações do CEIVAP, além de embasamento bibliográfico e legal 

sobre o tema. Os resultados demonstram a importância da Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul para o 

abastecimento público e o desenvolvimento econômico dos estados de São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais 

e apontam a necessidade de maior engajamento destes estados e respectivos municípios quanto à questão do 

saneamento e melhoria da qualidade da água dos corpos hídricos da bacia. 

 

Palavras chave: Hidrográfica; Paraíba; CEIVAP; Saneamento; Investimentos. 

 

1. INTRODUÇÃO 

Poluição Hídrica é conceituada como alterações prejudiciais na qualidade da água que a torne inadequada para 

consumo. As diversas fontes de poluição antropogênica impactam negativamente a saúde humana e o ambiente 

em geral devido ao lançamento excessivo de nutrientes na água. Os lançamentos de esgotos domésticos e 

pecuniários nas águas ocasionam a proliferação de agentes infecciosos, que causam doenças hidrotransmissíveis, 

mortandade de peixes e de outros seres aquáticos, e o aumento no custo de despoluição da água para consumo 

humano (MILLER, 2011, p. 285).  

Alguns parâmetros se relacionam mais fortemente aos esgotos domésticos como o fósforo (além da mortandade 

de peixes, pode ocasionar infestação de cianobactérias induzindo a interrupção temporária do abastecimento 

público); a demanda bioquímica de oxigênio – DBO, que caracteriza o grau de poluição dos corpos hídricos, 

através da medição do consumo de oxigênio pela matéria orgânica presente nos corpos d’água (quanto mais 

matéria orgânica, menor é a disponibilidade de oxigênio dissolvido no ambiente aquático) e os coliformes fecais 

ou termotolerantes, que representa um conjunto de bactérias presentes no trato gastrointestinal de humanos e outros 

animais que, lançadas diretamente nos cursos d’água, tende a tornar-se contaminante aos consumidores das águas 

(VON SPERLING, 2005, p. 27-30). 

Diante da realidade do aumento dos poluentes na água e idealizando aprimorar a forma como é gerido este 

elemento, a Política Nacional de Recursos Hídricos foi instituída por meio da Lei Federal 9.433, de 1997, e 

objetiva, fundamentalmente, a melhoria na qualidade, quantidade e racionalização do uso da água. Para isso, foram 

criados organismos gestores, dentre eles o Comitês de Bacias que gerenciam a operacionalização dos instrumentos 

de gestão (Plano de Recursos Hídricos; Cobrança pelo Uso da Água; Outorga de Direito de Uso, Enquadramento 

de Rios segundo os Usos Preponderantes e Sistema de Informações) e dos recursos financeiros arrecadados em 

sua área de gestão, a bacia hidrográfica. Como forma de regular a composição dos Comitês de Bacia, objetivando 

o alcance de ampla participação dos diversos setores interessados, o Conselho Nacional de Recursos Hídricos, 

através da Resolução CNRH nº 5, de 2000, estabeleceu que nos comitês de bacias hidrográficas localizados em 

rios de domínio da União, o número de representantes do poder público (governo federal, estados e municípios) 

não deve estar acima de 40% do total, o número de representantes da sociedade civil (usuários de água e órgãos 

relacionados) não deve estar abaixo de 20% e os usuários de água têm o percentual fixo de 40% de representantes 

no colegiado. 

O CEIVAP é o Comitê de Integração da Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul e é parte do Sistema Nacional 
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de Gerenciamento de Recursos Hídricos, vinculado ao CNRH. Como integrador de três estados que abrigam sete 

regiões hidrográficas na bacia do rio Paraíba do Sul (uma no estado de São Paulo, duas em Minas Gerais e quatro 

no estado do Rio de Janeiro), ao CEIVAP foi atribuída a função de articular a gestão de recursos hídricos em sua 

área de abrangência e o desafio de buscar a integração das Políticas Nacional e Estaduais de Recursos Hídricos, 

dos Planos de Recursos Hídricos Estaduais e da bacia e demais políticas relacionadas (CEIVAP, 2013, p. 123-

125). 

Os Comitês de Bacias Hidrográficas – CBH’s dos rios afluentes de dominialidade estadual, estabelecidos na 

área do CEIVAP são: CBH Paraíba do Sul/SP: trecho paulista da Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul (Alto 

Vale e Médio Vale Superior); CBH Médio Paraíba do Sul/RJ (cuja área abrange a bacia do Rio Preto e as bacias 

dos rios afluentes do curso médio superior do Rio Paraíba do Sul); CBH Piabanha/RJ (abrange as bacias 

hidrográficas do Rio Piabanha, a sub-bacia do Rio Preto e a sub-bacia do Rio Paquequer); CBH Rio Dois Rios/RJ 

(bacia hidrográfica afluente cujos rios principais são os Rios Negro, Grande e Dois Rios); CBH Baixo Paraíba do 

Sul e Itabapoana/RJ (formado pelas bacias dos Rios Muriaé, Pomba, Pirapitinga e pelo curso baixo do Rio Paraíba 

do Sul no estado do Rio de Janeiro); CBH Preto e Paraibuna/MG (área territorial compreendida pela bacia 

Hidrográfica dos Afluentes Mineiros dos Rios Preto e Paraibuna) e CBH Compé/MG (formado pelos afluentes 

mineiros dos Rios Pomba e Muriaé), conforme verificado na Figura 1. 

 

Figura 1 – Mapa dos Comitês Estaduais na área de abrangência do CEIVAP, na Bacia Hidrográfica do rio Paraíba do 

Sul.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fonte: CEIVAP (2013) 

 

O Regimento Interno do CEIVAP o identifica como um comitê de bacia federal1 e prevê, em sua composição, 

a Plenária (constituída por cento e vinte membros, sendo sessenta titulares e sessenta suplentes), a Diretoria 

(composta por três assentos: presidente, vice-presidente e secretário) e sua Câmara Técnica Consultiva (composta 

por dezoito representantes distribuídos entre poder público, usuários de água e sociedade civil dos três estados 

abrangidos pela bacia hidrográfica do rio Paraíba do Sul), conforme verificado na Tabela 1: 

  

                                                           
1 A bacia hidrográfica do rio Paraíba do Sul abrange três Estados da federação (São Paulo, Minas Gerais e Rio de 

Janeiro) o que, segundo a Política Nacional de Recursos Hídricos, confere ao CEIVAP o título de Comitê de Bacia 

Federal. 
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União
Estado 

(Secretarias)
Municípios

Soc. Civil 

(ens/pesq)

Soc. Civil 

(ONGs)

Usuários 

(abast/esg)

Usuários 

(ind/miner)

Usuários 

(agropec)

Usuários 

(hidroelet)

Usuários 

(assoc usu)

3 3

3 4 2 2 2 2 1 2 1 19

3 4 2 2 2 3 1 1 1 19

3 3 2 3 2 4 1 1 19

3 9 11 6 7 6 9 3 4 2

60

SUPLENTES 60

120

6

6

6

18

PRESIDENTE 1

VICE-PRESIDENTE 1

SECRETÁRIO 1

3

6 6

MEMBROS

Minas Gerais 2 2 2

Rio de Janeiro                        2CÂMARA TÉCNICA 

CONSULTIVA                                                                     

(CTC)

Total de membros na CTC 

* Os  membros  da Câmara Técnica  Consultiva  e da  Diretoria  se repetem na Plenária .

2 2

Subtotal 6

Total

Poder Público

23

PLENÁRIA                                                        

(Total de Membros*)

Total (2)

Total de membros na Plenária (1+2)

TITULARES

Sociedade Civil Usuários 
COMPOSIÇÃO DO CEIVAP,                                                                                                       

SEGUNDO O REGIMENTO INTERNO (2013)

Minas Gerais

Rio de Janeiro                        

União

São Paulo 

Subtotal

Total (1)

DIRETORIA

Total de membros na Diretoria

2 2

São Paulo 2

13 24

Tabela 1 – Composição do CEIVAP 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fonte: Regimento Interno CEIVAP (2013) 

 

O funcionamento entre as três instâncias do CEIVAP é dinâmico. A Plenária, por meio da votação de seus 

membros (titulares e suplentes) é soberana para tomar decisões, quando couber; a Câmara Técnica Consultiva 

busca subsidiar as tomadas de decisões da Plenária através de discussões de temas relevantes no âmbito da gestão 

de recursos hídricos que envolvam aspectos políticos, técnicos, institucionais e legais da bacia e; a Diretoria, além 

de representar oficialmente o Comitê, modera as discussões e encaminhamentos na Plenária, conforme ilustrado 

no fluxograma da Figura 2. 

 
Figura 2 – Dinâmica de Funcionamento do CEIVAP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Regimento Interno CEIVAP; Facioli (2015) 

 

Em âmbito federal a formulação e a implementação da Política Nacional de Recursos Hídricos competem à 

Secretaria de Recursos Hídricos e Ambiente Urbano – SRHU, ao Conselho Nacional de Recursos Hídricos – 

CNRH e à Agência Nacional de Águas – ANA, instituições que integram a estrutura regimental do Ministério do 

Meio Ambiente – MMA, nas categorias de órgãos específicos singulares, de órgãos colegiados e entidades 

vinculadas, respectivamente. À SRHU cabe prover os serviços de Secretaria Executiva do CNRH, dentre outras 

competências. A formulação e a implementação de planos, programas e projetos de aproveitamento de recursos 



 

4 

 

hídricos em âmbito federal são de competência da Secretaria de Infraestrutura Hídrica do Ministério da Integração 

Nacional (CEIVAP, 2013, p. 113). 

Gerir a água significa, em primeira ordem, mantê-la ou torná-la apta ao consumo humano e dos demais seres 

vivos. Nesse sentido e, considerando que grande parte dos poluentes identificados na bacia do rio Paraíba do Sul 

decorre do lançamento de esgotos domésticos e industriais, gerir passa a significar despoluir, ou sanear. 

Sob essa perspectiva, o CEIVAP, através de sua Deliberação nº 237/2016 que aprovou o Plano de Aplicação 

Plurianual – PAP para o período de 2017 a 2020, destinou a quantia de R$ 40 milhões para investimento em ações 

de saneamento2, 29% do total arrecadado em 14 anos de gestão dos recursos financeiros da cobrança pelo uso da 

água (2003 a 2017). Ocorre que o valor total arrecadado por meio da cobrança pelo uso da água nesse período 

corresponde a 3,5% do montante necessário para a realização de todas as ações previstas no Plano de Recursos 

Hídricos da bacia, algo em torno de R$ 4,7 bilhões, de acordo com a Fundação COPPETEC (2007). 

O Plano de Investimentos está orçado em R$ 4.688.817.670. Estima-se que todos os 

investimentos previstos deverão ser feitos ao longo do horizonte de planejamento adotado no 

desenvolvimento do plano, que corresponde ao período 2007-2020, perfazendo um horizonte 

de 14 anos. Sugere-se fortemente que os programas relativos às ações de gestão sejam 

desenvolvidos no curto prazo, tendo em vista que são ações que, além de consolidarem o 

processo de gestão da bacia, são alavancadoras de novos investimentos (FUNDAÇÃO 

COPPETEC, 2007, p. VII-7). 

A discrepância observada entre os investimentos necessários à recuperação das águas de uma bacia 

hidrográfica e o valor aprovado para cobrança não consideram, muitas vezes, estudos de viabilidade ou avaliação 

de impacto dos usos sobre os rios. Assim, segundo a OCDE (2015, p. 72), um dos critérios para se implementar a 

cobrança pelo uso da água é que o valor seja baixo, de forma que não interfira negativamente na capacidade ou 

disposição de pagar dos usuários que realizam as captações, consumos e lançamentos de efluentes nos corpos 

hídricos. 

Essa situação impede que a cobrança pelo uso da água seja usada como instrumento da política, 

pois os valores são insuficientes para provocar uma mudança comportamental ou prover uma 

fonte significativa de financiamento para a política dos recursos hídricos. Além disso, no Brasil, 

as receitas oriundas da cobrança pelo uso da água são consideradas recursos públicos e têm que 

ser gastas em conformidade com procedimentos e leis bastante rigorosos, os quais as agências 

delegatárias3 em nível de bacia hidrográfica não dominam sistematicamente. Os recursos se 

acumulam sem uso visível, o que é desencorajador para os usuários cobrados e para os comitês 

em geral OCDE (2015, p 72-74). 

Apesar de o CEIVAP buscar investir recursos em ações de saneamento, sabe-se, segundo a Constituição 

Federal de 1988, artigo 23, inciso IX, que é competência da União, estados e municípios promoverem programas 

de construção de moradias e a melhoria das condições habitacionais e de saneamento básico.  

Segundo a OCDE (2015, p 20-21), tendo-se em conta o curso de um rio, de montante a jusante, se cada 

município cumprisse a atribuição de tratar seus esgotos haveria uma forte tendência à despoluição das bacias, pois 

a poluição não seria cumulativa e sim pontual. Porém a pouca integração entre as políticas de recursos hídricos, 

de uso do solo, de saneamento, de meio ambiente e de desenvolvimento econômico impacta negativamente na 

implementação efetiva da Política Nacional de Recursos Hídricos, o que é agravado pela ausência ou pouca 

representatividade dos municípios nas estruturas participativas. Assim, as soluções para a poluição da água, 

                                                           
2 Segundo a Lei Federal 11.445/2007, artigo 3º, saneamento básico é um conjunto de serviços, infraestruturas e 

instalações operacionais de: abastecimento de água potável, eesgotamento sanitário, limpeza urbana e manejo de 

resíduos sólidos, drenagem e manejo das águas pluviais, limpeza e fiscalização preventiva das respectivas redes 

urbanas, através de gestão associada, da universalização e ampliação progressiva do acesso de todos os domicílios 

ocupados ao saneamento básico, do controle social, da prestação regionalizada, de subsídios, especialmente para 

populações, localidades de baixa renda e localidade de pequeno porte. 

 
3 Segundo a Lei Federal 10.881/2004, artigo 1º, a Agência Nacional de Águas – ANA poderá firmar contratos de 

gestão, por prazo determinado, com entidades sem fins lucrativos que se enquadrem no disposto pelo artigo 47 da 

Lei no 9.433, de 8 de janeiro de 1997, que receberem delegação do Conselho Nacional de Recursos Hídricos – 

CNRH para exercer funções de competência das Agências de Água, previstas nos Art. 41 e 44 da mesma Lei, 

relativas a recursos hídricos de domínio da União. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L9433.htm#art47
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L9433.htm#art47
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L9433.htm#art41
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L9433.htm#art44
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principalmente nos grandes centros urbanos, exigem uma coordenação efetiva dos recursos hídricos, 

abastecimento de água e tratamento de esgoto, entre outros setores. Ainda segundo a OCDE (2015), além da 

incipiente coordenação entre as políticas que envolvem a água, outro fator grave é a dificuldade técnico-científica 

dos municípios em realizarem bons planejamentos de longo prazo e elaborarem projetos eficazes. A consciência 

política no Brasil, em geral, busca ações visíveis à população para somente quatro anos, em decorrência do período 

dos mandatos, mas a gestão dos recursos hídricos requer perenidade e não pontualidade, pois tanto a poluição 

quanto as ações para combatê-la devem contemplar um longo horizonte que propicie a medição da efetividade das 

mesmas e que permita à sociedade em geral visualizá-la. 
 

2. AÇÕES DE SANEAMENTO: HISTÓRICO DA BACIA E OS INVESTIMENTOS REALIZADO 

PELO CEIVAP 

O Comitê Executivo de Estudos Integrados da Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul - CEEIVAP4 (1979) 

foi a primeira iniciativa do governo federal em prol da gestão de recursos hídricos na bacia e teve como atribuição 

a elaboração de estudos que subsidiassem ações de preservação e recuperação da bacia. Segundo os estudos do 

CEEIVAP, em 1970 apenas 14% da população urbana da bacia, aproximadamente 2,2 milhões de pessoas, tinham 

seus esgotos tratados. Essa constatação foi a mola propulsora para a criação de diretrizes sobre ações de 

saneamento necessárias à bacia, como: investir regionalmente em tratamentos de esgotos, elaborar um programa 

de obras para tratamento dos despejos industriais e; identificar possibilidades de recursos financeiros, além dos 

municipais, para realização dos investimentos necessários. Foi identificado àquela época que, caso a incidência de 

poluição aumentasse, haveria proporcional necessidade de investimentos no tratamento da água, o que poderia 

impactar tanto na disponibilidade do recurso, quanto no aporte financeiro para tratamento da água. Apesar do 

tempo decorrido, as indicações são as mesmas, porém com os problemas causados pelos esgotos enormemente 

agravados. 

Segundo o Plano de Bacia em vigor (2007), em 2000, a população da bacia era estimada em 5,5 milhões de 

habitantes, sendo 1,8 milhões no estado de São Paulo, 2,4 milhões no Rio de Janeiro e 1,3 em Minas Gerais. Cerca 

de 16% da população fluminense residia na bacia do Paraíba, contra 5% dos paulistas e apenas 7% dos mineiros. 

Mais recentemente, segundo o Plano Integrado de Recursos Hídricos da Bacia, em fase de atualização (CEIVAP, 

2013, p. 278), a poluição pelo lançamento de esgotos domésticos e industriais se agravou, apresentando apenas 

39% de tratamento de um total de 80% dos esgotos coletados, considerando para o ano de 2010, uma população 

urbana de aproximadamente 6 milhões de pessoas.  

O crescimento industrial nos três estados que compõem a bacia hidrográfica do rio Paraíba do Sul e em grande 

parte de seus 184 municípios (sendo 39 no Estado de São Paulo, 57 no Estado do Rio de Janeiro e 88 em Minas 

Gerais), aumenta a demanda de utilização da água principalmente para abastecimento público, diluição de 

efluentes domésticos e industriais e como insumo em processos produtivos. 

A disponibilização de água de qualidade para consumo humano está cada vez mais ameaçada, principalmente, 

nos grandes centros urbanos em decorrência das pressões demográficas e econômicas. Segundo a OCDE (2015, 

p. 34), “os estados de São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais, o coração da economia industrial do Brasil, estão 

enfrentando escassez quantitativa e qualitativa de água, o que requer uma mudança da gestão de crises para a 

gestão de riscos. ” 

Analisando-se o período de quase quatro décadas entre o diagnóstico elaborado pelo CEEIVAP 

(1979) e os apontamentos feitos pelo Plano Integrado de Recursos Hídricos da bacia (2013), 

em fase de elaboração, ambos quanto à situação do esgotamento sanitário, é possível perceber 

que os estudos trazem, basicamente, as mesmas informações e que a elaboração de diagnósticos 

não implica, necessariamente, o desenvolvimento de ações por parte do poder público, 

reduzindo relatórios de planejamento a documentos para consultas sem nenhuma perspectiva 

de efetividade. Ao passo que o Produto Interno Bruto brasileiro teve um aumento de cem vezes 

ao longo do século XX e a população, de aproximadamente dez vezes no mesmo período 

(IBGE, 2003), o investimento em saneamento na bacia do rio Paraíba do Sul propiciou um 

aumento de 25% de tratamento de esgoto em quase 40 anos. Essa desproporcionalidade indica 

ausência de planejamento da utilização dos recursos naturais e de falta de priorização, por parte 

                                                           
4 O CEEIVAP foi a primeira iniciativa do governo federal em prol da gestão de recursos hídricos na bacia e teve 

como atribuição a elaboração de estudos que subsidiassem ações de preservação e recuperação da bacia 

(CEEIVAP, 1980). 
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do poder público, de ações estruturais que zelem pela saúde, qualidade de vida e bem-estar da 

população (FACIOLI, 2015, p. 59). 

Em relação ao esgotamento sanitário nas áreas de abrangência dos Comitês de Bacia Hidrográficas afluentes, 

destacam-se com maiores coberturas de coleta de esgoto as áreas do CBH Paraíba do Sul-SP (com 90%) e CBH 

Preto-Paraibuna (com 95%). Já a área do Baixo Paraíba do Sul e Itabapoana apresentou o menor índice (51%). Em 

relação ao tratamento, há uma drástica piora percentual: a área do CBH Paraíba do Sul-SP, que apresenta a maior 

cobertura, trata 68%, enquanto que os piores índices da bacia são observados no estado de Minas Gerais, onde os 

municípios da área do CBH Preto-Paraibuna tratam apenas 9% do esgoto coletado e os do CBH COMPÉ - Pomba 

e Muriaé, 7% (CEIVAP, 2013, p.278). 

Mais recentemente, com a elaboração do Plano de Aplicação Plurianual, as ações em saneamento tornaram-se 

uma prioridade para o CEIVAP que, de um total de R$ 140 milhões arrecadados no período de 2003 a 2017, 

destinou 57 % para a realização tanto de obras quanto de ações de planejamento na área prioritária. Através do 

acesso a documentos e informações do CEIVAP5 foi possível identificar que mais de R$ 72 milhões já foram 

investidos em aproximadamente 280 ações de saneamento na bacia do rio Paraíba do Sul em um período de 14 

anos de arrecadação de recursos financeiros advindos da cobrança pelo uso da água na bacia. 

A Tabela 2 apresenta 279 ações divididas em obras, projetos e planos na área de saneamento, demonstrando a 

distribuição dos recursos investidos em cada estado da bacia, sendo 27 municípios contemplados em São Paulo 

(70% dos situados no trecho paulista), 53 no Rio de Janeiro (93% dos abrangidos pela área fluminense) e 83 em 

Minas Gerais (94% das cidades mineiras da bacia), o que demonstra o igualitário comprometimento do CEIVAP 

com os três estados e respectivos municípios. 

A quantidade de ações concretas, como obras, representa 9% do total de ações realizadas ou em andamento, 

enquanto que as ações de planejamento, como estudos, planos e projetos representam 91% do total contemplado 

com recursos do CEIVAP. Há que se observar que o valor total proposto a ser investido e/ou já comprometido em 

ações de saneamento na bacia, segundo o Plano de Aplicação Plurianual 2017/2020, é de cerca de R$ 75 milhões 

tendo sido utilizado nas ações descritas na tabela a seguir o correspondente a 96%.  

Os maiores investimentos em ações estruturais podem ser observados nos estados de Minas Gerais (13 

obras/construções) e de São Paulo (9 obras/construções). Proporcionalmente, o estado de São Paulo, que mais 

investe em ações de saneamento, também é o que mais capta recursos para a construção de estações de tratamento 

de esgotos, visando reduzir o lançamento de esgoto in natura para os cursos d’água. O estado do Rio de Janeiro, 

no âmbito do CEIVAP, repete sua estatística de realização de pouco investimento em saneamento. 

O problema da qualidade da água no Rio de Janeiro está relacionado principalmente à falta de 

tratamento de esgoto. De acordo com o Ministério das Cidades, 30% da população da cidade 

do Rio de Janeiro não está conectada a um sistema formal de saneamento, e mesmo em áreas 

com ligações formais, na verdade, apenas metade do esgoto é tratado antes de ser despejado em 

cursos d’água e no oceano. Há graves problemas urbanos ligados ao alto número de áreas com 

ocupação irregular e inadequada do solo, e grande concentração de domicílios sem 

infraestrutura de saneamento OCDE (2015, p. 91-92). 

  

                                                           
5 Planilhas de controle de projetos do SIGA-CEIVAP, deliberações, relatórios, página eletrônica. 
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Tabela 2 – Recursos do CEIVAP Destinados às Ações de Saneamento (Período de 2003 a 2017)6 

 

A não efetivação de metas propostas pelo Plano de Recursos Hídricos para a bacia analisada prejudica a questão 

essencialmente democrática da multiplicidade de usos da água, considerando que a ausência ou insuficiência das 

ações recomendadas mantém a má qualidade das águas e a expansão da degradação pela erosão dos solos e pelo 

lançamento de esgotos sem tratamento, fatores esses que poderiam ser minimizados caso o poder público 

priorizasse a realização de ações e investimentos em saneamento. 

Grande parte das ações contempladas no âmbito do CEIVAP foram idealizadas ou desenvolvidas pela 

AGEVAP, o que demonstra a fragilidade dos municípios no quesito planejamento. A falta de investimentos por 

parte de órgãos competentes poderá comprometer em definitivo a utilização dos recursos hídricos da bacia. Apesar 

de todo o esforço na aplicação dos recursos, cabe observar que o montante investido está aquém dos R$ 4,7 bilhões 

estimados pelo Plano de Recursos Hídricos da Bacia.  

Frisa-se que os investimentos dos recursos arrecadados com a cobrança pelo uso da água em ações de 

saneamento não pretendem desobrigar ou desresponsabilizar os municípios e estados quanto ao tratamento de 

efluentes lançados nos corpos hídricos em suas áreas de abrangência. 

                                                           
6 Os dados da Tabela 2 datam de setembro de 2017, podendo haver alterações até o final do mesmo ano. 

SP RJ MG TOTAL

39 57 88 184

27 53 83 163

Quantidade 32 92 155 279

Valor (R$) 11.323.139,14 27.237.869,14 33.621.130,11 72.182.138,39

Quantidade 2 30 6 38

Valor (R$) 599.429,91 7.793.908,01 1.088.380,50 9.481.718,42

Quantidade 34 122 161 317

Valor (R$) 11.922.569,05 35.031.777,15 34.709.510,61 81.663.856,81

6 2 7 15

1 1

1 1

2 1 3

1 1

1 1

1 1

2 2

2 2 4

2 2

5 5

18 18

1 1

2 9 11

2 2

13 13

1 1

27 46 73

19 39 55 113

11 11

32 92 155 279

Total do Estado

Contemplados com 1 ou mais projetos/ações

MUNICÍPIOS 

DA BACIA

ESTADOS /PROJETOS E AÇÕES

RECURSOS DO CEIVAP DESTINADOS ÀS AÇÕES DE SANEAMENTO POR ESTADO                                                                

(Período de Arrecadação: 2003 - 2017)

Construção de ETE

Construção de ETE e Emissário

Construção Coletor tronco/ ou Interceptores

Construção de Rede Coletora e Elevatória

Concluídos, contratados e/ou em 

andamento 

Projetos e Ações Canceladas

PROJETOS E 

AÇÕES DE 

SANEAMENTO 

(RECURSOS DO 

CEIVAP)
Total de Projetos/Ações e de 

Recursos Destinados (2003-2017)

Adequação do Plano de Resíduos Sólidos à Legislação

Construção de Unidade Tratamento Resíduos Sólidos

Implantação de Aterro Sanitário

Usina de Triagem e Compostagem (Ampliação)

Projeto ETE

Projeto de Sistema de Esgotamento Sanitário

Estudo de Concepção, Projeto Básico e Projeto 

Executivo

Projeto ETE e Emissário

TOTAL

OBRAS, 

PROJETOS E 

PLANOS

Projeto Executivo de Esgotamento Sanitário

Projeto de Rede Coletora

Implantação de Sistema de Esgotamento Sanitário

Estudo de Concepção

Projeto Básico de Esgotamento Sanitário

Plano Geral de Drenagem

Plano Municipal de Saneamento

Plano Municipal de Resíduos Sólidos
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3. AS LIMITAÇÕES DO CEIVAP ÀS AÇÕES DE SANEAMENTO E AS POSSIBILIDADES DE 

MAXIMIZAÇÃO DE RESULTADOS POSITIVOS EM PROL DA BACIA 

O fato de haver duplo domínio na bacia do rio Paraíba do Sul, em virtude da abrangência de três estados, 

dificulta a coordenação de ações em diversos setores, com ênfase para a gestão das águas. 

A principal fonte de água do Rio, o Rio Paraíba do Sul, é compartilhada com Minas Gerais e 

São Paulo. Os critérios de distribuição de água variam entre os estados. O Estado de São Paulo 

pode autorizar o cruzamento de um afluente do Rio Paraíba do Sul, e isso pode gerar muita 

controvérsia. Essa é uma questão importante para o Rio de Janeiro, que está localizado a jusante. 

As abordagens inconsistentes para a configuração das vazões de referência e gerenciamento das 

outorgas podem gerar conflitos, como também pode a ausência de requisitos de vazão definidos 

para os rios federais. As decisões de alocação podem ser tomadas em nível de estado ou de 

bacia (e com base nas prioridades estaduais ou locais), sobre questões de importância nacional, 

e em conflito com as prioridades nacionais (OCDE, 2015, p. 178). 

Nesse contexto de desconexão entre os estados está o CEIVAP buscando a aprovação de programas de 

investimentos plurianuais com base nos escassos recursos gerados pela cobrança pelo uso da água. Mesmo os 

recursos da cobrança não são facilmente utilizados em decorrência da necessidade da realização de procedimentos 

análogos aos da administração pública, o que conferem morosidade aos processos relativos aos investimentos. E 

essa morosidade, apesar de inerente ao processo, tende a ser utilizada como pretexto, pelos usuários de água, para 

que o valor da cobrança não seja aumentado, o que restringe, ainda mais, as ações do CEIVAP. Outro fator 

complicador para a celeridade das ações são os planos de recursos hídricos que, apesar de robustos, não evoluíram 

da gestão de crises para a gestão de riscos pois não tem aplicadas suas indicações de prioridades de ações, as áreas 

de restrições de uso, o aumento do valor da cobrança pelo uso da água e/ou a sugestão para alavancagem de 

recursos de outras fontes, ou seja, as ações planejadas para um horizonte de longo prazo.  

Quanto à participação dos municípios em fóruns consultivos e deliberativos, a OCDE (2015, p. 178) pontua 

que é preciso haver maior envolvimento destes entes federados, pois, apesar de não haver água de dominialidade 

municipal, apenas federal e estadual, é nos municípios que se instalam as indústrias, os edifícios, a atividade 

pecuária, entre outras, e, idealmente, as questões relativas à poluição deveriam se resolver localmente, evitando 

alcançar grandes proporções que tenham soluções mais dificultosas. Porém, os departamentos municipais 

habitualmente passam por dificuldades de pessoal e tem alguma tendência a não se engajar corretamente na 

implementação e concretização de ações. A OCDE observa que “esses problemas ocorrem em todo o país e é 

provavelmente necessário encontrar, em cada estado, incentivos tangíveis para atrair os municípios para as 

estruturas colegiadas. ” 

4. METODOLOGIA 

Este trabalho consiste em uma pesquisa acerca de questões relacionadas às atribuições de um comitê de bacia 

quanto à gestão de recursos hídricos, mais especificamente no que tange às ações necessárias para sanear a bacia 

hidrográfica do rio Paraíba do Sul, estreitando o olhar sobre a área institucional e a área técnica, demonstrando a 

interdependência entre elas.  

Foram utilizadas, como técnicas de pesquisa, levantamento bibliográfico, documental e manipulação de dados 

para a geração de informações e análises. 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Não é fácil alcançar uma maior visibilidade política para as questões de recursos hídricos. Um 

papel proativo na tentativa de resolver ou superar todas as crises relacionadas à água é a ação 

mais imediata a ser tomada, especialmente tendo em conta as áreas problemáticas entre o Rio 

de Janeiro e São Paulo. A disseminação da educação ambiental também é importante e deve 

abordar não apenas o componente de mobilização social, mas também a necessidade de 

soluções técnicas bem concebidas, bem como a importância da qualificação e das tecnologias 

adequadas. Isso poderia ajudar a promover uma cultura de responsabilidade e exigência, 

juntamente com um senso de viabilidade técnica e econômica, em todo o sistema e em todos os 

níveis, em oposição a uma cultura da simplicidade demagógica e formulação de intenções, 

independentemente dos meios para alcançá-las (OCDE, 2015, p. 91-92). 

O aumento da poluição hídrica advinda do crescimento econômico e demográfico induziu a criação da Política 

Nacional de Recursos Hídricos com diversos novos organismos, dentre os quais, o comitê de bacia através do qual 
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são operacionalizados os instrumentos de gestão de sua área de abrangência. 

Na bacia hidrográfica do rio Paraíba do Sul, os membros integrantes do CEIVAP realizam um trabalho 

interligado em prol da gestão da água objetivando a realização de ações previstas no plano de recursos hídricos da 

bacia, por ser este o instrumento direcionador de investimentos que buscam promover ações de preservação e 

despoluição das águas. Ao longo deste trabalho pode ser constatado que há mais de 40 anos houve a primeira 

iniciativa de recuperação da bacia (CEEIVAP) e que os problemas relacionados ao lançamento de esgotos nos rios 

da bacia cresceram junto à população e ao desenvolvimento econômico.  

Os valores arrecadados por meio da cobrança pelo uso da água na bacia, apesar de ser considerado um avanço 

em termos institucionais e legais, não é indutor de uma mudança de comportamento por parte dos usuários de água 

em decorrência de seus baixos valores, o que compromete o seu papel de promover as ações necessárias para 

preservar e recuperar as águas da bacia, restringindo, também, as ações do CEIVAP em virtude de seu baixo 

orçamento. Apesar desta restrição e da dificuldade de aplicação dos recursos da cobrança, o CEIVAP contemplou 

163 municípios, dos 184 em sua área de abrangência, com ações que objetivam tornar as águas da bacia mais 

preservadas e despoluídas. As ações em prol do saneamento na bacia poderiam ser maximizadas se, junto ao 

CEIVAP, estados e municípios priorizassem seus investimentos em programas de despoluição, aumentando a 

convergência de intenções e esforços. 
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RESUMO  

A utilização de parâmetros de qualidade da água é uma importante ferramenta de apoio à gestão dos recursos 

hídricos. O presente trabalho consiste na avaliação da evolução dos parâmetros de Coliformes Termotolerantes, 

Demanda Bioquímica de Oxigênio e Oxigênio Dissolvido da água da bacia hidrográfica do rio Guandu, a partir 

de informações oriundas dos pontos de coleta de monitoramento do Instituto Estadual do Ambiente para o 

período de 2010 a 2016, em relação aos limites estabelecidos na Resolução CONAMA nº 357/2005. Para 

consolidação dos resultados, foi realizada uma comparação com o período de 1990 a 2005, a partir das 

informações oriundas do Comitê Guandu. Os resultados permitiram inferir que os pontos de coleta localizados 

nos rios Poços/Queimados e Ipiranga apresentaram situações mais críticas em relação aos demais pontos de 

coleta, com mais violações dos valores padrão de enquadramento para águas doces, refletindo as consequências 

da interferência humana na qualidade da água. A determinação dos usos preponderantes da bacia do rio Guandu 

possibilita o seu enquadramento e a elaboração de metas ambientais para atingir o padrão de qualidade da água 

adequado.  

INTRODUÇÃO 

O monitoramento e a avaliação da qualidade das águas são fatores primordiais para a adequada gestão dos 

recursos hídricos, permitindo a caracterização e a análise de tendências em bacias hidrográficas, sendo essenciais 

para várias atividades de gestão. Portanto, na análise dos resultados do monitoramento da qualidade das águas, 

os dados devem ser comparados aos limites estabelecidos pelo enquadramento do corpo d’água no local da 

coleta da amostra. O enquadramento dos corpos d’água é o estabelecimento do nível de qualidade a ser 

alcançado ou mantido em um segmento de corpo d’água ao longo do tempo. Mais que uma simples classificação, 

o enquadramento deve ser visto como um instrumento de planejamento, pois deve estar baseado não 

necessariamente na condição atual do corpo d’água, mas nos níveis de qualidade que deveriam possuir ou ser 

mantidos no corpo d’água para atender às necessidades estabelecidas pela sociedade (ANA, 2009). 

O enquadramento é referência para os demais instrumentos de gestão de recursos hídricos (outorga, 

cobrança) e instrumentos de gestão ambiental (licenciamento, monitoramento). O enquadramento busca 

“assegurar às águas qualidade compatível com os usos mais exigentes a que forem destinadas” e a “diminuir os 

custos de combate à poluição das águas, mediante ações preventivas permanentes” (Art. 9º, Lei nº 9.433, de 

1997). A classe do enquadramento de um corpo d’água (nível de qualidade desejado) deve ser definida em pacto 

acordado pela sociedade, levando em conta as prioridades de uso da água (ANA, 2009). 

O conhecimento dos usos atuais e potenciais de cada trecho de um corpo de água permite que seja realizada a 

identificação e o diagnóstico dos fatores que afetam a qualidade da água (HESPANHOL, 2009). O 

monitoramento dos parâmetros de qualidade da água auxilia na gestão dos recursos hídricos e é essencial para 

assegurar a qualidade da água. Uma vez que os rios são os principais fornecedores de água para a população, 

indústrias e agricultura é conveniente identificar e prevenir as principais fontes de poluição, bem como obter 

dados para efetiva gestão (MOURA, BOAVENTURA, PINELLI, 2010). 

No que diz respeito à bacia hidrográfica do rio Guandu, a sua gestão foi iniciada em 2002. Esta bacia é 

considerada como uma das mais importantes do Brasil, pois dela dependem mais de oito milhões e meio de 

habitantes da Região Metropolitana do Rio de Janeiro, além de materializar uma intensa atividade econômica e 

industrial. Além disso, ela possui uma característica peculiar, sem outro exemplo no país, uma vez que parte 

considerável do volume de água que a compõe tem origem na transposição de, em média, 120 m³/s do rio 

Paraíba do Sul, no município de Barra do Piraí (COMITÊ GUANDU, 2012).  
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O rio Guandu, principal curso d’água da bacia contribuinte à baía de Sepetiba, drena uma bacia com área de 

1.385 km². É formado pelo Ribeirão das Lajes que passa a se chamar rio Guandu a partir da confluência com o 

rio Santana. Tem como principais afluentes, os rios dos Macacos, Santana, São Pedro, Poços/Queimados e 

Ipiranga, como ilustrado na Figura 1, a seguir. O seu curso final é retificado e leva o nome de canal de São 

Francisco, totalizando 48 km. Em seu percurso de 24 km, desde a Usina de Pereira Passos até as barragens da 

CEDAE, margeia as áreas urbanas de Japeri e Engenheiro Pedreira, situadas em sua margem esquerda, e mais 

abaixo, áreas do município de Seropédica (ANA, 2006). A montante da ponte da antiga estrada Rio-São Paulo 

situa-se a ilha da CEDAE, onde o Guandu se divide em dois braços. Em ambos, há barragens pertencentes à 

CEDAE, e são parte da estrutura de captação do Sistema Guandu. Unida ao braço leste encontra-se a lagoa do 

Guandu, corpo d’água formado por uma das barragens da CEDAE. Nesta lagoa desembocam os rios dos 

Poços/Queimados e Ipiranga, ambos poluídos por esgotos domésticos, efluentes industriais e lixo. A captação da 

CEDAE é da ordem de 45m³/s (ANA, 2006). 

Figura 1: Diagrama Unifilar da Rede Hidrográfica Principal. Fonte: ANA, 2006. 

 

 

A Figura 2, a seguir, apresenta o mapa com a localização dos pontos de coleta de amostras de água. 

 

OBJETIVO 

O objetivo deste presente estudo consiste em analisar dados de monitoramento da qualidade da água da Bacia 

Hidrográfica do Rio Guandu ao longo dos anos identificando os pontos de violação à Resolução CONAMA 357 

e apresentar uma avaliação da qualidade da água dos rios. De modo a auxiliar na avaliação da evolução dos 

parâmetros de oxigênio dissolvido (OD), demanda bioquímica de oxigênio (DBO) e coliformes termotolerantes 

em diferentes pontos de coleta.  

MATERIAIS E MÉTODOS 

A Política Nacional de Recursos Hídricos estabelece como um de seus fundamentos que a gestão dos 

recursos hídricos deve sempre proporcionar o uso múltiplo das águas. Com exceção das situações de escassez, 

em que os usos prioritários são o abastecimento humano e a dessedentação de animais, nas outras situações um 

uso não deve se sobrepor aos demais (ANA, 2009). 
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Figura 2: Localização dos pontos de coleta. Fonte: Google Earth, 2017. 

 

De acordo com ANA (2009), os usos da água são condicionados pela sua qualidade. As águas com maior 

qualidade permitem a existência de usos mais exigentes, enquanto águas com pior qualidade permitem apenas os 

usos menos exigentes. O enquadramento é influenciado por aspectos técnicos, econômicos, sociais e políticos. O 

processo de enquadramento deve considerar todos estes aspectos para que sejam estabelecidas metas de 

qualidade das águas factíveis de serem alcançadas no horizonte de planejamento estabelecido. Se forem 

estabelecidas metas muito ambiciosas os custos podem ser excessivamente altos e de difícil realização. Por outro 

lado, se as metas forem muito modestas, algumas situações de degradação da qualidade das águas podem se 

tornar irreversíveis, impedindo os usos múltiplos das águas. 

Assim sendo, o enquadramento é um processo que procura garantir padrões de qualidade da água 

compatíveis com os usos que dela se faz ou se pretende, em equilíbrio com a capacidade de investimentos da 

sociedade, representada pelos governos e atores envolvidos. Como a qualidade é função da quantidade de água 

disponível no rio, que varia ao longo do ano (épocas de cheias e estiagens), a seleção da vazão de referência 

também integra o processo decisório (a qualidade da água será melhor para a vazão média do rio do que para a 

vazão na época de estiagem se as cargas poluidoras permanecem as mesmas). Por esse motivo, recomenda-se 

que sejam adotadas vazões de referência (Ex.: Qmedia, Q95%, Q80%, Q7,10) ou curvas de permanência dos 

dados de poluentes monitorados para auxiliar no processo decisório (ANA, 2009). 

A Resolução CONAMA 357/2005 estabelece as classes de qualidade para as águas doces, salobras e salinas. 

As águas de classe especial devem ter sua condição natural, não sendo aceito o lançamento de efluentes, mesmo 

que tratados. Para as demais classes, são admitidos níveis crescentes de poluição, sendo a classe 1 com os 

menores níveis e as classes 4 (águas-doces) e 3 (águas salobras e salinas) as com maiores níveis de poluição. As 

classes de enquadramento são determinadas de acordo com seus usos respectivos a que se destinam às águas.  

A Lei nº 9.433 estabelece, como um de seus objetivos, assegurar à atual e às futuras gerações a necessária 

disponibilidade de água, em padrões de qualidade adequados aos respectivos usos. Esta lei também estabelece o 

enquadramento como um dos instrumentos da Política Nacional de Recursos Hídricos. 

Parâmetros de Qualidade da Água Analisados 

De acordo com Von Sperling (2014), a qualidade da água é resultante de fenômenos naturais e da atuação do 

homem. De maneira geral, pode-se dizer que a qualidade de uma determinada água é função das condições 

naturais e do uso e da ocupação do solo na bacia hidrográfica. Tal se deve aos seguintes fatores: 

http://portalpnqa.ana.gov.br/Publicacao/RESOLUCAO_CONAMA_n_357.pdf
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 Condições naturais: mesmo com a bacia hidrográfica preservada nas suas condições naturais, a 

qualidade das águas é afetada pelo escoamento superficial e pela infiltração no solo, resultantes da 

precipitação atmosférica. 

 Interferência dos seres humanos: a interferência do homem quer de uma forma concentrada, como 

na geração de despejos domésticos ou industriais, quer de uma forma dispersa, como na aplicação 

de defensivos agrícolas no solo, contribui na introdução de compostos na água, afetando a sua 

qualidade. 

 O grau de variabilidade dos recursos hídricos é bastante elevado. Esta mudança se dá tanto de 

maneira qualitativa quanto quantitativa em função da origem e a variação do escoamento superficial 

assim como das mudanças nas vazões dos rios e do uso e ocupação do solo (FINOTTI, 2009). 

O acompanhamento da evolução dos parâmetros em um corpo hídrico permite identificar possíveis fontes de 

poluição e variações fora do normal para aquele ambiente (FINOTTI, 2009). Os parâmetros tem o objetivo de 

representar as características da água e, portanto, sua qualidade. Eles poderão representar características físicas, 

químicas e biológicas. Segundo Chapman (1996), a seleção das variáveis analisadas deve levar em consideração 

os objetivos do monitoramento para que possam ser alcançados de maneira eficiente e mais rentável. 

No caso da bacia do rio Guandu, foram analisados os seguintes parâmetros: 

Coliformes termotolerantes 

A presença de coliformes termotolerantes em um corpo hídrico é um indicativo da presença de organismos de 

origem fecal, tanto humana quanto de animais (WHO, 2011). O uso das bactérias coliformes termotolerantes 

para indicar poluição sanitária mostra-se mais significativo que o uso da bactéria coliforme "total", porque as 

bactérias fecais estão restritas ao trato intestinal de animais de sangue quente. A determinação da concentração 

dos coliformes assume importância como parâmetro indicador da possibilidade da existência de 

microorganismos patogênicos, responsáveis pela transmissão de doenças de veiculação hídrica (USP, 2017). 

A Resolução CONAMA 357/2005 estabelece que para o parâmetro de Coliformes Termotolerantes, as águas 

doces enquadradas na classe 1 devem apresentar valores inferiores a 250 NMP/100mL. Para a classe 2, a 

concentração deve ser inferior a 1000 NMP/100mL. Para a classe 3, o valor estabelecido deve ser inferior a 2500 

NMP/100mL. Não é estabelecido valor limite para a classe 4.  

Demanda bioquímica de oxigênio (DBO) 

Segundo Chapman (2006), a DBO representa a quantidade de oxigênio necessária aos microrganismos 

aeróbios para oxidar a matéria orgânica daquele corpo hídrico a formas inorgânicas estáveis. A DBO é 

normalmente considerada como a quantidade de oxigênio consumido durante um determinado período de tempo, 

numa temperatura de incubação específica.  

Os maiores aumentos em termos de DBO num corpo d'água são provocados por despejos de origem 

predominantemente orgânica. A presença de um alto teor de matéria orgânica pode induzir à completa extinção 

do oxigênio na água, provocando o desaparecimento de peixes e outras formas de vida aquática. Um elevado 

valor da DBO pode indicar um incremento da microflora presente e interferir no equilíbrio da vida aquática, 

além de produzir sabores e odores desagradáveis e, ainda, pode obstruir os filtros de areia utilizados nos pontos 

de coleta de tratamento de água (USP, 2017). 

A Resolução CONAMA 357/2005 estabelece valor limite para a classe 1 de até 3 mg/L, até 5 mg/L para a 

classe 2, até 10 mg/L para a classe 3, não é estabelecido valor limite para a classe 4.  

Oxigênio dissolvido (OD) 

O OD é de essencial importância para os organismos aeróbios, que vivem na presença de oxigênio. Durante a 

estabilização da matéria orgânica, as bactérias fazem uso do oxigênio nos seus processos respiratórios, podendo 

vir a causar uma redução da sua concentração no meio. Dependendo da magnitude deste fenômeno, podem vir a 

morrer diversos seres aquáticos, inclusive os peixes. Caso o oxigênio seja totalmente consumido, têm-se as 

condições anaeróbias (ausência de oxigênio), com possível geração de maus odores (USP, 2017). 

Outra fonte importante de oxigênio nas águas é a fotossíntese de algas. Este fenômeno ocorre em águas 

poluídas ou, mais propriamente, em águas eutrofizadas. A turbidez e a cor elevadas dificultam a penetração dos 

raios solares e, com isso, apenas poucas espécies resistentes às condições severas de poluição conseguem 
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sobreviver (USP, 2017). Segundo Von Sperling (2005), o impacto mais significativo da poluição de um corpo 

hídrico por matéria orgânica é observado na redução dos níveis de oxigênio dissolvido.  

A Resolução CONAMA 357/2005 estabelece que para o parâmetro de oxigênio dissolvido as águas doces 

enquadradas na classe 1 devem apresentar valores não inferiores a 6 mg/L. Para a classe 2, a concentração não 

deve ser inferior a 5 mg/L. Para a classe 3, o valor estabelecido não deve ser inferior a 4 mg/L. Para ser 

enquadrado na classe 4, a concentração de oxigênio dissolvido deve ser superior a 2 mg/L.  

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Nas análises dos dados disponibilizados no Plano Estratégico de Recursos Hídricos das Bacias Hidrográficas 

dos Rios Guandu, da Guarda e Guandu Mirim (PERH– Guandu), elaborado por ANA (2006), mostraram que a 

qualidade da água dos rios Poços/Queimados e Ipiranga, que desembocam na Lagoa do Guandu, situados a 

apenas 300 m da tomada d’água da ETA do Guandu, encontrava-se em situação crítica, apresentando violações 

de classe de parâmetros relacionados a despejos orgânicos e industriais, influenciando a qualidade da água 

captada pela CEDAE, em situação inferior em relação aos trechos à montante do rio Guandu. Já o ribeirão das 

Lajes apresentava condições adequadas de qualidade da água. 

Foram também realizadas análises dos dados através da comparação aos limites estabelecidos de 

enquadramento das classes de água na Resolução CONAMA 357/2005. O artigo 42 desta resolução estabelece 

que enquanto não forem feitos os enquadramentos, as águas doces serão consideradas Classe 2, exceto se as 

condições de qualidade atuais forem melhores, o que determinará a aplicação da classe mais rigorosa 

correspondente. A proposta de enquadramento do último PERH-Guandu era classe 2 para Ribeirão das Lajes e 

rio Guandu e classe 3 para os rios Poços/Queimados e Ipiranga. 

Os dados de monitoramento estudados compreendem o período de 2010 a 2016. Estes dados foram avaliados 

individualmente em cada ponto de coleta, ao longo deste período, e posteriormente foram calculadas médias 

anuais separadas em período seco e período chuvoso.  

COLIFORMES TERMOTOLERANTES 

A Figura 3 apresenta a variação das concentrações médias anuais de Coliformes Termotolerantes e a Figura 4 

a variação das concentrações médias de coliformes termotolerantes em cada ponto de coleta no período em 

estudo, separadas em período chuvoso e período seco. 

Figura 3: Concentrações médias anuais de Coliformes Termotolerantes em cada ponto de coleta para o período 2010 a 

2016 
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Figura 4: Concentração média de Coliformes Termotolerantes em cada ponto de coleta para o período 2010 a 2016 

 

Os dados relativos à concentração de coliformes termotolerantes apontaram que em todas os pontos de coleta 

houve violações dos valores de referência e os maiores valores foram verificados nos pontos de coleta dos rios 

Ipiranga e Poços/Queimados, localizados próximos ao distrito industrial de Queimados.  

DEMANDA BIOQUÍMICA DE OXIGÊNIO 

As concentrações médias anuais de DBO e as concentrações médias no período analisado em cada ponto de 

coleta são apresentadas nas Figuras 5 e 6, respectivamente, separadas em período chuvoso e período seco. 

Figura 5: Concentrações Médias Anuais de DBO em cada ponto de coleta para o período 2010 a 2016 
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Figura 6: Concentração Média de DBO em cada ponto de coleta para o período 2010 a 2016 

 

 

Os dados relativos à concentração de DBO apontaram que nos pontos de coleta de Ribeirão das Lajes e do rio 

Guandu houve apenas uma violação da classe 1. Já os pontos de coleta dos rios Poços/Queimados e Ipiranga 

encontram-se na maior parte do tempo fora dos padrões estabelecidos.  

OXIGÊNIO DISSOLVIDO 

A Figura 7 apresenta as concentrações médias anuais de OD em cada ponto de coleta e a Figura 8 as 

concentrações médias de OD em cada ponto de coleta, separadas em período chuvoso e período seco. 

Figura 7: Concentrações médias anuais de OD em cada ponto de coleta para o período 2010 a 2016 
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Figura 8: Concentração média de OD em cada ponto de coleta para o período 2010 a 2016 

 

De acordo com os resultados obtidos, os pontos de coleta dos rios Queimados e Ipiranga violaram os padrões 

de enquadramento, visto que apenas o ponto de coleta do rio Poços apresentou concentrações enquadradas na 

classe 4. É possível também observar que, apenas as concentrações encontradas nos pontos de coleta de Ribeirão 

das Lajes e rio Guandu correspondem ao limite estabelecido para águas de classe 1.  

Por último, foram calculados os percentuais de medições que violaram a Classe 2 do período de 2010 a 2016 

para comparação com os percentuais oriundos do PERH-Guandu. Os resultados alcançados encontram-se 

relacionados na Tabela 1. 

Tabela 1: Comparação dos resultados das violações da Classe 2 

Região Rio Ponto de coleta Parâmetros 
%Violação 

PERH Guandu Período Chuvoso Período Seco 

Região I 

Ribeirão das Lajes 
LG350 Coliformes 53% 23% - 

LG351 Coliformes 61% 26% 7% 

Rio Guandu 
GN200 

DBO - 4% - 

Coliformes 95% 38% 27% 

GN201 Coliformes 89% 29% 18% 

Região III 

Rio Ipiranga IR251 

DBO 75,7% 80% 94% 

OD 95% 100% 100% 

Coliformes 98.6% 73% 59% 

Rio Poços PO290 

DBO 368% 61% 77% 

OD 85,6% 100% 100% 

Coliformes 98,6% 54% 42% 

Rio Queimados 

QM270 

DBO 91,4% 91% 96% 

OD 98% 100% 100% 

Coliformes 100% 91% 96% 

QM271 

DBO 96.2% 95% 92% 

OD 97.4% 100% 100% 

Coliformes 100% 87% 96% 
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CONCLUSÕES 

Os resultados encontrados neste estudo contribuíram para o conhecimento da evolução da qualidade da água 

da Bacia Hidrográfica do Rio Guandu e permitiram identificar o comprometimento da mesma, justificada pela 

interferência humana neste corpo hídrico. Os resultados encontrados indicam a piora da qualidade da água 

motivada pelo despejo irregular de efluentes domésticos, evidenciando a falta de estrutura sanitária local.  

De modo geral, pode-se averiguar que a qualidade da água verificada nos pontos de coleta localizados na 

região mais à jusante é em muito inferior à da região mais a montante, uma vez que há maiores violações quanto 

aos limites estabelecidos e aos seus respectivos enquadramentos. A existência de maior adensamento urbano e 

indústria neste ponto associada à falta de saneamento adequado da região pode justificar o comprometimento da 

região.  

Com base no exposto, recomenda-se, em caráter de urgência, que as medidas apresentadas pelo Comitê sejam 

efetivamente implantadas para haver a melhora da qualidade da água na bacia. 
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Resumo 

O presente trabalho tem como objetivo caracterizar morfométricamente o sistema hidrográfico que 

compõem a região do Baixo Paraíba do Sul e Itabapoana. Localizado ao norte do estado do Rio de 

Janeiro, a região apresenta um vasto território, diversificado e rico em recursos hídricos. Sendo a área de 

estudo muito extensa, para uma analise eficaz, foi necessário em primeiro lugar, à divisão das subbacias 

que formam a região hidrográfica do Baixo Paraíba do Sul e Itabapoana, assim como também, a avaliação 

de alguns parâmetros hidrológicos como: área de drenagem, perímetro, ordem de canais, declividade e 

altitude medias da região. Para a verificação destes parâmetros foi utilizado o software QGIS 2.18, 

imagem de satélites do projeto TOPODATA e shapefiles com a divisão politica e hidrográfica do IBGE. 

Através das ferramentas do QGIS foi possível calcular importantes elementos da região do Baixo Paraíba 

do Sul e Itabapoana, como também elaborar mapa de declividade e de hipsometria. Concluiu-se no 

trabalho, que a região hidrográfica do Baixo Paraíba do Sul e Itabapoana apesar de apresentar uma 

abundancia hídrica com seus variados e numerosos rios, lagoas e canais, não possui um dos melhores 

escoamento, principalmente nas suas áreas de planície. As subbacias alimentam o canal principal 

elevando sua vazão, mas na parte de foz as altitude são muito baixas diminuindo a velocidade da água 

afetando todo a rede hídrica da região.  

 

Palavras-chave: Bacias hidrográficas; morfometria e Baixo Paraíba do Sul e Itabapoana 

   

 

INTRODUÇÃO  

A bacia hidrográfica pode ser definida como uma área coberta por um conjunto de canais natural que 

capta e escoa as águas da precipitação, convergindo-as para um único ponto de saída. Ela é composta 

basicamente por um processo inato que envolve precipitação, infiltração, evapotranspiração e escoamento 

da sua rede de drenagem (CHRISTOFOLETTI, 1980; SILVEIRA, 2001).  

Ou ainda, a bacia hidrográfica pode ser representada com um ecossistema hidrologicamente integrado, 

com componentes naturais e antrópicos. Um ambiente cercado de comunidades vegetais, animais e 

humanas em permanente evolução que dividem o mesmo espaço numa sistematização que gera impacto, 

harmonia e ação com tendências à decisão comum em beneficio do todo (TUNDISI, 2003).    

Ressalta-se então, que a bacia hidrográfica seria uma unidade de gerenciamento, planejamento e ação 

integral para a conservação dos recursos hídricos. Onde a água é parte fundamental para a satisfação e as 

necessidades das diversas atividades do homem e para a sobrevivência dos sistemas aquáticos. Por seu 

caráter integrador, a bacia hidrográfica tornou-se excelente unidade de gestão, onde é possível observar a 
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organização tanto dos elementos naturais quantos sociais e a influencia de um sobre o outro (GUERRA E 

CUNHA, 1996; TUNDISI, 2006).   

Os variados interesses e usos referentes à água despontou a necessidade de garantir a qualidade e a 

quantidade deste bem. Assim, a bacia hidrográfica passou a representar não apenas as características 

físicas, mas legais e administrativas desses recursos hídricos. Porém, algumas bacias hidrográficas 

excedem os limites políticos dos municípios e estados dificultando a gestão das águas destas bacias. 

Pensando nisso, foi criado os comitês de bacias que são formato por um colegiado com representantes de 

dos setores da sociedade civil, do poder púbico e dos usuários com diretor e deveres legais para 

administra a bacia hidrográfica (GUERRA E CUNHA, 1996; CBH.GOV, 2018). 

Os comitês de bacias hidrográficos passam a tem a responsabilidade e o poder de gerir todos os recursos 

hídricos dentre os limites físicos e políticos de uma bacia. Porém, ou sobretudo, os comitês de bacias tem 

o dever de preservar e garantir  as bacias hidrográficas  não só para a geração vigente, mas as futuras. E 

que seu sistema hídrico seja da melhor maneira distribuída para todos na bacia (COPPETEC, 2006; CBH. 

GOV, 2018).  

A partir das definições mencionadas acima, observou-se que a bacia hidrográfica do rio Paraíba do Sul 

pode ser considerada uma unidade de gestão bem complexa e diversificada. Ela estende-se por um rio 

federal que perpassar por três estados: São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro (figura1), numa das 

regiões mais industrializadas do país, a região Sudeste. Atendendo a cerca de 184 municípios, suas águas 

são utilizadas em grande maioria para as áreas urbanas, ou seja,  a indústria e o abastecimento. Embora 

também tenha usos bastante significativos para a irrigação, pecuária, geração de energias, reservatórios 

entre outras atividades ligadas ao lazer, turismo e transporte (COPPETEC, 2006).     

A área de estudo proposta neste trabalho vai se reportar não a bacia hidrográfica inteira do rio Paraíba do 

Sul, mas apenas a região do baixo Paraíba do Sul. Que embora seja menor apresenta questão de grandes 

proporções que reflete toda a bacia hidrográfica do rio Paraíba do Sul. Por ser a parte final do canal 

principal depara-se com problemas gerados não só da sua área de escoamento, mas das áreas acima e de 

entorno. Por isso, conhecer a forma, as redes e os limites deste sistema hídrico é de fundamental 

importância para uma melhor gestão.  

Atualmente, uma importante ferramenta na analise das bacias hidrográficas é a caracterização 

morfométrica. Não apenas por potencializar o conhecimento físico dos seus limites, mas também por 

fornecer dados precisos e eficazes para subsidiar ações e decisões dos gestores púbicos e dos comitês de 

bacias da região. Para isso, tem sido comum o uso dos Sistemas de Informações Geográficas (SIG) onde 

os estudos da representação dos ambientes são realizados por meio de procedimentos computacionais 

permite e facilita a análise e pelo uso dos Modelos Digitais de Elevação (MDE) produto melhorados das 

dimensões dos espaços terrestres (NOVO, 2008; VALERIANO, 2008). 

Esses métodos desenvolvidos para delimitar automaticamente as bacias hidrográficas a partir dos 

softwares SIG utiliza-se de imagem de satélites (MDE) e fotografia digital do terreno, o que garante mais 

detalhamento e precisão nos seus resultados. A utilização destes instrumentos nas questões de 

planejamentos e gerenciamento das bacias hídricas é considerada como grande benefício, que vai além da 

resposta eficiente e eficaz. Eles garantem á capacidade de identificar, gerenciar e promover ação que 

operem nas mudanças do ambiente auxiliando a gestão e o manejo das águas nas regiões hidrográficas 

específicas (VALERIANO, 2008; SILVA, 1999).  
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Figura1- Mapa de localização da bacia hidrográfica do rio Paraíba do Sul 

 

 

OBJETIVO  

Diante do exposto, o presente trabalho tem como objetivo a caracterização morfométrica da Região 

Hidrográfica do Baixo Paraíba do Sul e Itabapoana. Tem como finalidade também, conhecer e identificar 

as principais subbacias do sistema hídrico do Baixo, os pontos de recargas, de ligações e de contribuição 

do seu escoamento. 

Com posso destas informações, o comitê de bacia da região e o poder púbico poderão definir e criar ações 

que garanta da melhor forma possível, a qualidade e a disponibilidade desse bem para todos os habitantes 

e suas respectivas atividades. Assim como também a preservação dos ecossistemas existem ao longo das 

suas redes hídricas.   

 

MATERIAL E MÉTODOS  

 Área de Estudo  

A área de estudo representada pela região hidrográfica do Baixo Paraíba do Sul e Itabapoana localiza-se a 

jusante da foz do rio Paraíba do Sul entre as regiões Norte e Noroeste Fluminense do Rio de Janeiro. A 

região hidrográfica destaca-se por sua rica diversidade em paisagens e ecossistemas limitante o litoral e o 

cerrado como mostra a figura 2.  

Abastecendo vinte dois municípios no estado do Rio de Janeiro e contribui indiretamente para várias 

outras cidades na região sudoeste de Minas Gerais e nas regiões sul e sudoeste do Espirito Santo a região 

hidrográfica do Baixo Paraíba do Sul e Itabapoana é uma das mais importantes deste triangulo estatal. No 

entanto, ela também recebe importantes contribuições de outras bacias que não estão ligadas diretamente 

ao seu canal principal, o rio Paraíba do Sul. Como é o caso do rio Pirapetinga, do Córrego do Novato e 
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Adjacentes, do rio Jacaré, do rio Campelo, do rio Cacimbas, do rio Muritiba, do rio Coutinho, do rio Pau 

Fincado, do rio Nicolau, do rio Preto, do rio Ururaí, do rio Pernambuco, do rio Imbé, do Córrego do 

Imbé, do rio Prata, do rio Macabu, do rio São Miguel, do rio Arrozal, do rioda Ribeira, do rio Carapebus e 

do rio Itabapoana.  

A região hidrográfica do Baixo Paraíba do Sul e Itabapoana apresenta grandes peculiaridades além de 

acolher a foz de um dos principais rios federais da região Sudeste, o Paraíba do Sul, também abrigar 

importantes rios de domínios federais como o rio Pomba, o Muriaé e o Itabapoana.  E importantes 

exutórios regionais como a lagoa de Cima, a Lagoa do Campelo e a Lagoa Feia. Esta última é conhecida 

nacionalmente e já foi à segunda lagoa de água doce do país. 

 

Figura 2: Localização da região hidrográfica do Baixo Paraíba do Sul e Itabapoana 

 
 

 

Caracterização Morfométrica – Modelo Digital de Elevação (MDE) 

  

A partir da cartografia base da região na escala 1:50.000 com curvas de nível de 20m 20 m (IBGE) foi 

definida as subbacias voltada para o atendimento da hierarquização do sistema e posteriormente da 

caracterização das partes que formam a região hidrográfica como um todo. O resultado será o mapa de 

localização da área de estudo e suas subbacias com o rio principal, o Paraíba do Sul e seus principais 

afluentes tanto da margem direita quando da margem esquerda.  

Após a elaboração dos mapas, com auxílio do software QGIS 2.18 foi gerado o Modelo Digital de 

Elevação (MDE) e posteriormente finalizando com os procedimentos para a de um esboço mais detalhado 

da rede hídrica da região estudada. 
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Nesta etapa ainda foi elaborado e calculado algumas variáveis como: área, perímetro, largura, declividade 

e altitude da região hídrica do Baixo Paraíba do Sul e Itabapoana. Através destes resultados foi possível 

gerado mapa com as declividades diferenciando do relevo da área estudada, assim como também elaborar 

mapa hipsometrico. 

Mapas de Declividade e de Altitude 

As análises e elaboração dos mapas de altrimétria e altitudes foi usado o modelo de MDE altitude do 

TOPODATA. As declividades que geraram o mapa de Declividade da região hidrográfica do Baixo 

Paraíba do Sul e Itabapoana foram realizadas com dados e os valores altimétricos da base cartográfica de 

curva de nível de 20 metros e hidrografia com cartas dos mesmos valores do IBGE. Já os intervalos das 

classes aplicados no mapa e as cores utilizadas foram sugeridos pela Embrapa (1979). O mapa 

hipsometrica também parte do mesmo modelo do TOPODATA, mas com cores e classificação segundo o 

IBGE, mas modificado pelos autores.  

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Os resultados da caracterização morfometrica da região hidrográfica do Baixo Paraíba do Sul e 

Itabapoana são produtos da delimitação automática realizada para a área de estudo. Os valores aferidos 

destas variáveis são importantes elementos no auxílio da verificação e compreensão do comportamento 

hidrológico, mas também contribuem para as políticas de gestão da bacia analisada (CHRISTOFOLETTI, 

1980; TONELLO, 2006). 

Para Christofoletti (1980) a análise ou caracterização morfométrica de bacias hidrográficas trata-se de 

uma investigação quantitativa da configuração dos elementos que modelam e configuram a superficial do 

ambiente. Para o autor este espaço é composto pelo conjunto de vertentes e canais que compõem o relevo, 

caracterizado por valores que correspondem aos atributos medidos das bacias hidrográficas. 

Por isso, uma das primeiras analise morfométrica a se realizar em uma bacia hidrográfica é a delimitação 

da área, divisão de sua bacia e subbacias principais, canal principal e os canais segundarias de maior 

relevância. Levando em consideração a relevância dessas variáveis, foi elaborado um mapa onde 

apresenta a área da região hidrográfica do Baixo Paraíba do Sul e Itabapoana, as principais subbacias, seu 

canal principal e seus canais secundários mais importantes (figura3).   

Outros elementos importantes a serem observados na caracterização morfométrica segundo Christofoletti 

(1980) é o padrão de drenagem da bacia. Para essa analise é necessário saber a classificação dos canais da 

bacia, assim como sua ordem, quantidade, se são temporários ou permanentes. Todas essas informações 

contribuem para uma visão ampla da bacia hidrográfica.  

A região hidrográfica do Baixo do Paraíba do Sul e Itabapoana segundo os elementos observado e 

descrito por Christofoletti (1980) um padrão de drenagem aceitável. Com um bom número de canais 

permanente, uma ordem de canal favorável atingindo a ordem oito conforme mostra à tabela 1, a região 

hidrográfica do Baixo Paraíba do Sul e Itabapoana tem uma boa rede de escoamento. 

Pois, com os números de canais que possui facilita muito a vazão de sua rede, porém, a região nas últimas 

décadas tem demostrado algumas dificuldades para escoar as águas da precipitação, principalmente nos 

pontos mais baixos da bacia. Isso se deve, pela diminuição dos canais permanentes da área de drenagem.  
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Devido à crise hídrica dos cinco anos posteriores enfrentado por todo o país, muitos canais da região 

hidrográfica do Baixo do Paraíba do Sul e Itabapoana tornaram-se intermitentes, só exercendo suas 

funções em momentos de grande precipitação com um considerável volume de chuvas. 

 

Figura 3: Localização da região hidrográfica do Baixo Paraíba do Sul e Itabapoana 

 
 

 

Tabela 1: Variavéis morfométricas da região hidrográfica do Baixo Paraíba do Sul e Itabapoana 

Variáveis Resultados  

Área  14.547km² 
Perímetro  969.166km 

Largura máxima  132.403km 
Largura mínima  64.683km 

Ordem dos Canais 8\1 
Comprimento Canal Principal 157,500km 

 

Dentre a estrutura de drenagem da bacia hidrográfica,  

para Christofoletti (1980) os canais tem impacto direto em sua rede hídrica. Principalmente, se esse 

sistema for dendrítico, semelhante a uma arvore com muitos galhos onde o escoamento é mais 

espalhamento tornando-o mais rápido e uniforme como é o caso da rede hídrica do Baixo Paraíba do Sul e 

Itabapoana. (Christofoletti, 1980; Tonello, 2006). 

Segundo Tonelle (2006) com uma vazão mais regular das águas para o seu exutório, a menos tendências 

de enchentes, mas se todos os canais escoarem uma grande quantidade de água ao mesmo tempo o 

exutótio não resiste e o espalhamento das águas é inevitável. Por isso, para bacias hidrográficas pequenas 

uma ordem de canais quatro ou inferior atende as necessidade da rede, mas para um sistema hídrico 

grande do porte da região hidrográfica do Baixo Paraíba do Sul e Itabapoana as ordens de canais precisam 

superar esse valor como o é. 
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A região hidrográfica do Baixo Paraíba do Sul e Itabapoana destacou-se dentre outras variáveis estudadas 

para a caracterização morfométrica, a declividade do terreno.  De acordo com TONELLO (2006), as 

declividades são um dos elementos que mais influenciam no escoamento superficial da bacia, pois os 

relevos menos dissecados e com rampas maiores tendem a apresentar maiores extensões de escoamento.  

O Baixo Paraíba do Sul e Itabapoana apresenta um revelo com áreas de altas declividades, mas também 

grandes extensões de terras planas, onde a declividade chega quase a zero como demostra o mapa da 

figura 4. Esta realidade dificulta a drenagem da região hidrográfica do Baixo Paraíba do Sul e Itabapoana, 

pois os cursos d’águas precisam ser impulsionados para ganharem velocidade e consequentemente 

escoamento.   

 

Figura 4: Declividade da região hidrográfica do Baixo Paraíba do Sul e Itabapoana 

 

 

Observando o mapa, pode-se nota que na parte final do canal principal do rio Paraíba do Sul, a cerca de 

40km da foz, a declividade girar entorno de 8% a 3%, ou seja, um escoamento com uma velocidade muito 

baixo. O mapa de declividade do Baixo Paraíba do Sul e Itabapoana, além de apresentar as informações 

quantitativas associadas à declividade do terreno da região hidrográfica, também mostra que maior parte 

do relevo dividisse entre o ondulado e ao forte ondulado, mas isso não é suficiente para da vazão 

necessário a bacia, pois a área de planas e suave ondulada representa uma forte influencia para a rede 

hídrica. 

Realçando essa discursão, o mapa de altitude (figura 5) da região hidrográfica do Baixo Paraíba do Sul e 

Itabapoana demostra que a região tem grande parte do seu território em áreas de media e altas altitudes. 

Onde a altitude máxima encontra foi a cerca de 2000 metros e a media da região fica entorno de 700 

metros.  
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Figura 5: Mapa de Altitude da região hidrográfica do Baixo Paraíba do Sul e Itabapoana 

 
 

Em áreas de altitudes elevadas, a tendência é de temperaturas mais baixas e consequentemente, uma 

menor disponibilidade de precipitação. Pois, a perda de água é pouco e o gasto de energia para a 

evapotranspiração da água também é baixa. Mas a troca de calor entre as áreas baixas e altas acaba 

possibilitando uma maior concentração de chuvas nas regiões elevadas (CARDOSO, 2006). Está 

realidade fica bem clara no mapa hipsometrico do Baixo Paraíba do Sul e Itabapoana. 

Na região hidrográfica do Baixo Paraíba do Sul e Itabapoana a precipitação concentra-se no noroeste da 

bacia limite dos estados do Rio de Janeiro e de Minas Gerais. Esta água escoa pela subbacia do rio 

Muriaé e desagua no rio Paraíba do Sul no inicio da área mais baixa da região. O rio Muriaé é um 

suprimento hídrico de extrema importância para o Baixo Paraíba do Sul e Itabapoana, pois mantém o 

abastecimento a montante da bacia. 

Outro ponto de recarga da região hidrográfica do Baixo Paraíba do Sul e Itabapoana observado no mapa 

de altitude, mas em menor proporção, é a região serrana entre os municípios de Campos dos Goytacazes e 

São Fidélis.  Além das altas altitudes existe na área a presença de um parque Estadual o Desengano, que 

pela preservação da vegetação pode contribuir para uma melhor precipitação. As chuvas que caem nesta 

região dividem-se entre as subbacias do rio Imbé e do rio Macabu alimentando toda a região da margem 

direita do rio Paraíba do Sul.  
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Conclusão 

Diante de tudo que foi observado no trabalho, os estudo levantados e os produtos elaborados, pode-se 

concluir que a região hidrográfica do Baixo Paraíba do Sul e Itabapoana é rica em recursos hídricos e 

muito diversificada tanto em paisagem quanto em relevo, o que ajuda na sua composição morfológica e 

moformétrica.  

Tem áreas com altas altitudes, assim como também, baixas altitudes, com declividades bem acentuadas e 

outras com nível zero. Todas essas características e sua abundancia com variados rios, lagoas e canais são 

prejudicado pela má distribuição da precipitação, pela poluição vinda em grande parte de bacias acimas. 

Mas, principalmente por apresenta uma velocidade de escoamento quase a zero em sua foz.  

A parte final do canal principal atingi uma altitude entre 2 a 3 metro, onde há baixa velocidade da água 

afeta toda a distribuição da rede hídrica na região, além de acumular mais sedimentos acarretando no 

amontoamento de lixo, materiais sedimentar, vegetação congestionando o leito do rio diminuindo ainda 

mais seu escoamento.     
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RESUMO 

Atualmente, a água é reconhecida mundialmente como um recurso limitado ao qual deve ser dada atenção 

particular. O Fórum Econômico Mundial no ano de 2017 classificou o risco denominado “Crise Hídrica” em 

termos de impacto em terceiro lugar, perdendo apenas para armas de destruição em massa e mudanças de clima. 

No Brasil, observa-se redução de pluviosidade a partir de 2012 para a região Nordeste e 2013 para a região 

Sudeste, sendo que, nesta última, a criticidade é atribuída à alta demanda e a poluição hídrica. O principal 

instrumento de gestão para este recurso é a legislação, que acompanha a evolução da economia, refletindo no 

valor da água. O presente trabalho tem como objetivo principal analisar a evolução da legislação do estado de 

Minas Gerais, através dos decretos estaduais de emergência por seca e estiagem, assim como identificar todos os 

municípios afetados, associando-os com as respectivas unidades de gerenciamento hídrico, as chamadas bacias 

hidrográficas. A metodologia utilizada foi a de pesquisa bibliográfica, analisando a evolução da Legislação 

Federal, do Código das Águas (1934) à Criação da ANA – Agência Nacional das Águas (2000) e avaliando a 

evolução anual do número de decretos de situação de emergência por água, de 2003 a 2018, e correlacionando-as 

às bacias hidrográficas do estado de Minas Gerais que já foram afetadas por estes decretos. Conclui-se  que os 

decretos de escassez no Estado acompanham a evolução da percepção de crise hídrica no país e que o estado de 

Minas Gerais já teve 25 de suas 42 bacias hidrográficas afetadas por situação de emergência no período de 2003 

a 2018. Este artigo é parte da dissertação de mestrado de Geane Cristina Fayer, intitulada “Análise de Riscos 

Aplicada aos Aspectos Hídricos de Usinas Siderúrgicas utilizando as ferramentas de Analytic Hierarchy 

Process (AHP) e Bayesian Belief Networks (BBN)”, que tem como premissa propor um modelo de análise de 

riscos combinados, utilizando-se das ferramentas AHP e BBN para identificação e priorização dos riscos 

advindos do cenário de crise hídrica para as indústrias siderúrgicas a fim de garantir a disponibilidade em 

quantidade e qualidade suficientes para a operação segura deste tipo de indústria e tem como um dos objetivos 

específicos identificar as principais regulamentações sobre restrição de uso de água nos estados brasileiros, onde 

a ArcelorMittal tem suas operações instaladas e avaliar sua tendência de aplicação, pois estas que caracterizam a 

tendência de materialização do risco. 

 

INTRODUÇÃO 

A água é um recurso natural peculiar, pois se renova pelos processos físicos do ciclo hidrológico. A 

utilização econômica fez com que a água passasse a ser reconhecida como um recurso, semelhante aos recursos 

minerais quando utilizados economicamente. Por outro lado, a escassez da água está fazendo com que se torne 

não mais um bem livre, abundante e disponível a todos, mas um recurso parco, ao qual é atribuído valor 

econômico e cuja utilização deve ser objeto de pagamento pelos usuários F.T.Barth & W.E.S.Barbosa (1999). Y. 

Qian (2016) define água como um recurso muito valioso, sustentando a vida humana, a produção, processos e 

ecossistemas. Assim, atenção particular deve ser dada à gestão dos recursos hídricos. 

Segundo o relatório mundial das nações unidas sobre o desenvolvimento dos recursos hídricos, publicado em 

2016, metade da força de trabalho mundial está empregada em oito setores dependentes de recursos hídricos e 

naturais, a saber: agricultura, silvicultura, pesca, energia, manufatura com uso intensivo de recursos, reciclagem, 
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construção e transporte. As análises realizadas por tal relatório destacam ainda que, mais de 1,4 bilhão de 

empregos, ou 42% do total de mão de obra mundial, são altamente dependentes dos recursos hídricos e 1,2 

bilhão de empregos, ou 36% do total de mão de obra mundial, são moderadamente dependentes de recursos 

hídricos, ou seja, 78% dos empregos que constituem a mão de obra mundial são dependentes de recursos 

hídricos, o que faz com que a gestão hídrica seja importante também para a manutenção do desenvolvimento 

econômico e social.   

Anualmente o Fórum Econômico mundial analisa e elenca os principais riscos mundiais do ponto de vista de 

probabilidade e impacto, relacionados aos temas: econômicos, sociais, geopolíticos, tecnológicos e ambientais.  

A avaliação da matriz de riscos, do Fórum Econômico Mundial do ano de 2017, assim como a evolução da 

classificação do risco de crises hídricas no cenário mundial, relacionados ao impacto desta ocorrência, corrobora 

com as informações destacadas pelo relatório das nações unidas. O risco “Crise Hídrica” até o ano de 2014 era 

considerado como um risco ambiental e a partir de 2015 começa a ser considerado como um risco social, além 

de ocupar a primeira posição na classificação destes riscos neste ano. Em 2017 este risco ocupa a terceira 

posição, perdendo apenas para armas de destruição em massa e mudanças de clima. 

Na classificação do Fórum Econômico Mundial, a crise hídrica transcende a categoria ambiental e torna-se 

um risco para a sociedade. Em sua definição, a crise hídrica consiste em um declínio significativo na qualidade e 

quantidade disponíveis de água doce, resultando em efeitos prejudiciais para a saúde humana e/ou atividade 

econômica. 

Ao se falar em crise hídrica decorrente da escassez, é essencial considerar aspectos geográficos e a própria 

incerteza das reservas. Conforme Sperling (2006), valores citados referentes ao estoque de água na hidrosfera 

são repetidamente conflitantes no campo da Hidrogologia e Limnologia. A incerteza dos volumes hídricos, 

contudo, não é impeditivo para afirmar que os conflitos hídricos possuam tendência crescente. Fontaine e 

Steinemann (2009) destacam ainda que existe uma expectativa que as secas se tornem mais frequentes e graves, 

com demandas crescentes, provisões limitadas e incertas e efeitos das mudanças climáticas. Esta expectativa é 

confirmada por Mekonnen e Hoekstra (2016), quando calculam que dois terços da população global, 4 bilhões de 

pessoas, vivem em condições de escassez severa de água pelo menos 1 mês do ano. No Brasil, segundo o 

Relatório da Conjuntura dos Recursos Hídricos no Brasil, publicado pela Agência Nacional das Águas – ANA, 

em 2017, de 2013 a 2016, 48 milhões de pessoas foram afetadas por secas e estiagens. Foram quantificados 

4.824 eventos de seca associados a danos humanos, sendo que o ano de 2016 foi o mais crítico quanto aos 

impactos da seca sobre a população. 

A crise hídrica no Brasil, traduzida no registro de 4.824 eventos de seca com danos humanos entre 2013 e 

2016, sendo que o encarte referente à Crise Hídrica no Brasil, ANA (2014), destaca a redução do índice de 

pluviosidade desde 2012 na região Nordeste e desde outubro de 2013 na região Sudeste do país. Indica ainda que 

a crise não se relaciona apenas à redução da pluviosidade, mas também à gestão da demanda e garantia de oferta. 

Conclui que as vulnerabilidades relacionadas a recursos hídricos no Brasil não se resumem à quantidade, mas 

também à qualidade da água disponível e atribui os fatores que levam a criticidade do problema a peculiaridades 

de cada região, sendo a Região Sudeste relacionada com a criticidade à alta demanda e à poluição hídrica.  

O cenário de crescente pressão sobre os recursos hídricos, somado às variações climáticas e sua distribuição 

irregular no território, impõe à administração pública, à comunidade científica e à sociedade de modo geral, 

múltiplos desafios, que exigem novas ideias, novos estudos e soluções para uma a gestão das águas mais eficaz e 

eficiente. 

  

OBJETIVO 

Este trabalho pretende analisar a evolução da legislação do estado de Minas Gerais, através dos decretos 

estaduais de emergência por seca e estiagem, assim como identificar todos os municípios afetados, associando-os 

com as respectivas unidades de gerenciamento hídrico, as chamadas bacias hidrográficas.  

 

MATERIAIS E MÉTODOS 

O artigo foi desenvolvido com base em dados secundários, retirados do banco de dados da Assembleia 

Legislativa do Estado de Minas Gerais. A pesquisa realizada foi dividida em duas etapas, sendo que na primeira, 

o termo de busca para a pesquisa foi “seca”, e na segunda etapa a palavra chave utilizada foi “estiagem”. 
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Ressalta-se que o período pesquisado foi de 2003 a 2018. Foram encontrados 2326 decretos com 217 municípios 

afetados diretamente por seca ou estiagem. 

Logo após, os dados apurados referentes aos decretos de emergência por seca ou estiagem homologados pelo 

governo de Minas Gerais foram tabelados. Após a identificação dos decretos, analisou-se a evolução anual 

destes. Posteriormente, os decretos foram associados às suas respectivas bacias hidrográficas, pois estas são as 

unidades de planejamento e gerenciamento de recursos hídricos definidas pela Política Nacional de Recursos 

Hídricos. 

A partir dos dados pesquisados, fez-se o uso do software desenvolvido pela ESRI, Arcgis 10.3, para a 

elaboração dos mapas que indicam as bacias hidrográficas do Estado de Minas Gerais e representadas as bacias 

que já tiveram decretadas situações de emergência por seca ou escassez. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

O agravamento da situação de crise hídrica no Brasil pode ser analisado a partir da evolução anual dos 

decretos de situação de emergência ou estado de calamidade pública relacionados a eventos críticos de seca ou 

escassez. Na pesquisa realizada, identificou-se um crescimento de 65,48% no período de crise hídrica (2012 a 

2015) em relação ao período de 2003 a 2011. A Evolução anual dos decretos de seca e estado de calamidade 

pública no Brasil é apresentado no gráfico 1 abaixo. 

 
Gráfico 1:  Evolução anual do número de Decretos de SE e ECP devido a eventos críticos de seca ou escassez – 2003 a 

2015. Fonte: adaptado de Conjuntura dos Recursos Hídricos no Brasil – Informe 2016, ANA – 2016. 

 

Em resposta ao cenário apresentado são listadas pela ANA (2017) ações de longo prazo (medidas de 

planejamento) e ações emergências (medidas reativas), para o desenvolvimento de Segurança Hídrica. Dentre as 

ações de planejamento destaca-se a definição de prioridades de uso e ações de reativas de restrição de uso e 

suspensão de uso, estabelecidas a partir dos decretos de seca e escassez. 

Isendahl et al., 2009; Wardekker et al., 2008 apud Van der Keur, P. et. al, 2010, destacam que existe um 

interesse crescente em melhorar a comunicação entre cientistas e decisões políticas sobre a incerteza na gestão 

ambiental, incluindo o gerenciamento de recursos hídricos. Os impactos das decisões erradas podem ser de 

grande alcance e, para os tomadores de decisão, é importante ter conhecimento de como é confiável a 

informação sobre as quais as decisões e medidas de gestão dependem. Wardekker et al. 2008; van der Sluijs et 

al., 2008 apud Van der Keur, P. et. al, 2010, declaram que como a incerteza é uma parte inerente da gestão dos 
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recursos em geral e uma parte essencial do gerenciamento da água, orientações sobre como lidar com isso estão 

se tornando cada vez mais importantes. 

(Venâncio, D.L. et al, 2009) destacam que os recursos hídricos, abordados através das evolução das 

legislações, passaram da condição de infinitos e inesgotáveis para o status de fatores de produção, o que requer a 

manutenção da quantidade, qualidade e logística deste recurso. Por sua vez, o relatório da conjuntura de recursos 

hídricos, publicado pela ANA em 2017, realiza a divisão da evolução da gestão sobre recursos hídricos, 

traduzidas através das legislações, em três fatos históricos, a saber: 

 Código das águas (1934) e Constituição Federal (1988) – gestão centralizada e administração setorial, 

com predominância do setor elétrico. 

 Lei das águas (1997) e Lei da ANA (2000) – gestão descentralizada e administração participativa 

visando usos múltiplos, sendo que a lei das águas é considerada como um marco importante e 

fundamental para a gestão de recursos hídricos. 

O Código das águas, traduzido pelo Decreto-lei 24.643/34, foi a primeira legislação especifica para recursos 

hídricos no Brasil.  Como principais características destacamos a classificação das águas em relação a seus usos, 

sendo classificadas em publicas de uso comum ou dominiciais, águas comuns e águas particulares. Garantia a 

propriedade privada da água, resguardava a utilização do potencial hidráulico como recurso estratégico e 

estabelecia critérios para tratativas de casos de poluição.  

A Constituição de 1988 apresenta dois aspectos relevantes para a gestão de recursos hídricos. O seu artigo 

20, altera a propriedade sobre os recursos hídricos e coloca como bens da União, lagos, rios, e corpos d’água que 

sirvam de limites com outros países, o mar territorial e o potencial hidráulico. Por sua vez, o artigo 26, estabelece 

como propriedade da União as águas superficiais e subterrâneas, fluentes ou emergentes e em depósito. Sobre o 

aspecto de gerenciamento, o artigo 21, estabelece que compete à União instituir o sistema nacional de 

gerenciamento de recursos hídricos e definir critérios de outorga de direitos de seus usos. 

A Política Nacional de Recursos Hídricos, chamada “Lei das Águas”, definida pela Lei 9433 de 1997, 

regulamenta após 10 anos o artigo 21 da CF. A atual gestão de recursos hídricos do Brasil está baseada nesta 

política, ou seja, todas as ações de planejamento, monitoramento, alocação de recursos, implementação e 

fiscalização dos instrumentos legais. 

Como fundamentos da Política Nacional de Recursos Hídricos, pode-se listar:  

1 - A água é um bem público;  

2 - É um recurso natural limitado e com valor econômico; 

3 - Deve-se garantir os usos múltiplos da água;  

4 – Em caso de escassez, os usos prioritários são o abastecimento público e a dessedentação animal;  

5 - A bacia hidrográfica é a unidade de gestão de recursos hídricos e; 

6 - A gestão dos recursos hídricos deve ocorrer de maneira descentralizada.  

Além de estabelecer os fundamentos e objetivos da Política Nacional de Recursos Hídricos a mesma 

apresenta os instrumentos de gestão a serem utilizados para que se façam cumprir o estabelecido, a saber:  
I - Os Planos de Recursos Hídricos; 

II - O enquadramento dos corpos de água em classes, segundo os usos preponderantes da água; 

III - A outorga dos direitos de uso de recursos hídricos; 

IV - A cobrança pelo uso de recursos hídricos; 

V - A compensação a municípios; 

VI - O Sistema de Informações sobre Recursos Hídricos.  

Cada instrumento de gestão tem uma função dentro deste plano, sendo que o item IV – a cobrança pelo uso 

de recursos hídricos foi criada com o objetivo principal de fazer com que os usuários a reconheçam como um 

bem e atribuam valor para desta forma se conscientizar da necessidade de racionalização. Os recursos gerados a 

partir do pagamento da cobrança são revertidos em programas que estejam elencados nos Planos de Recursos 

Hídricos, ou seja, em projetos que avaliem a quantidade e qualidade do recurso e identifiquem oportunidades de 

otimização da utilização e redução do consumo. 

Rezende (2002) elenca três componentes de sustentabilidade nesta legislação, a saber: a disponibilidade de 

água, a utilização racional e a utilização integrada. A disponibilidade de água deve facultar a todos o acesso à 

água em quantidade e qualidade satisfatórias para as atuais e futuras gerações. O uso racional deverá ser buscado 

por meio da aplicação dos instrumentos de outorga de direito de uso da água e da cobrança. Os demais 
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instrumentos deverão articular-se de forma a fundamentar a tomada de decisão quanto ao uso dos recursos 

hídricos, evitando a ocorrência de conflitos. 

A partir da PNRH, cada bacia hidrográfica estabelece a metodologia de cobrança pelo uso da água, tendo 

como premissa o estabelecimento de cobrança pelo volume de água captado, pelo consumo de água e pelo 

lançamento de efluentes. Unidas, cada etapa de cobrança tem sua representação e função frente à busca pelo 

desenvolvimento de um consumo sustentável.  

No ano de 2000, então é criada então a ANA – Agência Nacional da Águas, que tem por obrigação 

implementar a Política Nacional de Recursos Hídricos e de coordenar o Sistema Nacional de Gerenciamento de 

Recursos Hídricos. 

O Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos (SNGRH) tem o objetivo de coordenar a gestão 

integrada das águas, além de planejar e regular seu uso, prevenção e recuperação, arbitrando, de forma 

administrativa, conflitos relacionados a esses recursos e também promover a cobrança de uso de recursos 

hídricos. 

Para garantir a descentralização da gestão e a consideração das características específicas de cada região, 

foram estabelecidas Políticas Estaduais de Recursos Hídricos e o Brasil dividido em 445 unidades de 

gerenciamento, denominadas bacias hidrográficas.  

O Estado de Minas Gerais, objeto de estudo deste trabalho, apresenta área de aproximadamente 586.520 km², 

representando cerca de 7% de todo o território nacional. É a unidade federativa brasileira com maior número de 

municípios, 853 no total (IBGE, 2010). 

Foram adotados como unidades referenciais de estudo três divisões de recursos hídricos de consenso para o 

Estado de Minas Gerais: 

1. Quatro regiões hidrográficas Nacionais inseridas em Minas Gerais, representadas por: Região 

Hidrográfica do São Francisco, Região Hidrográfica do Paraná, Região Hidrográfica do Atlântico Leste 

e Região Hidrográfica do Atlântico Sudeste. 

2. Dezessete Bacias Hidrográficas existentes em Minas Gerais, resultantes das subdivisões das quatro 

regiões hidrográficas e ainda, 

3. Quarenta e duas unidades de planejamento e Gerenciamento de recursos hídricos – UPGRHs. 

A fonte oficial de informações sobre a incidência de eventos críticos no Brasil corresponde aos registros da 

Secretaria Nacional de Defesa Civil (SEDEC), vinculada ao Ministério da Integração Nacional (MI), firmados a 

partir dos decretos de declaração de situação de emergência (SE) e estado de calamidade pública (ECP), 

expedidos pelos municípios e, posteriormente, homologados e reconhecidos pelos Estados e pela União. 

No estudo em questão todos os decretos são de situação de emergência no qual se refere ao reconhecimento 

legal pelo poder público de situação anormal, provocada por um ou mais desastres, causando danos suportáveis e 

superáveis pela comunidade afetada. De acordo com o Anuário Brasileiro de Desastres Naturais, seca é definida 

como sendo o período de tempo seco, suficientemente prolongado, para que a ausência, a deficiência acentuada 

ou a fraca distribuição de precipitação provoquem grave desiquilíbrio hidrológico e estiagem sendo o período 

prolongado de baixa pluviosidade ou sua ausência, em que a perda de umidade do solo é superior à sua 

reposição. 

A figura 1 apresenta os municípios mineiros onde houve ocorrências de estiagem ou seca no período de 2003 

a 2018.  
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Figura 1: Municípios que decretaram seca e estiagem - Assembleia Legislativa de Minas Gerais (2003 - 2018). Fonte: 

Os autores (2018). 

 
O gráfico 2 indica o número e o percentual de municípios mineiros que apresentaram eventos críticos de 

estiagem ou seca, sendo que, no período em estudo, do total de 853 municípios, 217 (25%)  tiveram decretada 

situação de emergência devido à estiagem ou seca. É possível observar que o ano de 2016 foi o mais crítico no 

Estado, alinhado com a evolução nacional.  
 

Gráfico 2: Municípios mineiros afetados por seca e estiagem – Assembleia Legislativa de Minas Gerais (2003-2018). 

Fonte: Os autores (2018). 

 



 

7  

 

Ao se analisar a escassez tomando-se como base as 42 unidades de gerenciamento de recursos hídricos, o 

período de estudo (2003 a 2018) indica que 25 destas bacias, ou seja, 59,52% foram afetadas por algum decreto 

de emergência, de acordo com a figura 2. 

 
Figura 2: Bacias Hidrográficas mineiras que já decretaram situação de emergência- seca e estiagem - Assembleia 

Legislativa de Minas Gerais, (2003-2018). Fonte: Os autores (2018). 

 

Evidencia-se que a Bacia do Rio Paraíba do Sul representada pelas unidades planejamento e gerenciamento 

de recursos hídricos, Rios Preto e Paraibuna e Rios Pomba e Muriaé em Minas Gerais, não obtiveram número de 

decretos significativos por situação de escassez. Entretanto, a Bacia do Rio Paraíba do Sul, que abrange os 

estados de Minas Gerais, Rio de Janeiro e São Paulo, foi afetada diretamente pela escassez hídrica e impactou os 

sistemas de abastecimento de água das regiões mais populosas e com maior demanda hídrica do Brasil já que, 

em 2015a Agência Nacional das Águas decretou cinco resoluções reduzindo gradualmente a vazão de retirada do 

Paraibuna, de 30m³/s para 7m³/s, medida para tentar recuperar seu volume útil, que chegou a ser operado abaixo 

de seu nível mínimo operacional, utilizando o volume morto (ANA, 2016).  

Destaca-se, na figura 3, que a maioria dos municípios afetados está localizada na Bacia Hidrográfica do Rio 

São Francisco, Bacia Hidrográfica do Rio Jequitinhonha, Bacia Hidrográfica do Rio Pardo e Bacia Hidrográfica 

dos Rios do Leste, bacias situadas em uma área denominada semiárido mineiro, região caracterizada 

naturalmente por altas temperaturas, baixas amplitudes térmicas, forte insolação e altas taxas de 

evapotranspiração, além de baixos índices pluviométricos, resultando em rios com baixa disponibilidade hídrica.  
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Figura 3: Região Semiárida mineira. Fonte: Os autores (2018). 

 

Dos 94 municípios pertencentes ao semiárido mineiro, 90 já foram afetados, ou seja, 96% dos municípios do 

semiárido já decretaram escassez por seca e estiagem e todas as bacias hidrográficas localizadas nessa região.  

Isso representa 1.452 decretos de um total de 2.326, aproximadamente 62% do total.  

É importante mencionar que as situações de secas e estiagens não são necessariamente consequências de 

índices pluviais abaixo do normal ou de teores de umidade de solos e ar deficientes. Ocorrem também devido ao 

manejo inadequado de corpos hídricos e bacias hidrográficas, como resultado da intervenção desordenada do ser 

humano no ambiente. Conforme afirma OCDE (2015), a crise hídrica na América Latina, em que pese as 

diferentes distribuições geográficas de água, é muito mais institucional que de disponibilidade. 

 

CONCLUSÕES 

Como proposto inicialmente, o trabalho analisou a evolução da legislação do estado de Minas Gerais, através 

dos decretos estaduais de emergência por seca e estiagem e identificou todos os municípios afetados, associando-

os com as respectivas unidades de gerenciamento hídrico, as chamadas bacias hidrográficas.  

Quanto à evolução da legislação o que se observa é o acompanhamento desta às questões sociais e 

econômicas e a importância da água sendo atribuída não só às questões ambientais, como também às questões 

sociais, tendo em vista que 78% dos empregos que constituem a mão de obra mundial são dependentes de 

recursos hídricos. 

 Para o estado de Minas Gerais nota-se que do total de 853 municípios, 217 (25%) já tiveram, em algum 

momento, decretada situação de emergência relacionada à disponibilidade hídrica, e que refletiram em restrição 

de consumo em 59,52% das bacias hidrográficas do estado. Apesar de redução no número de decretos no ano de 

2017, ainda é necessária a continuidade das ações de mitigação dos riscos, passando principalmente pela 

conscientização dos usuários. 
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A avaliação dos instrumentos de gestão dos recursos hídricos em termos de evolução e alocação permite ao 

governo e aos usuários a antecipação das ações de mitigação dos riscos associados à falta deste recurso, assim 

como o estabelecimento de medidas de controle de uso mais eficientes para prevenir a ocorrência. A antecipação 

do risco é sempre a melhor solução. 
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RESUMO 

O profícuo artigo apresenta os questionamentos apontados pelo CEIVAP – Comitê de Integração da Bacia 
Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul, após a expedição da Resolução nº 192 de 19 de dezembro de 2017 (MMA – 
Conselho Nacional de Recursos Hídricos), sob o ponto de vista da sua legalidade e aplicação, evidenciando e 
identificando os procedimentos que deverão ser adotados por este Comitê para o correto atendimento das 
medidas que compreendem atualização dos valores cobrados pelo uso dos recursos hídricos no âmbito desta 
bacia hidrográfica de domínio federal, no tocante ao ano corrente e posteriores, como também em observância 
aos anos anteriores sem a correspondente e necessária atualização, onde se pretende após o referido estudo obter-
se a segurança jurídica para propor as medidas condizentes sob o escopo técnico/administrativo, que se conclui 
com a proposição por este Comitê Federal da respectiva deliberação para a composição destes valores. 

Palavras Chaves: Legalidade; Atualização, Retroatividade; Resolução, Bacia Hidrográfica; Rio Paraíba do 
Sul; Cobrança pelo uso dos Recursos Hídricos; Política Nacional de Recursos Hídricos. 

I - INTRODUÇÃO 

Ao que toca este artigo, se perfaz importante antes de iniciar a discussão proposta, observar o tema sob o 
enfoque regulatório, haja vista ser a cobrança pelo uso dos recursos hídricos, instrumento econômico de gestão 
para a Política Nacional de Recursos Hídricos – PNRH. 

Anota a Consultoria Legislativa do Centro de Estudos e debates estratégicos da Câmara dos Deputados 
(2015) o seguinte: A cobrança é o instrumento de implantação mais complexo, mas, em compensação, é o que 
fornece melhores respostas à sua aplicação. 

Neste breve introito, porém, nos caberá pequenas observações sobre o instrumento de cobrança, a fim de dar-
lhe tangibilidade face ao conteúdo que será discorrido neste trabalho. 

A base legal nacional nos apoia sob o bojo fundante da sua necessidade, como bem expressa a legislação 
federal vigente e sob este ponto, frisamos que delimitaremos as observações, pois que é o objeto precípuo deste 
estudo, o tratamento deste instrumento normativo ao que tange a área geográfica da bacia hidrográfica do Rio 
Paraíba do Sul e desta sorte abrangendo, a composição, legalidade e discussões que proporão a posterior reflexos 
no âmbito dos três estados por onde serpenteia este grande rio. 

Outrossim, informa a Lei Federal nº 9433/97 sobre o citado: 

Art. 5º São instrumentos da Política Nacional de Recursos Hídricos: 

(...) 

IV - a cobrança pelo uso de recursos hídricos; 

(...) 
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Destarte, acerca da legalidade, podemos afirmar amplamente que enquanto instrumento regulatório da 
Política Nacional de Recursos Hídricos – PNRH, a cobrança pelo uso dos recursos hídricos é indiscutível e 
necessária e de interesse público. 

Podemos citar GODOY (2011) quando exterioriza: Isso nos permite apontar que, entre os estudiosos, não há 
um consenso sobre a relação existente entre precificação e alcance de bem-estar e, por decorrência, de que os 
instrumentos econômicos levarão inexoravelmente à melhor utilização dos recursos hídricos. Na verdade, existe 
um questionamento sobre a transposição da lógica de mercado para a gestão do bem público e comum. Nesse 
vertente, o preço é visto como um elemento técnico, um cálculo, a-político e sem refletir interesses e poderes, 
crenças e representações que a sociedade possui sobre o recurso natural. 

Sob o aspecto de fundamento, cabe a observação acerca do binômio principiológico da valorização da água e 
da capacidade contributiva dos usuários, muito embora, a doutrina informe acerca da abstração e generalidade de 
princípios como cita CARRAZA (2017), estes são indicadores afetos a legislação, pois que são a base que 
orienta a construção da norma e por isto, imprescindíveis. 

Desta forma é em nossa compreensão que o princípio da valorização da água é elemento objetivo, previsto 
inclusive na Lei Federal nº 9.433/97, no artigo 19, I, sendo positivado como o é nesta norma, perfaz-se como 
princípio expresso inerente ao estudo e regulação da cobrança pelo uso dos recursos hídricos. 

Outrossim, se pressupomos e concluímos na condição finita deste recurso, como também a relevante 
precaução com a sua escassez, há de se compreender de forma razoável que a valorização da água é inexorável 
para a vida como um todo, seja em sua perspectiva atual e das futuras gerações. 

Observando sob o lado diverso, a contextualização do usuário enquanto ator contributivo, o que nesta ótica 
impacta diretamente ao sistema, uma vez que, este contribuinte na obrigação de pagar deverá ter observado em 
seu favor uma mensuração valorativa proporcional, razoável, que lhe permita pagar pelo uso deste recurso. 

Em que pese o princípio da valorização da água ter tido a sua menção expressa na lei federal, o que se refere 
à capacidade contributiva dos usuários não teve referência na lei federal precitada e sim na Resolução nº 192 de 
19 de dezembro de 2017, onde será tratado abaixo, porém, em nosso entender este princípio é de igual 
importância.  

Ainda sob a seara da discussão de princípios, voltemos ao artigo citado in fine,uma vez que é de lá que 
advém a compreensão mesmo que genérica deste valor, tal como em paralelo, da capacidade contributiva dos 
usuários, conforme presente abaixo: 

Art. 19. A cobrança pelo uso de recursos hídricos objetiva: 

I - reconhecer a água como bem econômico e dar ao usuário uma indicação de seu real valor; 

Logo, esta indicação real de seu valor é elemento que contemplará o reconhecimento da água como bem 
econômico, e consoante ao binômio principiológico pretendido e supramencionado, virá oferecer assim ao 
usuário a razoabilidade esperada que atenda a capacidade contributiva e que este a pague efetivamente. 

II - DA NATUREZA JURÍDICA DO PREÇO PÚBLICO E DA APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS 
TRIBUTÁRIOS EM SUA ESPÉCIE. 

São dos axiomas principiológicos acima apresentados que se assevera a necessidade fundamental da 
cobrança pelo uso dos recursos hídricos, citamos para este fim (ANA 2014): Tendo em vista sua característica de 
bem público, uma maneira de induzir ao melhor uso seria utilizando seu valor econômico como insumo 
produtivo. Esse é o fundamento consagrado na Lei nº 9.433, de 1997, e que sustenta a implantação da Cobrança 
pelo Uso dos Recursos Hídricos como instrumento de gestão da nova política para as águas. 

Explica RIBAS (2016) que: Outro aspecto inovador da Política Nacional é que a água passou a ter valor 
econômico, o que significa que o usuário deverá pagar para utilizá-la. Atualmente, o que se paga não é a água de 
per si, mas os serviços de saneamento, tais como captação, tratamento, adução e distribuição de água potável, 
assim como a coleta e o tratamento de esgotos. A cobrança pela água é instrumento de política de recursos 
hídricos, mas ainda não foi amplamente regulamentada. 

A ilustre doutora precitada continua em sua afirmação com a seguinte consideração: Essa cobrança traz 
reflexos especialmente na área da economia, privilegiando o princípio da livre concorrência. Parte-se da 
afirmação de que uma condição preliminar de exercício de liberdade, inclusive da liberdade de ação econômica, 
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é um mínimo de igualdade. As externalidades positivas geradas pela simples apropriação da água pelo particular 
serão neutralizadas com a implantação do sistema de cobrança. 

Ou seja, a cobrança pelo uso dos recursos hídricos, sob a esfera jurídica, possui todo um entendimento que é 
naturalmente anterior a esta concepção fim, dando em conta o fato do estudo aplicado dos fatores que permeiam 
o complexo de disciplinas que atuam no contexto dos recursos hídricos e que, não obstante, agregam à 
construção imperiosa da legalidade do sistema vigente. 

Neste passo, fixa-se que não sobram espaços para uma discussão que se remeta na ilegalidade da cobrança, 
nos restando para este fim à compreensão do instituto do PPU (Preços Públicos Unitários) dentro do bojo do 
instrumento de cobrança. 

Com o advento da Resolução nº 192 de 19 de dezembro de 2017, publicada em 26/01/2018, restaram dúvidas 
ao CEIVAP sobre a validade para a aplicação do reajuste desta data em diante, ou acerca da não admissão de 
retroatividade deste reajuste a data pretérita face a expedição das Deliberações CEIVAP nº 218 e 220/2014, 
confirmando ou não a se a Resolução vislumbrava tais assertivas em detrimento a cumprir os critérios de 
legalidade. 

O Preço Público é figura jurídica, de contribuição não tributária, logo, é descabido qualquer aplicação dos 
princípios tributários a este instituto. 

Define HARET (2010): Por tudo exposto, preço ou tarifa pública é o valor devido pelo usuário como 
contraprestação de serviço público genérico praticado por ente parafiscal ou empresa pública em exploração de 
atividade econômica, cobrado não compulsoriamente em regime jurídico de direito privado, segundo política 
tarifária decorrente de uma concessão de serviço público. 

Logo, segundo COSTA (2017) A qualificação de determinada relação como tributária - ou não - tem 
relevância sob diversos aspectos, conforme já destacado na aula pertinente às receitas públicas, pois define o 
regime jurídico aplicável ao caso concreto. O tributo, receita pública derivada, submete-se a um regime jurídico 
especial que o diferencia daquele aplicável às receitas públicas de natureza meramente contratual (pagamento de 
preço público ou tarifa), em especial no que se refere à natureza e espécie de ato necessário para aumentar ou 
reduzir a carga ou o preço da exigência (se qualificada como tributo exige-se a edição de lei, em cumprimento ao 
princípio constitucional da legalidade), aos prazos de ações de cobrança (prazo prescricional etc.), a disciplina da 
execução (aplicabilidade ou não da Lei nº 6.830/80 — Lei de Execução Fiscal) etc. 

A cobrança é um dos instrumentos de gestão instituídos pela Política Nacional de Recursos Hídricos e tem 
como objetivo estimular o uso racional da água e gerar recursos financeiros para investimentos na recuperação e 
preservação dos mananciais das bacias. A cobrança não é um imposto, mas um valor fixado a partir da 
participação dos usuários da água, da sociedade civil e do Poder Público no âmbito dos comitês de bacia. O 
instrumento tem sido implementado a partir da aprovação, pelo CNRH, dos mecanismos e valores de cobrança 
propostos pelos comitês (ANA 2014). 

Citando a mesma referência acima firma-se: Diferentemente de instrumentos tradicionais utilizados pelas 
políticas públicas, a Cobrança pelo Uso não é considerada um imposto, mas um preço público. Seus mecanismos 
e valores são negociados a partir de debate público no âmbito dos Comitês de Bacia Hidrográfica e não por meio 
de decisões isoladas de instâncias governamentais, sejam elas do executivo ou do legislativo (ANA 2014). 

Consoante a isto, compreende-se que os valores arrecadados e provenientes da cobrança pelo uso dos 
recursos hídricos, alheio ao fato de não serem tributos, são controlados no que tange a sua destinação pela 
Administração Pública, sendo certo que, nesta relação é intrínseco que estes retornam em parte de forma direta a 
sociedade, sob a forma de atividades que visam sob o aspecto geral alcançar esculpido no artigo 2º da Lei 
Federal nº 9.433/97 conforme a seguir: 

Art. 2º São objetivos da Política Nacional de Recursos Hídricos: 

I - assegurar à atual e às futuras gerações a necessária disponibilidade de água, em padrões de qualidade 
adequados aos respectivos usos; 

II - a utilização racional e integrada dos recursos hídricos, incluindo o transporte aquaviário, com vistas ao 
desenvolvimento sustentável; 

III - a prevenção e a defesa contra eventos hidrológicos críticos de origem natural ou decorrentes do uso 
inadequado dos recursos naturais. 
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IV - incentivar e promover a captação, a preservação e o aproveitamento de águas pluviais.  
Em continuidade, o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (2008) fixou jurisprudência no sentido de que a 

remuneração dos serviços de água e esgoto, prestados por concessionária de serviço público, é de tarifa ou preço 
público, consubstanciando, assim, contraprestação de caráter não-tributário, razão pela qual não se subsume ao 
regime jurídico tributário estabelecido para as taxas. À guisa de exemplo, cito os seguintes julgados desta Corte, 
verbis: 

"EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS À DECISÃO DO RELATOR: CONVERSÃO 
EM AGRAVO REGIMENTAL. CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO: TAXA DE ESGOTO SANITÁRIO. 
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO POR CONCESSIONÁRIA. NATUREZA JURÍDICA DE PREÇO PÚBLICO. 

I. - Embargos de declaração opostos à decisão singular do Relator. Conversão dos embargos em agravo 
regimental. 

II. - A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que não se trata de tributo, mas de preço 
público, a cobrança a título de água e esgoto. Precedentes.  

III. - Embargos de declaração convertidos em agravo regimental. Não-provimento deste.” (RE n. 447.536-
ED, Relator o Ministro Carlos Velloso, Segunda Turma, DJ de 26.08.05) 

"Agravo regimental em agravo de instrumento. 2. Água e esgoto. Cobrança. Natureza jurídica. Preço público. 
Precedente. 3. Prequestionamento. Ocorrência. 4. Agravo regimental a que se nega provimento." (AI n. 516.402- 
AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 21.11.08) 

Tal jurisprudência, vem sobremaneira dar substância final, considerando o entendimento de tão alta corte 
acerca de eventuais dúvidas do regime elencado para este fim. 

Outrossim, por compreender que a natureza jurídica do preço público é não tributária, não há enfrentamento 
no que tange existir ou não as limitações principiológicas que são inerentes ao poder de tributar para a sua 
aplicação. 

IV - DA LEGALIDADE DA RESOLUÇÃO Nº 192 DE 19 DE DEZEMBRO DE 2017 (MMA – 
CONSELHO NACIONAL DE RECURSOS HÍDRICOS) 

Se faz percuciente entender, sobre a Resolução em destaque o seu cabimento, a sua presença no universo 
jurídico, ou seja, qual o elemento de irradiação desta norma e porque ela tem validade? 

Observemos o que nos ensina GODECKE: A atuação governamental para a correção das externalidades pode 
envolver a aplicação, individual ou combinada, de três tipos de políticas ambientais: instrumentos de comando e 
controle (C&C),via legislação e fiscalização; instrumentos econômicos (IE) e instrumentos educacionais. 

Não obstante, fruto de um melhor entendimento, observemos a Lei Federal nº 9433/97. 

Art. 35. Compete ao Conselho Nacional de Recursos Hídricos: 

(...) 

X - estabelecer critérios gerais para a outorga de direitos de uso de recursos hídricos e para a cobrança por 
seu uso. 

Em continuidade o disposto na Lei Federal nº 9984/2000. 

Art. 4º A atuação da ANA obedecerá aos fundamentos, objetivos, diretrizes e instrumentos da Política 
Nacional de Recursos Hídricos e será desenvolvida em articulação com órgãos e entidades públicas e privadas 
integrantes do Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos, cabendo-lhe:     

(...) 

VI - elaborar estudos técnicos para subsidiar a definição, pelo Conselho Nacional de Recursos Hídricos, dos 
valores a serem cobrados pelo uso de recursos hídricos de domínio da União, com base nos mecanismos e 
quantitativos sugeridos pelos Comitês de Bacia Hidrográfica, na forma do inciso VI do art. 38 da Lei no 9.433, 
de 1997; 

Destacando por fim o presente no artigo 38 da Lei Federal nº 9433/97. 

Art. 38. Compete aos Comitês de Bacia Hidrográfica, no âmbito de sua área de atuação: 
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(...) 

VI - estabelecer os mecanismos de cobrança pelo uso de recursos hídricos e sugerir os valores a serem 
cobrados; 

Ou seja, o que resulta a validade da resolução em tela é o aspecto legal que as legislações federais anotadas e 
supramencionadas afirmam. 

A RESOLUÇÃO Nº 192 DE 19 DE DEZEMBRO DE 2017, cumpre os requisitos que a lei direciona, no 
tocante a competência para a sua expedição e objetivo. 

Desta sorte em que pese ser a resolução um ato administrativo, a sua edição cumpriu os requisitos que a lei 
elencou, portanto não há o que se falar em ilegalidade, pois que atende aos preceitos que a CRFB/88 elenca no 
seu artigo 37. 

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito 
Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e 
eficiência e, também, ao seguinte:  

V - A RESOLUÇÃO, NATUREZA JURÍDICA, PARÂMETRO DE VALIDADE E SUAS NUANCES. 

Para este fim, como já mencionado, o instrumento normativo que cumpre o objetivo de dar a legalidade a 
atualização dos preços públicos, quer seja a Resolução CNRH nº 192 de 19 de dezembro de 2017. 

DI PIETRO (2008) leciona a seguir sobre o conceito de resolução: são formas de que se revestem os atos, 
gerais ou individuais, emanados de autoridades outras que não o Chefe do Executivo. 

MEIRELLES (2008) Resoluções são atos administrativos normativos expedidos pelas altas autoridades do 
Executivo (mas não pelo Chefe do Executivo, que só deve expedir decretos) ou pelos presidentes de tribunais, 
órgãos legislativos e colegiados administrativos, para disciplinar matéria de sua competência específica. 

Desta forma como já trouxemos as explicações neste presente trabalho, cumpre esta resolução enquanto ato 
administrativo, todos os requisitos exigidos pela lei vigente, no tocante ao seus elementos e atributos. 

No tocante à aplicação desta resolução o Comitê de Integração da Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul – 
CEIVAP apresentou diversos questionamentos em relação ao texto e a sua aplicação na prática. 

O ponto inicial para o encerramento das dúvidas presentes foi considerar o momento de produção de efeitos 
deste ato administrativo em tela, sendo estepublicado em diário oficial (D.O.) na data de 26/01/2018, frise-se que 
o próprio instrumento afirma acerca do início da sua produção de efeitos conforme o seu artigo 5º. 

Art. 5º - Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 

Neste diapasão, torna-se expresso e indiscutível o momento do início da sua produção de efeitos 
exteriormente. 

Mister considerar o que vislumbra a Resolução sobre a formalidade do reajuste e para tanto citamos: 

(...) 

Art. 2º - Os preços públicos unitários definidos para a cobrança pelo uso de recursos hídricos de domínio da 
União serão atualizados com base na variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo - IPCA do 
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE ou de índice que vier a sucedê-lo, observado o disposto no 
artigo 3º.  

§ 1º - Os Comitês de Bacia Hidrográfica de rios de domínio da União poderão apresentar ao CNRH proposta 
de outro índice oficial, desde que devidamente justificada, para o exercício subsequente a aprovação da matéria 
no plenário do Conselho. 

§ 2º - Para o exercício de 2018 e anos subsequentes, aplicar-se-á a variação do IPCA/IBGE ao preço público 
unitário vigente no interstício de 12 (doze) meses, apurado em outubro do ano anterior. 

Outrossim, a resolução fixa a variação dos valores que serão atualizados já no exercício de 2018 e 
subsequentes, fazendo referência ao índice apurado em outubro de 2017, ou seja, expressamente o ato 
administrativo já designa referencial indicativo e o período, não admitindo alteração dos índices neste ano 
corrente citado. 
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O parágrafo primeiro deste artigo, atribui faculdade aos CBH’s na apresentação de proposta de substituição 
do índice em tela, desde que devidamente justificada, no entanto, com o constante do parágrafo 2º em sequência, 
reitera-se o nosso entendimento de que para o ano corrente tal proposta não é cabível. 

Corrobora para este fim o constante do artigo 3º desta resolução. 

Art. 3º - Os Comitês de Bacia Hidrográfica de rios de domínio da União poderão submeter à aprovação do 
Conselho Nacional de Recursos Hídricos, na forma do disposto nos artigos 35 e 38 da Lei nº 9433/1997, até o 
dia 30 de junho de cada ano, mecanismos de adequação e atualização de valores a serem cobrados no ano 
subsequente pelo uso dos recursos hídricos de domínio da União.  

§ 1º - A adequação de que trata o caput deverá garantir a compatibilidade entre os valores arrecadados e os 
valores a serem aplicados na aquisição de bens e nas atividades operacionais e administrativas das agências de 
bacias ou entidades delegatárias e comitês, observados os princípios da valorização da água e da capacidade 
contributiva dos usuários. 

§ 2º - Caso o comitê não apresente a proposta para a recomposição dos valores cobrados nos exercícios 
anteriores à aprovação da presente Resolução, aplicar-se-á, para o exercício de 2019, a variação do IPCA/IBGE 
ao preço público unitário vigente do mês da sua aprovação por Resolução do CNRH até o mês de outubro de 
2018.  

§ 3º - O prazo mencionado no caput deste artigo tem seu início na data de publicação da presente Resolução. 

Desta sorte, observando o texto do artigo supramencionado, confirma-se objetivamente o suscitado acima, 
uma vez que o ilustre CNRH estabelece o prazo limite até 30 de junho de cada ano, para a apresentação caso 
desejem, mecanismos de adequação e atualização de valores a serem cobrados no ano subsequente pelo uso dos 
recursos hídricos de domínio da União. 

Assim, estabelecido o lapso temporal nesta resolução, entendemos que o órgão não atribui possibilidade de 
reformulações nos índices propostos neste ano corrente. 

VI - POSSÍVEL RETROATIVIDADE E DELIBERAÇÕES CEIVAP, CABIMENTO LEGAL, 
REGULAÇÃO, COMPETÊNCIA DO COMITÊ. 

No que tange a legalidade da retroatividade da atualização dos índices, aos valores cobrados nos exercícios 
anteriores, a resolução também se faz expressa, asseverando que a não apresentação pelos CBH’s de proposta de 
recomposição destes valores, será considerada a variação do IPCA/IBGE ao preço público vigente unitário 
vigente do mês da sua aprovação por Resolução do CNRH até o mês de outubro de 2018. 

Ou seja, na ausência da apresentação da referida proposta que consignará uma recomposição para os 
exercícios anteriores, será utilizado o índice em tela já definido na própria resolução, considerando para tanto em 
sua aplicação o interregno de tempo da aprovação pelo douto CNRH por resolução, até o derradeiro mês de 
outubro de 2018. 

A Resolução nº 192 de 19 de dezembro de 2017, não poderia traçar de forma específica ao que nos parece 
um período expresso para um referencial retroativo, compreendemos que a sua competência é a de atribuição em 
critérios gerais, logo, observando o marco de última atualização dos valores que estão presentes na 
DELIBERAÇÃO CEIVAP 218 e sua alteração na nº 220 ambas de 2014, sendo estas aprovadas pela 
RESOLUÇÃO CNRH nº 162 de 15 de dezembro de 2014, que fora publicada em 25/02/2015, lhe conferindo a 
eficácia. 

(...) 

Art. 1º Aprovar os mecanismos de cobrança pelo uso de recursos hídricos de domínio da União da Bacia 
Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul, nos termos do Anexo I da Deliberação CEIVAP nº 218, de 25 de setembro 
de 2014, conforme proposto pelo Comitê de Integração da Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul - CEIVAP.  

Art. 2º Aprovar os valores a serem cobrados pelo uso de recursos hídricos de domínio da União da Bacia 
Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul, nos termos do art. 1º do Anexo II da Deliberação CEIVAP nº 218, de 25 de 
setembro de 2014.  

Art. 3º Para os fins desta Resolução, deverão ser consideradas as acumulações, derivações, captações e 
lançamentos insignificantes estabelecidos no art. 2º da Deliberação CEIVAP nº 218/2014. 
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Art. 4º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 

Portanto, em se tratando de recomposição dos valores cobrados nos exercícios anteriores, deve se considerar 
o período entre fevereiro de 2015 a 2018, considerando que os índices normatizados para este ano corrente, serão 
atualizados com o fulcro a Resolução CNRH nº 192 de 19 de dezembro de 2017. 

O exposto acima, seguiu devidamente apresentado na 2ª Reunião Extraordinária da Câmara Técnica 
Consultiva do CEIVAP, em 13 de março de 2018 com a devida explanação aplicada aos artigos presentes na 
resolução em comento, oferecendo condições de que o CEIVAP possa, embasado neste aspecto tomar o melhor 
caminho na aplicação dos dispositivos elencados, com base no seu entendimento técnico e administrativo.  

VII - DELIBERAÇÃO CEIVAP Nº 259/2018 DE 05/04/2018 

O resultado de toda contextualização acima, promoveu ao Comitê Federal a possibilidade observando os seus 
critérios administrativos e técnicos, a expedição da DELIBERAÇÃO CEIVAP Nº 259/2018. 

A orientação comentada da resolução artigo a artigo, analisando possíveis interpretações e consolidando-se 
com as deliberações institucionais já presentes, mitigou assim a insegurança jurídica para a tomada da decisão 
prática e de procedimentos de cunho técnico. 

O referido documento como previsto na Resolução CNRH nº 192 de 19 de dezembro de 2017, fora 
encaminhando ao Conselho Nacional de Recursos Hídricos para a observância dos critérios elaborados e 
aprovação do destacado órgão. 

Vale destacar que a deliberação com fulcro no seu artigo 5º, respeita os critérios elaborados, uma vez que 
embora aprovada no órgão máximo deste Comitê Federal, o ato administrativo em voga só promoverá efeitos 
após a sua aprovação pelo CNRH e posteriormente aos demais atores afetos ao tema. 

VIII- CONCLUSÕES 

Dessarte, após as exposições apresentadas, objeto de tema vastamente discutido no âmbito do CEIVAP 
conclui-se que a Resolução nº 192 de 19 de dezembro de 2017 (MMA – Conselho Nacional de Recursos 
Hídricos) anota a produção de efeitos no tocante a atualização dos valores já neste exercício de 2018, 
considerando a publicação em D.O. desta em conformidade com o expresso no referido ato. 

A Resolução nº 192 de 19 de dezembro de 2017 (MMA – Conselho Nacional de Recursos Hídricos) informa 
em seus artigos a formalidade que deverá ser dispensada em procedimentos a serem adotados para a 
recomposição dos valores cobrados nos exercícios anteriores. 

Se faz possível analisar a retroatividade dos valores a serem atualizados que foram chancelados a partir da 
Resolução nº 162 de 15 de dezembro de 2014 (MMA – Conselho Nacional de Recursos Hídricos), tendo sido 
publicada em 25/02/2015 até a data fim de 2017 considerada como referência para atualização, sendo proposta as 
medidas constantes e já citadas no item acima pelo douto CEIVAP. 

O CEIVAP poderá propor para os anos subsequentes mecanismos de adequação e atualização de valores a ser 
aprovados pelo CNRH. 

Assim, ultrapassadas as questões de dúvidas no tocante a estrutura da Resolução, propõe o CEIVAP o 
disposto na já citada Deliberação CEIVAP nº 259/2018. 
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Resumo 

O reuso de efluentes de Estações de Tratamento de Esgotos - ETE já é prática comum em diversos países do 

mundo e, atualmente, vem se tornando mais frequente no Brasil. Essa prática visa minimizar os impactos 
decorrentes da escassez hídrica de forma a adotar a água de reuso para fins menos nobres, permitindo maior 

disponibilidade para demandas mais nobres como o abastecimento público. A Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba 

do Sul, objeto do presente estudo vem passando por um elevado estresse hídrico desde o ano de 2014. Dessa 

forma, neste trabalho, foi realizada uma estimativa da capacidade disponível de reuso dos efluentes das ETEs 

inseridas no contexto dessa bacia, para fins de irrigação e uso agrícola. Para desenvolvimento do trabalho, foram 

adotados os dados levantados e apresentados no Atlas Esgotos – Despoluição de Bacias Hidrográficas, elaborado 

pela Agência Nacional de Águas – ANA e publicado em 2017. Assim, foi possível observar que atualmente 

existem 101 ETEs em operação, distribuídas em 41 municípios, dos 184 localizados na área da bacia. Dentre 

todas as ETEs estudadas, observou-se que a vazão de 917 L/s é proveniente de ETEs com grau primário ou 

primário avançado com eficiência de remoção de matéria orgânica inferior a 80% (Categoria 01); já a vazão de 

3.373 L/s corresponde a um efluente do tipo secundário, proveniente de unidades com eficiências de remoção de 
matéria orgânica acima de 80% (Categoria 02); e 81 L/s correspondem a efluentes terciários que passaram por 

alguma etapa de desinfecção (Categoria 03). Assim, os efluentes da Categoria 02, devem passar por uma etapa 

de desinfecção para serem disponibilizados ao reuso e essa vazão representa aproximadamente 10% da demanda 

hídrica da bacia para o setor de irrigação. Já a vazão efluente da Categoria 03, teoricamente pronta para o reuso, 

representa somente 0,5% dessa demanda hídrica. Por fim, os efluentes da Categoria 01 necessitariam ainda de 

altos investimentos para sua adequação ao reuso, já adotam somente tecnologias primárias ou primárias 

avançadas em seus fluxogramas. Ressalta-se que no caso da Categoria 02, o reuso da totalidade desse efluente 

para a irrigação permitiria manter no rio Paraíba do Sul e seus afluentes uma vazão que atenderia uma população 

de aproximadamente 20 milhões de habitantes.    

Introdução  

Com o objetivo de aprimorar a gestão de recursos hídricos no Brasil, o território nacional foi dividido em 12 

Regiões Hidrográficas, pelo Conselho Nacional de Recursos Hídricos (CNRH) através da Resolução CNRH nº 
32, de 15 de outubro de 2003. A Região Hidrográfica do Atlântico Sudeste é a segunda mais populosa do Brasil 

e representa uma alta diversidade de atividades econômicas, além de contemplar um expressivo parque 

industrial, (ANA, 2017). Nela, se encontra a Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul, objeto desse estudo. 
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A Bacia do Rio Paraíba do Sul abrange 184 municípios dos estados de Minas Gerais, São Paulo e Rio de 

janeiro, sendo 39 localizados no estado de São Paulo, 57 no estado do Rio de Janeiro e 88 em Minas Gerais, com 

territórios totais ou parcialmente inseridos nos limites da Bacia. A área de drenagem é de 61.301 km², sendo que 

22,73% estendem-se pelo estado de São Paulo, 43,51% pelo estado do Rio de Janeiro e 33,76% pelo estado de 
Minas Gerais (AGEVAP, 2014). Exatamente por cortar mais de um estado o rio Paraíba do Sul é considerado 

um corpo hídrico federal e sua gestão engloba as 3 esferas do poder (AGEVAP, 2011). 

Dos três estados pertencentes à bacia, o Rio de Janeiro é o mais dependente demandando aproximadamente 

66% da água da bacia, seguido por São Paulo com 24% e Minas Gerais com apenas 10% (PSR, 2013). O rio 

Paraíba do Sul e seus afluentes abastecem 17,6 milhões de habitantes e 83% destes, encontram-se da região 

metropolitana do Rio de Janeiro, já que o Rio Guandu, principal fonte de abastecimento do Rio de Janeiro, é 

alimentado pela transposição das águas do Paraíba do Sul. É importante destacar que os principais usos 

consuntivos da bacia em 2010 eram: irrigação representando 82% de toda a água consumida, abastecimento 

urbano e rural consumindo 8%, industrial consumindo 7% e dessedentação de animais completando o total de 

3% da água consumida (AGEVAP, 2011). 

A Resolução nº 211 da ANA (2013), dispõem sobre as normas a serem adotadas para a operação do Sistema 

Hidráulico do Rio Paraíba do Sul, que compreende tanto os reservatórios localizados na bacia, como as 
estruturas de transposição para o Sistema Guandu. Após a promulgação dessa Resolução, devido à escassez 

hídrica que acometeu a região em 2014, várias resoluções têm sido revisadas sobre o tema como uma maneira de 

diminuir a vazão liberada pelos reservatórios da bacia e preservar seus estoques, garantindo o atendimento aos 

usos múltiplos na bacia, especialmente, o abastecimento humano (ANA, 2015). 

Desde 2014 a Bacia do Rio Paraíba do Sul vem enfrentando a pior estiagem dos últimos 85 anos, o que 

afetou a disponibilidade de água bruta e resultou nas reduções das vazões tanto do rio Paraíba do Sul quanto do 

rio Guandu. Neste cenário, tanto o setor público como o setor privado adotaram políticas com vistas à redução da 

captação de água na bacia, como forma de garantia do abastecimento doméstico. Caso essas políticas não 

tivessem sido adotadas, a estação seca do ano de 2015 teria se iniciado com os principais reservatórios da região 

operando em seus volumes mortos (BRITTO; CARNEIRO; JOHNSSON, 2015). Já em 2017 segundo o 

Ministério de Integração Nacional, 15 municípios pertencentes à bacia tiveram reconhecimentos vigentes devido 
a estiagem, sendo que 14 municípios foram declarados em estado de situação de emergência e 1 município foi 

declarado em estado de calamidade pública. Todos esses municípios se encontravam no estado do Rio de 

Janeiro, (MI, 2017). 

Nos dias atuais, aproximadamente 2/3 de toda a população mundial já convive com a escassez de água pelo 

menos em um mês do ano, e aproximadamente 500 milhões de pessoas vivem em áreas onde o consumo de água 

já supera sua disponibilidade (WWAP, 2017). O documento denominado The Global Risks Report, elaborado 

por ocasião do Fórum Econômico Mundial (realizado em Genebra, na Suíça, no ano de 2016) afirma que a crise 

da água será o problema mundial mais preocupante tanto para as pessoas como para a economia nos próximos 10 

anos (WEF, 2016). Assim, é sabido que se torna essencial a redução global do consumo de água, a busca por sua 

utilização racional e a priorização de formas sustentáveis para seu manejo, visando o atendimento das 

necessidades, porém minimizando os impactos ambientais decorrentes do seu uso (DORIGON e TESSARO, 

2010).  

O reuso de efluentes se apresenta como uma importante ferramenta de uso racional de água no âmbito da 

gestão de recursos hídricos. Essa prática, além de mitigar os impactos no meio ambiente, decorrentes do 

lançamento de efluentes, reduz a captação de água dos mananciais permitindo maior disponibilidade hídrica para 

os diversos fins.  

De acordo com a Resolução do Conselho Nacional de Recursos Hídricos, CNRH n° 54/2005, o reuso de 

águas pode ser direito ou indireto e ainda pode ser adotado para diferentes fins. O reuso direto ocorre quando há 

a condução dessa água ao local de utilização, de maneira planejada, sem lançamento ou diluição prévia em 

corpos hídricos superficiais ou subterrâneos.  No caso do reuso indireto, essa utilização se dá após a diluição em 

rios ou aquíferos. Para o reuso direto não potável, a Resolução CNRH n° 54/2005, também define as seguintes 

modalidades: i) reuso para fins urbanos – irrigação paisagística, lavagem de logradouros públicos e veículos, 

desobstrução de tubulações, construção civil, edificações e combate a incêndio dentro da área urbana; ii) reuso 
para fins agrícolas e florestais – produção agrícola e cultivo de florestas plantadas; iii) reuso para fins ambientais 



 

3  

 

– implantação de projetos de recuperação do meio ambiente; iv) reuso para fins industriais – processos, 

atividades e operações industriais; v) aquicultura – criação de animais ou cultivo de vegetais aquáticos.   

O ciclo do uso da água já adota princípios de reuso. Em ambientes urbanos, rurais e industriais, os efluentes 

lançados nos corpos hídricos são misturados às águas. Posteriormente, à jusante, essas águas são captadas para 
diversos fins, caracterizando o reuso indireto. No Brasil, pratica-se com certa frequência o reuso indireto de 

maneira não planejada, já que em muitos casos, a gestão de lançamento de efluentes e captação de águas em uma 

bacia é ineficiente. Na Inglaterra, segundo Silva et al (2016), o lançamento de um efluente de muito boa 

qualidade no rio Chelmer,  nas proximidades de Langford, é considerado uma prática de reuso potável indireto, 

já que há uma captação para abastecimento público doméstico a 8 km de distância do ponto de lançamento.  

Em todo mundo, o reuso de efluentes de Estações de Tratamento de Esgotos - ETEs vem sendo adotado para 

fins de minimizar os impactos de eventos severos de estresse hídrico. Países da região do mediterrâneo, do 

oriente médio, da Oceania e da América Central enfrentam graves problemas de abastecimento público, e o 

reuso de efluentes para fins menos nobres ou até mesmo para uso potável nessas regiões é adotado para aumentar 

a disponibilidade hídrica das bacias hidrográficas (SILVA et al, 2016) 

Os efluentes de ETEs podem apresentar muito boa qualidade em função das tecnologias adotadas nos 

fluxogramas implantados. Comumente adota-se a nomenclatura de etapa primária, secundária e terciária para 
classificar os desempenhos de uma ETE em relação à remoção de poluentes específicos. Assim, entende-se que 

efluentes de etapas terciárias apresentam melhor qualidade. Entretanto, no Brasil, já se adota o reuso para fins 

menos nobres de efluentes secundários clorados, atendendo diretrizes de reuso determinados pela Organização 

Mundial de Saúde (OMS) e pelo Programa de Pesquisa em Saneamento Básico (PROSAB). Segundo Bastos et 

al (2008), essas são as principais diretrizes de reuso de efluentes utilizadas no país, visto que no território 

nacional ainda não é possível contar com um aspecto legal federal que aborde parâmetros de qualidade de água 

para os diversos fins de reuso.  

Objetivos 

O objetivo do presente trabalho é avaliar a possibilidade da introdução da água de reuso de estações de 

tratamento de esgotos como fonte de água na matriz hídrica da Bacia Hidrográfica do Paraíba do Sul. Para isso, 

foram estudados os seguintes objetivos específicos: 

 Definição dos municípios da Bacia que possuem estações de tratamento de esgotos e classificação das 

vazões efluentes em diferentes níveis de desempenho na remoção de poluentes; 

 Avaliação da disponibilidade hídrica e da demanda de água atual da Bacia Hidrográfica do Paraíba do 

Sul para irrigação e uso agrícola; 

 Cálculo da estimativa de capacidade de produção de água de reuso para fins de irrigação e uso agrícola 

no âmbito da Bacia. 

Materiais e Métodos 

O trabalho foi desenvolvido a partir dos estudos gerados pelo Atlas Esgotos – Despoluição de Bacias 

Hidrográficas, elaborado pela Agência Nacional de Águas – ANA e publicado em 2017. O Atlas é um 

documento público que apresenta avaliações detalhadas em relação à abordagem dos recursos hídricos aplicada 

ao setor do saneamento, para cada uma das 5570 sedes urbanas do Brasil (ANA, 2017). Neste estudo, além de 
diversas informações relevantes para a gestão de recursos hídricos e saneamento, estão apresentados os seguintes 

dados que foram usados no desenvolvimento do presente trabalho de pesquisa para os municípios da bacia 

hidrográfica do Paraíba do Sul: 

 Existência de ETE; 

 Tecnologias de tratamento adotadas no fluxograma da ETE; 

 Eficiência na remoção de matéria orgânica; 

 Vazão atual; 

 Situação (em operação, em projeto ou em obra); 

Os itens tecnologia de tratamento adotada no fluxograma da ETE e eficiência na remoção de matéria 

orgânica foram usados com o objetivo de se inferir sobre a qualidade atual do efluente final e ainda de se propor 

uma etapa avançada para a desinfecção nos casos de fluxogramas finalizados em etapa secundária.  
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É importante destacar, que em relação à desinfecção de efluente, existem algumas tecnologias disponíveis, 

tais como cloração, radiação UV (natural e artificial), ozonização, filtração de areia/carvão e os processos que 

envolvem membranas. Essas tecnologias apresentam ações distintas em função de operações unitárias que 

adotam processos físicos, químicos, biológicos ou uma interação entre eles, além de custos também diferentes 
tanto para operação e manutenção como para implantação. No Brasil, há uma forte característica de adoção da 

tecnologia de cloração, mesmo sabendo-se da possível formação de trihalometanos em presença de matéria 

orgânica. Entretanto, segundo Souza e Santos (2016), em alguns países do mundo, como é o caso da Holanda, 

não se permite a adoção do cloro para desinfecção nem mesmo da água de abastecimento. Ainda no Brasil, as 

lagoas de maturação, que abordam a radiação UV natural, são adotadas como últimas unidades de um conjunto 

clássico de lagoas ou até mesmo como polimento do efluente do reator UASB. Nestes casos, o decaimento 

bacteriano ocorre em função da radiação UV natural, da predação de outros organismos superiores, da 

competição por alimentos e ainda por sedimentação. A tecnologia de ozonização envolve um elevado custo e 

uma complexidade operacional em função da necessidade de produzir o ozônio in loco através de um 

ozonizador. Por fim, os processos que envolvem membranas vêm ganhando espaço no Brasil e já apresentam 

ampla utilização em todo o mundo. Assim, as membranas, podem alcançar a remoção de bactérias e de vírus de 

acordo com o tamanho dos seus poros. Entretanto, essa tecnologia acompanha um elevado consumo de energia 
elétrica que consequentemente eleva o seu custo operacional e ainda demanda uma operação qualificada.   

Assim, percebe-se que cada tipologia de reuso demanda uma determinada tecnologia de desinfecção. Sabe-

se, por exemplo, que o reuso urbano, conforme já destacado neste texto, é adotado para usos de água pouco 

nobres. Sendo assim, demandam tecnologias de desinfecção menos eficientes. Entretanto, o uso mais nobre que é 

o abastecimento público demanda tecnologias de desinfecção mais eficientes, como é o caso das membranas.  

Dessa forma, foram definidas categorias de estudo, em relação ao desempenho na remoção de poluentes, 

conforme é possível observar na Tabela 01. Essa categorização teve o objetivo de classificar os efluentes em três 

situações: 1) ETEs que requerem altos investimentos para adequação do efluente ao reuso, já que necessitam 

ainda de uma etapa secundária ou um polimento anteriormente à desinfecção. 2) ETEs que deveriam acrescentar 

somente uma etapa de desinfecção em seus fluxogramas para disponibilizarem o efluente ao reuso, já que 

apresentam qualidade de efluente secundário; 3) ETEs que poderiam fornecer diretamente o efluente para reuso, 
por levarem em consideração em seus fluxogramas alguma tecnologia com objetivo de remoção de organismos 

patogênicos. 

Tabela 01 – Categorização das ETEs localizadas nos municípios da bacia hidrográfica do rio Paraíba do Sul em 

função dos desempenhos em relação à remoção de matéria orgânica 

Categoria Fluxogramas abordados Faixa de eficiência de 
remoção de matéria 

orgânica 

Observações 

01 Fluxogramas que adotam somente uma etapa 
primária ou etapa primária avançada, com 

eficiência de remoção de matéria orgânica 
inferior a 80%. Importante ressaltar que aqui 
foram incorporados alguns fluxogramas 
secundários que no estudo original da ANA 
apresentaram eficiências inferiores a 80% de 
remoção de matéria orgânica. 

< 80% Essas ETEs deveriam passar 
por adequações mais 

elaboradas a fim de oferecerem 
efluentes aptos à desinfecção e 
posteriormente serem 
incorporados ao reuso. 

02 Fluxogramas que adotam até etapa secundária 
com eficiência de remoção de matéria orgânica 
acima de 80%. Ressalta-se que aqui, além de 

sistemas secundários, foram incorporados 
sistemas primários avançados que apresentam 
eficiência superior a 80% e sistemas terciários 
para remoção de nutrientes. 

> 80% Neste caso, trata-se de 
efluentes que estariam aptos a 
passarem somente por uma 

etapa de desinfecção para 
serem oferecidas ao reuso. 

03 Fluxogramas que adotam alguma tecnologia de 
remoção de organismos patogênicos em seu 
fluxograma, como as lagoas de maturação. 

> 80% e desinfecção Efluentes que estariam aptos ao 
reuso direto. 
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A partir do entendimento e da compilação dos dados apresentados no Atlas Esgotos – Despoluição de Bacias 

Hidrográficas (2017), o trabalho se desenvolveu a partir do seguinte fluxograma: 

 

Por fim, as vazões de cada categoria foram comparadas à vazão captada na bacia para a irrigação e uso 

agrícola, que segundo dados do próprio comitê da bacia, o CEIVAP, esteve em torno de 30.000 L/s no ano de 

2001 (CEIVAP, 2001). 

Resultados e Discussão 

No presente estudo, pôde-se observar que somente 41 dos 184 municípios que compõem a bacia hidrográfica 

do Paraíba do Sul possuem pelo menos uma Estação de Tratamento de Esgotos em operação. Ressalta-se aqui, 

que conforme descrito no próprio Atlas Esgotos, em alguns municípios em todo o país, não houve interlocução 

entre a ANA e a prefeitura municipal para coleta de dados. Dessa forma, é possível que alguns municípios da 
bacia tenham ETE, entretanto não estão aqui representadas. Assim, as ETEs distribuídas nos 41 municípios 

mencionados, somam um total de 101 unidades, com vazões variando entre a mínima de 0,3 L/s (ETE Pedrinhas 

em Guaratinguetá) e a máxima de 826,4 L/s (ETE Lavapés em São José dos Campos). 

Na Tabela 02 podem ser observadas as principais características dos municípios que possuem ETE no âmbito 

da Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul e as principais características desses ETEs. Ainda, as vazões de 

operação de cada uma delas encontram-se categorizadas conforme já descritos anteriormente.   

Tabela 02 - Municípios com ETE na bacia hidrográfica do rio Paraíba do Sul e características de população e 

vazões totais geradas no município e tratadas. 

Município 

 UF 

População 

Urbana 
(2013) 

ETE no Município Eficiência 

Adotada 
(%) 

Fluxograma  Vazão afluente por 

Categoria (L/s) 

01 02 03 

Argirita – MG 2.209 Argirita 70,0 RA 2,6     

Carangola – MG 26.916 Carangola 65,0 RA 6,5     

Juiz de Fora - 
MG 

539.735 Barbosa Lage 90,0 LAAP   70,0   

Barreira do Triunfo 94,0 LAAP   18,0   

Muriaé – MG 97.940 José Cirilo 72,0 RA + FA 10,0     

Safra 72,0 RA + FA 20,0     

Dornelas 78,0 RA + FA 17,0     

Pedra Dourada - 
MG 

1.392 Pedra Dourada 80,0 RA + LF   2,5   

Barra do Piraí - 
RJ 

93.396 Califórnia 60,0 RA 10,5     

Manibra 60,0 RA 10,5     

Campos dos 
Goytacazes – RJ 

430.894 Guarus 95,0 RA+FAS    34,1   

Codin 84,0 LA   14,2   

Imperial 97,0 RA+FAS    33,5   

Donana 78,0 RA+FAS  13,6     

Paraíba 85,0 LA    133,8   

Chatuba 90,0 RA+LA-N*   67,4   

Italva – RJ 10.491 Italva 60,0 RA 5,2     

Miguel Pereira – 
RJ 

21.652 Miguel Pereira 90,0 LAAP   13,0   

Definição dos 
municípios da 

Bacia que 
possuem ETE 

Conhecimento 
das tecnologias 

envolvidas na (s) 
ETE (s) de cada 

um desses 
municípios 

Classificação de 
cada ETE em um 
das 3 categorias 

definidas 
anteriormente 

Definição da 
vazão atual de 

operação de cada 
uma das ETEs e 
alocação deste 

valor na 
categoria 

correspondente 

Cálculo das 
vazões totais em 

operação em 
cada uma das 3 

categorias 
definidas 

anteriormente 
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Tabela 02 - Municípios com ETE na bacia hidrográfica do rio Paraíba do Sul e características de população e 

vazões totais geradas no município e tratadas (continuação). 

Município 
 UF 

População 
Urbana 

(2013) 

ETE no Município Eficiência 
Adotada 

(%) 

Fluxograma  Vazão afluente por 
Categoria (L/s) 

01 02 03 

Nova Friburgo – 
RJ 

161.158 Campo do Coelho 85,0 MBBR   5,0   

Olaria – NF  85,0 MBBR   120,0   

Centro – NF  85,0 MBBR   100,0   

Petrópolis - RJ 283.160 Palatinato 89,0 RA + LA   160,0   

Terminal Rodoviário 65,0 RA 2,0     

Unimed 78,0 RA+FAS  1,0     

Cocada 81,0 FS + FA 1,0     

Roseiral 35,0 FS + FA 1,0     

Quitandinha 78,0 RA+FAS  250,0     

Granja Brasil 81,0 RA+FAS    9,0   

Biossistema Nogueira 72,0 RA + FA 2,0     

Sistema Piabanha 95,0 MBBR   120,0   

Biossistema V. Ipaneam 72,0 RA + FA 1,0     

Correias 96,0 RA+FAS    15,0   

Biossistema V. 
Carangola 

87,0 LAE +LM 
+Wetlands 

    1,0 

Ceará 72,0 FS+FA 1,0     

B. Quarteirão Brasileiro 89,0 RA + FA   2,0   

Getúlio Vargas 35,0 FS+ FA 1,0     

Biossistema Bonfin 73,0 RA + FA 1,0     

Taquara 35,0 FS+ FA 1,0     

Piraí – RJ 21.625 Sub bacia A 65,0 RA 3,6     

Sub bacia D 65,0 RA 11,6     

Resende - RJ 115.722 Alegria 78,0 RA + FAZ 37,4     

Contorno 90,0 LAB   10,0   

Monet 85,0 RA + LA   4,3   

Isaac POliti 86,0 LAE+ LF   4,3   

Sev Artis 90,0 LAAP   37,4   

Aman 90,0 LAN+ LF 
+LM 

    28,3 

São João da 
Barra – RJ 

26.638 São João da Barra 60,0 RA 3,6     

Três Rios - RJ 76.418 Bairro Cidadão 65,0 RA 6,7     

Volta Redonda – 
RJ 

261.403 Eng. Gil Portugal 95,0 RA + LA    126,4   

Santa Rita 85,3 RA + FP   27,1   

Volta Grande IV 70,8 RA 8,4     

Bugio 89,2 RA   5,6   

Curral 90,8 LAB   22,6   

Poço 81,4 LAB   6,1   

Eng. Silvino Streva 70,6 RA + FP  8,3     

Aparecida - SP 35.625 Aparecida 80,0 LAB   49,1   

Arapeí – SP 1.911 Arapeí 81,0 RA + LA   1,5   
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Tabela 02 - Municípios com ETE na bacia hidrográfica do rio Paraíba do Sul e características de população e 

vazões totais geradas no município e tratadas (continuação). 

Município 
 UF 

População 
Urbana 

(2013) 

ETE no Município Eficiência 
Adotada 

(%) 

Fluxograma  Vazão afluente por 
Categoria (L/s) 

01 02 03 

Arujá – SP 78.081 Arujá 82,0 LAE+LD   74,5   

São Miguel 86, LA   5,9   

Vila Arujá 30,0 RA 2,1     

Bananal – SP 8.522 Bananal 75,0 LF 10,4     

Caçapava – SP 76.723 Bacia Central 75,0 LF 57,5     

Bacia Leste 82,0 LAE+LD   52,4   

Bacia Oeste 82,0 LAE+LD   49,0   

Cachoeira 
Paulista – SP 

25.960 Cachoeira Paulista 75,0 LF 18,0     

Canas – SP 4.383 Canas 75,0 LF 4,5     

Guararema – SP 23.819 Guararema - Sede 90,0 LAB   6,6   

Guaratinguetá – 
SP 

112.088 Campo do Galvão 94,0 LAAP   22,6   

Vila Bela 88,0 LAAP   18,4   

Pedrinhas 94,0 LAAP   0,3   

Igaratá – SP 7.338 Igaratá 75,0 LF 5,5     

Jacareí – SP 219.983 Vila Branca 90,2 LA   11,6   

Santa Paula 82,4 LA   8,5   

22 de Abril 84,1 RA + LA    2,6   

Parque Meia-Lua 92,3 LA   9,1   

Bandeira Branca 85,5 LAAP   4,2   

São Silvestre 84,0 LF   7,5   

Central 86,5 RA + LA    110,0   

Jambeiro – SP 2.809 Jambeiro 81,0 RA + FA   4,2   

Lagoinha – SP 3.219 Lagoinha 85,0 LA   4,0   

Lavrinhas – SP 6.379 Capela do Jacu 81,0 LA   2,8   

Lorena – SP 83.864 Lorena 75,0 LAN+LF 121,7     

Monteiro Lobato 
– SP 

1.891 Monteiro Lobato 35,0 FS + FA 2,1     

Pindamonhan-
gaba – SP 

151.413 Sede 75,0 LAN + LF 149,0     

Araretama 90,0 LAB   67,7   

Moreira Cesar 75,0 LAN+LF 100,0     

Redenção da 
Serra – SP 

2.258 Redenção da Serra 90,0 LAB   2,1   

Roseira - SP 9.656 Roseira 82,0 LAE+LD   11,6   

São José do 
Barreiro - SP 

2.949 São José do Barreiro  
 

75,0 LAN + LF 4,6     

São José dos 
Campos - SP 

659.558 Lavapés 90,0 LAAP   826,4   

Pararangaba 95,0 LAAP   300,4   

Vista Verde 89,6 LAAP   36,7   

Urbanova 82,5 LF + LM     51,6 

São Luís do 
Paraitinga - SP 

6.373 S. Luís do Piraitinga 82,0 LAE + LD   7,5   

Silveiras - SP 3.024 Silveiras 75,0 LAN+LF 4,2     
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Tabela 02 - Municípios com ETE na bacia hidrográfica do rio Paraíba do Sul e características de população e 

vazões totais geradas no município e tratadas (continuação). 

Município 
 UF 

População 
Urbana 

(2013) 

ETE no Município Eficiência 
Adotada 

(%) 

Fluxograma  Vazão afluente por 
Categoria (L/s) 

01 02 03 

Taubaté - SP 290.035 Estoril 90,0 LAB   23,2   

Marlene Miranda 90,0 LAB   23,2   

Taubaté/Tremendé 90,0 LAAP   418,0   

Tremembé - SP 39.538 Taubaté/Tremendé  90,0 LAAP   49,9   

Vazão total de efluente em cada categoria na Bacia Hidrográfica do Paraíba do Sul 917 3.373 81 

Legenda: 

FA - Filtro anaeróbio 
FAS - Filtro aerado submerso 
FP - Filtro percolador 

FS - Fossa séptica 
LA - Lodo ativado 
LAB - Lodo ativado em batelada 
LAAP - Lodo ativado com aeração prolongada 
LAE - Lagoa aerada  

LAN - Lagoa anaeróbia 
LA-N* - Lodo ativado com remoção biológica de N 
LD - Lagoa de decantação 

LF - Lagoa facultativa 
LM - Lagoa de maturação 
MBBR - Lodo ativado com MBBR 
RA - Reator anaeróbio 

 

Pode-se observar que na Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul, são gerados aproximadamente 3.373 L/s 

de efluente secundário que poderiam ser disponibilizados ao reuso somente com a inclusão de uma etapa de 

desinfecção no fluxograma atual de operação (Categoria 02) e somente 81 L/s poderiam ser disponibilizados 

diretamente para o reuso (Categoria 03). Ainda, 917 L/s poderiam ser disponibilizados ao reuso somente após a 

inclusão de uma etapa secundária ou de polimento ao fluxograma atual de operação, além de uma etapa de 

desinfecção (Categoria 01). 

Considerando-se que a demanda hídrica da bacia para a prática de agricultura e irrigação é de 

aproximadamente 30.000 L/s (AGEVAP, 2001), os efluentes da Categoria 02 representam pouco mais de 10% 

dessa demanda. Assim, a adoção obrigatória da prática de reuso para este fim, poderia manter disponível no 
manancial uma vazão correspondente ao abastecimento público de uma população equivalente de quase 20 

milhões de habitantes, considerando-se um consumo per capita de água de aproximadamente 150 L/s. 

Cabe destacar que a prática de reuso para a agricultura já é praticada em outros países do mundo como forma 

de tornar mais eficiente o uso da água e disponibilizar a água bruta anteriormente alocada para este fim, para 

outros usos múltiplos,. Cita-se aqui a gestão de águas de Israel, que de acordo com o documento denominado 

Water Management in Israel, publicado em agosto de 2017 (MARIN, 2017), o país promulgou sua legislação de 

reuso em 2010 e somente em 7 anos foi possível destinar todo o efluente gerado para a irrigação em áreas 

agricultáveis no país. Isso corresponde a aproximadamente 40% de toda á agua usada em irrigação em todo o 

território israelense. Todas as ETEs do país foram otimizadas para o tratamento terciário e seus efluentes podem 

ser usados em todas as culturas, sem restrição. Por fim, é importante destacar que a política de Israel ainda adota 

diferentes valores para as distintas fontes de água, sendo a água de reuso a de menor valor dentre as demais 
(água superficial e água dessalinizada), fomentando e incentivando a adoção da água de reuso na irrigação. 

No Brasil, é possível citar algumas experiências de sucesso em relação ao reuso de efluentes, mas uma delas 

merece destaque, apesar de não ser para irrigação. Trata-se do Projeto Aquapolo que é o maior empreendimento 

para a produção de água de reuso industrial na América do Sul e o quinto maior do planeta. Apesar de ter 

capacidade para produzir até 1000 L/s de água de reuso, atualmente fornece por contrato, 650 L/s para o Polo 

Petroquímico da Região do ABC paulista. Para isso, parte do efluente da ETE ABC (operada pela Companhia de 

Saneamento Básico do Estado de São Paulo – SABESP) é direcionada ao Aquapolo que adota a tecnologia de 

membranas para oferecer água de reuso de alta qualidade para as indústrias do Polo (AQUQPOLO, 2018). 

Em função da evolução dos aspectos legais e normativos brasileiros é possível observar que no país, 

diferentemente de Israel, existe uma maior preocupação em relação ao reuso urbano e ao reuso industrial. No 

Brasil ainda encontra-se em tramitação junto ao Ministério das Cidades, uma proposta de arcabouço legal federal 
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para regulamentação das práticas de reuso, entretanto alguns estados e municípios já promulgaram suas leis, tais 

como município de São Paulo/SP, estado de São Paulo, município de Campinas/SP, Estado da Bahia, estado do 

Rio de Janeiro, estado do Ceará e outros. Entretanto, todos eles abordam somente as tipologias de reuso 

industrial e/ou urbano. 

Conclusões 

O presente trabalho sugere que a gestão de recursos hídricos no Brasil necessita passar por uma intensa 

restruturação, de forma a incorporar o gerenciamento do saneamento e mais propriamente o de efluentes nas suas 

políticas públicas. Atualmente a região sudeste do Brasil, onde se encontra a Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba 

do Sul, vem passando por uma severa seca, mesmo sendo este país detentor de 13% da água doce disponível no 

mundo. Ainda, é importante levar em consideração que as mudanças climáticas que afetam todo o planeta vêm 

concentrando ainda mais os eventos extremos de estiagem e dessa forma os riscos de escassez hídrica são ainda 

maiores na região de estudo.  

A água de reuso pode se tornar uma relevante ferramenta para o alívio das pressões hídricas na bacia e no 

país como um todo, para usos menos nobres do que o abastecimento público. Dessa forma, estima-se que 10% 

da demanda hídrica para irrigação poderia ser suprida com água de reuso das ETEs incluídas neste estudo na 

Categoria 02. Ressalta-se que a Categoria 02 aborda os efluentes de fluxogramas secundários, que devem ainda 
incorporar uma etapa de desinfecção para este fim. Como já mencionado anteriormente, há diferentes 

tecnologias de desinfecção atualmente em uso, que apresentam seus desempenhos em função da qualidade do 

efluente secundário e devem ser adotadas em função das seguintes características de concepção: qualidade 

desejada de acordo com a demanda de reuso; custo de implantação; custo de operação e manutenção; consumo 

de energia elétrica; e complexidade operacional. Ainda, os efluentes gerados na bacia que teoricamente já 

estariam adequados à algumas tipologias de reuso, por já passarem por uma etapa de desinfecção em seus 

fluxogramas atuais correspondem a menos de 0,5% da demanda atual. Isso equivale a 81 L/s. Por fim, 917 L/s 

ainda deveriam passar por uma etapa secundária ou de polimento além da etapa de desinfecção para serem 

disponibilizados ao reuso.  

Conclui-se então, que apesar de somente 43 municípios dos 184 que compõem a Bacia Hidrográfica do Rio 

Paraíba do Sul possuírem ETEs, os efluentes secundários já poderiam suprir 10% da demanda hídrica para a 
irrigação na região da bacia, após adequação para implantação de etapa de desinfecção. Essa ação corresponde a 

manter nos mananciais água suficiente para abastecer aproximadamente 20 milhões de habitantes.  

Por fim, entende-se a dificuldade de implantação de politicas públicas dessa natureza, entretanto esse estudo 

tem a intensão de apresentar dados estimados para minimização dos impactos da escassez hídrica que a região 

enfrenta atualmente, a partir do reuso de efluentes tratados. 
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Resumo 

No âmbito de soluções para auxiliar a gestão de recursos hídricos e possíveis conflitos pelo uso da água, os 

sistemas de suporte a decisão se apresentam como ferramentas com grande potencial. Existe hoje a necessidade 

de monitorar os usos dos recursos hídricos de forma mais representativa possível da região, adotando modelos 

matemáticos que integram na sua estrutura representações fidedignas dos diferentes critérios utilizados para a 

determinação das disponibilidades hídricas. Nesse sentido, a bacia do Rio Paraíba do Sul se apresenta como uma 

área de estudo desafiadora, dada sua heterogeneidade, com diferentes critérios de outorga de direito de uso dos 

recursos hídricos. Assim, buscou-se desenvolver um sistema que considera em sua concepção as suas diferentes 

dominialidades de outorga de direito de uso dos recursos hídricos e seus respectivos critérios adotados para a 

tomada de decisão. O resultado foi um sistema de interface simples com grande potencial para contribuir para a 

gestão dos recursos hídricos. Destacando a necessidade de testes e interação com especialistas e órgãos gestores, 

algo necessário para evolução do sistema de forma contínua. 

 

1. INTRODUÇÃO 

Um dos grandes avanços na temática de recursos hídricos foi a criação da Política Nacional de Recursos 

Hídricos (PNRH), instituída em 1997 pela Lei nº 9.433, a Lei das Águas. Esta lei introduziu mudanças na gestão 

dos recursos hídricos, estabelecendo a bacia hidrográfica como unidade de gerenciamento, além da criação de 

órgãos gestores como Agencia Nacional de Águas (ANA), os comitês de bacias e as agências de bacia. 

A Lei das Águas busca assegurar à atual e às futuras gerações a disponibilidade de água necessária, em padrões 

de qualidade adequados aos respectivos usos; além da utilização racional e integrada dos mesmos visando o 

desenvolvimento sustentável (BRASIL, 1997). 

No entanto por vezes, este recurso natural tão importante se encontra ameaçado, em sua qualidade e quantidade, 

por conflitos devidos à usos competitivos em relação a uma quantidade de água para atender os usuários em 

determinado trecho da bacia hidrográfica, que pode ser insuficiente, ou pela qualidade da água que pode ser 

comprometida em determinado local por alguma atividade poluidora específica. 

Na temática de soluções, Avellar (2015) discute que para solucionar conflitos na gestão do sistema hídrico, é 

preciso uma organização com enfoque coletivo. O que também é discutido nas leis e normas vigentes. Porém, 

tomando como exemplo a Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul, foco deste estudo, ainda se observam 

dificuldades na implementação dos instrumentos de gestão previstos em lei (NAVARRO e PAIXÃO, 2009).  

 Nesse sentido, a existência de informações confiáveis centralizadas em uma plataforma de gestão, sobre a 

qualidade e quantidade dos recursos hídricos, que proporcionem respostas rápidas e tenham um manuseio 

amigável, é fundamental para a realização de gerenciamento e planejamento adequados de sua utilização. Sendo 

o desenvolvimento de sistemas de suporte a decisão (SSD), com base em Sistemas de Informações Geográficas 

(SIG) e técnicas de programação computacional, importante na criação de uma base de dados georreferenciados 

capaz de auxiliar os órgãos gestores.  

Em um ambiente heterogêneo, com diferentes critérios de outorga de direito de uso dos recursos hídricos, como 

no caso da bacia hidrográfica do rio Paraíba do Sul, que possui diferentes vazões de referência para a tomada de 
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decisão, nos Estados de RJ, SP e MG, além do critério utilizado pela ANA, nos rios de domínio Federal da bacia, 

o SSD deve ser o mais representativo possível da região, com modelos matemáticos que integram na sua estrutura 

representações fidedignas dos diferentes critérios utilizados para a determinação das disponibilidades hídricas. 

Sendo assim, este estudo apresenta o desenvolvimento de um SSD para a bacia hidrográfica do rio Paraíba do 

Sul, que considera em sua concepção as suas diferentes dominialidades de outorga de direito de uso dos recursos 

hídricos e seus respectivos critérios adotados para a tomada de decisão, sendo os critérios estaduais (RJ, SP e MG), 

nos casos de rios de domínio estadual e federação (ANA), nos casos de rios de domínio federal. 

 

2. OBJETIVO 

O presente trabalho busca apresentar o Sistema Computacional intitulado “Sistema Hidrológico de Apoio a 

Gestão da Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul – SISHIDRO-PS”. Cujo objetivo principal é servir como 

ferramenta de apoio a gestão dos usos de recursos hídricos na Bacia em questão.  

O sistema computacional objetiva ser uma ferramenta de fácil manipulação para o usuário e com ferramentas 

que permitam realizar simulações de previsão de possíveis conflitos por uso de recursos hídricos, através do 

cadastro de usuários em sua base e realizar o cálculo de um índice de identificação de conflitos pelo uso da água 

(MOREIRA, 2010). 

 

3. MATERIAIS E MÉTODOS 
 

3.1. Concepção do sistema computacional 

 

O software aqui apresentado foi desenvolvido no ambiente de programação Visual Basic 6, complementado 

pelo MapObjects 2.4, o qual permite associar ferramentas para mapeamento e manipulação de camadas vetoriais 

dentro do sistema computacional.  

As informações são armazenadas nas camadas vetoriais, arquivos com extensão shapefile. Cada camada 

representa uma informação: limites territoriais dos municípios e bacias, rede de drenagem, usuários de recursos 

hídricos cadastrados, pontos de interesse, entre outros. 

3.2. Área de Estudo 

A bacia hidrográfica do rio Paraíba do Sul está localizada na região sudeste do Brasil, com cerca de 62.074km², 
contemplando três estados: São Paulo (14.510 km²), Rio de Janeiro (26.851 km²) e Minas Gerais (20.713 km²), 

abrangendo 184 municípios. A área da bacia corresponde a cerca de 0,7% da área do país e, aproximadamente, a 

6% da região sudeste do Brasil. No Rio de Janeiro, a bacia abrange 63% da área total do estado; em São Paulo, 

5% e em Minas Gerais, apenas 4% (CEIVAP, 2011). 

O rio Paraíba do Sul nasce na Serra da Bocaina, no Estado de São Paulo, a 1.800m de altitude, e deságua no 

norte fluminense, no município de São João da Barra. O clima predominante é o subtropical quente e úmido, com 

variações determinadas pelas diferenças de altitude e entradas de ventos marinhos. 

A Bacia é altamente industrializada e densamente povoada, além de possuir diversas usinas hidrelétricas e uma 

transposição de águas, nas proximidades do município de Barra do Piraí (RJ), para a bacia do Rio Guandu, 

contribuindo para geração de energia elétrica e para o abastecimento da Região Metropolitana do Rio de Janeiro e 

áreas adjacentes.  

  

3.3. Disponibilidade Hídrica 

Para estimar a disponibilidade hídrica na bacia hidrográfica do rio Paraíba do Sul foram utilizados modelos de 

regionalização de vazões obtidos por BAENA (2002), para a região a montante de Volta Redonda; os modelos 

desenvolvidos no “Atlas Digital das Águas de Minas”, realizado no convênio firmado entre a Rural Minas, 

Universidade Federal de Viçosa - UFV e Instituto Mineiro de Gestão das Águas – IGAM e pelo estudo de 

regionalização para o rio Paraibuna realizado por Peixoto e Ribeiro (2010), para a região da Zona da Mata Mineira; 

e modelos obtidos pela CPRM (2003) para as áreas restantes da bacia. Tais modelos possibilitam representar os 
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diferentes critérios de vazões de referência, conforme a dominialidade do curso d’água em análise. Para mais 

detalhes sobre estes modelos e cálculos das vazões vide Andrade & Ribeiro (2014). 

 

3.4. Índice de identificação de conflitos pelo uso da água 

Moreira (2010) propôs o índice de conflito pelo uso da água na gestão dos recursos hídricos (icg). Este índice 

está implementado no sistema, sendo calculado de acordo com a equação (1). 

𝑖𝑐𝑔 =
𝑄𝑜𝑢𝑡

𝑥 𝑄𝑚𝑟
               Equação (1) 

Onde: 

Qout = vazão outorgada a montante da foz do segmento em estudo, em m3s-1; 

x = percentagem, expressa em decimal, da Qmr passível de ser outorgada, adimensional; e 

Qmr = vazão mínima de referência estimada na foz do segmento em estudo, em m3s-1. 

 

O valor obtido pela multiplicação de x por Qmr corresponde à porcentagem da vazão mínima de referência 

passível de ser concedida de acordo com o critério de outorga adotado pelo órgão gestor de recursos hídricos da 

bacia, ou seja, a vazão máxima passível de ser outorgada na foz do segmento em estudo (MOREIRA, 2010). 

A Qout pode assumir valores de zero a um valor positivo correspondente a soma das vazões outorgadas a 

montante da foz do segmento em estudo. Para visualização no sistema foram divididas faixas de situação para o 

índice, que podem ser visualizadas na Tabela 1.  

Tabela 1 - Faixas de situação para o icg 

Faixa Situação 

𝒊𝒄𝒈 = 𝟎 Excelente, sem demanda hídrica 

0 < 𝒊𝒄𝒈 ≤ 𝟎, 𝟕 Confortável, demanda inferior a 70% da disponibilidade permitida por lei. 

0,7 < 𝒊𝒄𝒈 ≤ 𝟎, 𝟗 Pouco confortável, demanda de 70 a 90% da disponibilidade permitida por lei. 

0,9 < 𝒊𝒄𝒈 ≤ 𝟏 Preocupante, demanda de 90 a 100% da disponibilidade permitida por lei. 

𝒙 ×  𝒊𝒄𝒈 ≤ 𝟏 Crítica, demanda acima da disponibilidade permitida por lei. 

𝒙 ×  𝒊𝒄𝒈 > 𝟏 Situação muito crítica, demanda acima da disponibilidade existente na bacia. 

  
As faixas adotadas foram definidas no trabalho de Moreira (2010), sendo melhor explicadas a seguir. 

     A partir da variação de Qout em relação a xQmr, tem-se a escala de variação de valores de icg apresentada 

abaixo, como proposto por Moreira (2010): 

0 ≤ icg ≤ 1 = Situação na qual as vazões outorgadas a montante da foz do segmento em estudo estão dentro dos 

limites legais; e 

icg > 1 = Situação na qual as vazões outorgadas a montante da foz do segmento em estudo superam os limites 

previstos pela legislação. 

Visando uma representação gráfica dos valores por meio de mapas, na situação em que as vazões outorgadas 

a montante da foz do segmento em estudo estão dentro dos limites legais (0 ≤ icg ≤ 1), foram propostas faixas de 

vazão ainda passíveis de serem outorgadas. 

 
(icg = 0), ou seja, vazão ainda permissível de ser outorgada igual à vazão máxima passível de ser 

outorgada na foz do segmento em estudo; 

 
(0 < icg ≤ 0,7), ou seja, vazão ainda permissível de ser outorgada superior a 30% da vazão máxima 

passível de outorga; 

 
(0,7 < icg ≤ 0,9), ou seja, vazão ainda permissível de ser outorgada inferior a 30% e superior a 10% 

da vazão máxima passível de outorga; e 

 
(0,9 < icg ≤ 1), ou seja, vazão ainda permissível de ser outorgada inferior a 10% da vazão máxima 

passível de outorga. 
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Para a caracterização da condição em que as vazões outorgadas superam os limites previstos pela legislação 

(icg > 1) foi proposto uma estratificação do intervalo em duas classes. Uma vez que o limite legal já foi ultrapassado, 

as faixas adotadas de valores de icg terão como referência a Qmr em substituição a xQmr. Para tanto se multiplica o 

valor de icg pelo percentual da xQmr passível de ser outorgada (x). 

Neste caso, considerando a situação em que o valor de Qout é superior a xQmr, a variação dos valores de icg está 

entre os respectivos intervalos (Moreira, 2010): 

x * icg ≤ 1 = vazão outorgada superior a xQmr e inferior ou igual à vazão mínima de referência; e 

x * icg > 1 = vazão outorgada superior à vazão mínima de referência. 

Para esta condição Moreira (2010) propôs o seguinte simbolismo: 

 
(x * icg ≤ 1), ou seja, vazão outorgada superior a xQmr e inferior ou igual à vazão mínima de 

referência; e 

 (x * icg > 1), ou seja, vazão outorgada superior à vazão mínima de referência. 

 

4. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

A seguir serão apresentadas telas do sistema e discussões sobre as funcionalidades. A Figura 1 exibe a tela de 

apresentação do sistema. 

 

Figura 1 - SISHIDRO-PS - Tela de apresentação 

 

Na tela inicial (Figura 2) estão distribuídas várias funcionalidades importantes do sistema, como pode-se ver 

na lista descritiva abaixo. Destaca-se que todos os mapas e coordenadas estão georreferenciados no Datum 

SIRGAS 2000. 
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Figura 2 - SISHIDRO-PS, Tela inicial. 

 

(1) Barra de menus. 

(2) Barra de abas: permite ao usuário alternar entre as abas do programa. 

(3) Legenda: lista as camadas vetoriais, que são exibidas no mapa principal. Permite ao usuário ocultar ou 

visualizar uma camada clicando na caixa de seleção à esquerda de cada item. Para mover uma camada 

para cima de outra, basta clicar na mesma e arrastar dentro da caixa de legenda.  

(4) Barra de ferramentas: Contém as principais ferramentas de visualização do mapa: 

i.  Selecionar: Corresponde ao cursor padrão do mouse e, dependendo da função 

ativada, permite selecionar um ponto no mapa. 

ii.  Arrastar: Arrasta o mapa na direção do cursor do mouse. Para utilizar deve-se 

manter o botão esquerdo do mouse pressionado enquanto arrasta o mapa na direção 

desejada. 

iii.  Mais Zoom: Amplia o mapa. Deve-se clicar no ponto desejado para ampliar nesse 

local. 

iv.  Menos Zoom: Reduz o mapa. Deve-se clicar no ponto desejado para reduzir a 

escala do mapa centrada no local. 

v.  Zoom em Janela: Amplia uma parte específica do mapa. Deve-se manter 

pressionado o botão esquerdo do mouse enquanto arrasta uma caixa retangular para 

ampliam a região compreendida dentro da caixa. 

vi.  Identificar: Identifica um ponto no mapa. Ao ativar o cursor do mouse assume o 

símbolo da ferramenta. Clicando em um ponto do mapa será aberta uma caixa de 

diálogo com as informações correspondentes ao ponto. 

vii. Zoom Estendido: Exibe toda a extensão do mapa. 

 

(5) Mapa principal: Onde são exibidos os mapas, e efetuadas atividades de busca de busca de informações, 

entre outras. 

(6) Localizador de Coordenadas: Permite a localização, no mapa, de coordenadas de interesse. As 

coordenadas devem estar no sistema grau decimal. 
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(7) Minimapa: Exibe uma miniatura da extensão completa do mapa principal, permitindo que o usuário se 

localize através de um retângulo vermelho que é exibido. 

(8) Coordenadas geográficas em grau decimal. 

O usuário do sistema, pode navegar pelos mapas, visualizar informações gravadas em cada camada vetorial, 

além de cadastrar dados de usuários para estudos de interesse na Bacia.  

Para trabalhar com uma determinada bacia o usuário precisa clicar na mesma, que será destacada e ampliada 

no mapa. Como mostrado na  Figura 3. 

Figura 3 – SISHIDRO-OS, exemplo de aplicação de zoom na bacia de interesse. 

 

 Os usuários das bacias hidrográficas podem ser de águas subterrâneas ou superficiais, e podem ser visualizados 

separadamente. Na Figura 4 é exibida a aba “Usuário”, onde é possível realizar o cadastro de um novo usuário de 

recursos hídricos. Caso se deseje alterar o cadastro de algum usuário, as modificações também são realizadas nesta 

tela.   

Outra característica do sistema é a inserção de Pontos de Interesse, que indicam qualquer ponto de uma bacia 

de interesse para o órgão gestor (Figura 4). A inclusão e alteração de um ponto de interesse segue o mesmo 

procedimento que de um usuário. Existe ainda a possibilidade de associar uma imagem à cada ponto. 

Na aba balanço Hídrico, o usuário pode efetuar o cálculo do índice de conflito de uso da água para qualquer 

ponto da Bacia que seja de seu interesse. 
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Figura 4 - SISHIDRO-PS, aba “Usuário”, “Ponto de Interesse” “Balanço Hídrico”. 

 

As informações acerca de dados da bacia hidrográfica, dos curdos d’água, usuário, pontos de interesse é a 

ferramenta identificar, através da qual é exibida uma janela com informações relativas a um determinado ponto do 

mapa, conforme a Figura 5. Nessa janela serão exibidas todas as informações salvas referentes ao ponto do mapa 

clicado.    

Alterações nos dados cadastrados podem ser realizadas durante a consulta de dados, bem como o mesmo podem 

ser excluídos pelo usuário.  

Figura 5 - Janela Identificar, abas: Geral, Usuário, Bacia, Ottobacias e Dados Hidrológicos 
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5. CONCLUSÕES  

Como foi apresentado, o SISHIDRO-PS possui uma interface muito simples e de fácil compreensão pelo 

usuário. Nesse sentido, pode-se dizer que mesmo usuários que não tenham conhecimentos avançados em 

informática podem utiliza-lo sem maiores dificuldades.  

O software demonstra grande potencial para contribuir para a gestão dos recursos hídricos em um ambiente 

heterogêneo, em termos de diferentes critérios para outorga, como ocorre na Bacia do Rio Paraíba do Sul. 

O SISHIDRO_PS se encontra em fase de desenvolvimento e testes, logo é de suma importância a interação 

com especialistas e órgãos gestores que são público alvo do projeto, para melhoria continua do sistema e adequação 

às necessidades destes. Assim pondera-se ter uma visão a longo prazo de como o mesmo se encaixa no dia a dia 

da gestão de conflitos pelo uso da água. E com vistas de atingir os objetivos propostos também fica clara a 

necessidade de avaliação das ferramentas utilizadas no desenvolvimento do sistema, uma vez que muito se 

modernizou no decorrer dos anos desde o início do projeto aqui apresentado.  
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RESUMO  
     As perdas de água em sistemas de abastecimento geram prejuízos e descaso com o meio ambiente, tendo em 

vista a quantidade de água potável desperdiçada A perda de água potável gera uma preocupação tanto da população 

quanto do poder público. Ligações clandestinas, tubulações desgastadas e com patologias e vazamentos 

desenfreados têm afetado a salubridade da água que chega na casa do consumidor e garantindo para o Brasil a 20ª 

posição em um ranking de 43 países das nações que mais perdem água no mundo (IBNET, 2015). A pesquisa 

destaca a obtenção de quatro índices de perdas de água (ITPR, MPRI, IVI e PRPR) nas cidades de Belo 

Horizonte/MG e Juiz de Fora/MG, sendo dois comparativos (IVI e PRPR). Destes, um é utilizado para a avaliação 

da eficiência do sistema de abastecimento: o Índice de Vazamento na Infraestrutura (IVI). Os sistemas 

administrados em ótimas condições devem ter IVI próximos de 1,0 enquanto sistemas mais antigos apresentam 

valores próximos a 10, com deficiências na infraestrutura.  Para o cálculo dos índices foi utilizado o Programa de 

Redução de Perdas de Água no Sistema de Distribuição, disponibilizado por COPASA (2003). Os dados foram 

coletados nas plataformas disponibilizadas pelo SNIS (Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento), com 

dados fornecidos pelas companhias de saneamento básico COPASA e CESAMA, em um período de cinco anos, 

de 2012 a 2016. O IVI encontrado na cidade de Belo Horizonte variou de 4,37 para 3,81, enquanto o mesmo índice, 

calculado para a cidade de Juiz de Fora, após oscilações, passou de 5,50 para 5,13. O Potencial de Recuperação de 

Perdas Reais (PRPR) também foi calculado para os municípios de forma a avaliar o quantitativo de água que pôde 

ser recuperada com medidas de prevenção adotadas pelas empresas. Para análises comparativas entre os 

municípios, foi aplicado o Teste U de Mann-Whitney, que evidenciou, a 95% de confiança, diferenças 

significativas para os índices IVI e PRPR calculados para Belo Horizonte e Juiz de Fora no período do estudo. 

1 INTRODUÇÃO 

     O Brasil tem grande deficiência na prestação de serviços nas áreas de água e esgoto. Os investimentos na área 

de saneamento nas cidades brasileiras são muito inferiores ao desejado ou até mesmo inexistentes, gerando um 

descontrole na fiscalização, e dificultando o estudo e análise dos mesmos. O Instituto Trata Brasil (2013) estima 

que aproximadamente 37% da água produzida pelos sistemas de tratamento é perdida no Brasil (CAMARGO, 

2015). 

     WERDINE (2002) afirma que um dos temas abordados no setor de saneamento básico são as perdas ocorridas 

nos sistemas de abastecimento de água potável. Pallini Jr. (2008) afirma que a ocorrência de perdas físicas em rede 

de distribuição tem como possíveis causas a ocorrência frequente de pressão dinâmica elevada ou sua variação 

brusca comprometendo a parede interna da tubulação. Outro fator possível é a ocorrência de tubulações com 

material de resistência mecânica incompatível com a pressão solicitada, devido a erro de projeto e/ou operacional 

ou ainda por apresentar vida útil insuficiente. 

     Diante da realidade nacional de perdas de água, o estudo da eficiência dos prestadores de serviços de 

saneamento visa identificar possíveis problemas e auxiliar na gestão e gerenciamento dessas empresas. Tendo em 

vista tal necessidade, a pesquisa proporciona um diagnóstico da eficácia de dois sistemas de abastecimento de 

água, nas cidades de Belo Horizonte – MG e Juiz de Fora – MG, com a primeira situada na Bacia do Rio das 

Velhas integrando a Bacia do Rio São Francisco, e a segunda correspondente à Bacia do Rio Paraíba do Sul, com 

base no cálculo de indicadores utilizando-se de dados divulgados oficialmente na plataforma do Sistema Nacional 

de Informações sobre o Saneamento (SNIS), nos anos de 2012 a 2016. 
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2 OBJETIVO 

     O estudo tem por objetivo calcular o Índice de Vazamento na Infraestrutura (IVI), índice que proporciona a 

análise do desempenho dos sistemas de abastecimento das cidades em questão: Belo Horizonte e Juiz de Fora. 

Com o auxílio de dados como: o volume produzido pelo sistema, volume consumido, número de ligações, pressão 

da rede e comprimento dos ramais prediais até o cavalete. Para obtenção deste, tornou-se necessária a definição 

de outros dois índices: Índice Técnico de Perdas Reais (ITPR) e Média de Perdas Reais Inevitáveis (MPRI), que 

viabilizaram, ainda, o cálculo. O Potencial de Recuperação de Perdas Reais (PRPR), por último, é um indicador 

de perdas que puderam ser recuperadas no sistema pelas companhias após programas de reparos.   

3 METODOLOGIA 

     Para a execução da pesquisa, foi utilizado como base o manual denominado “Programa de Redução de Perdas 

de Água no Sistema de Distribuição” disponibilizado pela COPASA (2003), que utiliza uma metodologia de 

âmbito mundial. A captação de água na RMBH (Região Metropolitana de Belo Horizonte) é feita de maneira 

superficial, alimentada por vários rios, sendo dois principais: Rio das Velhas e Rio Morro Redondo. Já a captação 

na cidade de Juiz de Fora é proveniente de três mananciais: Represa João Penido, Ribeirão do Espírito Santo e 

Represa de São Pedro. Os dados foram coletados nas plataformas disponibilizadas pelo SNIS (Sistema Nacional 

de Informações sobre Saneamento), com dados fornecidos pelas companhias de saneamento básico CESAMA e 

COPASA, em um período de cinco anos, de 2012 a 2016, sendo eles: Volume Produzido pelo sistema, Volume 

Consumido e Número de ligações. O teste U de Mann-Whitney, aplicado aos indicadores calculados e 

apresentados a seguir, visou indicar diferenças significativas entre os municípios, Belo Horizonte e Juiz de Fora, 

para o período estudado. Este teste não paramétrico, disponibilizado pelo pacote STATISTICA 8.0 (StatSoft, 

2007), compara tendências centrais de duas amostras independentes, sendo adotado um nível de significância de 

5% (SABINO et al, 2014). 

3.1 INDICADOR TÉCNICO DE PERDAS REAIS (ITPR) 

     Este indicador é o volume anual de perdas reais, dividido pelo número de ligações. O Indicador Técnico para 

Perdas Reais sendo obtido pela Equação 1, expresso em litros/ligação/dia, quando o sistema está pressurizado. 


ligações de Número

Reais Perdas de Anual  Vol.
 =ITPR

ligações de Número

Produzido Vol. - Consumido  Vol.
                                                       Equação (1) 

     Observa-se que a unidade utilizada na Equação 2 é dada em 'ligações' e não 'economias'. Isto porque as perdas 

reais acontecem até a ligação, e consequentemente, se espera que uma ligação seja subdividida logo após o 

cavalete. 

3.2 MÉDIA DE PERDAS REAIS INEVITÁVEIS (MPRI) 

     Este índice analisa separadamente (i) as influências do comprimento das tubulações, (ii) o número de ligações, 

(iii) o comprimento total dos ramais prediais até o cavalete e, (iv) a pressão média quando o sistema está 

pressurizado. Este percentual pode ser interpretado como uma espécie de perda mínima, ou inevitável, onde as 

constantes A, B e C são valores médios adotados mundialmente, cujos valores são de 18; 0,8 e 25, respectivamente. 

(COPASA, 2003). O MPRI também é medido em litros/ligação/dia. 

Px 
Nl

Cr
 x CB

Nl

Ct
A  x  =MPRI 

































                                                                                                   Equação (2) 

     Sendo: 

MPRI = medido em litros/ligação/ano, quando o sistema está pressurizado. 

Ct = Comprimento das tubulações (km). 

Nl = Número de ligações. 

Cr = Comprimento total dos ramais prediais até o cavalete (km). 

P = Pressão, medido em metros de coluna d’água. 
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3.3 ÍNDICE DE VAZAMENTO NA INFRAESTRUTURA (IVI) 

     Este índice é um número adimensional e útil para analisar de forma geral a eficiência, as condições do 

gerenciamento da infraestrutura sob o estado atual de pressão média e abastecimento contínuo. O índice de 

vazamento na infraestrutura é composto pela razão entre a Equação 1 e a Equação 2, sendo calculado pela Equação 

3. 

MPRI

ITPR
 =IVI                                                                                                                                               Equação (3) 

     Segundo COPASA (2003), valores de IVI calculados para 27 situações reais em 20 países, que foram usados 

para validar a metodologia da IWA variaram de próximo de 1,0 até pouco acima de 10,0. Os sistemas 

administrados em ótimas condições devem ter IVI próximos de 1,0 com valores mais elevados para sistemas mais 

antigos, com deficiências na infraestrutura. 

3.1.4 POTENCIAL DE RECUPERAÇÃO DE PERDAS REAIS (PRPR) 

     O indicador a seguir diz respeito ao potencial de recuperação de volume perdido de água em um dado sistema, 

expresso pela diferença entre a Equação 1 e a Equação 2, determinado em litros/ligação/dia quando o sistema está 

pressurizado, denotada pela Equação 4. 

MPRI - ITPR =PRPF                                                                                                                                   Equação (4) 

4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

4.1 INDICADOR TÉCNICO DE PERDAS REAIS – ITPR 

     A Tabela 1 indica os dados adotados para o cálculo do ITPR – Indicador Técnico de Perdas Reais, para o 

período de 2012 a 2016. O volume anual de perdas reais, em litros, é dado pela diferença entre o volume de água 

produzido e o volume de água consumido. O número de ligações de água à rede pública também é agregado neste 

índice, ativas ou inativas, com a presença de hidrômetros ou sem os mesmos.  

Tabela 1 – Dados utilizados no cálculo do ITPR para Belo Horizonte/MG e Juiz de Fora/MG 

Ano 

  

Volume de água produzido 

(m³/ano) 

Volume de água 

consumido (m³/ano) 

Volume diário de 

perdas reais (litros) 

Número de ligações 

(ativas e inativas) 

Belo Horizonte 
Juiz de 

Fora 

Belo 

Horizonte 

Juiz de 

Fora 

Belo 

Horizonte 

Juiz de 

Fora 

Belo 

Horizonte 

Juiz de 

Fora 

2012 938.867.010 44.177.430 624.216.760 29.575.570 862.055 40.005 3.730.685 128.192 

2013 962.017.930 48.860.460 634.150.150 29.752.900 898.268 52.349 3.853.319 132.205 

2014 956.332.770 49.540.390 631.466.890 29.481.870 890.044 54.955 3.979.729 136.178 

2015 897.787.760 43.384.720 579.021.110 27.800.720 873.333 42.696 4.064.375 139.484 

2016 922.247.100 43.493.760 587.945.050 28.249.510 915.896 41.765 4.150.382 142.907 

     Fonte: Adaptado do SNIS (2018) 

     A Figura 1 apresenta o comportamento do ITPR calculados, em litros/ligação/dia, para os anos de 2012 até 

2016. No presente caso, o teste não paramétrico de hipóteses evidenciou diferenças significativas entre os valores 

calculados para Belo Horizonte/MG e Juiz de Fora/MG no período avaliado a 95% de confiança, com um p-value 

igual a 0,0090. Destaca-se uma média de perdas reais superiores para o município de Juiz de Fora/MG, com valor 

igual a 342 litros/ligação/dia, comparado ao município de Belo Horizonte/MG, com valor médio igual a 224,7 

litros/ligação/dia. Perdas inferiores para esse último município, de grande porte, pode ser, possivelmente, devido 

à maior capacidade técnica, de infraestrutura e financeira para lidar com tal problema; com programas eficientes 

de dimensionamento, monitoramento e manutenção das redes que impactam de forma significativa na redução das 

perdas. 
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Figura 1 – Indicador Técnico de Perdas Reais, em litros/ligação/dia, durante os anos de 2012 a 2016 nas cidades de Belo 

Horizonte/MG e Juiz de Fora/MG 

4.2 MÉDIA DE PERDAS REAIS INEVITÁVEIS 

     A Tabela 2 apresenta dados adotados no cálculo da Média de Perdas Reais Inevitáveis – MPRI para os 

municípios em questão, e utiliza os coeficientes adotados mundialmente A, B e C, conforme apresentados na 

metodologia. A extensão da rede de água é representada pelo comprimento total da malha de distribuição de água. 

O comprimento total dos ramais foi adotado em média uma distância de 5 metros para as duas cidades, e segundo 

a metodologia de COPASA (2003), deve ser multiplicada pela quantidade de ligações, e dividida por 1000. A 

pressão correspondente foi adotada como 50 m.c.a (metros de coluna d’água).  

Tabela 2 – Dados utilizados no cálculo do MPRI para Belo Horizonte/MG e Juiz de Fora/MG 

Ano 

  

Extensão da rede de 

água (km) 

Número de ligações 

(ativas e inativas) 

Comprimento total dos 

ramais prediais até o 

cavalete (km) 

Pressão média (m.c.a.) 

Belo 

Horizonte 

Juiz de 

Fora 

Belo 

Horizonte 

Juiz de 

Fora 

Belo 

Horizonte 

Juiz de 

Fora 

Belo 

Horizonte 

Juiz de 

Fora 

2012 43.494,40 937,5 3.730.685 128.192 18.653 641 50 

2013 45.204,17 948,49 3.853.319 132.205 19.267 661 50 

2014 47.046,38 1840,43 3.979.729 136.178 19.899 681 50 

2015 47.839,64 1846,14 4.064.375 139.484 20.322 697 50 

2016 49.574,85 1850,89 4.150.382 142.907 20.752 715 50 

Fonte: Adaptado do SNIS (2018). 

     A Figura 2 apresenta a variação do índice MPRI, em litros/ligação/dia, entre os anos de 2012 até 2016. A análise 

estatística comparativa via teste da Mann Whitney, a 5% de significância, não indicou diferenças significativas 

entre as medidas de tendência central obtidas para os municípios de Belo Horizonte/MG e Juiz de Fora/MG no 

período considerado (p-value = 0,6015). Com base nos resultados verificou-se os valores calculados para Belo 

Horizonte/MG com mínima variação em torno da média, igual a 56,9 litros/ligação/dia, durante os 5 anos 

avaliados. Por outro lado, para o município de Juiz de Fora/MG, verificou-se um comportamento atípico, com 

tendência crescente nos valores médios de perdas reais inevitáveis, que passaram a superar Belo Horizonte/MG 

nos últimos 3 anos avaliados, atingindo valores próximos a 58 litros/ligação/dia. Pode-se inferir que um incremento 

na extensão da rede de água de abastecimento de Juiz de Fora/MG ocorrido entre os anos de 2013 a 2014, passando 

de uma extensão média de 943 para 1846 km, respectivamente, possa ter impactado de forma considerável nos 

resultados obtidos para tal parâmetro e na análise apresentada. 
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Figura 2 – Médias de Perdas Reais Inevitáveis, em litros/ligação/dia, durante os anos de 2012 a 2016 nas cidades de Belo 

Horizonte/MG e Juiz de Fora/MG 

4.3 ÍNDICE DE VAZAMENTO NA INFRAESTRUTURA 

     O resultado do IVI calculado segue apresentado na Tabela 3 e, conforme apresentado na metodologia, possui 

relação com indicadores calculados anteriormente, ITPR e MPRI. 

Tabela 3 – Dados utilizados no cálculo do IVI para Belo Horizonte/MG e Juiz de Fora/MG 

Ano 

  

ITPR MPRI 

IVI 

(litros/ligação/ano) (litros/ligação/ano) 

Belo Horizonte Juiz de Fora Belo Horizonte Juiz de Fora 
Belo 

Horizonte 
Juiz de Fora 

2012 231,07 312,07 56,74 52,83 4,07 4,07 

2013 233,12 395,97 56,81 52,71 4,1 4,1 

2014 223,64 403,55 56,89 58,41 3,93 3,93 

2015 214,88 306,1 56,84 58,16 3,78 3,78 

2016 220,68 292,25 57 57,91 3,87 3,87 

Fonte: Adaptado do SNIS (2018) 

     A Figura 3 apresenta o índice IVI, adimensional, entre os anos de 2012 até 2016. Percebe-se que o 

comportamento do índice está correlacionado aos dados de entrada: ITPR e MPRI. Portanto, possuem a mesma 

desenvoltura. Nota-se que o início, no ano de 2012, o IVI em ambas as cidades se encontrava entre o intervalo 

entre 4 e 6, considerado intermediário, tendo em vista que sistemas ineficientes possuem a nota um pouco acima 

de 10. O decréscimo no índice nos municípios em questão indica melhorias na rede. O município de Belo Horizonte 

apresenta valores mais estáveis e inferiores que os de Juiz de Fora. Por testes estatísticos de hipóteses de 

comparação simples, nos dois casos, foram evidenciadas diferenças significativas, a 95% de confiança (p-value = 

0,0090) entre os resultados calculados para Belo Horizonte/MG e Juiz de Fora/MG, conforme evidenciado 

graficamente nas Figuras 3 e 4. 
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Figura 3 – Índice de Vazamento da Infraestrutura, entre os anos de 2012 a 2016, para os municípios de Belo Horizonte/MG e 

Juiz de Fora/MG. 

 
Figura 4 – Box-plot: Análise comparativa entre as cidades de Belo Horizonte/MG e Juiz de Fora/MG para o Índice de 

Vazamento na Infraestrutura. 

4.4 POTENCIAL DE RECUPERAÇÃO DE PERDAS REAIS – PRPR 

     A Tabela 4 analisa os dados calculados pelo Potencial de Recuperação de Perdas Reais (PRPR), onde conforme 

metodologia informada é a diferença entre os índices ITPR e MPRI. 
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Tabela 4 - Dados utilizados no cálculo do PRPR para Belo Horizonte/MG e Juiz de Fora/MG 

Ano 

  

ITPR MPRI PRPR 

(litros/ligação/dia) (litros/ligação/dia) (litros/ligação/dia ) 

Belo 

Horizonte 

Juiz de 

Fora 

Belo 

Horizonte 
Juiz de Fora 

Belo 

Horizonte 
Juiz de Fora 

2012 231,07 312,07 56,74 52,83 174,33 259,24 

2013 233,12 395,97 56,81 52,71 176,31 343,27 

2014 223,64 403,55 56,89 58,41 166,75 345,14 

2015 214,88 306,1 56,84 58,16 158,03 247,94 

2016 220,68 292,25 57 57,91 163,68 234,35 

Fonte: Adaptado do SNIS (2018) 

     A Figura 5 apresenta o índice PRPR, medido em litros/ligação/dia, entre os anos de 2012 até 2016. Nota-se 

umdecréscimo, assim como no IVI, e a diminuição do PRPR é evidente, pois, quanto menor o potencial de 

recuperação, mais próximo se aproxima da situação de perda ideal. É notório que para a cidade de Juiz de Fora o 

potencial de recuperação é maior do que para a cidade de Belo Horizonte, pois os valores de ITPR para a cidade 

são superiores aos da capital mineira, causando assim o comportamento no gráfico. A maior capacidade de 

recuperação da cidade de Juiz de Fora pode ser hipoteticamente evidenciada pelo número inferior de volume 

perdido de água, onde a companhia possui facilidade em identificar pontos de desperdício e agiria de forma 

vertiginosa. Por testes estatísticos de hipóteses de comparação simples, nos dois casos, foram evidenciadas 

diferenças significativas, a 95% de confiança (p-value = 0,0090) entre os resultados calculados para Belo 

Horizonte/MG e Juiz de Fora/MG, conforme evidenciado graficamente nas Figuras 5 e 6. 

 
Figura 5 – Potencial de Recuperação de Perdas Reais , entre os anos de 2012 a 2016, para os municípios de Belo 

Horizonte/MG e Juiz de Fora/MG. 
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Figura 6 – Box-plot: Análise comparativa entre as cidades de Belo Horizonte/MG e Juiz de Fora/MG para o Potencial de 

Recuperação de Perdas Reais. 

5 CONCLUSÕES 

     A análise dos índices entre as duas cidades resultou em índices equivalentes aos analisados no manual 

denominado “Programa de Redução de Perdas de Água no Sistema de Distribuição” disponibilizado pela COPASA 

(2003), comparando ao número de habitantes, comprimento das tubulações, extensões das redes e volumes de 

perdas das cidades analisadas (Belo Horizonte, atualmente, e Juiz de Fora) com a região citada no manual, Região 

Metropolitana de Belo Horizonte, sendo uma das poucas cidades no Brasil com a disponibilidade de todos os 

índices citados neste estudo. Na capital mineira, entre abril de 2002 e março de 2003, os índices encontrados foram 

de 3,4 de IVI e 137,45 l/lig/dia de PRPR.  

     Considerando os cinco anos de análises, o ITPR e o MPRI são computados para o cálculo do IVI e do PRPR. 

O IVI da cidade de Belo Horizonte teve uma redução de 5% do seu valor inicial, variando de 4,07 para 3,87, 

aproximando-se dos sistemas classificados como de ótima administração, no intermédio para o alcance do índice 

ideal de eficiência. O IVI da cidade de Juiz de Fora reduziu 15% do valor original, tendo seu valor diminuído de 

5,91 para 5,05. 

     Com os valores do PRPR, houve uma diminuição com o passar dos cinco anos de análises. O valor de 

recuperação das perdas diminuiu cerca de 7% (de 174,33 para 163,68 l/lig/dia) em Belo Horizonte e cerca de 10% 

(de 259,24 para 234,35 l/lig/dia) em Juiz de Fora. Isso se deve ao fato da capital possuir maior capacidade técnica, 

de infraestrutura e financeiramente para lidar com as perdas, fato comum em municípios de grande porte. Essa 

redução pode ser considerada positiva, pois como o PRPR depende da razão entre o volume anual de perdas reais 

(litros) com o número de ligações, subentende-se que com a diminuição das perdas, o índice ITPR também é 

reduzido, causando assim o menor valor de recuperação. 

     Com relação ao teste U de Mann-Whitney, pode-se interferir, com 95% de confiança, que os indicadores 

calculados para Belo Horizonte são inferiores, apresentando um índice de perdas inferior quando comparado com 

a cidade pertencente à bacia do Rio Paraíba do Sul, Juiz de Fora, e confirmando as análises atestadas pelos índices 

IVI e PRPR. 
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Resumo 

Em nosso país, boa parte dos esgotos sanitários ainda é lançada nos corpos receptores sem o devido 

tratamento. Mesmo em algumas regiões como o Sul e o Sudeste, onde ocorrem os maiores investimentos na 

implantação de sistemas de esgotamento e tratamento de efluentes, o problema não é menos grave. Mesmo onde 
essa infraestrutura de saneamento se encontra disponível, tais sistemas não funcionam adequadamente 

contribuindo para a piora da qualidade dos rios e córregos. A severa poluição que vem sendo imposta a 

importantes corpos hídricos como o Rio Paraíba do Sul contribui para a escassez e dos conflitos relacionados ao 

uso da água, especialmente em épocas de estiagem, como as que vêm ocorrendo com mais frequência nos 
últimos anos.  Como uma alternativa para a melhoria dessa situação, a moderna gestão dos recursos hídricos vem 

se utilizando crescentemente de instrumentos de gestão e planejamento para avaliar questões estratégicas, entre 

elas, a abrangência e a eficiência dos serviços de saneamento prestados. Essa avaliação pode ser feita em 

momentos distintos, demonstrando, por exemplo, se houve ou não evolução em relação à situação de um 
determinado aspecto do sistema de saneamento, a partir de um ou mais quesitos investigados, que podem ser 

medidos através de índices e indicadores. Pode ainda fornecer subsídios para tomada de decisão e de 

implementação de ações para atender a uma eventual necessidade de correção de rumo. A partir do estudo de 

caso da bacia hidrográfica do Médio Paraíba do Sul – uma das mais importantes do estado do Rio de Janeiro e do 
país por abastecer uma região que concentra a maior parte do PIB e da população nacional – o presente trabalho 

emprega a metodologia utilizada por um estudo recente da ABES, com o emprego de indicadores de saneamento 

e de saúde, avaliando sob essa mesma ótica o estágio situação do saneamento em termos da universalização do 

saneamento nos municípios que compõem a bacia em questão. Com base nos resultados obtidos é possível 
constatar que a situação desses municípios é muito distinta, havendo poucos municípios que apresentam 

melhores resultados para os seus indicadores como é o caso de Quatis, enquanto a imensa maioria ainda se 

encontra no estágio inicial (“Primeiros Passos para Universalização”), incluindo entre esses os mais populosos e 

economicamente mais pujantes como Volta Redonda, Barra Mansa e Resende. Entre algumas das 
recomendações propostas, são indicadas algumas prioridades de ação, como a necessidade de equacionamento da 

questão dos resíduos sólidos em Paty do Alferes. Destaca-se ainda a importância do aumento da abrangência 

dessa tipologia de estudo para demais bacias do Rio Paraíba do Sul, cujos resultados poderão servir de auxílio na 

definição de prioridades para as futuras ações dos Comitês e das respectivas Agências de Bacia, no sentido de 
melhor integrar suas ações, aprimorar a gestão dos recursos hídricos regionais e universalizar o saneamento, 

como preconizado pela Política Nacional de Saneamento Básico (PNSB).  

Introdução 

A definição de saneamento é baseada na formulação da Organização Mundial da Saúde (OMS), como sendo 
o controle de todo e qualquer fator do meio físico do homem que pode exercer ou exerce efeito prejudicial a 

respeito ao seu bem-estar físico, mental ou social (Heller e Möller, 1995) A qualidade da água é relacionada 

diretamente a várias doenças e aos índices de qualidade de vida das populações e do meio ambiente, de uma 

forma geral (Heller, 1998). Com base nesses conceitos, é notória a importância do saneamento como uma 
abordagem preventiva e na promoção da saúde da população. De acordo com o Relatório sobre o 

Desenvolvimento dos Recursos Hídricos divulgado a cada três anos, cerca de 10% das doenças já registradas 

mundialmente poderiam ser evitadas caso os governos investissem mais em saneamento básico, higiene e acesso 

à água de qualidade e não somente isso, que a cada 15 segundos uma criança morre por diarreia causada por 

consumo de água contaminada. (ONU-ÁGUA, 2012).   
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Por muitos anos o paradigma de abundância que caracterizava a gestão de recursos hídricos no Brasil gerou 

certa desvalorização no gerenciamento destes recursos, tanto pelos órgãos responsáveis como por grande parte 

da população. Após vários eventos de excessos extremos de água, traduzidos em enchentes de grandes 
proporções em áreas urbanas, por um lado, e severa escassez de outro, e culminando com uma das mais 

acentuadas crises hídricas de sua história na Região Sudeste, em 2014, foram aceleradas as discussões sobre a 

necessidade de uma gestão mais eficaz visando promover maior segurança hídrica e garantia de abastecimento 

de setores estratégicos. Um dos principais focos é a melhoria dos sistemas de saneamento básico, como o 
esgotamento e tratamento adequado dos esgotos, de forma a assegurar uma melhor qualidade da água em corpos 

hídricos, gerando maior sustentabilidade, comprometer-se com disponibilidade desses recursos hídricos em 

quantidade e qualidade necessárias a fruição pelas gerações futuras (Plano Nacional de Recursos Hídricos, 

1997). Entre algumas de suas consequências, diversos instrumentos de planejamento importantes foram 
implementados nos últimos anos, tais como o Plano Nacional de saneamento Básico (PLANSAB) e o Sistema 

Nacional de Informação sobre Saneamento Básico (SNIS).   

A ampliação do acesso da população ao saneamento básico visando a universalização dos sistemas de 

saneamento é um dos pontos chave da Lei n°11.445/07 (LNSB, 2007). Previsto e regulamentado pela mesma lei, 
o PLANSAB foi o instrumento adotado para implementação da PNSB, se apoiando em quatro pilares básicos, 

abordados de maneira integrada: abastecimento de água potável, esgotamento sanitário, manejo de resíduos 

sólidos e drenagem das águas pluviais urbanas. Dispondo de metas de curto, médio e longo prazo, considerando 

as especificidades e distinguindo as regiões do país, o PNSB possui como metas que até 2033 todo o território 
nacional possua abastecimento de água potável e coleta de lixo, além de 87% de todo esgoto gerado sendo 

adequadamente disposto (e 93% deste sendo tratado). Quanto à drenagem das águas pluviais, o objetivo/meta é 

reduzir os problemas advindos de inundações, enchentes e alagamentos nas proporções estabelecidas para cada 

macrorregião (Ministério das Cidades, 2013).  

Possuindo cerca de 12% de toda a água doce acessível do planeta, o Brasil fornece água potável a cerca de 

85% de sua população (ITB, 2017), segundo dados do SNIS (2016). Em termos de população total atendida, em 

relação ao ano de 2015 houve um aumento de 1,8 milhão de habitantes, correspondendo a um acréscimo de 

1,1%. No que se refere ao esgotamento sanitário, a situação é ainda bem precária: apenas 46% dos domicílios 
possuem coleta de esgoto, mesmo tendo sido constatado um aumento de 4,4 milhões de habitantes, 

correspondendo a acréscimo de 4,4% em termos de população total atendida (ITB, 2017). No caso do RJ, em 

relação à água consumida somente 45% do esgoto é tratado, em média, embora 83% da população sejam 

abrangidos pela coleta de esgotos (ITB, 2017). Na cidade do RJ, de forma análoga ao cenário do país, houve 
também avanços quanto a redução desse déficit, que caiu 8% entre 2005 a 2015. Mesmo assim, ainda havia 147 

milhões de m³ de água consumida que não receberam qualquer tipo de tratamento antes de seu descarte 

(ITB/EXANTE, 2017). De acordo com o estudo Ranking do Saneamento (ITB, 2017), apesar do RJ ter 

aumentado a coleta em cerca de 5%, passando de 78 para 83%, no período de 2011 a 2015, a evolução do 

tratamento de esgoto foi negativa (-7,5%), reduzindo-se de 52 para 44,5%.    

Segundo dados da CNI (2016) e da FIRJAN (2017), apesar de poderem ser constatados alguns avanços, eles 

vêm se demonstrando muito lentos em relação às demandas discriminadas pela PNSB no que se refere à 

universalização do saneamento no país. Passados cerca de 10 anos da LNSB e 4 anos do PLANSAB, os avanços 
são tímidos perante o tamanho do desafio e boa parte da população brasileira continua ainda sem acesso ao 

saneamento básico adequado e os números apresentados por diversas fontes (ITB, 2017; CNI, 2016) se situam 

ainda bem distantes das metas estabelecidas pelo PLANSAB (Ministério das Cidades, 2013). Segundo Rangel 

(2016), em muitos municípios do Rio de Janeiro há grandes incompatibilidades/defasagens entre os 
investimentos necessários no caminho para a universalização do saneamento e os recursos alocados por esses 

municípios nos seus respectivos planos plurianuais e demais dotações orçamentárias.   De acordo com estudos do 

ITB (2017), a seguir esse ritmo e se forem mantidos os níveis atuais de investimentos em saneamento, as metas 

do PLANSAB somente serão alcançadas a partir da 2ª metade do século XXI, por volta de 2060, ou seja, com 

um atraso de pelo menos 30 anos.   

De acordo com estudo da FIRJAN (2017), a carência de saneamento é um dos fatores impeditivos mais 

importantes para o desenvolvimento de muitas áreas/regiões no estado fluminense, algumas atualmente em 

estágio de total estagnação econômica.  

Mais recentemente, a necessidade de expansão planejada dos serviços bem como de se aumentar a eficiência 

dos sistemas existentes contribuiu para o maior enfoque dado ao aspecto de aperfeiçoamento da gestão, 

notadamente na última década, incluindo a sistematização e o crescente emprego de mecanismos de aferição e 
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controle da qualidade dos serviços prestados pelas concessionárias e empresas de saneamento, como índices e 

Indicadores (Obraczka e Leal, 2016). O uso de Indicadores vem se popularizando como ferramenta estratégica 

na avaliação da prestação dos serviços de saneamento (Von Sperling, 2013 Obraczka e Leal, 2016).  De acordo 
com Von Sperling & Von Sperling (2013), o uso de Indicadores de Saneamento se tornou uma prática crescente, 

citando como exemplo a Lei Nacional de Saneamento Básico 11.445/2007, considerada como o novo marco 

regulatório do setor por ter institucionalizado o uso de indicadores de desempenho, que passaram a integrar o 

processo de planejamento, regulação e fiscalização dos serviços. A institucionalização de instrumentos como o 
SNIS gerou a disponibilização de um banco de dados e de índices padronizados relacionados ao saneamento que 

são constantemente atualizados, implementando sua utilização pelos operadores e gestores do setor com a 

finalidade de planejar e aferir a eficiência dos sistemas de saneamento, além de proporcionar uma maior 

transparência e permitir o exercício do controle social. A utilização criteriosa desses índices pode também servir 
de suporte no direcionamento de ações e investimentos, visando aumentar o atendimento e a eficiência dos 

referidos sistemas e, dessa forma, contribuir no sentido da almejada universalização, não necessariamente 

somente através da ampliação do sistema através da construção de novas redes de esgoto (Obraczka e Leal, 

2016; Obraczka et al, 2017).  Esses mesmos autores ressaltam, por outro lado, a importância de se dispor de 
indicadores calculados/definidos em bases próximas a realidade, já que índices obtidos por meio de dados não 

empíricos, sejam baseados em estimativas ou aferidos de forma não precisa, podem levar a valores não 

confiáveis; qualquer cálculo e/ou iniciativa baseada nesses resultados pode redundar em erro.  

Sob essa ótica atual de maior empoderamento de instrumentos de planejamento e gestão, e em especial na 
utilização de indicadores, ABES publicou um estudo (Ranking ABES da Universalização do Saneamento) que 

avalia indicadores de saneamento (base de dados do SNIS) e indicadores de saúde pública (base de dados 

DATASUS), definindo um ranking para os 231 municípios mais populosos do país (ABES, 2017). Entre alguns 

dos aspectos avaliados, o estudo apontou o estágio em que os municípios se encontram frente à universalização 
da água, apresentando-os em três categorias: Rumo à Universalização; Compromisso com a Universalização; e 

Primeiros Passos para a Universalização. De acordo com o Ranking, apenas 6% do total de municípios avaliados 

atingiram a pontuação de enquadramento na categoria Rumo à Universalização, 18% estão em Compromisso 

com a Universalização e 76% dos municípios na categoria Primeiros Passos para a Universalização, o que 
demonstra o quão distante estamos da universalização (ABES, 2017). De acordo com esse estudo, foi 

identificado que os municípios melhor posicionados no ranking apresentaram menores taxas de internações por 

Doenças Relacionadas ao Saneamento Inadequado (DRSAI), enquanto que municípios com as menores 

pontuações obtiveram taxas maiores de internações e de mortalidade (ABES, 2017). 

A Tabela 1 a seguir apresenta o ranking abrangendo os 24 municípios inseridos nas Regiões Hidrográficas do 

Rio Paraíba do Sul que se encontram no estudo da ABES. 

Tabela 1 – Municípios que se inserem na Bacia Paraíba do Sul considerados/ranqueados no estudo realizado pela 

ABES (2017) 

Municípios UF Região Hidrográfica / 
Comitê de Bacia 

Classificação no Ranking da ABES 

Angra dos Reis RJ RH I Primeiros Passos para a universalização 

Resende RJ RH III Primeiros Passos para a universalização 

Volta Redonda RJ RH III Primeiros Passos para a universalização 

Barra Mansa RJ RH III Primeiros Passos para a universalização 

Niterói RJ RH V Rumo à universalização 

São Gonçalo RJ RH V Primeiros Passos para a universalização 

Itaboraí  RJ RH V Primeiros Passos para a universalização 

Duque de Caxias RJ RH V Primeiros Passos para a universalização 

Mesquita RJ RH V Primeiros Passos para a universalização 

São João de Meriti RJ RH V Primeiros Passos para a universalização 

Nilópolis RJ RH V Primeiros Passos para a universalização 

Araruama RJ RH VI Compromisso com a universalização 

Maricá RJ RH VI Primeiros Passos para a universalização 

Rio das Ostras RJ RH VI Primeiros Passos para a universalização 

Petrópolis RJ RH IV Primeiros Passos para a universalização 

Campos dos Goytacazes RJ  RH IX Primeiros Passos para a universalização 

Nova Friburgo RJ RH VII Compromisso com a universalização 

São José dos Campos SP Comitê Paraíba do Sul Rumo à universalização 

Taubaté SP Comitê Paraíba do Sul Rumo à universalização 
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Pindamonhangaba SP Comitê Paraíba do Sul Compromisso com a universalização 

Guaratinguetá SP Comitê Paraíba do Sul Primeiros Passos para a universalização 

Juiz de Fora MG CBH Preto Paraibuna Primeiros Passos para a universalização 

Muriaé MG CBH Pomba Muriaé Primeiros Passos para a universalização 

Ubá MG CBH Pomba Muriaé Primeiros Passos para a universalização 

Fonte: ABES (2017), IGAM e INEA.  

 

Os municípios de Volta Redonda, Barra Mansa e Resende foram abrangidos pelo estudo da ABES por 

possuírem a população superior a 100 mil habitantes, e apresentaram estágios para a universalização são 

considerados como iniciais, ou seja, “Primeiros Passos rumo a Universalização” (ABES, 2017).     

A pesquisa atual privilegia a Bacia do Médio Paraíba do Sul, inserida uma macrorregião responsável por boa 

parte do Produto Interno Bruto (PIB) do país, e concentrando não somente boa parte da atividade econômica 

nacional como também parcela considerável da população brasileira (IBGE, 2011). Adotou-se essa bacia como 

base para o estudo por se tratar de uma das mais importantes no cenário regional/nacional. Nela o uso múltiplo e 
estratégico da água se encontra bastante caracterizado, estando, entre outros aspectos, diretamente relacionada 

tanto ao principal manancial fluminense, viabilizando o abastecimento da maior parte da população da RMRJ 

através da transposição do Paraíba do Sul para a bacia do Rio Guandu. Possui também de grande relevância no 

que refere à geração de energia elétrica, que movimenta parte das atividades humanas e econômicas nessa 
região. Além de abranger uma série de conflitos pelo uso da água, que extrapolam inclusive os limites 

interestaduais, essa bacia é também caracterizada pela intensa poluição de suas águas provocadas pelas 

atividades antrópica que, mesmo dependendo diretamente dessas águas, contribuem paradoxalmente para a 

degradação ambiental e piora da qualidade desses corpos hídricos.  

A Bacia do Médio Paraíba do Sul 

Segundo Honji et al (2017), a bacia do rio Paraíba do Sul possui uma área de 57 mil km2 abrangendo os 

estados de São Paulo (SP) (38%), Rio de Janeiro (RJ) (38%) e Minas Gerais (MG) (24%) (Hilsdorf e Petrere, 

2002) (Figura 1). Sua extensão lhe assegura a posição de segunda maior bacia do leste brasileiro (Polaz et al., 
2011). O seu principal rio é o Paraíba do Sul, com cerca de 1.000 km de extensão, considerado o maior rio de 

várzeas do Sudeste (Hilsdorf e Petrere, 2002). O Paraíba do Sul, rio de competência federal, abastece as 

principais capitais e regiões metropolitanas em território nacional, movimentando ainda indústrias e estratégicos 

sistemas de fornecimento de água e energia a estados da importância de São Paulo e Rio de Janeiro (SEBRAE, 
2015). Considerando a divisão proposta pelo CERHI-RJ, na Bacia do Rio Paraíba do Sul estão compreendidas 

em território do estado do RJ as Regiões Hidrográficas do Médio Paraíba (RH III), Piabanha (RH IV), Rio Dois 

Rios (RH VII) e Baixo Paraíba do Sul e Itabapoana (RH IX) (INEA) (Figura 1). De acordo com a Resolução n° 

18/2006 do Conselho Estadual de Recursos Hídricos (CERHI), a Região Hidrográfica do Médio Paraíba do Sul 
compreende de forma integral os Municípios fluminenses de Itatiaia, Resende, Porto Real, Quatis, Barra Mansa, 

Volta Redonda, Pinheiral, Valença, Rio das Flores, Comendador Levy Gasparian e, parcialmente, os Municípios 

de Rio Claro, Piraí, Barra do Piraí, Vassouras, Miguel Pereira, Paty do Alferes, Paraíba do Sul, Três Rios e 

Mendes, abrangendo uma área total de drenagem de 6.517 km² (Figura 2).   

Figura 1 e 2: Regiões Hidrográficas e Regiões de Governo do Estado do RJ/ Municípios que integram o Médio 

Paraíba do Sul 

 
Fonte: CBH MÉDIO PARAÍBA. 

 

A Região possui em sua hidrografia, além do próprio rio Paraíba do Sul, outros rios de domínio federal, 
como o Preto e o Bananal, e de domínio estadual, como o Pirapetinga, o Turvo, o das Flores e o Ubá (CBH 
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Médio Paraíba do Sul, 2011). De acordo com o INEA, as principais práticas econômicas da região são as 

atividades industriais e agropecuárias, além do turismo. Segundo o mesmo portal, deve ser destacada a formação 

do segundo maior parque industrial da bacia do rio Paraíba do Sul, com a Companhia Siderúrgica Nacional 
(CSN), em Volta Redonda. Além disto, nesta Região Hidrográfica é realizada a transposição das águas da bacia 

do rio Paraíba do Sul para a bacia do rio Guandu, através da Estação Elevatória de Santa Cecília, em Barra do 

Piraí, que atende ao Sistema Light, gerando energia elétrica, bem como à CEDAE, fornecendo água para o 

abastecimento de cerca de 9 milhões de pessoas da Região Metropolitana do Rio de Janeiro através do Sistema 
Guandu (CEIVAP, 2016). Segundo o Relatório de Gestão elaborado pelo Comitê Médio Paraíba do Sul (2014), 

essa sub-bacia possui os melhores percentuais de cobertura florestal e de extensão de florestas de toda a bacia do 

rio Paraíba do Sul. Porém, em suas áreas urbanas são constatados diversos processos erosivos de relevância 

ocasionados pela falta de preservação e conservação do solo, sendo carentes de sistemas de esgotamento 
sanitário e de aterros sanitários adequados. Em conjunto com a forte presença de atividades industriais, há deste 

modo um favorecimento a degradação ambiental e da qualidade de sua água (CBH Médio Paraíba do Sul, 2011). 

Segundo Kelman, dos 110 m3/s que chegam à barragem de Santa Cecília, coração do Sistema Guandu, a Cedae 

distribui apenas 48m³/s para abastecer residências e indústrias, o que significa que cerca de 50 % da vazão não 
são efetivamente utilizados, perdendo-se por causa do excesso de poluição, especialmente de esgoto, nela 

presente (O Globo, 2014). De acordo com estudo de Honji et al (2017), onde destacam-se exemplos desse 

problema da poluição hídrica (efluentes domésticos), apesar da bacia do rio Paraíba do Sul possuir índices de 

coleta de esgotos acima de 90% (no estado de SP), constata-se que o índice de tratamento é em torno de 60% 
(São Paulo, 2013/2014). Já no que se refere aos efluentes industriais, deve-se destacar que esta bacia merece 

especial atenção devido à ação antrópica causada pela instalação da Companhia Siderúrgica Nacional de Volta 

Redonda (RJ).  

A necessidade de melhoria não somente quanto à disponibilidade, mas especialmente em relação à qualidade 
da água pode ser constatada pela importância a ela atribuída pelo sistema de gestão e planejamento da bacia, no 

qual vários quesitos apresentados como ações prioritárias refletem direta ou indiretamente tal preocupação. De 

acordo com as prioridades definidas pelo Caderno de Ações na Área de Atuação da AMPAS (Associação de 

Usuários das águas do Médio Paraíba do Sul), referente ao Plano de Recursos Hídricos da Bacia do Rio Paraíba 
do Sul (AGEVAP, 2007), foram listadas os ações/programas para melhoria quali-quantitativa dos recursos 

hídricos, agrupados em sete recortes temáticos: Redução de cargas poluidoras; Aproveitamento e racionalização 

de uso dos recursos hídricos; Drenagem urbana e controle de cheias; Planejamento de recursos hídricos; Projetos 

para ampliação da base de dados e informações; Plano de proteção de mananciais e sustentabilidade no uso do 

solo; e Ferramentas de construção da gestão participativa.  

Outro instrumento de planejamento e gestão é o monitoramento de parâmetros e o estabelecimento de índices 

de qualidade de água dos corpos hídricos que, no caso do Rio de Janeiro, são de competência do INEA. Segundo 

o referido Instituto, o monitoramento sistemático da qualidade dos principais corpos de água doce do Estado do 
Rio de Janeiro fornece informações necessárias para a avaliação das águas e o manejo adequado dos 

ecossistemas aquáticos bem como para a produção de documentos sobre as condições dos corpos hídricos. Esse 

acompanhamento contínuo possibilita melhor compreensão do ambiente e eficaz alocação de investimentos e 

ações. (INEA, 2016). Ainda de acordo com o órgão ambiental, divididos por regiões hidrográficas, esses dados 
apresentam um retrato da qualidade dos rios por meio da aplicação do Índice de Qualidade de Água (IQANSF), 

que consolida em um único valor os resultados de diversos parâmetros físico-químicos e bacteriológicos. No 

caso da RH III – Médio Paraíba foram identificados 22 pontos de monitoramento em seis rios (Córrego Água 

Branca, Rios Bananal, Pirapetinga, Paraibuna, Paraíba do Sul e Preto) e dois reservatórios (Funil e Santa 
Cecilia), sendo que cerca de 50% desses pontos se localizam no Rio Paraíba do Sul. De acordo com dados do 

INEA referentes ao ano de 2017, no Rio Paraíba do Sul os índices de IQA NSF do Paraíba do Sul variam de uma 

condição RUIM a MÉDIA, com exceção de quatro pontos de condição BOA, sendo três em Resende (nos meses 

de abril, novembro e dezembro) e outro em Porto Real (em maio). Somente em 11 casos, de um total geral de 93 
análises realizadas em 2017, a condição se apresentou como BOA, pontos esses basicamente concentrados no 

Rio Preto, localizados nos municípios de Itatiaia e Resende, na porção mais a montante da bacia. Segundo o 

INEA (2017), no Rio Paraíba do Sul os índices de IQA NSF do Paraíba do Sul variam de uma condição RUIM a 

MÉDIA, com exceção de quatro pontos de condição BOA, sendo três em Resende (nos meses de abril, 
novembro e dezembro) e outro em Porto Real (em maio). Somente em 11 casos, de um total geral de 93 análises 

realizadas em 2017, a condição se apresentou como BOA, pontos esses basicamente concentrados no Rio Preto, 

localizados nos municípios de Itatiaia e Resende, na porção mais a montante da bacia.  

Objetivos  
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Objetivo Geral 

O presente trabalho visa avaliar a situação do saneamento na Bacia do Médio Paraíba do Sul, a partir da 

análise e da correlação de indicadores de saneamento e saúde, a luz da metodologia que foi adotada pelo estudo 
da ABES para municípios maiores do que 100 mil habitantes, definindo um “ranking” dos municípios que 

integram a bacia do Médio Paraíba, com base nesses indicadores.  

Objetivos Específicos 

Como objetivos específicos podem ser elencados: Levantar referências e estudos técnicos com aderência ao 
tema em questão; Identificar e levantar os indicadores de saneamento e saúde adotados pelo estudo da ABES 

para os municípios da bacia em estudo; Proceder aos cálculos dos índices necessários a elaboração do ranking; 

Comparar os dados obtidos para os municípios do Médio Paraíba com os dados do Ranking da ABES para os 

231 municípios mais populosos do país; Identificar alguns aspectos estratégicos e sugerir algumas prioridades de 

ação visando implementar o processo de universalização.  

Materiais e Métodos 

Primeiramente foram levantadas referências e estudos sobre o tema e sobre a região/bacia objeto da pesquisa, 
além de informações dos bancos de dados do SNIS e DATASUS. Em sequência, o presente estudo se baseou na 

metodologia empregada pelo estudo da ABES (2017) que correlaciona indicadores de saneamento do SNIS a 

indicadores de saúde (baseados em dados do DATASUS), a partir do número de internações/mortalidade 

relacionadas a categoria feco-oral das Doenças DRSAI (Doenças Relacionadas ao Saneamento Ambiental 
Inadequado), por serem dentre todas as DRSAI aquelas de maior incidência no período de 2000 a 2013 (IBGE, 

2017). Neste trabalho foram considerados os mesmos cinco indicadores adotados pelo estudo da ABES (ABES, 

2017), bem como as respectivas metodologias de cálculo, além das taxas referentes às DRSAI, para a análise e 

“ranqueamento” em relação ao seu estágio quanto à universalização do saneamento, englobando todos os 18 
municípios que integram a Bacia do Médio Paraíba do Sul. Os cinco indicadores de saneamento adotados são: 

abastecimento de água, coleta de esgoto, tratamento de esgoto, coleta de lixo e destinação adequada de resíduos 

sólidos. As informações para a composição/cálculo dos indicadores de saneamento são apresentadas a seguir 

(Tabela 2). 

Tabela 2: Indicadores de saneamento adotados (descrição, fonte e forma de cálculo)  

Indicador Descrição Fonte Forma de cálculo 

 
Abastecimento de 
Água 

Índice de atendimento da 
população total com rede de 
água 

 
SNIS, 
IN055_AE 

População total atendida com 
abastecimento de água/População total 
residente do (s) município (s) com 
abastecimento de água (IBGE) X 100 

 
 
Coleta de Esgoto 

Índice de atendimento da 
população total com rede de 
esgotos 

 
SNIS, 
IN056_AE 

População total atendida com 
esgotamento sanitário/População total 
residente do (s) município (s) com 
abastecimento de água, segundo o IBGE 
X 100 

 
 
Tratamento de 
Esgoto 

Índice de esgoto tratado referido 
à água consumida 

 
SNIS, 
IN046_AE 

((Volume de esgotos tratado + Volume 
de esgoto bruto exportado tratado nas 
instalações do importador) / (Volume de 
água consumido - Volume de água 
tratada exportado)) X 100 

 
Coleta de Lixo 

Taxa de cobertura do serviço de 
coleta de resíduos sólidos 
domiciliares em relação à 
população total do município 

 
SNIS, 
IN015_RS 

(População total atendida no município / 
População total do município - Fonte: 
IBGE) X 100 

 
Destinação 
Adequada de 
resíduos sólidos 

Percentual de resíduos sólidos 
domésticos (RDO) e públicos 
(RPU) gerados pelo município 
destinados adequadamente 

SNIS, 
UP007; 
UP025; 
UP003 

(Total de RDO e RPU destinados para 
unidades de processamento consideradas 
adequadas / Total de RDO e RPU 
produzidos pelo município de origem) X 
100 

Fonte: ABES, 2017 

A classificação se baseou nas Faixas de Pontuação e respectivas Categorias também estabelecidas pelo 

estudo da ABES (Tabela 3). 
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Tabela 3 - Categorias definidas pelo estudo da ABES e respectivas faixas de pontuação 

Categoria Faixas de Pontuação 

Rumo à universalização Acima de 489 

Compromisso com a universalização 450 – 489 

Primeiros Passos para a universalização Abaixo de 450 

 Fonte: ABES, 2017 

As doenças DRSAI adotadas são da Categoria Transmissão feco-oral e os grupos de doenças são as 

Diarreias, Febre Entérica e a Hepatite A (Tabela 4). 

Tabela 4: Doenças Relacionadas ao Saneamento Básico Inadequado (DRSAI) da Categoria e Transmissão Feco-oral 

Categoria Grupo de Doenças Doenças CID - 10 

 
 
Transmissão 
feco-oral 

 
 
1. Diarreias 

1.1 Cólera 
1.2 Infecções por Salmonella 
1.3 Shingelose 
1.4 Outras infecções intestinais bacterianas 
(Escherichia coli, Compylobacter, Yersinia 
enterocolitica, Clastridium difficile, outras e as não 
especificadas) 
1.5 Amebíase 
1.6 Outas doenças intestinais por protozoários 
(Balantidlase, Giardíase, Criptosporidiose) 
1.7 Isoporíase, outras e as não específicadas 
1.8 Doenças Intestinais por vírus (Enterite, 
p/rotavírus, gastroenteropatia aguda p/agente de 
Norwalk, enterite p/adenovírus, outras doenças e as 
não específicadas) 

A00  
A02 
A03 

 
 

A04 
 

A06 
A07 

 
A07 

 
 

A08 

2. Febre Entérica 2.1 Febre Tifóide 
2.2 Febre Paratifóide 

A01 
A01 

Hepatite A  B15 

 Fonte: ABES, 2017 

No relatório divulgado pela ABES (2017), os indicadores de saúde foram calculados a partir do número de 

internações por DRSAI de toda a categoria de transmissão feco-orais, exceto Hepatite A. No presente estudo, 

porém, pela dificuldade de se obter certos dados específicos para todos os municípios envolvidos na pesquisa, as 
informações necessárias referentes aos indicadores de saúde foram obtidas através do banco de dados do 

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), a partir do número de casos de internações somente pelas 

diarreias, para cada município. Essa simplificação foi considerada plausível uma vez que as diarreias englobam a 

maior parte dessas doenças (Tabela 4) e por predominarem fortemente em termos de incidência em toda a 
Categoria de Transmissão feco-oral. Assim, adotou-se a taxa de Diarreias como a de toda a Categoria de 

Transmissão feco-oral referentes às DRSAI.   

Resultados e Discussões 

 A Tabela 5, a seguir, apresenta os resultados obtidos para os municípios integrantes da Região Hidrográfica 
do Médio Paraíba do Sul, para os cinco indicadores de saneamento considerados. Em função de alguns casos 

onde não foi possível definir a pontuação de um determinado indicador para alguns dos sistemas municipais pela 

indisponibilidade dos dados necessários, foram considerando os valores mínimo (0%) e máximo (100%) 

possíveis para esse indicador e adotada uma faixa de pontuação total, de forma a possibilitar a inserção de todos 

os municípios no “ranking” e as análises de todos possíveis resultados.    

Tabela 5: Resultados obtidos para os indicadores de saneamento dos municípios da RH III (de acordo com dados de 

2015) e respectivas pontuações e posição no ranking de acordo com ABES (2017) 

Municípios UF 
Populaçã

o 

Abastecimen

to de Água 

Coleta 

de 

Esgoto 

Tratament

o de Esgoto 

Coleta 

de Lixo 

Destinação 
Adequada 

de 

Resíduos 

Sólidos 

Pontuaçã

o ou faixa 
de 

pontuaçã

o 

Total 

Posição 

Rankin
g (5) 

Posição 

Ranking 
(6) 

Itatiaia2 RJ 28.783 95,40  62,50 0,00 96,63 X (0 ou 
100) 

254,53 a 
354,53 

16º  12º  
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Resende RJ 119.769 95,55 95,34 62,00 99,92 0 353,00 8º  13º  

Porto Real3 RJ 16.592 97,80 96,80 33,40 100,00 100 428,00 2º  4º  

Quatis3 RJ 12.793 100,00 100,00 60,00 100,00 100 460,00 1º  1º  

Barra Mansa RJ 177.813 97,98 89,07 3,060 99,70 100 390,00 6º  9º  

Volta Redonda RJ 257.803 99,95 98,96 19,32 100,00 100 418,00 3º  5º  

Pinheiral2,4 RJ 22.719 90,20 100,00 0,00 100,00 100 390,20 5º  8º  

Valença RJ 71.843 90,30 40,10 0,00 100,00 0 230,40 17º  18º  

Rio das Flores RJ 8.561 69,60 69,60 65,27 69,60 0 274,07 14º  17º  

Com. L. 
Gasparian2 

RJ 8.180 99,70 99,70 0,00 100,00 X (0 ou 
100) 

299,40 a 
399,40 

12º  6º  

Rio Claro1,2,3 RJ 17.425 X (0 ou 100) 65,00 X (0 ou 
100) 

100,00 100 265,00 a 
465,00 

15º  2º  

Barra do Piraí RJ 94.778 100,00 96,70 0,00 98,78 100 395,48 4º  7º  

Vassouras RJ 34.410 95,30 53,30 3,80 90,00 100 342,40 9º  14º  

Miguel Pereira RJ 24.642 99,90 45,49 27,50 100,00 100 372,89 7º  11º  

Paty do 
Alferes2 

RJ 26.359 72,50 65,11 0,00 90,61 X (0 ou 
100) 

228,22 a 
328,22 

18º  15º  

Paraíba do 
Sul1,2 

RJ 41.084 95,00 81,60 0,00 100,00 X (0 ou 
100) 

276,60 a 
376,60 

13º  10º  

Três Rios RJ 77.432 100,00 99,00 4,4 100,00 0 303,40 11º  16º  

Mendes1 RJ 17.935 80,00 61,30 X (0 ou 
100) 

100,00 100 341,30 a 
441,30 

10º  3º  

Exemplos de Municípios de outros estados, na Bacia do Paraíba do Sul, contemplados pelo estudo da ABES (2017) 

Taubaté SP 278.686 100,00 96,58 94,70 100,00 100 491,28 - - 

Pindamonhang
aba 

SP 
146.955 100,00 96,69 78,65 100,00 100 475,34 

- - 

Juiz de Fora MG 516.247 95,84 94,73 6,08 99,68 100 396,33 - - 

Muriaé MG 100.765 100,00 100,00 29,01 100,00 100 429,01 - - 

(1) Os dados para coleta e tratamento de esgoto de Paraíba do Sul e Rio Claro não foram apresentados assim como os para abastecimento de 

água de Mendes. (2) Os dados referentes à Destinação Adequada de Resíduos Sólidos dos municípios de Itatiaia, Pinheiral, Com.  L. 

Gasparian, Paty de Alferes e Paraíba do Sul não foram encontrados ou fornecidos pelo SNIS. (3) Rio Claro, Quatis e Porto Real destinam 

seus resíduos no Aterro de Barra Mansa, segundo dados fornecidos pelo SNIS. (4) Os resíduos de Pinheiral são aterrados no CTR Barra 

Mansa, de acordo com a empresa FOXX HAZTEC (5) De acordo com a Pontuação mínima possível (6) De acordo com a Pontuação máxima 

possível  

 

A Tabela 6, a seguir, apresenta as pontuações totais para o somatório dos indicadores de saneamento e as 

taxas referentes às DRSAI para os municípios do Médio Paraíba a respectiva classificação por Categoria, de 

acordo com ABES (2017). 

Tabela 6: Pontuação Total (1) obtida pelos indicadores e taxas de internações por município e respectiva categoria no 

ranking ABES   

Municípios Pontuação Total 

Saneamento (1) 

DRSAI – Internações 

(Taxa) 

Ranking  Categoria (2) 

Itatiaia 254,53 0,2 7º  Primeiros passos para a universalização 

Resende 353,00 0,3 8º  Primeiros passos para a universalização 

Porto Real 428,00 0,1 1o Primeiros passos para a universalização 

Quatis 460,00 2,0 17º  Compromisso com a universalização 

Barra Mansa 390,00 0,1 3º  Primeiros passos para a universalização 

Volta Redonda 418,00 0,1 2º  Primeiros passos para a universalização 

Pinheiral 390,20 0,2 5º  Primeiros passos para a universalização 

Valença 230,40 1,1 14º  Primeiros passos para a universalização 

Rio das Flores 274,07 1,0 12º  Primeiros passos para a universalização 

Com. L. Gasparian 299,40 Não fornecido - Primeiros passos para a universalização 

Rio Claro 265,00 0,1 4º  Primeiros passos para a universalização 

Barra do Piraí 395,48 1,9 16º  Primeiros passos para a universalização 

Vassouras 342,40 0,2 6º  Primeiros passos para a universalização 

Miguel Pereira 372,89 1,3 15º  Primeiros passos para a universalização 
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Paty do Alferes 228,22 0,8 11º  Primeiros passos para a universalização 

Paraíba do Sul 276,60 0,3 10º  Primeiros passos para a universalização 

Três Rios 303,40 1,1 13º  Primeiros passos para a universalização 

Mendes 341,30 0,3 9º  Primeiros passos para a universalização 

Exemplos de Municípios de outros estados, na Bacia do Paraíba do Sul, contemplados pelo estudo da ABES (2017) 

Taubaté 491,28 0 - Rumo à universalização 

Pindamonhangaba 475,34 0,2 - Compromisso com a universalização 

Juiz de Fora 396,33 0,5 - Primeiros passos para a universalização 

Muriaé 429,01 1,1 - Primeiros passos para a universalização 

(1)Adotada como base a pontuação total mínima da Tabela 4. (2) Categoria definida pelo estudo (ranking) da ABES para posicionar os 

Municípios quanto à universalização da água. Fonte: Adaptado de ABES (2017). 

 

Os resultados indicam que há uma grande defasagem em termos de saneamento entre os próprios municípios 

do Médio Paraíba e ainda que a esmagadora maioria desses municípios se encontre em estágio inicial em relação 

à universalização do saneamento (“Primeiros passos para a universalização”), de acordo com a classificação 
estabelecida pela ABES (2017). Dos 18 municípios avaliados, somente Quatis se insere no estágio intermediário, 

o de “Compromisso com a universalização”. Esse panorama pouco se altera mesmo se forem adotados valores os 

mais otimistas possíveis para os índices (100%) nos municípios onde não se dispõe de dados sobre determinados 

indicadores (somente o município de Rio Claro passaria do estágio de “Primeiros passos para a universalização” 

ao de “Compromisso com a universalização”).  

 Municípios de grande porte e\ou de maior pujança econômica como Volta Redonda, Barra Mansa, Barra do 

Piraí, Três Rios, Paraíba do Sul e Valença se situam no grupo mais “atrasado” em relação à universalização, 

lembrando que são justamente esses, em termos proporcionais, os maiores geradores de rejeitos líquidos e 
sólidos na bacia. Na realidade, constata-se que entre os 5 municípios melhores situados no ranking, 4 podem ser 

considerados como de menor porte, possuindo população inferior a 10 mil habitantes.  Há ainda os casos 

extremos de municípios com pontuação\desempenho muito abaixo dos demais, como Paty do Alferes, Rio Claro 

e Valença, sendo inclusive esse último um dos mais populosos da bacia estudada. Se comparados às pontuações 
dos outros municípios ranqueados pela ABES abrangendo toda a Bacia Paraíba do Sul (Taubaté, 

Pindamonhangaba, Juiz de Fora e Muriaé), as pontuações\desempenhos dos municípios da região do Médio 

Paraíba também se demonstram em estágios mais incipientes do que os demais.         

 O aspecto “Tratamento de Esgotos” é o que no geral apresenta piores índices enquanto que os melhores se 
concentram em “Abastecimento de Água”, o que corrobora os dados levantados nas referências iniciais 

consultadas (CNI, EXANTE, ITB, RANGEL). Isso aponta para um problema crônico e cíclico de causa e efeito, 

quando se disponibiliza água a população, mas por outro lado não há a infraestrutura adequada de esgotamento 

sanitário.  

 Verifica-se ainda que – ao contrário do que ocorreu no estudo da ABES (2017) – não se pode a princípio 

estabelecer com base nos presentes resultados uma correlação direta entre as pontuações/taxas dos municípios 

nos setores de saneamento e saúde, tomando, por exemplo, o município de Quatis: é o 1º no ranking de 

saneamento e o 18º (último) no de taxa de internações por doenças DRSAI.  

Conclusões e Recomendações  

 Em que pese a metodologia empregada - adoção de um critério de somatório simples de cinco indicadores é 

utilizada para cálculo da pontuação, categoria e da posição no ranking de saneamento de cada município - ser 

passível a ser considerada como uma simplificação, por outro lado tal metodologia pode ser avaliada como uma 
contribuição no sentido da melhoria da situação do saneamento ambiental da bacia, no geral, e em cada 

município, em particular. Esse viés comparativo assume maior importância em função do paradigma de 

abordagem por bacia hidrográfica, já consagrado pela “Lei das Águas” (9433/97) e outros instrumentos de 

planejamento e gestão de recursos hídricos correlatos. A melhoria ou piora da qualidade de um corpo hídrico não 
depende somente de uma fonte de poluição (os efluentes de um município, por exemplo), mas de todos os 

geradores (os efluentes de todos os demais municípios) que se situem na mesma bacia de contribuição. A 

abordagem e o planejamento devem ser sistêmicos e integrados, ou seja, observando uma ótica similar aquela em 

que se baseia o presente trabalho.       

 Entre as recomendações, podem ser elencados os seguintes desdobramentos necessários à presente pesquisa: 

Aprofundamento dos estudos, pesquisando e re-ratificando os dados que serviram de base na definição dos 

valores dos indicadores e avaliando outras bacias hidrográficas; Avaliar outras fontes de informação, como os 
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Planos Municipais de Saneamento e de Resíduos Sólidos dos municípios, Plano de Bacia Hidrográfica, e outros; 

Identificar nos municípios considerados como mais “atrasados” em termos de estágio de universalização se há 

previsão ou dotação orçamentária nos respectivos Planos Plurianuais para solucionar determinado aspecto do 
saneamento local considerado como prioritário para intervenção visando. Caso não possuam, podem ser 

inseridas como prioridades nas intervenções a serem implementadas na respectiva bacia; e analisar os estágios 

atuais em relação aos objetivos e metas previstos pelo PLANSAB, apontando ações prioritárias para o caminho 

rumo à universalização do saneamento recomendada pela LNSB. 
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RESUMO 

A porção paulista da Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul encontra-se entre a Região Metropolitana de 

São Paulo e do Rio de Janeiro, e tem um importante papel na segurança hídrica de ambas, especialmente após a 

interligação do Reservatório Jaguari, na UGRHI 2, com o Reservatório de Atibainha, componente do Sistema 

Cantareira, que abastece a Região Metropolitana de São Paulo.  

A bacia conta com um complexo sistema de reservatórios, duas transposições, diversos usos da água, e corpos 

hídricos de dominialidade federal e estadual, o que adiciona complexidade à gestão das águas. Ainda, as anomalias 

no regime de chuvas na região Sudeste do Brasil entre 2014-2015, que geraram impactos significativos no 

abastecimento de água, ameaçaram a segurança hídrica da região e destacaram o papel da incerteza inerente à 

gestão dos recursos hídricos. 

Neste contexto, o objetivo da pesquisa ora apresentada é de avaliar as responsabilidades e atribuições das 

diferentes funções do sistema de gerenciamento da água na bacia, buscando avaliar as competências legalmente 

definidas nos diferentes níveis de gerenciamento, levando em consideração a dupla dominialidade dos corpos 

hídricos da bacia e a multiplicidade de usos. Espera-se, com a metodologia proposta, a organização de uma matriz 

de situação legal que apresente um panorama amplo da organização legal do gerenciamento de recursos hídricos 

na bacia, apontando lacunas nas responsabilidades.  

INTRODUÇÃO 

A Organização das Nações Unidas estima que até 2050 a demanda por água irá aumentar de forma significativa 

em todos os setores da economia, e que a urbanização acelerada aliada à falta de cobertura adequada dos serviços 

de saneamento irão impor desafios significativos ao abastecimento de água, agravando situações de déficit hídrico 

(ONU, 2017). 

Adicionalmente às dificuldades decorrentes destas tendências, a água é um recurso muito dinâmico, fluindo no 

território entre diferentes escalas políticas e administrativas, fronteiras, e aglomerações econômicas e sociais, o 

que impõe mais complexidade à sua gestão (OCDE, 2015). Os níveis de governo tipicamente não correspondem 

à escala da bacia hidrográfica, onde diferentes níveis administrativos são envolvidos. Múltiplos e muitas vezes 

contraditórios interesses e pressões atuam nas decisões de alocação e distribuição de água, causando competição 

entre diferentes setores, o que pode tornar o sistema fragmentado e insustentável (ENGLE et al, 2011). 

Nos últimos anos, tem se tornado mais evidente que problemas relacionados à água serão cada vez mais 

interligados à fatores sociais, econômicos, ambientais, jurídicos e políticos, em diferentes níveis. No entanto, as 

abordagens setoriais na gestão dos recursos hídricos ainda prevalecem, principalmente por instituições de níveis 

governamentais mais altos, levando ao desenvolvimento fragmentado e ao questionamento sobre a legitimidade e 

eficácia das ações de gestão (ROGERS; HALL, 2003). As soluções para os problemas hídricos, portanto, 

dependem não apenas da disponibilidade hídrica, mas também dos processos pelos quais a água é gerida, das 

competências e capacidades das instituições que a gerem, prevalecendo condições sociopolíticas que ditam os 

processos e práticas de planeamento da água, desenvolvimento e gestão, disponibilidade de recursos financeiros, 

tecnologia disponível, interferências políticas, transparência e corrupção, níveis de educação e desenvolvimento 

humano, dentre outros (BISWAS, 2004).  

No Brasil, a promulgação da Lei Federal nº 9.433 de 8 de janeiro de 1997 – Política Nacional de Recursos 

Hídricos, que estabeleceu diretrizes e princípios básicos para a gestão dos recursos hídricos em todo o território 
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nacional (BRASIL, 1997), adotou a descentralização dos sistemas de gerenciamento de recursos hídricos, 

resultando em uma mudança na dinâmica de relacionamento entre atores e esferas de governo. Apesar de positiva, 

a descentralização inclui, por um lado, atores locais, que muitas vezes não têm capacidade técnica e financeira 

adequada para operacionalizar o sistema de gestão, e por outro, o governo central, que encontra dificuldades para 

avaliar os recursos hídricos disponíveis e os serviços de água sem obter informações adequadas dos governos e 

instituições locais (OCDE, 2015). 

Tortajada (2010) destaca que na maioria dos países em desenvolvimento, as instituições envolvidas na gestão 

da água não funcionam adequadamente, e muitas delas constituem arranjos institucionais fragmentados e 

sobrepostos ou conflitantes com as estruturas de tomada de decisão. Por este motivo, a literatura recente na área 

tem sugerido cada vez mais a adoção de modelos híbridos de governança, que tenham capacidade de alcançar 

diferentes escalas e setores, como forma de garantir a sustentabilidade tanto do recurso água como das instituições 

de gestão, promovendo formas responsáveis de gestão (LEMOS; AGRAWAL, 2006).  

Para lidar com a complexidade inerente à gestão dos recursos hídricos, governos e gestores buscaram melhorar 

as organizações existentes, em muitos casos envolvendo uma vasta gama de partes interessadas, redefinindo a 

escala e incorporando diversos níveis ao processo de gestão (KUMLER; LEMOS, 2008). Neste contexto, surge a 

necessidade de incorporar à gestão da água uma visão mais holística e integradora capaz de considerar toda a 

complexidade deste recurso natural, bem como a diversidade dos usos, dos conflitos e dos vários níveis de governo 

envolvidos na gestão, o que pode ser feito por meio de uma abordagem de governança multinível, aqui entendida 

como o compartilhamento, explícito ou implícito, da responsabilidade pela atribuição de formular e implementar 

as políticas de recursos hídricos pelos diferentes níveis administrativos e territoriais (OCDE, 2011). 

O sistema de gerenciamento de recursos hídricos brasileiro subscreveu muitos dos princípios da boa 

governança expostos na literatura, como a criação de níveis múltiplos, redundantes e policêntricos de gestão, bem 

como a inclusão de mecanismos híbridos de governança, que combinam instituições e atores do Estado, do 

mercado (usuários) e da sociedade (KUMLER; LEMOS, 2008). Este sistema pode ser considerado multinível, pois 

engloba União, estados, comitês de bacia hidrográfica e municípios, com suas respectivas competências e 

atribuições, na gestão dos recursos hídricos, em um âmbito democrático, participativo, descentralizado e integrado.  

No entanto, o sistema ainda carece de mais integração, preenchimento de lacunas administrativas, políticas, 

institucionais, especialmente em bacias hidrográficas que abrangem vários municípios ou diferentes estados, como 

é o caso da bacia hidrográfica do rio Paraíba do Sul, que abrange os estados de São Paulo, Rio de Janeiro e Minas 

Gerais, tem uma população residente de 8,5 milhões de habitantes, e seu principal rio compõe um sistema 

hidráulico complexo, com diversos reservatórios que tem como função a geração de energia e o abastecimento de 

água, além da transposição das águas para o Rio Guandu, no Rio de Janeiro, para o abastecimento de cerca de 9 

milhões de pessoas. Ainda, a bacia apresenta 7 bacias afluentes com comitês próprios, que envolvem atores dos 

três estados, diversos municípios, usuários de água, além da sociedade civil organizada (AGEVAP; CEIVAP; 

COHIDRO, 2014).  

O objetivo desta pesquisa é investigar a organização das atribuições e responsabilidades no sistema de 

gerenciamento de recursos hídricos da porção paulista da bacia do Rio Paraíba do Sul por meio do suporte 

conceitual da governança multinível, fornecendo um amplo panorama dos diferentes usos da água e funções de 

gestão levando em conta o arcabouço legal envolvido. 

MATERIAIS E MÉTODOS 

O Rio Paraíba do Sul é formado pela união dos rios Paraibuna e Paraitinga, na Serra da Bocaina, Estado de 

São Paulo, e sua foz encontra-se no município de São João da Barra, no Estado do Rio de Janeiro, a mais de 1.100 

km de suas nascentes. De acordo com o Plano Integrado de Recursos Hídricos da bacia hidrográfica do Rio Paraíba 

do Sul, a bacia tem uma área total de 61.307 km², sendo 22,73% da área da bacia no Estado de São Paulo, 43,51% 

de área no território do Rio de Janeiro e, 33,76% em Minas Gerais (CEIVAP; AGEVAP; COHIDRO, 2014). 

A porção paulista da bacia hidrográfica do Rio Paraíba do Sul, objeto de estudo desta pesquisa, corresponde à 

Unidade de Gerenciamento de Recursos Hídricos (UGRHi) 2 – Paraíba do Sul, e é composta por 34 municípios, 

além de áreas de outros cinco municípios (Arujá, Guarulhos, Itaquaquecetuba, Mogi das Cruzes e Salesópolis), 

cujas sedes municipais se localizam na UGRHi 6 – Alto Tietê (SMA, 2011; REGEA; VALE VERDE, CBH-PS, 

2016). A UGHRI 2 tem uma população de 2.112.338 habitantes, que representa 7,1% da população do Estado de 

São Paulo, e um índice de urbanização de 95,7% (CEIVAP; AGEVAP; COHIDRO, 2016).  
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Figura 1: Municípios que compõem a porção paulista da bacia do Paraíba do Sul (UGRHI 2). Fonte: SMA, 2011. 

 

De acordo com a Classificação de Koeppen, a maioria dos municípios da UGRHI 2 podem ser classificada 

como clima Cwa – clima tropical de altitude, com inverno seco e verão chuvoso (SMA, 2011). Marengo e Alves 

(2005) destacam que o período de verão na região é caracterizado como chuvoso, com precipitação acumulada 

entre 200 e 250 mm/mês entre dezembro e janeiro. Já o inverno é o período mais seco, cuja precipitação acumulada 

mensal é inferior a 50 mm, especialmente entre os meses de maio e agosto. 

A disponibilidade hídrica calculada na região em 2015 foi de 3.254,31m³/hab, considerada boa, uma vez que 

padrões internacionais consideram valores acima de 2500 m³/hab.ano como situação satisfatória. No entanto, 

houve uma redução nos últimos anos, uma vez que o valor da disponibilidade hídrica em 2011 era de 3.385,44 

m³/hab.ano (REGEA; VALE VERDE, CBH-PS, 2016).  

A alocação de água na bacia tem sido historicamente um assunto contencioso. De um lado, há diversos usos 

da água, dentre os quais o abastecimento urbano, uso industrial, recreação e irrigação, além da geração de energia 

hidrelétrica. De outro lado, a transposição para o Rio Guandu sobrecarrega comunidades que dependem das águas 

do Paraíba do Sul para abastecimento (KUMLER; LEMOS, 2008). Dos 52 municípios banhados pelo Rio Paraíba 

do Sul, 28 captam água diretamente deste corpo hídrico para abastecimento (CEIVAP; AGEVAP; COHIDRO, 

2014), dentre os quais importantes municípios do Estado de São Paulo, como São José dos Campos e Taubaté. 

Ainda, as cidades próximas aos reservatórios costumam ter atividades recreacionais e turísticas associadas aos 

reservatórios, dependentes, portanto, do nível d’água das represas (KUMLER, LEMOS, 2008).  

A região da UGRHI 2 é economicamente atrativa, com atividades agropecuárias e industriais diversas, 

congregadas a um polo tecnológico, aeroespacial, educacional e de pesquisa. Estas atividades econômicas 

encontram-se principalmente entre as cidades de Guararema e Lorena, no eixo da Rodovia Presidente Dutra, e 

representam pressões ao ambiente da região, pois demandam recursos e atraem contingente populacional, que por 

sua vez se refletem em altas demandas por água, alimentos e energia. De acordo com o Plano da Bacia Hidrográfica 

do Rio Paraíba do Sul, a maior demanda de água na bacia é para irrigação, com um consumo variando entre 34% 

e 46% do total demandado. Em seguida, a indústria tem uma demanda de 24% a 36%, seguida pelo abastecimento 

urbano, com uma média de 21% de demanda (CEIVAP; AGEVAP; COHIDRO, 2016). Projeções apresentadas no 

Plano da Bacia indicam tendência de aumento da demanda nos setores de irrigação e pecuária, e de abastecimento 

urbano, fator que se coloca como um desafio à gestão e à sustentabilidade do abastecimento na região, 

comprometendo a segurança hídrica e favorecendo a ocorrência de conflitos de gestão da água.   

O contexto apresentado da situação da bacia motivou a pesquisa, que busca avaliar a organização do 

gerenciamento de recursos hídricos na bacia, por meio de uma matriz de situação legal, considerando os usos da 
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água e as diferentes funções do sistema de gerenciamento de recursos hídricos, com o suporte conceitual da 

governança multinível.  

Sendo assim, a primeira etapa da metodologia consistiu na elaboração do desenho da matriz. Primeiramente, 

foram levantados os usos da água na porção paulista da Bacia do Paraíba do Sul no Plano da Bacia (REGEA; 

VALE VERDE; CBH-PS, 2016). Posteriormente, foram pesquisadas as principais funções inerentes ao sistema de 

gerenciamento de recursos hídricos da bacia hidrográfica. Os usos da água foram alocados nas colunas da matriz 

e nas linhas foram alocadas as funções, com linhas diferentes para os níveis administrativos correspondentes, 

conforme a Tabela 1. 

Tabela 1: Formato proposto da matriz de situação legal da bacia. 

Funções no 

sistema de 

gerenciamento de 

recursos hídricos 

Níveis 

Usos Múltiplos da Água 

Usos consultivos Usos não consultivos 

Abastecimento Irrigação 
Uso 

industrial 
Mineração 

Geração de 

energia 
Navegação 

Pesca e 

aquicultura 

Usos 

recreacionais 

P
la

n
ej

am
en

to
 

Proposição 

de Políticas, 

Planos e 

Programas 

Federal                 

Estadual                 

Comitê de 

bacia 
                

Municipal                 

Deliberação 

sobre 

Políticas, 

Planos e 

Programas 

Federal                 

Estadual                 

Comitê de 
bacia 

                

Municipal                 

G
es

tã
o
 

Outorga 

Federal                 

Estadual                 

Comitê de 

bacia 
                

Municipal                 

Cobrança 

Federal                 

Estadual                 

Comitê de 

bacia 
                

Municipal                 

 

Definido o desenho da matriz, iniciou-se a etapa de levantamento do arcabouço legal, que envolveu pesquisa 

bibliográfica em leis federais e estaduais sobre recursos hídricos. Estas pesquisas foram feitas nos sites do governo 

federal e do governo do estado de São Paulo, além dos planos de bacia vigentes. A pesquisa foi direcionada por 

uso da água, portanto, para cada uso da água, foi levantada a legislação pertinente, com a definição de atribuição 

para cada uso. Posteriormente, estas atribuições foram alocadas na matriz, o que possibilitou a formação de um 

panorama da forma como o gerenciamento de recursos hídricos está organizado de acordo com a legislação 

pertinente. Cada célula da matriz corresponde, portanto, a uma instituição responsável por uma função no contexto 

de um determinado uso da água.  

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

A elaboração da matriz legal permitiu avaliar o sistema de gerenciamento na porção paulista da bacia do 

Paraíba do Sul e algumas questões relacionadas a sobreposições ou vácuos nas responsabilidades de gestão 

legalmente instituídas. 
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Tabela 2: Matriz de situação legal 

Funções 

de 

gestão N
ív

el
 

Usos Múltiplos da Água 

Usos consuntivos Usos não consuntivos Outros 

Abastecimento 

Público 
Irrigação Usos industriais Mineração Geração de energia Navegação Pesca 

Aquicultura e 

carcinicultura 

Usos 

recreacionais, 

culturais e 
espirituais 

Controle de 

cheias 

Manutenção de 

ecossistemas 

  

P
ro

p
o

si
çã

o
 d

e 
P

o
lí

ti
ca

s,
 P

la
n
o

s 
e 

P
ro

g
ra

m
as

 F
ed

er
al

 

Ministério do Meio 

Ambiente (MMA), 
por meio da 

Secretaria de 
Recursos Hídricos e 

Qualidade 

Ambiental 
(SRHQA) 

MMA/SRHQA e 
Ministério da 

Agricultura, 
Pecuária e 

Abastecimento 

(MAPA) 

MMA 
SRHQA e 

Ministério da 
Indústria, 

Comércio Exterior 

e Serviços. 

MMA 
SRHQA e Ministério de Minas e Energia 

(MME)  

MMA 
SRHQA e 

Ministério dos 
Transportes, 

Portos e Aviação 

Civil 

MMA 

SRHQA, Secretaria 

Especial da 
Aquicultura e da 

Pesca (vinculada à 
Presidência da 

República)  

MMA 

SRHQA, 
Ministério do 

Turismo 

MMA 

SRHQA 
Ministério 

da 
Integração 

MMA 
SRHQA 

S
u

b
n

ac
io

n
al

 

Associação Pró-Gestão das Águas da Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul (AGEVAP) e Comitê de Integração da Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul - CEIVAP, por meio do Plano da Bacia 
Hidrográfica 

E
st

ad
u

al
 

Secretaria Estadual 

de Recursos 
Hídricos (SSRH) 

SMA e Secretaria 
de Agricultura e 

Abastecimento do 

Estado (SAA) 

Secretaria de 

Desenvolvimento 

Econômico, 
Ciência, Tecnologi

a e Inovação 

Secretaria de 

Energia e 

Mineração do 
Estado de São 

Paulo 

SSRH, Secretaria de 

Energia e Mineração do 
Estado de São Paulo 

Departamento 

Hidroviário da 
Secretaria de 

Logística e 

Transportes do 
Estado 

Instituto de Pesca, 

vinculado à SAA 

Secretaria 

Estadual de 
Turismo 

SSRH  

Secretaria do 
Meio 

Ambiente 

(SMA) 

R
eg

io
n
al

 

Associação Pró-Gestão das Águas da Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul (AGEVAP), e Comitê de Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul - SP - CBH-PS, por meio do Plano da Bacia Hidrográfica 

D
el

ib
er

aç
ão

 d
e 

P
o

lí
ti

ca
s,

 P
la

n
o

s 
e 

P
ro

g
ra

m
as

 
F

ed
er

al
 

Conselho Nacional 
de Recursos 

Hídricos - CNRH e 

Conselho Nacional 
do Meio Ambiente - 

CONAMA 

CNRH 

CONAMA e 
Conselho 

Nacional de 

Irrigação 

CNRH 

CONAMA 

CNRH 

CONAMA 

CNRH/CONAMA/CNPE 
- Conselho Nacional de 

Política Energética 

CNRH/CONAMA 

CNRH/CONAMA/ 

Conselho Nacional 

de Aquicultura e 
Pesca - CONAPE 

CNRH 

CONAMA 

CNRH 

CONAMA 

CNRH 

CONAMA 
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S
u

b
n

ac
io

n
al

 
Comitê de Integração da Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul – CEIVAP 

E
st

ad
u

al
 

O Conselho Estadual 

de Recursos 
Hídricos (CRH), 

Comitê Coordenador 

do Plano Estadual de 
Recursos Hídricos 

(CORHI) - 

vinculados à SSRH e 
Conselho Estadual 

de Meio Ambiente 

(CONSEMA)  - 
vinculado à SMA 

CRH, CONSEMA CRH, CONSEMA  Conselho Estadual de Políticas Energéticas 
Conselho Estadual 

de Transportes 

 Conselho Estadual 

de Pesca e 

Aqüicultura 
Sustentável - 

CONEPAS* 

CRH, CONSEMA 
CRH, 

CONSEMA 

CRH, 

CONSEMA 

R
eg

io
n
al

 

Comitê de Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul - SP - CBH-OS 

G
es

tã
o
 

O
u

to
rg

a 

F
ed

er
al

 

Agência Nacional de Águas – ANA Não se aplica 

Não 

se 
aplica 

ANA, 
Secretaria 

Especial da 
Aquicultura e 

da Pesca 

ANA ANA Não se aplica 

E
st

ad
u

al
 

Departamento de Águas e Energia Elétrica do Estado de São Paulo – DAEE Não se aplica 
Não 
se 

aplica 

DAEE DAEE  DAEE Não se aplica 

C
o
b

ra
n

ça
 F

ed
er

al
 

Agência Nacional de Águas – ANA Não se aplica 

E
st

ad
u

al
 

Departamento de Águas e Energia Elétrica do Estado de São Paulo – DAEE Não se aplica 
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Na aba de proposição de políticas públicas, é possível perceber a transversalidade da atuação do Ministério do 

Meio Ambiente, por meio da Secretaria de Recursos Hídricos e Qualidade Ambiental, cujas atribuições se 

concentram na proposição de políticas, planos e normas e definição de estratégias para a gestão integrada das 

águas, de acordo com o Decreto Federal nº 8.975/2017. Da mesma forma, no âmbito estadual, a Secretaria Estadual 

de Saneamento e Recursos Hídricos e a Secretaria Estadual do Meio Ambiente são transversais na proposição de 

políticas relacionadas aos recursos hídricos. Neste contexto é importante destacar os Planos de Bacia, cuja 

competência de elaboração é das agências de água, e na sua ausência, do órgão gestor competente (ANA, 2013). 

Por este motivo, foram inseridos no nível subnacional (entre o nível nacional e estadual), e regional (entre o nível 

estadual e municipal) a Associação Pró-Gestão das Águas da Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul 

(AGEVAP), órgão que atua como agência de água na bacia do Paraíba do Sul.  

Na função de deliberação de políticas, planos e programas, fica evidente a atuação dos conselhos de recursos 

hídricos e comitês de bacia no sistema de gerenciamento de recursos hídricos. Em âmbito federal, a mais alta 

instância é o Conselho Nacional de Recursos Hídricos (CNRH), que tem o papel de arbitrar conflitos em última 

instância, promover a articulação da gestão dos recursos hídricos em todos os níveis, dentre outras atribuições. O 

CNRH tem uma atuação transversal, pois poderá deliberar sobre diversos usos da água e analisar propostas de 

alteração da legislação pertinente a recursos hídricos e à Política Nacional de Recursos Hídricos. 

Complementarmente, o Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA) atua no estabelecimento de normas, 

critérios e padrões para controle e manutenção da qualidade ambiental, especialmente dos recursos hídricos. 

CNRH e CONAMA atuam na deliberação de políticas, planos e programas que tenham relação com algum uso da 

água, sendo que outros conselhos setoriais podem atuar quando houver necessidade de discussão de algum tema 

ligado a um uso específico da água (irrigação, mineração e geração de energia hidrelétrica, por exemplo).  

No caso da bacia do Rio Paraíba do Sul, o CNRH atua principalmente na aprovação de valores e mecanismos 

de cobrança (Resolução CNRH nº 162/2014), e delega a competência de agência de bacia à AGEVAP, por meio 

de resoluções específicas (Resolução nº 167/2015, por exemplo). Já o CONAMA tem resoluções mais amplas, de 

controle da qualidade ambiental, para os quais os órgãos de fiscalização atuantes na bacia devem estar atentos.  

No âmbito estadual, o Conselho Estadual de Recursos Hídricos (CRH) e o Conselho Estadual do Meio 

Ambiente (CONSEMA) figuram como as mais altas instâncias participativas, tendo atuação transversal nos 

diversos usos da água, com atuação de conselhos setoriais quando necessário. O CRH, por exemplo, atua 

deliberando sobre os repasses do FEHIDRO aos comitês de bacia do Estado de São Paulo, o que influenciará no 

poder de investimento em ações em prol da bacia.  

Os Comitês de bacia, por sua vez, têm papel fundamental no âmbito da deliberação, tanto na escala da bacia 

federal, por meio do Comitê de Integração da Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul – CEIVAP, como na 

escala federal, por meio do Comitê de Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul - SP - CBH-PS.  

As funções de outorga e cobrança pelo uso da água apresentam apenas dois níveis, pois são operacionalizadas 

de acordo com a dominialidade do recurso hídrico em questão: federal ou estadual. Quando se trata se um corpo 

hídrico de domínio federal, como é o caso do Rio Paraíba do Sul, a outorga e cobrança são operacionalizadas pela 

Agência Nacional de Águas. No caso de corpos hídricos estaduais, como os afluentes do rio Paraíba do Sul, outorga 

e cobrança são operacionalizadas pelo Departamento de Água e Energia Elétrica do Estado de São Paulo – DAEE. 

Cabe destacar que estes instrumentos de gestão cabem apenas aos usos outorgáveis, sendo eles o abastecimento 

público, irrigação, usos industriais, mineração e geração de energia. Ainda não há previsão legal para outorga e 

cobrança aos demais usos, apesar de haver discussões a respeito1.  

Um ponto que deve ser destacado nesta discussão é a atuação dos municípios, que foi suprimida da matriz. A 

Constituição Federal de 1988 define as competências dos municípios no âmbito da administração pública, dentre 

as quais a atribuição de legislar sobre assuntos de interesse local, suplementar a legislação federal e a estadual no 

que couber, além de organizar e prestar, diretamente ou sob regime de concessão ou permissão, os serviços 

públicos de interesse local. Dentre estes serviços está o saneamento e, de acordo com a Política Nacional de 

Saneamento Básico (Lei Federal nº 11.445/2007), o titular dos serviços de saneamento (o município) formulará a 

respectiva política pública de saneamento básico, irá elaborar os Planos de Saneamento Básico, prestar os serviços 

ou autorizar delegação a entes privados, observando o atendimento essencial à saúde pública. Além disso, os 

municípios têm a atribuição de legislar sobre assuntos de interesse local, que podem se relacionar aos usos da água 

                                                 
1 Tiago e Gianesella (2003) discutem, por exemplo, a possibilidade de aplicação da cobrança pelo uso da água a setor da aquicultura. Apesar 

de são representar um uso consuntivo, a aquicultura tem potencial de alteração da qualidade da água, o que poderia prejudicar a segurança 

hídrica em regiões de estresse hídrico por conta da deterioração da qualidade da água.  
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(fomento à implantação de indústrias, ou à agricultura, por exemplo). O papel dos municípios no gerenciamento 

de recursos hídricos ainda é pouco definido, uma vez que estes não têm atuação direta no SINGREH, no entanto, 

os municípios são o nível mais basal de políticas que atingem diretamente a gestão dos recursos hídricos, como o 

saneamento e o uso do solo.  

CONCLUSÕES 

Biswas (2004) destaca que as soluções para os problemas hídricos dependem não apenas de aumento da 

disponibilidade hídrica, mas também dos processos por meio dos quais a água é gerida, incluindo as competências 

e capacidades das instituições envolvidas. O uso da água depende de aspectos culturais, dos desenvolvimentos 

sociais e econômicos, além de ser diverso em diferentes escalas territoriais, políticas e administrativas, resultando 

em uma situação de comum fragmentação da gestão, por conta das diferentes características, prioridades e 

instrumentos de gestão das diferentes esferas administrativas envolvidas. 

A complexidade do sistema hidráulico do Paraíba do Sul, associado à dupla dominialidade das águas e a 

existência de uma série de usos da água e várias instituições envolvidas no gerenciamento, são fatores que 

evidenciam a necessidade de um sistema multinível de governança. De acordo com OCDE (2015), a governança 

multinível na bacia do Paraíba do Sul seria do tipo vertical, envolvendo diferentes camadas de governo nas esferas 

local, regional, estadual, e municipal, além da União. No entanto, ela também poderia ser considerada subnacional.  

Uma primeira análise do panorama apresentado por meio da Matriz de Situação Legal evidencia o caráter 

multinível do gerenciamento da bacia, com diferentes esferas de gestão atuando sobre diferentes usos da água. 

Fica clara a importância das instituições com atuação transversal, que não lidam com os diversos usos da água de 

forma setorial, mas sim integrada. Dentre estas instituições, é possível destacar o MMA – por meio da SRHQA, 

CNRH, CONAMA, SSRH-SP, SMA-SP e o Comitê de Integração da Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul – 

CEIVAP, bem como o Comitê de Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul - SP - CBH-PS. Pelo elevado número 

de instituições envolvidas, é essencial destacar a necessidade de um ajuste mútuo entre os comitês e as demais 

instituições envolvidas, com objetivos e metas minimamente integradas.  

Como próximos passos da pesquisa, é possível citar a elaboração de uma segunda matriz, de operação do 

sistema, elaborada com deliberações, portarias e outros instrumentos utilizados para definir responsabilidades na 

gestão da bacia resultantes da necessidade de ajustes no arranjo de gestão, como foi possível observar durante a 

crise hídrica ocorrida na região Sudeste entre 2014 e 2015.  
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RESUMO 

A partir do estabelecimento do Estatuto da Metrópole a gestão dos territórios metropolitanos ganhou mais um 

nível de gestão legalmente previsto, a saber as Regiões Metropolitanas. Por se tratar de uma perspectiva de gestão 

que envolve diversas escalas e dimensões complexas do território, a utilização de métricas para a qualidade de 

vida pode ser considerada como um instrumento importante que apoia a gestão pública. Nesse sentido, o presente 

trabalho propõe a construção de um índice de sustentabilidade, desenvolvido a partir de uma construção em cadeia 

de variáveis. Após, o método proposto foi aplicado às cidades que compõe a Região Metropolitana do Vale do 

Paraíba do Sul e Litoral Norte e obteve-se resultados que apontam para disparidades de sustentabilidade nas 

dimensões Institucional e Ambiental. É possível inferir que a partir do índice proposto, a Região de estudo possui 

disparidades que devem ser observadas no sentido de avançar no desenvolvimento da política pública.  

INTRODUÇÃO 

A Lei Federal nº 13.089 de 12 de janeiro de 2015 – Estatuto da Metrópole definiu legalmente as Regiões 

Metropolitanas, áreas urbanas com continuidade territorial que, em razão de sua população e relevância política e 

socioeconômica, tem influência nacional ou sobre uma região. Além de diretrizes gerais para planejamento, a lei 

delega aos Estados a atribuição de cria áreas metropolitanas a partir de agrupamentos de municípios limítrofes, 

com o objetivo de integrar a organização, o planejamento e a execução de funções públicas de interesse comum 

(BRASIL, 2015). Até 2016, foram 70 regiões metropolitanas criadas no país, 6 delas no Estado de São Paulo, 

resultado de uma reconfiguração da organização territorial e administrativa do Governo que vem fomentando a 

criação de novas instâncias administrativas intermediárias, objetivando maior eficiência e integração na 

administração do território (MELLO; TEIXEIRA; MELLO, 2012). 

Falhas de cooperação administrativa e disparidades econômicas, políticas e culturais entre os municípios 

apresentam-se como obstáculos para a integração do planejamento e gestão das regiões metropolitanas 

(MARICATO, 2011), pois estas condensam um amplo conjunto de demandas que expõem a lógica da gestão 

fragmentada dos territórios, trazendo questões que não são apenas de uma escala ampliada, mas de escopo alterado, 

na medida em que a metrópole é mais do que a soma de suas partes, das quais emergem desafios de ordem 

demográfica, socioeconômica e ambiental (GIATTI et al, 2016; HOFF, 2011). A pressão que as regiões 

metropolitanas exercem sobre os recursos naturais tem sido crescente nas últimas décadas (BRAGA, 2006), 

especialmente sobre os recursos hídricos, essenciais ao desenvolvimento humano. Paralelamente, a oferta hídrica 

tem apresentado queda nas últimas décadas, com um histórico de diminuição pluviométrica e cenários de extremos 

climáticos, conforme Marengo et al (2015) apresentam.  

Conforme dados no Censo Demográfico de 2010, as regiões metropolitanas do Rio de Janeiro (RMRJ) e São 

Paulo (RMSP) apresentaram cerca de 20% da população brasileira. A RMSP, localizada na Bacia Hidrográfica do 

Rio Tietê, que não tem qualidade de água compatível para abastecimento, utiliza uma transposição de cerca de 

30m³/s da bacia dos rios Piracicaba, Capivari e Jundiaí para garantir a oferta hídrica para a população de cerca de 

20 milhões de pessoas. A RMRJ, por sua vez, conta com uma transposição das águas do Rio Paraíba do Sul para 

a bacia do Rio Guandu para garantir a oferta de água para cerca de 9 milhões de pessoas (CEIVAP et al., 2014; 

ANA, 2015).  

Entre estas duas importantes regiões metropolitanas encontra-se a porção paulista da Bacia Hidrográfica do 

Rio Paraíba do Sul, que desempenha um importante papel na segurança hídrica de ambas, especialmente após a 



 
interligação do Reservatório Jaguari, na UGRHI 2, com o Reservatório de Atibainha, componente do Sistema 

Cantareira, que abastece a Região Metropolitana de São Paulo. Este fator adiciona mais complexidade à gestão da 

bacia, uma vez que não se tem conhecimento suficiente dos impactos desta transposição nas condições atuais e 

futuras da região (GIATTI et al, 2016). A porção paulista da bacia do Paraíba do Sul tem como principais usos da 

água o abastecimento urbano, industrial e agropecuário, pesca e recreação, além da produção de energia 

hidrelétrica (CEIVAP; AGEVAP; COHIDRO, 2014).  

Em 2012 foi criada a Região Metropolitana do Vale do Paraíba e Litoral Norte (RMVPLN), com o objetivo de 

promover a cooperação entre níveis de governo na região, de forma a propiciar também o máximo aproveitamento 

dos recursos públicos, a utilização racional do território, dos recursos naturais e a proteção do meio ambiente, dos 

bens culturais materiais e imateriais, a integração do planejamento e da execução das funções públicas de interesse 

comum aos entes públicos atuantes na região e a redução das desigualdades regionais (SÃO PAULO, 2012). São 

2.404.276 habitantes, em 2017, distribuídos em 39 municípios, com um grau de urbanização de 94,51% (SEADE, 

sd).  

Nos últimos dez anos, a região vem enfrentando crescentes desafios relacionados a questões demográficas e 

ambientais, ocasionados por substanciais investimentos dos Governos Estadual e Federal em infraestrutura para 

exploração de petróleo e gás natural no Pólo Pré-Sal, em municípios da região, além da previsão de um projeto 

para ampliação do Porto de São Sebastião e da infraestrutura de transporte viário (MELLO; TEIXEIRA; MELLO, 

2012). Estes investimentos dinamizam o setor terciário e o segmento imobiliário com importantes impactos na 

estrutura urbana, pois demandam espaço, recursos e serviços.  

As atividades econômicas na RMVPLN são bastante diversificadas, com destaque para indústrias de alta 

intensidade tecnológica nos municípios do eixo da Rodovia Presidente Dutra, além de atividades portuárias e 

petroleiras nas cidades do Litoral Norte e atividades turísticas nos municípios da Serra da Mantiqueira, do Litoral 

Norte e do Vale Histórico (MELLO; TEIXEIRA; MELLO, 2012; SMA, 2011). O setor econômico da RMVPLN 

é relevante em nível estadual, gerando 4% do Produto Interno Bruto (PIB) paulista (EMPLASA, 2018). Há 

municípios na região com altos índices de desenvolvimento, no entanto, há também municípios pouco 

desenvolvidos, com baixos índices demográficos e pouco dinamismo econômico, que impõem desafios à 

superação de disparidades intra-regionais e o descompasso entre indicadores sociais e econômicos, com vistas a 

promover o desenvolvimento econômico e ambientalmente sustentável é um dos mais importantes desafios postos 

à gestão da RMVPLN (SEADE, 2010). 

Estudos de avaliação da qualidade de vida e ambiental de uma região se tornam necessários e são ferramentas 

importantes para tomadores de decisão e para a sociedade como um todo no que tange a conflitos de grande 

complexidade. Embora haja divergências a respeito do termo “sustentabilidade”, diversas iniciativas de 

desenvolvimento de métricas para sua avaliação tem sido desenvolvida nos últimos anos (van BELLEN, 2006). 

Veiga (2010) considera que a mensuração da sustentabilidade exige uma gama de indicadores para que se 

possam avaliar as diferentes medidas de suas dimensões. Krama (2008) identificou até 6 grandes dimensões 

importantes na avaliação da sustentabilidade via indicadores: ambiental, econômica, social, institucional, política 

e cultural. Lawn (2006) define que a melhor forma de se trabalhar com indicadores de sustentabilidade é realizando 

consórcio de diferentes dimensões de indicadores, portanto, indicadores sociais, econômicos e ecológicos são parte 

dos indicadores de sustentabilidade, mas devem passar por metodologias de agregação e integração. 

Santos (2004) e Singht (2009) descrevem indicadores como parâmetros que têm a capacidade de descrever ou 

sintetizar um estado, condição ou uma resposta de um fenômeno. Neste aspecto, eles também podem ser entendidos 

como uma estimativa de uma medida real quando o fenômeno ou variável de interesse não puder ser observado 

diretamente (CHEVALIER et al., 1992). Eles também cumprem função de comunicação de informações 

significativas, e devem se ater a referências, tais como normas, padrões, metas ou objetivos (VAN BELLEN, 1995) 

e, neste caso, têm potencial de alcance para tomadores de decisão e para a sociedade como um todo. A agregação 

de indicadores constitui a definição de índice, produto da agregação matemática de diferentes indicadores (SICHE 

et al., 2007). 

Tendo em vista as pressões sobre os recursos naturais e a necessidade de fomentar políticas públicas que 

promovam um modelo de desenvolvimento integrado, que considere adequadamente também as questões 

ambientais, o presente artigo teve por objetivo explorar o uso de indicadores e índices para avaliar as dimensões 

de sustentabilidade ambiental, institucional e socioeconômica na Região Metropolitana do Vale do Paraíba e 

Litoral Norte – RMVPLN, visando oferecer subsídios à compreensão de suas complexidades e fragilidades. 

 



 
MATERIAIS E MÉTODOS 

A partir de uma estrutura de aglomeração em cadeia de variáveis em 4 etapas, como apresentado na Figura 1, 

foi elaborado um “índice de sustentabilidade”. A composição desse índice teve como início o levantamento de 45 

indicadores os quais, numa segunda etapa, foram agrupados em 10 temas. Na terceira etapa, a partir de média 

aritmética, os temas foram agrupados em índices, separados por 3 dimensões. Finalmente, as três dimensões 

compuseram o índice de Sustentabilidade, constituído de média aritmética das 3 dimensões. As dimensões e os 

temas abordados estão descritos no Quadro 1. 

Figura 1 - Composição entre os níveis de Índice de Sustentabilidade, Dimensões, Temas e Indicadores. 

 

O marco temporal de referência do estudo foi o intervalo entre 2010 e 2012, entretanto, por falta de informações 

de variáveis ambientais neste lapso temporal, foi necessário adotar uma margem temporal mais ampla, em razão 

da indisponibilidade ou de sua própria natureza.  

Quadro 1 – Lista de indicadores trabalhados com seus respectivos temas e dimensões 

DIMENSÕES TÓPICOS INDICADORES 

IN
S

T
IT

U
C

IO
N

A
L

 

Capacidade Institucional 

Órgão Municipal de Meio Ambiente 

Conselhos Municipais 

Fundo Municipal de Meio Ambiente 

Legislação específica para tratar de questão ambiental 

Participa de Comitê de Bacia Hidrográfica 

Participa de Consórcio Público Intermunicipal - tema Meio Ambiente 

Participa de Consórcio Público com o Estado - tema Meio Ambiente 

Participa de Consórcio Público com a União - tema Meio Ambiente 

Instrumentos de 

Planejamento e Gestão 

Urbana e Ambiental 

Conselho municipal de política urbana, desenvolvimento urbano, da cidade ou similar 

Possui Plano Diretor 

Lei de parcelamento do solo para fins urbanos define zonas prioritárias para a proteção 

ambiental em áreas urbanas 

Agenda 21 local 

Plano de Contingência ou Emergência para casos de desastres ambientais  

Licenciamento ambiental 

Pagamento por serviços ambientais 

Saneamento Ambiental 

Conselho municipal de saneamento 

Plano de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos nos termos estabelecidos na Política 
Nacional de Resíduos Sólidos 

Índice de Qualidade de Aterros de Resíduos 

Coleta Seletiva 

Índice de abastecimento público de água 

Índice de perdas na distribuição de água 

Índice de coleta de esgoto sanitário 

Índice de tratamento de esgoto sanitário 

Instrumentos de Planej. e 

Gestão em Seg. 

Alimentar 

Conselho municipal de segurança alimentar e nutricional 

 Lei municipal de segurança alimentar e nutricional 

 Plano municipal de segurança alimentar e nutricional 

SOCIO 

ECONÔMICA 

Renda IDHM-Renda 

Longevidade IDHM-Longevidade 

Educação IDHM Educação 



 
A

M
B

IE
N

T
A

L
 

Conservação da Terra e 

Flora 

Cobertura florestal 

Cobertura florestal sobre áreas fora de APP de rio e Unidade de Conservação de Proteção 

Integral 

Cobertura florestal sobre áreas de APP de rio 

Cobertura florestal sobre áreas de Unidade de Conservação de Proteção Integral 

Cobertura florestal sobre áreas de Unidade de Conservação de Uso Sustentável 

Área queimada 

Terras Degradadas 

Sistemas Agroflorestais (SAF) 

Quantidade e Qualidade 
da Água 

Criticidade de oferta e demanda de abastecimento no município 

Comprometimento hídrico de ottobacia por município: quantitativo, qualitativo e quali-
quantitativo 

Demanda de água subterrânea 

Demanda de água total 

Disponibilidade per capita de água superficial 

Disponibilidade per capita de água subterrânea 

Qual. da água Carga poluidora remanescente em relação à carga poluidora potencial 

Qual. do Ar e Gases de 
Efeito Estufa 

Emissão urbana NOx veicular per capita 

Balanço líquido de gás de efeito estufa (CO2 equivalente) a partir de mudanças de cobertura 

da terra 

 

A geração de indicadores culminou na transformação dos dados brutos, variáveis, em uma escala numérica 

comum a todos, que variasse de 0 a 1. Valores mais próximos de 1 representam melhor desempenho quanto à 

sustentabilidade, enquanto que aqueles próximos a 0, o contrário. Para este tipo de transformação, foram 

necessárias algumas etapas processamento, como a realização de transformações numéricas (para o caso de 

variáveis categóricas), normalizações e possíveis inversões de valores. Nestas duas últimas etapas foi importante 

direcionar duas abordagens de processamento: não empregando valores de referência (NVR) ou empregando 

valores de referência (VR). 

Para o processamento de indicadores NVR, verificou-se a necessidade de evitar que valores mínimos ou 

máximos que pudessem ser considerados como outliers e, desta forma, distorcer a distribuição dos valores de cada 

variável. Desta forma, foram definidos os valores de percentis 5% e 95% para cada variável (ou conjunto de 

variáveis) como limites mínimo e máximo, respectivamente. Nos casos de variáveis cujos incrementos retratassem 

de forma negativa à sustentabilidade, foram realizadas inversões dos seus valores. 

Os indicadores de ordem categórica concentraram-se, sobretudo, na dimensão institucional. Foram definidos 

critérios para a composição de indicadores agregados, a partir de um sistema de pesos. As dimensões 

socioeconômica e ambiental foram constituídas principalmente por indicadores de ordem numérica. Para a geração 

de grande parte dos indicadores ambientais, foi necessária a manipulação de dados primários espaciais e 

eventualmente de seus respectivos históricos. 

Para o processamento de indicadores VR, este estudo tomou como base os cinco intervalos de referência de 

indicadores estabelecidos no barômetro da sustentabilidade (PRESCOTT-ALLEN, 2001; KRONEMBERGER et 

al., 2008), com a diferença que os valores foram normalizados entre 0 e 1, em vez de 0 a 100. Além disso, foram 

adotadas algumas flexibilidades em relação à incorporação dos intervalos de referência: (a) não havendo 

informação para todos os intervalos de referência disponíveis para uma certa variável, os demais intervalos seriam 

identificados de forma proporcional e linear em relação aos intervalos com informação; (b) não havendo limite 

máximo e mínimo de referência para uma variável, estes limites seriam definidos a partir dos valores de percentil 

a variável em 95% e 5%, respectivamente. A Figura 2 apresenta um esquema de relacionamento entre valores e 

intervalos de referência de uma variável hipotética em relação aos intervalos e escala de indicador. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Figura 2: Esquema de relacionamento entre intervalos de referência de uma variável hipotética com os intervalos 

e escala de indicador 

 
A transformação dos valores das variáveis para a escala de indicador seguiu um ajuste de sistema de equações 

para cada intervalo de referência da variável e sua respectiva representação na escala de indicador. Assim, a 

primeira equação tem correspondência para os valores mínimos de cada intervalo de referência da variável 

(𝑉𝑎𝑟𝑚𝑖𝑛𝑖) e do indicador (𝐼𝑛𝑑𝑚𝑖𝑛𝑖), e a segunda equação, relação dos valores máximos de cada intervalo de 

referência da variável (𝑉𝑎𝑟𝑚𝑎𝑥𝑖) e do indicador (𝐼𝑛𝑑𝑚𝑎𝑥𝑖), conforme Equação 01.    

 

{
𝑉𝑎𝑟𝑚𝑖𝑛𝑖 ∗ 𝑎 + 𝑏 = 𝐼𝑛𝑑𝑚𝑖𝑛𝑖
𝑉𝑎𝑟𝑚𝑎𝑥𝑖 ∗ 𝑎 + 𝑏 = 𝐼𝑛𝑑𝑚𝑎𝑥𝑖

                                                    (01) 

O método de análise dos resultados foi centrado nos níveis de indicadores, temas, dimensões e índice de 

sustentabilidade. Não obstante, a análise sinótica e de ordenamento de sustentabilidade se deu prioritariamente 

entre temas, dimensões e índice. Para avaliar possíveis associações entre dimensões e temas, foram elaboradas 

correlações de Pearson. Análises de ordenamento de sustentabilidade foram realizadas em cadeia, na tentativa de 

vincular índices a dimensões, e, por sua vez, a temas. Para tal, foi utilizado o programa R. 

RESULTADOS E DISCUSSÕES 

Para detalhamento adequado dos resultados, serão apresentados inicialmente os resultados por dimensões, e 

posteriormente a análise integrada. A primeira delas, a dimensão institucional, se refere às estruturas de governança 

ambiental e urbana nos municípios da região. A escala de desempenho nesta dimensão ficou distribuída entre 0,189 

a 0,578, classificada como “péssima” a “regular” (Figura 3). De forma geral é possível identificar uma baixa 

capacidade institucional nos municípios para a gestão de temas socioambientais, com poucos municípios 

apresentando valores altos de dimensão institucional, como Taubaté, Pindamonhangaba e Cruzeiro, por exemplo. 

Os temas “Capacidade Institucional” e “Instrumentos de Planejamento e Gestão Urbana e Ambiental” revelam a 

distância de boa parte dos municípios do contexto metropolitano introduzido pelo Estatuto da Cidade.  

Figura 3 – Distribuição espacial do desempenho da dimensão institucional

 



 
O tema do Saneamento Ambiental foi o que apresentou os melhores valores, com destaque negativo para o 

indicador “Conselho Municipal de Saneamento Ambiental”, dado de 2011, cuja existência foi declarada apenas 

no município de São José dos Campos. Ainda, o indicador “Plano Municipal de Gerenciamento Integrado de 

Resíduos Sólidos”, obrigatório para todos os municípios conforme a Política Nacional de Resíduos Sólidos – Lei 

Federal 12.305/2010, revelou que apenas 12 municípios com respostas positivas. 

O tema “Segurança Alimentar e Nutricional” revelou um descolamento dos preceitos da Lei Federal 

11.346/2006, que define o Sistema Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional - SISAN, e do Decreto Federal 

7.272/2010, que institui a Política Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional – PNSAN. Dentre os 

componentes do SISAN previstos para o nível municipal, foi possível coletar dados para os indicadores “CONSEA 

– Conselho Municipal de SAN”, a “LOSAN - legislação municipal de SAN” e o “PMSAN – Plano municipal de 

SAN”. Apenas os municípios de Cruzeiro, Taubaté e Tremembé possuíam os três instrumentos com algum nível 

de implementação para o ano de 2012. Neste sentido, o tema foi o responsável pelo destaque dos referidos 

municípios no índice institucional final.  

 
O desempenho da dimensão socioeconômica ficou compreendido entre 0,664 (Natividade da Serra) a 0,808 

(São José dos Campos), o que qualifica a região como “boa” a “ótima”, além de não haver grande desigualdade 

neste quesito. A componente “Longevidade” se destaca das demais, com 27 dos 39 municípios com valores acima 

da média nacional (> 0,816), enquanto que a componente “Educação” apresentou menores valores para a região, 

indicando a necessidade aprofundamento em políticas públicas relacionadas ao tema, principalmente considerando 

sua relação com a componente “Renda”. Neste contexto, destaca-se o município de Campos do Jordão, que é o 5º 

maior IDH-Renda da região, mas apenas o 25º na escala do IDH-Educação. 

Figura 4 – Distribuição espacial do desempenho da dimensão socioeconômica na RMVPLN

 

Na dimensão ambiental, a escala do índice ficou compreendida entre 0,367 a 0,82, variando amplamente na 

escala de desempenho entre “ruim” a “ótimo”. Não foi encontrado um padrão espacial de distribuição da dimensão 

ambiental, tendo destaque apenas a região litorânea, que apresentou valores mais elevados, conforme Figura 5. Os 

valores do tema “Qualidade de Água”, calculado a partir do dado de carga poluidora remanescente em relação à 

carga poluidora potencial, foram os que mais variaram entre os municípios. Já o tema “Qualidade-Quantidade de 

Água” apresentou os menores valores para os municípios situados ao longo da rodovia BR-116 (Presidente Dutra), 

possivelmente pelo maior uso da água e maior carga poluidora produzida por estes municípios. 



 
Figura 5 – Distribuição espacial do desempenho da dimensão ambiental na RMVPLN

 

A análise integrada foi realizada por meio de correlações das três dimensões, e revelou que as dimensões 

Institucional e Socioeconômica apresentam maiores valores. Os dados mostraram que os municípios com alto 

desempenho na dimensão socioeconômica não necessariamente tiveram bom desempenho ambiental, e que as 

dimensões Institucional e Ambiental também não apresentaram alta correlação, o que também denota que o aparato 

de políticas públicas para os municípios pouco se relaciona com a manutenção de seus recursos naturais. Esse 

descolamento pode ser explicado pela baixa governança, no nível municipal, de questões como qualidade do ar e 

a gestão dos recursos hídricos.  

Figura 6 – Correlações de Pearson entre as dimensões de sustentabilidade 

 

Apesar da maioria dos municípios apresentar pontuação na faixa regular, há diferenças qualitativas entre a 

pontuação dos temas e das dimensões que formam o índice de sustentabilidade. A Figura 8 mostra o ranqueamento 

do índice de sustentabilidade com a contribuição de cada dimensão, por município. É possível notar que a 

contribuição da dimensão Socioeconômica é mais homogênea se comparada às demais dimensões, que variam 

mais e, portanto, foram mais decisivas na pontuação total obtida por cada município. É possível afirmar, portanto, 

que a RMVPLN apresenta uma homogeneidade socioeconômica, com mais disparidades nas dimensões ambiental 

e institucional.  



 
Figura 8 – Ranqueamento de municípios quanto à sustentabilidade com a contribuição proporcional de cada 

Dimensão

 

A Figura 9 apresenta o desempenho dos municípios da RMVPLN no índice de sustentabilidade proposto. 

Através dele, é possível visualizar a menor variabilidade da dimensão socioeconômica frente às demais. A 

dimensão institucional, por sua vez, apresenta o pior desempenho e a dimensão ambiental apresenta grande 

variação nos municípios da região.  

Figura 9 – Desempenho das dimensões analisadas, com os municípios destacados por Sub-região (SUB-X) 

delimitadas pela EMPLASA. 

 

A identificação de padrões existentes dentro de conjunto de amostras implica em normalizações e escalas de 

desempenho diferenciadas, uma vez que existem perspectivas de conservação ou de desenvolvimento econômico 

diferenciadas para cada caso. Para tanto, recomenda-se que o conjunto de municípios passe por um método de 
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agrupamento prévio, em que variáveis que tipifiquem a densidade demográfica, a riqueza e a tipologia do espaço 

(rural ou urbano) possam ser utilizadas.  

5. CONCLUSÕES 

Para atender as necessidades de planejamento e formulações de políticas públicas, o Estado se apoia  no 

referencial teórico clássico do conceito de região, como aquela que apresenta certo grau de homogeneidade 

geoeconômica e organização polarizada, com centralidades intra-regionais, centros urbanos mais intensivos em 

capital industrial e serviços especializados, criando assim áreas de influência em seu entorno gerando relações de 

co-dependencia entre municípios menos desenvolvidos economicamente e o núcleo principal. Este é o suporte 

teórico que sustenta a criação de regiões metropolitanas, como a do Vale do Paraíba e Litoral Norte, no leste do 

Estado de São Paulo.  

A metodolodia proposta de construção de um índice de sustentabilidade para os municípios da região, no 

entanto, possibilitou a identificação de similaridades mas também de disparidades entre o desempenho dos 

municípios nas dimensões consideradas, contrapondo a homogeneidade destacada pela legislação pertinente à 

gestão e ao planejamento metropolitanos, identificando que essa conceituação clássica de região e sua subdivisão 

funcional e de gestão adotado pelo Estado, algumas vezes não se reproduz diretamente na realidade pelas 

dimensões e índices analisados. Neste sentido, identificar as disparidades intra-regionais em áreas metropolitanas, 

quantificá-las através de um sistema de índices e indicadores pode oferecer subsídios para a implementação de 

políticas públicas. 

Questões intrínsecas às funções públicas de interesse comum da RMVPLN tais como coleta de lixo, destinação 

de resíduos sólidos, educação, redes de tratamento de água e esgoto foram temas que permitiram identificar lacunas 

e disparidades entre municípios da RMVPLN. Um tema que levantou uma informação importante foi a falta de 

capacidade e articulação institucional referente ao tema da segurança alimentar e nutricional para a região, 

indicando a necessitando de políticas públicas capazes de enfrentar a lacuna diagnosticada. 

Por fim, é importante destacar que se optou pela construção de índices, que podem apresentar limitações e 

fragilidades. Questões como a escolha do conjunto de indicadores que de fato possam caracterizar cada dimensão, 

em razão da disponibilidade de dados e de séries históricas confiáveis são importantes fatores para a confiabilidade 

dos dados produzidos. Ainda, a dificuldade em definir e mensurar a escala de sustentabilidade, de maneira 

simultânea para cada uma das dimensões consideradas, tendo em vista as diferentes naturezas das variáveis que 

são utilizadas no processo de agregação, torna o exercício frágil se analisado apenas sob a ótica estatística (Veiga, 

2010). Mesmo com tais limitações, a utilização e construção de indicadores capazes de serem aplicados e 

replicáveis em diferentes escalas territoriais é uma vertente importante da chamada ciência da sustentabilidade, e, 

no contexto, deste trabalho, permitiu identificar padrões e disparidades pertinentes ao planejamento e gestão da 

RMVPLN. 
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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) 
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 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. 
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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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RESUMO 

O uso de macrófitas aquáticas para redução dos nutrientes nitrogênio e fósforo em sistemas de tratamentos de 

efluentes é objeto de pesquisa no Brasil e no mundo.  As pisciculturas continentais necessitam de sistemas de 

tratamento de efluentes eficientes para se adequarem às normas ambientais, e assim garantirem a 

sustentabilidade dessa atividade em expansão. O objetivo deste trabalho foi testar o efeito das macrófitas 

Eichornia crassipes, Pistia stratiotes e Salvínia sp. na remoção dos nutrientes nitrogênio e fósforo presentes no 

efluente de uma piscicultura continental de água doce, avaliando o crescimento das macrófitas em biomassa a 

cada 4 dias ao longo dos 28 dias de experimentação, e também, a incorporação do nitrogênio total (NT) e fósforo 

total (PT) em sua biomassa final, através da análise de NT e PT foliar. A Salvínia sp. teve maior eficiência em 

sua capacidade de absorção foliar de NT em função da biomassa adquirida (419,99g)  no final da experimentação 

quando comparada com a E. crassipes (300,30g) e a P. stratiotes (262,29g), em contrapartida a  E. crassipes teve 

a pior eficiência de absorção foliar PT em função de biomassa adquirida (29,40g), enquanto não houveram 

diferenças estatísticas entre as macrófitas P. stratiotes (42,00g) e Salvínia sp. (44,43g) em relação à eficiência de 

absorção foliar PT em função de biomassa final adquirida. Apesar dos melhores resultados de análise foliar NT 

neste estudo apontarem para a Salvínia sp., indicamos a segunda melhor macrófita neste estudo, P. stratiotes, 

para utilização em tratamentos de efluentes, porque além de ter sido estatisticamente mais eficiente na 

porcentagem de absorção foliar de PT (0,31 ± 0,02), quando comparada à E. crassipes (0,14 ± 0,02) e Salvínia 

sp.( 0,18 ± 0,01), o nitrogênio total pode ser reduzido por desnitrificação no ambiente enquanto que o fósforo 

total não possui essa possibilidade de redução. Outro fator para escolha da P. stratiotes como macrófita para 

tratamento de efluentes é que a alta capacidade de dispersão aliada ao pequeno tamanho da Salvínia sp. faz com 

que esta macrófita seja de difícil controle e manutenção, colocando em risco a contaminação de corpos hídricos a 

jusante das pisciculturas que possam utilizara Salvínia sp. em manejos ecológicos nos tratamentos biológicos de 

seus efluentes. 

INTRODUÇÃO 

A piscicultura continental é uma importante atividade na produção de proteína animal, que proporciona 

benefícios econômicos e sociais, entretanto também tem despertado a preocupação de órgãos governamentais, 

organizações não governamentais e pesquisadores quanto aos impactos ambientais relacionados à atividade, 

especialmente no que tange a produção de efluentes e o seu lançamento sem tratamento em ambientes aquáticos. 

Os órgãos ambientais oficiais no Brasil vêm normatizando mecanismos de controle e licença da atividade, 

que estabelecem uma série de padrões quanto ao pH, matérias sedimentáveis, materiais flutuantes e nutrientes (N 
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e P) em efluentes líquidos, como por exemplo as resoluções do Conselho Nacional de Meio Ambiente 

(CONAMA) nº357/2005 e nº 430/2011, e também a Norma de Operação (NOP) do Instituto Estadual do 

Ambiente (INEA) nº04 do Conselho Estadual de Meio Ambiente (CONEMA) nº49/2013, publicada 

recentemente do estado do Rio de Janeiro. 

Os estudos de tratamento de efluentes em sistemas de bacias de sedimentação, por meio do uso de macrófitas 

aquáticas, podem trazer resultados positivos para a aquicultura continental no atendimento às normas vigentes, 

minimizando assim os impactos sobre os ecossistemas aquáticos. Estes vegetais também são utilizados em 

wetlands construídas ou alagados artificiais e apresentam importante papel na remoção de nutrientes do efluente. 

No Brasil as macrófitas aquáticas flutuantes mais estudadas para tratamento de efluentes são o aguapé 

(Eichornia crassipes), a alface d’água (Pistia stratiotes) e a salvínia (Salvinia sp.), apesar destas espécies serem 

nativas também são as mais reportadas em problemas ecológicos e econômicos causados pelo crescimento 

excessivo descontrolado em reservatórios. Além destas espécies ainda são muito comuns as macrófitas flutuantes 

Eichornia azurea (aguapé), Azolla caroliniana (azola) e Lemna minor (lentilha d’água). 

OBJETIVOS 

O objetivo deste trabalho foi testar a eficiência das macrófitas E. crassipes, P. stratiotes e Salvínia sp. na 

remoção dos nutrientes Nitrogênio e Fósforo presentes no efluente de uma piscicultura continental dulcícola, 

através da análise da taxa de absorção foliar destes nutrientes, descritas através da análise de nitrogênio total e 

fósforo total em sua biomassa foliar, e também avaliar o crescimento em biomassa destas três macrófitas. 

MATERIAL E MÉTODOS  

LOCALIZAÇÃO 

O experimento foi conduzido no Centro de Treinamento em Aquicultura de Rio das Flores – CTARF (22° 

8'54.47"S e 43°34'27.47"O), localizado na Região Hidrográfica III da Bacia Hidrográfica do Paraíba do Sul,  da 

Fundação Instituto de Pesca do Estado do Rio de Janeiro – Fiperj, em parceria com o Laboratório de Ecologia 

Aquática - LEA da Universidade Federal de Juiz de Fora – UFJF, onde foram realizadas as análises laboratoriais. 

DESENHO EXPERIMENTAL 

O efluente utilizado no experimento foi retirado do sistema de captação de fundo de um viveiro de 500 m² 

para alevinagem de tilápias (Oreochromis niloticus), com 6 (seis) meses de produção e cerca de 50.000 alevinos 

em recria, com média de 1 (um) grama de peso, totalizando a biomassa de 50 Kg de peixes, que se alimentavam 

com 5 (cinco) Kg de ração (55% PB) por dia, distribuídos em 5  (cinco) arraçoamentos entre 8:00 e 17:00. Este 

viveiro possuía taxa de renovação de água de 10 % por dia. Foram retirados 500 litros de efluente, que foi 

homogeneizado, com o uso de um cabo de madeira, em uma caixa de polietileno com capacidade para 1000 

litros. Após a homogeneização o efluente foi distribuído em 9  incubadoras de fibra de vidro para ovos de peixes 

de formato cônico e capacidade para 60 litros de solução, simulando um sistema de bacia de sedimentação ou 

decantação. O volume inicial foi de 45 litros de efluente distribuídos em cada incubadora. 

O experimento iniciou em 19 de abril de 2016 e foi finalizado em 17 de maio de 2016, e teve duração de 28 

dias onde foram testados 3 (três) tratamentos com diferentes macrófitas (Eichhornia crassipes, Pistia stratiotes e 

Salvinia sp.), todos em 3 (três) réplicas, distribuídas aleatoriamente nas 9  unidades experimentais (incubadoras), 

dispostas na área externa do CTARF de forma que fossem submetidas à mesmas variáveis ambientais 

(temperatura, taxa de evaporação, pluviosidade e luminosidade). As macrófitas aquáticas utilizadas durante o 

experimento foram coletadas manualmente no rio Piraí (22°36'31.53"S e 43°52'7.56"O) e no reservatório de 

Ribeirão da Lages (22°42'7.59"S e 43°55'2.32"O) em Piraí – RJ, com autorização através de registro para coleta 

de material botânico, fúngico e microbiológico do SISBIO nº 53649-1, emitido em 6 de abril de 2016. Todas as 

plantas foram separadas e higienizadas em água limpa para remoção de insetos e outras sujidades, pesadas com 

umidade em balança digital, e distribuídas em triplicatas com mesma biomassa, de forma que ocupassem 50% da 

superfície da incubadora em cada unidade experimental correspondente: E. crassipes - 270 gramas; Pistia 

stratiotes - 165 gramas; e  Salvinia sp  - 95 gramas.  

Antes de cada amostragem, o efluente das incubadoras foi homogeneizado com o uso de cabo de madeira e 

não houve reposição do efluente (0% de taxa de renovação). As macrófitas foram coletadas a cada 4 dias ao 

longo do experimento, com a retirada o excesso de água com uso de peneira durante 5 minutos. Após este 

procedimento as macrófitas foram pesadas em balança digital e devolvidas às respectivas unidades 

experimentais. 
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No final do experimento no dia 28 da coleta as macrófitas foram novamente coletadas para biometria e 

posteriormente foi realizada a secagem em estufa a 60°C e trituração das plantas em moinho de esferas, para 

análise de nutrientes. Para determinação do NT foliar foi utilizado o método Kjeldahl, realizando a digestão com 

ácido sulfúrico na presença de selênio, cobre e sódio, seguida por destilação a vapor utilizando hidróxido de 

sódio, e titulação com solução padronizada de ácido clorídrico (Association of official analytical chemists; 

1984).  A análise do PT foliar foi realizada pela técnica da digestão via úmida nitro-perclórica, onde as amostras 

foram solubilizadas com ácido nítrico (65%) e perclórico (70%), e foram determinados por espectrofotometria 

(CELM Mod. E 225 D
®
) no comprimento de onda 725 nm (adaptado de Zasosky e Burau; 1977). 

Para a análise estatística foi realizado uma ANOVA e o test t student para comparação das médias pelo 

programa JMP
®
. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Nas análises estatísticas de comparação das médias a macrófita E. crassipes teve pior eficiência de retenção 

do nitrogênio total (Tabela 1)  em sua análise foliar. Em contrapartida a Pistia stratiotes apresentou maior 

retenção do fósforo total foliar (Tabela 2) em relação às demais macrófitas ao fim do experimento. Apesar da 

maioria dos trabalhos publicados (Sipaúba-Tavares et. al 2014; Henares e Camargo, 2013; Hussar e Bastos, 

2008; Schwartz e Boyd, 1995) apresentarem mais informações sobre a taxa de redução de nutrientes por 

macrófitas aquáticas em pisciculturas através da análise de redução de  NT (min. 30,9% e máx. 75%) e redução 

PT (min. 43,6% e máx. 94,4%) dos efluentes de aquiculturas, Henry-Silva e Camargo 2002, realizaram 

experimentação similar a este estudo, onde encontraram resultados muito próximos aos nossos descrevendo que 

a  P. stratiotes (0,37±0,03 dag/Kg de matéria orgânica seca) absorveu mais na análise de PT foliar do que a E. 

crassipes (0,24±0,02 dag/Kg de matéria orgânica seca), em um sistema de tratamento de efluentes de 

piscicultura continental. 

Tabela 1: médias de NT e biomassa das macrófitas ao fim da experimentação 

Tratamento 

Nitrogênio Total Foliar 

(dag/Kg de matéria orgânica 

seca %) 

Biomassa Adquirida (g) 

Capacidade de Absorção 

Foliar NT/Biomassa 

Adquirida (g) 

Eichhornia crassipes 1,43 ± 0,06 * 210,00 ± 101,12 300,30 

Pistia stratiotes 1,83 ± 0,06  143,33 ± 17,56 262,29 

Salvínia sp.  1,80 ± 0,10 233,33 ± 7,64 419,99 ** 

 

Tabela 2: médias de PT foliares e biomassa das macrófitas ao fim da experimentação 

Tratamento 
Fósforo Total Foliar (dag/Kg 

de matéria orgânica seca %) 
Biomassa Adquirida (g) 

Capacidade de Absorção 

Foliar PT/Biomassa 

Adquirida (g) 

Eichhornia crassipes 0,14 ± 0,02 210,00 ± 101,12 29,40 ** 

Pistia stratiotes 0,31 ± 0,02 * 143,33 ± 17,56 44,43 

Salvínia sp.  0,18 ± 0,01 233,33 ± 7,64 42,00 

 

Ao longo do tempo experimental a Salvinia sp. cresceu mais em sua biomassa quanto comparada com as 

demais (Figura 1), isso dá uma maior capacidade de retenção de nutrientes em sua estrutura foliar, pois apesar de 

ter a mesma eficiência que a Pistia stratiotes em % de retenção de NT foliar, por ser mais prolífera 

estatisticamente a Salvinia sp.  reteve mais NT foliar em sua biomassa final, tendo também neste trabalho a 

mesma eficiência que a Pistia stratiotes da capacidade de absorção foliar de PT, principalmente em relação à E. 

crassipes, que teve a pior eficiência pelo test t student. frente às demais macrófitas testadas para PT foliar 

(Tabela 1 e 2). 
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A P. stratiotes pode ser indicada para tratamentos de efluentes em pisciculturas, porque além de ter sido 

estatisticamente mais eficiente na porcentagem de absorção foliar de PT (0,31 ± 0,02), quando comparada à E. 

crassipes (0,14 ± 0,02) e Salvínia sp.( 0,18 ± 0,01), o nitrogênio total pode sofrer desnitrificação e ser eliminado 

do ambiente, enquanto que o fósforo total não possui essa possibilidade de redução e por isso possui maior 

dependência da macrófita para sua eliminação do sistema aquático. 

Figura1: gráfico de crescimento da biomassa das macrófitas ao longo do experimento 

 

A Salvínia sp. é muito pequena e também de difícil controle em um sistema de piscicultura, com alto poder 

invasor e grande dispersão nos viveiros de produção, que normalmente são eutrofizados, e também devido à 

presença de organismos dispersores como aves e até mesmo ventos. Alguns trabalhos de ecologia com 

macrófitas que citam essa alta capacidade de dispersão e também o difícil controle da Salvínia sp. (Sholler et. al, 

2011), não sendo então uma boa escolha para utilização em sistemas de tratamento de efluentes para 

pisciculturas. 

CONCLUSÃO 

Dentre as três macrófitas testadas a Pistia stratiotes possui melhor indicação para ser utilizada em sistemas 

de tratamentos de efluentes, pois retêm uma concentração maior de fósforo total foliar e é de fácil contenção e 

manutenção, por ser relativamente grande. É importante que se faça durante a experimentação a retirada das 

macrófitas que estejam em senescência para evitar aumento de NT e PT nos sistemas de tratamento de efluentes 

através de manejo ecológico. 
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Resumo 

O presente artigo visa analisar a demanda por investimentos para ampliação do atendimento em coleta e 

tratamento de esgotos nas bacias hidrográficas afluentes ao Paraíba do Sul no Estado do Rio de Janeiro, avaliando 

o potencial da cobrança pelo uso da água de domínio do Estado do Rio de Janeiro nas respectivas regiões 

hidrográficas.  Assim, foram levantados dados de cobertura de rede de coleta e volume de esgoto tratado, valores 

estimados de investimento por habitante para implantação e/ou ampliação de rede de coleta e unidades de 

tratamento, bem como os valores arrecadados com a cobrança pelo uso da água de domínio estadual no ano de 

2017 nas bacias de estudo. Demonstrou-se por meio de análise simplificada que somente em 172 anos seria 

alcançada a meta de ampliar para 80% a cobertura dos serviços na área de estudo, ainda que os comitês de bacia 

atuantes nas quatro regiões hidrográficas integrantes da bacia no Estado do Rio de Janeiro aplicassem todo o seu 

recurso disponível para essa finalidade. Conclui-se que a simples obrigação legal para aplicação dos recursos da 

cobrança dos comitês de bacia não surte o efeito esperado, uma vez que a necessidade de investimentos em 

esgotamento é muito superior à capacidade de arrecadação com a cobrança, nos patamares atuais de preços 

praticados. 

Palavras-chave: Paraíba do Sul, coleta e tratamento de esgotos, cobrança pelo uso da água 

INTRODUÇÃO 

A gestão de recursos hídricos no Brasil foi definida através da Lei Federal nº 9.433 de 8 de janeiro de 1997. A 

chamada Lei das Águas instituiu a Política Nacional de Recursos Hídricos – PNRH, bem como seus fundamentos, 

objetivos e instrumentos de implementação. O fundamento de número II da PNRH, presente no Artigo 1º, define 

que a água é um recurso natural limitado, dotado de valor econômico. Na prática, este fundamento se relaciona 

diretamente ao instrumento da cobrança, definido no Artigo 5º da mesma Lei. 

No âmbito estadual, por meio da Lei nº 3.239 de 2 de agosto de 1999, o Estado do Rio de Janeiro instituiu a 

sua Política Estadual de Recursos Hídricos, semelhante à Lei Federal, com adequações à realidade do estado. O 

fundamento e o instrumento supramencionados são definidos nesta Lei através de seus Artigos 1º e 5º. 

A cobrança pelo uso dos recursos hídricos não é considerada um imposto, mas sim a remuneração pelo uso de 

um bem público (preço público). Seus valores e metodologias de cálculo devem ser discutidos e definidos no 

âmbito dos comitês de bacia hidrográfica, e não por meio de decisões unilaterais de instâncias governamentais, 

sejam elas do executivo ou do legislativo (ANA, 2014).  

No Estado do Rio de Janeiro, todavia, a cobrança foi instituída em sua forma legal através da Lei Estadual nº 

4.247 de 16 de dezembro de 2003, que define usos insignificantes e condições para a cobrança de captações e 

lançamento de efluentes; estipula ainda que a cobrança seja realizada através de preço público e que a receita será 

vinculada ao Fundo Estadual de Recursos Hídricos – FUNDRHI. Sobretudo, estabelece, de forma provisória, a 

fórmula de cálculo da cota a ser paga por cada usuário de água bruta de domínio estadual sujeito à outorga. Ou 

seja, estabelece a cobrança em todo o território fluminense, para águas superficiais e subterrâneas, a partir de 2004. 

O maior desafio do sistema fluminense de gestão das águas, estabelecido no Plano Estadual de Recursos 
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Hídricos (INEA, 2014), diz respeito à ampliação dos sistemas de coleta e tratamento de esgotos, ação orçada em 

cerca de R$10 bilhões de reais para atendimento da população urbana até 2030. 

Nesse aspecto, a arrecadação com a cobrança pelo uso da água, que atualmente se encontra em patamares da 

ordem de R$50 milhões por ano, ainda que fosse integralmente investida para aquela finalidade, levaria 200 anos 

para atingir a meta de universalização do atendimento, em cálculo simples. 

No entanto, uma vez que o controle da arrecadação com a cobrança é feito por região hidrográfica, na prática 

a responsabilidade pela aplicação dos recursos é do respectivo comitê de bacia, que deve orientar sua aplicação de 

acordo com a legislação e o plano de bacia. 

O presente artigo visa, dessa forma, analisar a demanda por investimentos para ampliação do atendimento em 

coleta e tratamento de esgotos nas bacias hidrográficas afluentes ao Paraíba do Sul no Estado do Rio de Janeiro, 

avaliando o potencial da cobrança pelo uso da água de domínio do Estado do Rio de Janeiro nas respectivas regiões 

hidrográficas.   

Base legal e caracterização da área de estudo 

Normativo relevante constante da base legal para gestão das águas, pelos seus efeitos práticos e dispositivos 

complementares, a Lei Estadual nº 5.234 de 5 de maio de 2008 alterou a Lei nº 4.247/03 e deu novas providências 

acerca da cobrança no Estado do Rio de Janeiro. A Lei 5.234/08 alterou o Artigo 24 da Lei nº 4.247/03, autorizando 

o repasse ao consumidor do acréscimo de custos dos prestadores de serviço de saneamento referentes à cobrança 

pelo uso da água. Esta revisão provocou a regularização da cobrança no setor de saneamento, permitindo a adesão 

do atual maior usuário pagador do estado (a Companhia Estadual de Águas e Esgotos do Rio de Janeiro – CEDAE), 

que iniciou o pagamento no ano de 2009, retroativamente ao ano de 2008, e, assim, alavancou a arrecadação no 

Estado (ACSELRAD et al., 2009).  

Regularizada a questão da implementação do instrumento econômico de gestão das águas em âmbito estadual, 

o chamado Pacto pelo Saneamento do Estado do Rio de Janeiro1 concebeu a canalização de recursos do FUNDRHI, 

em conjunto com outras fontes de receitas, para reduzir o passivo em termos de atendimento da população urbana 

com coleta e tratamento de efluentes domésticos. Com esta visão, a mencionada lei incorporou dispositivo 

vinculando os recursos da cobrança oriundos do setor de saneamento às ações de coleta e tratamento de efluentes 

urbanos, com a seguinte redação: 

“Art. 6º - No mínimo, 70% (setenta por cento) dos recursos arrecadados pela cobrança pelo 

uso da água incidente sobre o setor de saneamento serão obrigatoriamente aplicados em coleta 

e tratamento de efluentes urbanos, respeitadas as destinações estabelecidas no art. 4º desta 

Lei, até que se atinja o percentual de 80% (oitenta por cento) do esgoto coletado e tratado na 

respectiva Região Hidrográfica.” 

Este dispositivo atribui à gestão de recursos hídricos estadual, em especial aos comitês de bacia hidrográfica e 

às agências de bacia, a responsabilidade de atuar positivamente na ampliação dos serviços de esgotamento sanitário 

em suas respectivas bacias, como contrapartida pela cobrança no setor. 

No contexto da bacia do rio Paraíba do Sul (Figura1), quatro bacias hidrográficas se inserem no escopo da Lei 

nº 5.234 do Estado do Rio de Janeiro. Esta bacia, que abrange os estados de Minas Gerais, São Paulo e Rio de 

Janeiro, é composta de sete sub-bacias, das quais uma está no território de São Paulo (Paraíba do Sul), duas em 

Minas Gerais (Preto e Paraibuna; Pomba e Muriaé) e quatro se encontram no Estado do Rio de Janeiro (Médio 

Paraíba do Sul, Piabanha, Rio Dois Rios e Baixo Paraíba do Sul). 

As quatros bacias fluminenses afluentes ao rio Paraíba do Sul, identificadas na Figura 1, foram definidas 

através da Resolução nº 107/2013 do Conselho Estadual de Recursos Hídricos do Estado do Rio de Janeiro – 

CERHI/RJ, que dividiu o território do estado do Rio de Janeiro em nove regiões hidrográficas. 

Todas as nove regiões hidrográficas fluminenses contam, hoje, com comitês de bacia e entidades delegatárias 

de funções de agência de água formalmente instituídas, conforme a legislação preconiza (ROMANO et al, 2018). 

A Região Hidrográfica Médio Paraíba do Sul (RH III) situa-se ao longo da região Centro-Sul do Estado do Rio 

                                                 
1O Pacto pelo Saneamento previu investimentos dos Fundos Estaduais de Conservação Ambiental e Desenvolvimento Urbano 

(FECAM) e de Recursos Hídricos (FUNDRHI) de modo a alcançar a meta de 80% de coleta e tratamento dos efluentes urbanos 

nas Regiões Hidrográficas do Estado do Rio de Janeiro em até 10 anos, a partir do seu lançamento em 2011. Informação 

disponível em:  http://www.rj.gov.br/web/informacaopublica/exibeconteudo?article-id=1043524 
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de Janeiro, e corresponde à área de abrangência do Comitê da Bacia da Região Hidrográfica do Médio Paraíba do 

Sul (Comitê Médio Paraíba do Sul).  

A Região Hidrográfica Piabanha (RH IV), situada entre a região Centro-Sul e a região Serrana do Estado do 

Rio de Janeiro, corresponde à área de abrangência do Comitê da Bacia Hidrográfica do rio Piabanha e das sub-

bacias dos rios Paquequer e Preto (Comitê Piabanha). 

A Região Hidrográfica Rio Dois Rios (RH VII), também situada na região Serrana do estado e abrangendo, 

ainda, porções das regiões Noroeste Fluminense e Norte Fluminense, corresponde à área de abrangência do Comitê 

de Bacia da Região Hidrográfica Rios Dois Rios (Comitê Rio Dois Rios). 

Por fim, a Região Hidrográfica Baixo Paraíba do Sul e Itabapoana situa-se, em sua maior parte, na região Norte 

Fluminense, e em menor porção nas regiões Noroeste Fluminense e Serrana. Corresponde à área de abrangência 

do Comitê de Bacia da Região Hidrográfica do Baixo Paraíba do Sul e Itabapoana (Comitê Baixo Paraíba do Sul 

e Itabapoana). 

Figura 1: Localização da bacia hidrográfica do rio Paraíba do Sul e divisão em sub-bacias afluentes 

 

Fonte: Adaptado do Relatório de Situação Comitê Médio Paraíba do Sul 2017 (AGEVAP, 2017) 

Completando o conjunto de instituições que compõem o sistema de gestão das águas em âmbito estadual, 

cumpre mencionar o Instituto Estadual do Ambiente (INEA), órgão estadual gestor de recursos hídricos, e a 

Associação Pró-Gestão das Águas da Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul (AGEVAP), entidade delegatária 

dos quatro comitês de bacia acima identificados2. 

Em conjunto, aquelas quatro regiões hidrográficas abrangem 56 municípios do Estado do Rio de Janeiro, 

conforme Tabela 1. 

Tabela 1. Municípios integrantes das bacias hidrográficas fluminenses afluentes ao rio Paraíba do Sul 

Região 

Hidrográfica 

Municípios integrantes 

Integralmente Parcialmente 

Médio Paraíba 

do Sul 

Barra Mansa, Comendador Levy Gasparian, Itatiaia, 

Pinheiral, Porto Real, Quatis, Resende, Rio das 

Flores, Valença e Volta Redonda 

Barra do Piraí, Mendes, Miguel Pereira, Paraíba do 

Sul, Paty do Alferes, Piraí, Rio Claro, Três Rios e 

Vassouras 

Piabanha 
Areal, São José do Vale do Rio Preto, Sapucaia, 

Sumidouro e Teresópolis 
Carmo, Paraíba do Sul, Paty do Alferes, Petrópolis e 

Três Rios 

Rio Dois Rios 
Bom Jardim, Cantagalo, Cordeiro, Duas Barras, 

Itaocara, Macuco e São Sebastião do Alto 

Carmo, Nova Friburgo, Santa Maria Madalena, 

Trajano de Moraes e São Fidélis 

Baixo Paraíba do 

Sul e Itabapoana 

Campos dos Goytacazes, Quissamã, Natividade, São 

João da Barra, Cambuci, Itaperuna, São José de Ubá, 

Italva, Santo Antônio de Pádua, Cardoso Moreira, 

Aperibé, Miracema, Varre-Sai, São Francisco do 

Itabapoana, Porciúncula e Laje do Muriaé 

Trajano de Moraes, Conceição de Macabu, 

Carapebus, São Fidélis, e Santa Maria Madalena 

Fonte: Resolução CERHI nº 107/2013 

                                                 
2 Contrato de Gestão nº 01/2010 estabelecido entre INEA e AGEVAP com a interveniências dos comitês de bacia para o 

exercício de funções de competência de agência de água nas sub-bacias fluminenses afluentes ao rio Paraíba do Sul. 
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OBJETIVO 

Tendo em vista a o quadro atual do sistema de gestão das águas na porção fluminense da bacia rio Paraíba do 

Sul, com comitês de bacia, entidades delegatárias e cobrança pelo uso da água instituídos, este artigo tem como 

objetivo analisar a demanda de recursos financeiros para atender dispositivo da legislação fluminense (art. 6º da 

Lei 5.234/2008), com a seguinte abordagem: avaliar a demanda por investimentos para se atingir 80% de 

abrangência de esgotamento sanitário e tratamento de esgotos urbanos nas bacias fluminenses afluentes do rio 

Paraíba do Sul frente à arrecadação atual da cobrança pelo uso dos recursos hídricos de domínio do Estado do Rio 

de Janeiro nestas bacias, e o vínculo de aplicação de 70% da arrecadação com o setor nessas ações. 

MATERIAIS E MÉTODOS 

O levantamento e o tratamento dos dados de atendimento de esgotamento sanitário urbano foram divididos em 

duas fases, de modo a avaliar o serviço em suas duas faces: a coleta e o tratamento. Para a análise da coleta, foi 

utilizada a informação “ES026 - População urbana atendida com esgotamento sanitário (Habitantes)”, e para 

análise do tratamento, a informação “ES006 - Volume de esgotos tratado (1.000 m³/ano)”, ambas levantadas na 

plataforma Série Histórica do Sistema Nacional de Informações Sobre Saneamento – SNIS (SNIS, 2018), sendo 

os dados provenientes da última publicação disponibilizada em 2018 e referente ao ano base de 2016. A partir 

deste levantamento foi possível obter o número de habitantes a serem incluídos no atendimento para se alcançar a 

meta de 80% de cobertura em coleta e tratamento de esgotos domésticos. 

Em alguns casos, a população urbana atendida com esgotamento sanitário declarada pelo responsável do 

município ao SNIS era maior que a população urbana levantada pelo IBGE em 2010, a exemplo do município de 

Aperibé, que declarou 9.701 habitantes urbanos atendidos frente aos 8.878 habitantes urbanos publicados pelo 

IBGE. Sendo assim, optou-se por utilizar o dado de população urbana declarada pelo município ao SNIS, em 

detrimento do mesmo dado disponibilizado pelo IBGE.  

Para os municípios que não declararam dados de esgotamento sanitário ao SNIS, considerou-se que não existe 

nenhum atendimento urbano de esgotamento sanitário e tratamento. Além disso, os municípios de Carmo, 

Comendador Levy Gasparian, Conceição de Macabu e Rio das Flores não declararam nenhum dado ao SNIS; 

sendo assim, utilizou-se o dado de população urbana publicado pelo IBGE para composição da população total 

dos municípios.  

Em relação aos municípios cujos territórios se encontram divididos entre duas regiões hidrográficas, os 

respectivos dados levantados foram inseridos na região hidrográfica onde se encontra a sede municipal. Os 

municípios de Barra do Piraí, Mendes, Piraí e Rio Claro têm suas sedes na RH Guandu, portanto seus dados não 

foram considerados nos cálculos. 

Coleta 

Por meio dos dados levantados de população urbana e população urbana atendida com esgotamento sanitário, 

calculou-se o índice de atendimento urbano de esgotamento sanitário, Iat, por meio da Equação 1. Este índice foi 

utilizado para o cálculo da porcentagem da população que deve ser incluída na cobertura dos serviços para que 

seja alcançado 80% de atendimento de rede de coleta. Com este dado, calculou-se o déficit de habitantes que 

deverá ser incluído no atendimento. 

Iat =
População urbana atendida

População urbana total
   Equação 1 

Tratamento 

Para o cálculo do déficit no tratamento de efluentes, foi estimado o volume de esgoto produzido pela população 

de cada município (Ep, em m³/ano), através da Equação 2. Foi utilizado o valor de produção de efluentes 

domésticos de 130 l/pessoa.dia, indicado pela NBR 7229 para o padrão médio de residência. Com este dado, foi 

calculado o índice de atendimento de tratamento de esgoto (Ite, Equação 3).  

Ep =
População urbana×130×365

1000
 Equação 2 

Iet =
Volume de esgotos tratado

Estimativa de produção de esgotos
 Equação 3 

Custos de investimento e arrecadação com a cobrança pelo uso da água 

Para o cálculo do valor de investimento, foi utilizado o custo por habitante para implantações e/ou ampliações 
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das unidades operacionais dos sistemas de esgotamento sanitário calculado pela Universidade do Estado do Rio 

de Janeiro para composição do Plano Municipal de Saneamento Básico da Prefeitura de Paraty (UERJ, 2011).  

Para análise dos valores arrecadados com a cobrança pelo uso da água, foram utilizados os dados das cotas 

cobradas por usuário referentes ao ano de 2017. Este dado é fornecido anualmente pelo INEA à AGEVAP em 

cumprimento ao Contrato de Gestão nº 01/2010. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

É feita inicialmente uma análise da necessidade de ampliação da cobertura de atendimento com rede de coleta 

de esgotamento sanitário e do tratamento do efluente coletado para se alcançar o percentual pretendido de 80% em 

cada uma das quatro regiões hidrográficas, bem como a demanda por investimentos. Em seguida, apresenta-se a 

arrecadação com a cobrança pelo uso da água, visando uma avaliação preliminar das necessidades de investimentos 

em esgotamento frente a esta receita dos comitês de bacia atuantes na região. 

Cobertura e demanda por investimentos 

Os dados de população e volume de esgoto tratado levantados, referentes aos municípios inseridos nas regiões 

hidrográficas Médio Paraíba do Sul, Piabanha, Rio Dois Rios e Baixo Paraíba do Sul e Itabapoana se encontram 

na Tabela 2. 

Observa-se que, dos 52 municípios analisados, 35 possuem alguma extensão de rede de coleta de esgoto. No 

entanto, apenas 22 realizam o tratamento de uma parcela dos efluentes coletados. 

Tabela 2. Dados de população e volumes relativos ao tratamento de esgotos levantados e calculados por município 

RH Município População urbana (hab) 

População urbana atendida 

com esgotamento sanitário 

(hab) 

Volume de esgotos tratado 

(m³/ano) 

M
éd

io
 P

ar
aí

b
a 

d
o

 S
u

l 

Barra Mansa 178.485 152.742 300.000,00 

Comendador Levy Gasparian** 7.862 0 0,00 

Itatiaia 29.448 2.075 0,00 

Miguel Pereira 21.687 11.300 428.050,00 

Paraíba do Sul* 37.609 0 0,00 

Paty do Alferes 18.994 4.800 3.240,00 

Pinheiral 21.630 21.630 0,00 

Porto Real 18.446 17.662 1.152.130,00 

Quatis 12.850 12.816 1.407.000,00 

Resende 118.254 118.254 4.390.820,00 

Rio das Flores** 5.959 0 0,00 

Três Rios 76.910 75.165 292.150,00 

Valença 64.090 29.636 0,00 

Vassouras 24.016 18.901 121.440,00 

Volta Redonda 263.539 260.903 2.789.100,00 

P
ia

b
an

h
a 

Areal* 10.475 0 0,00 

Carmo** 13.470 0 0,00 

Petrópolis 283.416 247.242 10.099.300,00 

São José do Vale do Rio Preto* 9.348 0 0,00 

Sapucaia* 13.333 0 0,00 

Sumidouro 5.532 4.800 0,00 

Teresópolis 155.887 34.838 0,00 

R
io

 D
o

is
 R

io
s 

Bom Jardim 15.923 15.000 7.000,00 

Cantagalo 13.949 13.000 150.990,00 

Cordeiro 20.570 9.675 711.000,00 

Duas Barras 7.888 1.581 60.000,00 

Itaocara 17.203 16.936 0,00 

Macuco 4.722 2.559 0,00 

Nova Friburgo 162.015 154.460 6.673.800,00 

Santa Maria Madalena 5.861 5.000 110.000,00 

São Fidélis 29.800 24.778 0,00 

São Sebastião do Alto* 4.705 0 0,00 

B
ai

x

o
 

P
ar

aí

b
a 

d
o
 

S
u

l 
e 

It
ab

a

p
o

an a Aperibé 9.701 9.701 486.000,00 

Bom Jesus do Itabapoana 30.451 29.800 0,00 
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Cambuci 11.290 8.100 0,00 

Campos dos Goytacazes 439.904 395.914 10.864.740,00 

Carapebus 12.068 12.068 438.000,00 

Cardoso Moreira 8.714 1.813 0,00 

Conceição de Macabu** 18.337 0 0,00 

Italva 10.667 4.401 350.000,00 

Itaperuna 91.745 24.180 592.000,00 

Laje do Muriaé 5.464 1.414 0,00 

Miracema 24.523 23.839 0,00 

Natividade 11.969 10.840 118.690,00 

Porciúncula 14.200 1.420 0,00 

Quissamã 14.847 6.535 0,00 

Santo Antônio de Pádua* 31.603 0 0,00 

São Francisco de Itabapoana 21.034 497 0,00 

São João da Barra 27.370 3.497 300.000,00 

São José de Ubá* 3.201 0 0,00 

Trajano de Moraes* 4.809 0 0,00 

Varre-Sai* 6.416 0 0,00 

TOTAL 2.472.189 1.789.772 - 

* Municípios que não declararam dados de população urbana atendida com esgotamento sanitário ao SNIS. 

** Municípios que não declararam dados de população urbana e população urbana atendida com esgotamento sanitário ao 

SNIS. 

Fonte: SNIS, 2018; IBGE, 2010 

A Tabela 3 apresenta o número de habitantes a serem inseridos no atendimento urbano de coleta de 

esgotamento sanitário. Observa-se que as regiões Médio Paraíba do Sul e Rio Dois Rios já atingiram a meta no 

que tange a coleta de efluentes. As regiões Piabanha e Baixo Paraíba do Sul necessitam, ainda, inserir 62.044 e 

69.992 habitantes na cobertura do atendimento, respectivamente. 

Tabela 3. Expansão necessária para 80% de atendimento urbano (%) e número de habitantes a serem inseridos no 

atendimento urbano de esgotamento sanitário por RH 

RH 
População urbana 

(hab) 

População urbana 

atendida com 

esgotamento 

sanitário (hab) 

Índice de 

atendimento 

urbano de 

esgotamento 

sanitário (%) 

Expansão 

necessária para 

80% de 

atendimento 

urbano (%) 

Número de 

habitantes a 

serem inseridos 

no atendimento 

urbano de 

esgotamento 

sanitário (hab) 

Médio Paraíba do Sul 899.779 725.884 80,67 0,00 0 

Piabanha 491.461 286.880 58,37 21,63 62.044 

Rio Dois Rios 282.636 242.989 85,97 0,00 0 

Baixo Paraíba do Sul e Itabapoana 798.313 534.019 66,89 13,11 69.992 

TOTAL 2.472.189 1.789.772 72,40 7,60 132.035 

A Tabela 4 apresenta o número de habitantes a serem inseridos no atendimento urbano de tratamento de 

esgotamento sanitário. Observa-se que nenhuma das quatro regiões hidrográficas atingiu a meta de 80% de 

tratamento de esgotamento sanitário, sendo necessária a inclusão do total de 1.095.866 de habitantes no sistema 

de tratamento de efluentes domésticos. 

Tabela 4. Expansão necessária para 80% de atendimento de tratamento de esgoto (%) e número de habitantes a 

serem inseridos no sistema de tratamento de esgoto (hab) 

RH 
População 

urbana (hab) 

Estimativa de 

produção de 

esgoto 

(m³/ano) 

Volume de 

esgoto tratado 

(m³/ano) 

Índice de 

atendimento 

de tratamento 

de esgoto (%) 

Expansão 

necessária 

para 80% de 

atendimento 

de tratamento 

de esgoto (%) 

Número de 

habitantes a 

serem 

inseridos no 

sistema de 

tratamento 

de esgoto 

(hab) 

Médio Paraíba do Sul 899.779 42.694.514 10.883.930 25,49 54,51 490.446 

Piabanha 491.461 23.319.824 10.099.300 43,31 36,69 180.328 

Rio Dois Rios 282.636 13.411.078 7.712.790 57,51 22,49 63.563 
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Baixo Paraíba do Sul e Itabapoana 798.313 37.879.952 13.149.430 34,71 45,29 361.529 

TOTAL 2.472.189 117.305.368 41.845.450 35,67 44,33 1.095.866 

Os custos estimados no Plano Municipal de Saneamento Básico de Paraty elaborado pela UERJ foram de R$ 

304,92 para unidades de tratamento e em R$ 705,67 para a rede coletora por habitante. 

O Plano foi publicado em setembro de 2011, de forma que os valores mencionados foram corrigidos para 

fevereiro de 2018, utilizando-se o índice INPC (IBGE). Os valores corrigidos são de R$ 449,58 para unidades de 

tratamento e de R$ 1.040,46 para rede coletora, totalizando o valor de R$ 1.490,04 por habitante. 

A Tabela 5 apresenta os valores de investimento necessários para alcançar o determinado pela legislação 

estadual, considerando o número de habitantes a serem inseridos nos sistemas de coleta e tratamento de esgoto 

calculado anteriormente. 

Tabela 5. Valores estimados de investimento em coleta e tratamento de esgoto 

Região Hidrográfica 
Valor estimado de investimento 

em coleta de esgoto (R$) 

Valor estimado de investimento 

em tratamento de esgoto (R$) 

Médio Paraíba do Sul  0,00  220.494.884,55 

Piabanha  64.554.140,74  81.071.823,96 

Rio Dois Rios  0,00  28.576.731,33 

Baixo Paraíba do Sul e Itabapoana  72.823.396,83  162.536.022,40 

TOTAL   137.377.537,57  492.679.462,24 

O número de habitantes que devem ser incluídos nos serviços de coleta e tratamento de esgoto sanitário para 

que se atinja 80% de atendimento é de 132.035 habitantes para coleta e de 1.095.866 para tratamento; considerando 

o valor de investimento por habitante supramencionado, o valor estimado total para que se alcance o percentual de 

80% de atendimento nas quatro regiões hidrográficas fluminenses inseridas na bacia do rio Paraíba do Sul é de R$ 

630.056.999,81. 

Cobrança pelo uso da água de domínio estadual 

Atualmente (referência outubro de 2017), as regiões hidrográficas fluminenses integrantes da bacia do Paraíba 

do Sul contam, no total, com 215 usuários inseridos no sistema de cobrança estadual. 

A Tabela 6 contém o número de usuários cobrados e os respectivos valores cobrados diferenciados por região 

hidrográfica e por finalidade de uso. Ressalta-se o valor dos recursos arrecadados pela cobrança pelo uso da água 

incidente sobre o setor de saneamento. A Tabela 7 resume os valores por finalidade. 

Tabela 6: Número de usuários e valores cobrados por finalidade e RH 

Finalidade 

Médio Paraíba do Sul Piabanha Rio Dois Rios 
Baixo Paraíba do Sul e 

Itabapoana 

Nº de 

usuários 

cobrados 

Valor cobrado 

2017(R$/ano) 

Nº de 

usuários 

cobrados 

Valor cobrado 

2017(R$/ano) 

Nº de 

usuários 

cobrados 

Valor cobrado 

2017(R$/ano) 

Nº de 

usuários 

cobrados 

Valor cobrado 

2017(R$/ano) 

Indústria 34 R$ 267.960,04 17 R$ 281.079,29 18 R$ 66.838,20 11 R$ 152.439,37 

Saneamento 12 R$ 1.488.113,23 5 R$ 1.300.485,66 11 R$ 709.659,91 16 R$ 554.423,42 

Aquicultura 1 R$ 724,27 2 R$ 1.126,45 1 R$ 129,51 1 R$ 114,66 

Mineração 1 R$ 162,89 8 R$ 12.179,11 6 R$ 6.408,90 0 R$ 0,00 

Irrigação 0 R$ 0,00 0 R$ 0,00 1 R$ 22,40 4 R$ 1.424,55 

Outro 20 R$ 22.007,71 24 R$ 23.759,07 8 R$ 3.601,63 14 R$ 176.287,50 

Total por RH 68 R$ 1.778.968,14 56 R$ 1.618.629,58 45 R$ 786.660,55 46 R$ 884.689,50 

Fonte: INEA, 2017 

Tabela 7: Consolidado do número de usuários e valores cobrados por finalidade nas sub-bacias fluminenses afluentes 

ao rio Paraíba do Sul 

Finalidade 

Total por finalidade 

Número de 

usuários 

cobrados 

Valor cobrado 

2017 (R$/ano) 

Indústria 80 R$ 768.316,90 

Saneamento 44 R$ 4.052.682,22 

Aquicultura 5 R$ 2.094,89 
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Finalidade 

Total por finalidade 

Número de 

usuários 

cobrados 

Valor cobrado 

2017 (R$/ano) 

Mineração 15 R$ 18.750,90 

Irrigação 5 R$ 1.446,95 

Outro 66 R$ 225.655,91 

Total 215 R$ 5.068.947,77 

Fonte: INEA, 2017 

A Figura 2 indica a parcela do número de usuários e porcentagem dos valores cobrados por finalidade. Percebe-

se que, apesar da indústria contar com maior número de usuários cobrados, o setor de saneamento corresponde a 

80% do valor total da arrecadação nas regiões hidrográficas estudadas. 

Figura 2: Número de usuários por finalidade e porcentagem de arrecadação por finalidade 

     

Como observado na Tabela 4, o valor cobrado dos usuários do setor de saneamento no ano de 2017 totalizou 

R$ 4.052.682,22.  

Deste montante, considerando que todos os usuários pagaram suas cotas e todo o valor cobrado foi arrecadado, 

10% são destinados ao custeio do órgão gestor, Inea, conforme a Lei nº 4.247/03 do Estado do Rio de Janeiro, o 

que equivale a R$ 405.268,22. 

Como mencionado anteriormente, deve ser aplicado, por dispositivo legal, 70% do arrecadado com o setor de 

saneamento em ações de esgotamento; descontado o custeio do Inea, aquele investimento, correspondendo ao 

exercício de 2017, deve ser de R$ 2.553.189,80. 

Numa análise simplificada, observa-se que seriam necessários cerca de 246 anos para alcançar a meta de 80% 

de cobertura em esgotamento sanitário nas quatro regiões hidrográficas, considerando a aplicação obrigatória dos 

70% de arrecadação com o setor de saneamento. Por outro lado, se fosse aplicado o valor total destinado aos quatro 

comitês de bacia, a meta seria alcançada em 172 anos. 

Ocorre que a arrecadação é diferenciada por região hidrográfica; portanto, na prática, as regiões dispõem de 

capacidades diferenciadas para atendimento daquela meta, considerando apenas a cobrança pelo uso da água como 

fonte de financiamento. Este é um argumento para discutir a necessária solidariedade financeira dentro da bacia 

hidrográfica como um todo, uma vez que o saneamento pode ser mais prioritário em regiões com menor 

arrecadação.  

Nesse sentido, a Tabela 8 apresenta os custos necessários para ampliação do atendimento em coleta e 

tratamento de efluentes domésticos urbanos por região hidrográfica, para, no mínimo, o atendimento da legislação 

(i.e., 80% de cobertura com coleta e tratamento de esgotos). 
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Tabela 8. Custo de investimento para atendimento da legislação (mínimo de 80% de cobertura com coleta e 

tratamento de esgotos) e valor disponível em 2017 para investimento por região hidrográfica 

Região Hidrográfica 

Custo do 

investimento para 

atendimento da 

legislação (R$) 

Porcentagem do 

custo total de 

investimento para 

as regiões 

hidrográficas de 

estudo (%) 

Valor disponível 

em 2017 para 

investimento (R$)* 

Porcentagem do 

valor disponível 

para investimento 

das regiões 

hidrográficas de 

estudo (%) 

Médio Paraíba do Sul 220.494.884,55 35,00 937.511,33 36,72 

Piabanha 145.625.964,70 23,11 819.305,97 32,09 

Rio Dois Rios 28.576.731,33 4,54 447.085,74 17,51 

Baixo Paraíba do Sul e Itabapoana 235.359.419,23 37,36 349.286,75 13,68 

Total 630.056.999,81 - 2.553.189,80 - 

*O valor disponível para investimento equivale à 70% do recurso arrecadado com a cobrança pelo uso da água na região 

hidrográfica incidente sobre o setor de saneamento, descontados os 10% destinados ao custeio do órgão gestor 

Analisando a Tabela 8, percebe-se que a RH Baixo Paraíba do Sul e Itabapoana, embora seja a região de menor 

arrecadação entre as regiões estudadas e, portanto, tenha o menor valor disponível para investimento em ações de 

saneamento, é a bacia mais carente dessas ações. Enquanto detém apenas cerca de 13% do valor total disponível 

nas regiões estudadas para investimento, necessita de 37% do investimento total estimado. 

Entretanto, ainda que as porcentagens de custo de investimento total e valor disponível total detidas pelas 

demais regiões estudadas estejam em maior equilíbrio em relação à situação da RH Baixo Paraíba do Sul 

Itabapoana, é incontestável que os valores arrecadados são insuficientes para o alcance, ainda que em horizonte 

considerado longo em planejamento (p. ex. 20 anos), das metas determinadas pela legislação estadual de 80% de 

cobertura em coleta e tratamento de esgotos na respectiva região hidrográfica 

CONCLUSÕES 

A legislação estadual do Rio de Janeiro, em particular o regulamento sobre a cobrança pelo uso da água de 

domínio estadual (Lei nº 5.234/2008), vinculou a arrecadação do setor de saneamento com investimentos em ações 

de coleta e tratamento de efluentes urbanos. A intenção certamente nobre de destinar recursos contínuos para o 

saneamento das bacias hidrográficas, com a meta de alcançar ao menos 80% de cobertura em coleta e tratamento 

de esgotos, esbarra em questão crítica do sistema de gestão das águas em implementação no Brasil: os baixos 

valores das cobranças estão aquém das necessidades apontadas nos instrumentos de planejamento e nas estimativas 

mais básicas para ampliação da cobertura dos serviços. Neste artigo, por exemplo, demonstrou-se por meio de 

análise simplificada que levaria ao menos 172 anos para ampliar a cobertura dos serviços na porção fluminense da 

bacia hidrográfica do rio Paraíba do Sul, ainda que os comitês de bacia atuantes nas quatro regiões hidrográficas 

integrantes da bacia no Estado do Rio de Janeiro aplicassem todo o seu recurso disponível para essa finalidade.  

Sendo a bacia hidrográfica do rio Paraíba do Sul a mais importante em termos de segurança hídrica para o 

Estado (INEA, PERHI, 2014), é relevante o registro dos índices de atendimento com coleta e principalmente 

tratamento de esgotos, e em certa medida louvável iniciativas que visem a reversão do quadro de deterioração da 

qualidade ambiental das suas águas. Foi possível perceber, por meio do levantamento das informações de coleta e 

tratamento de esgoto sanitário das quatro regiões hidrográficas, nomeadamente as sub-bacias fluminenses 

afluentes ao rio Paraíba do Sul, a carência dos serviços de esgoto em seus municípios. Enquanto cerca de 72% da 

população é atendida com rede de coleta, sem, no entanto, haver distinção entre rede separadora ou mista, apenas 

a porcentagem estimada de 35% do volume de esgoto gerado é tratada nessas regiões. Nesse sentido, a simples 

obrigação legal para aplicação dos recursos da cobrança dos comitês de bacia não surte o efeito esperado, uma vez 

que a necessidade de investimentos é muito superior à capacidade de arrecadação, nos patamares atuais. 

Considerando estes dados, por meio de cálculo simples, é possível estimar a grandeza do valor necessário de 

investimento para que se alcance os objetivos da legislação mencionada (alcançar 80% de coleta e tratamento de 

esgotos urbanos) em cerca de R$ 630.056.999,81. 

Por sua vez, considerando ser a cobrança pelo uso da água fonte segura de investimento nas regiões 

hidrográficas Médio Paraíba do Sul, Piabanha, Rio Dois Rios e Baixo Paraíba do Sul e Itabapoana, verificou-se 

ser obrigação legal o investimento de R$ 2.553.189,80 em saneamento, em 2017 (considerando 70% do arrecadado 

com o setor e subtraídos os 10% destinados ao custeio do órgão gestor). Nessas condições, calcula-se que a 

ampliação da cobertura com coleta e tratamento de esgoto urbano para ao menos 80% seria alcançada em quase 

250 anos. 
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Por fim, é importante registrar que o sistema de gestão das águas, como concebido, impõe um esforço de 

articulação entre as entidades atuantes na bacia, uma vez que os comitês dispõem de capacidades diferenciadas 

para investimentos. A Região Hidrográfica Baixo Paraíba do Sul e Itabapoana, por exemplo, apresenta a menor 

arrecadação entre as quatro regiões integrantes da bacia do Paraíba do Sul no Estado do Rio de Janeiro; no entanto, 

é a que necessita de maiores investimentos para ampliar a cobertura dos serviços de esgotamento. Isto reforça a 

necessidade e urgência de se praticar a solidariedade financeira dentro da bacia hidrográfica como um todo, uma 

vez que o saneamento pode ser mais prioritário em regiões com menor arrecadação como demonstrado. 

Convém, assim, revisão da legislação que considere a real situação da gestão dos recursos hídricos e do 

saneamento no estado em paralelo à revisão dos preços pagos pela água e estabelecimento de parcerias 

institucionais que viabilizem as metas vigentes. 
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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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Resumo 

 

O objetivo da pesquisa consistiu no levantamento de parâmetros morfométricos e análises espaciais de 

priorização e gestão territorial na área de contribuição do reservatório da Pequena Central Hidroelétrica de Areal. 

O Modelo Digital de Elevação utilizado foi o Shuttler Radar Topography Mission (SRTM) contendo resolução 

espacial de (30m), conferindo maior detalhamento das análises. A metodologia aplicada consistiu na obtenção da 

base de dados no Google Earth Engine, IBGE, SIGA-CEIVAP e GEOINEA. Após o tratamento da base de 

dados foi realizado o levantamento dos índices de morfometria, declividade, cobertura do solo e áreas potenciais 

de restauração, considerando as sub-bacias de terceira ordem que contribuem para o reservatório. A partir das 

análises foi identificado duas sub-bacias hidrográficas que contribuem diretamente para o reservatório. Assim, 

como apresentado pelas análises de morfometria, as áreas de contribuição direta apresentam baixo risco de 

inundação devido ao perfil alongado e suscetibilidade aos processos erosivos. Portanto, foram localizadas áreas 

prioritárias e estratégicas para atenuação dos processos erosivos que contribuem para o assoreamento do 

reservatório. A pesquisa reforçou o papel do gestor ambiental como contribuinte da gestão territorial, oferecendo 

estratégias acessíveis aos gestores tomadores de decisão que objetivam a melhoria ambiental da paisagem. 

Baseando-se principalmente na gestão participativa, envolvendo diferentes atores sociais e em especial as 

instituições chaves para gestão territorial.  

 

 

Introdução 

 

 A gestão do território utiliza a bacia hidrográfica como unidade de planejamento territorial (Brasil, 1997). O 

que exige uma visão integrada e dinâmica da paisagem, principalmente em países que apresentam processos 

geomorfológicos intensificados. Portanto, torna-se essencial priorizar áreas que apresentam maior demanda por 

melhorias na qualidade ambiental. As melhorias podem servir a diferentes objetivos, como a restauração 

ambiental, adaptação às mudanças climáticas, prevenção de desastres e incêndios florestais (Teodoro, et al., 

2007). Certamente, a forma como a sociedade humana atua na paisagem afetam os processos de transformação. 

 Assim como apresentado por Soares, et al. (2016), o método que considera a bacia hidrográfica como 

unidade de planejamento territorial é considerado viável e aplicado em diversos países. O que permite afirmar a 

viabilidade do conceito de bacia hidrográfica para gestão territorial. Esse conceito tem sido cada vez mais 

associado aos métodos de geoprocessamento, tornando possível obter diversos parâmetros que podem ser 

utilizados para compreender a dinâmica ambiental de cada bacia hidrográfica (Teodoro, et al., 2007). Os 

parâmetros morfométricos buscam indicar de forma integrada e preditiva o comportamento da bacia hidrográfica 

em relação ao relevo, drenagem, entre outros aspectos (Horton, 1945; Schumm, 1956; Strahler, 1957). Portanto, 

as análises espaciais de bacia hidrográficas podem oferecer ao gestor diferentes aplicações em seus planos de 

gerenciamento do recurso hídrico, o que contribui para o aperfeiçoamento da tomada de decisão e otimização do 

recurso em relação as implementações das ações na paisagem (Soares, et al. p. 83, 2016). 

 A integração dessas análises é essencial para uma melhor compreensão e estruturação da dinâmica 

hidrológica, ecológica e cultural da paisagem, garantindo procedimentos capazes, transparentes e objetivos 

(Lang, S. e Blaschke, T. p.361, 2009). De forma a incorporar o planejamento no cotidiano de diferentes sistemas 

de tomada de decisão, considerando os métodos dedicado a prática, fruto de uma ciência jovem (Sansevero e 

Sansevero, 2013; Lang, S. e Blaschke, T. p 361 e 297, 2009).   

 Essa postura tem caráter especial em regiões montanhas, são entendidas como áreas que apresentam diversas 

fragilidades, além dos serviços ecossistêmicos chaves (Grêt-Regamey, et al. 2012; Waltz, et al. 2016). Portanto, 

os gestores devem buscar medidas que ampliem a qualidade ambiental, a resiliência e orientem a ocupação e 

atividades humanas na paisagem (Millenium Ecosystem Assessment, 2005). Após a realização das conferências 
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na Escócia sobre montanhas, foi levantada a demanda por pesquisas que busquem compreender a dinâmica 

ambiental, formas de desenvolvimento sustentável e estratégias de gestão e gerenciamento ambiental frente a 

fragilidade das regiões de montanhas, em especial quando se trata do efeito das mudanças climáticas (Gleeson et 

al., 2016; Price, et al., 2016). 

 Dentro desse contexto a gestão ambiental apoiada a uma visão integrada, busca oferecer aos gestores 

políticos, as estratégias de gestão das paisagens para aprimorar a qualidade da tomada de decisão (Santos, 2004).  

 A capacidade de subsidiar a tomada de decisão tem avançado com o aperfeiçoamento das geotecnologias, 

possibilitando análises espaciais com alta resolução em escalas globais e temporal, cada vez mais acessíveis ao 

público (Gorelick et al. 2017). Assim como (Hansen et al., 2013) demonstra analisando a dinâmica de mudança 

da cobertura florestal entre 2000 e 2012, comparando ganhos e perdas florestais em todo o globo terrestre. Outro 

estudo apresenta a dinâmica temporal da mudança na ocorrência de águas superficiais em escala global (Pekel, et 

al. 2016). São resultados que podem ser aplicados ao Brasil, em especial na bacia hidrográfica do Rio Paraíba do 

Sul, para compreensão da dinâmica hidroecológica nas últimas décadas. 

 O avanço das geotecnologias tem apoiado a implementação dos instrumentos legais, compondo uma base de 

dados de todo o Brasil, como a proposta do Sistema Nacional de Cadastro Ambiental Rural (Brasil, 2012; 

Guidotti, et al. 2017). A base de dados contribui para construção de paisagens culturais inteligentes que busquem 

compatibilizar os usos do território e a qualidade dos serviços ambientais (Wuethrich, et al. 2007; Alves-Pinto, et 

al. 2017). Em paralelo os órgãos ambientais como o Instituto Estadual do Ambiente (INEA) tem desenvolvido e 

potencializado a base de dados do Projeto RJ25 e a plataforma GEOINEA, o que fortalece a gestão territorial. 

 Portanto para compreender a mudança na paisagem os gestores devem atuar de forma híbrida sobre a 

dicotomia complexa entre sociedade e natureza, possibilitando integrar as diferentes formas de transformação da 

paisagem e o modelo atual da sociedade ocidental. Essa dinâmica inclui as atividades humanas que são 

desenvolvidas na paisagem, demandando recursos e serviços ambientais e diferentes aspectos de degradação que 

provocam impactos ambientais negativos, os efeitos desses impactos devem ser visualizados pelos gestores.  

 Esses impactos negativos quando não atenuados, tornam-se cicatrizes de limiares que marcam a história da 

paisagem, assim como observado na região do Vale do Paraíba do Sul que teve sua qualidade ambiental exaurida 

para desenvolver uma época brasileira (Dean, Warren. 1996; Devides, A. C. P., 2013). 

 Em síntese, essa análise das dinâmicas ambientais deve sustentar os planos estratégicos para caracterizar e 

organizar as paisagens. Entendendo o meio a partir da paisagem a qual o ser humano integra, conferindo direitos 

ao ambiente, como uma das chaves para conciliar o desenvolvimento humano e a qualidade ambiental (Milaré, 

E., 1998).   

 A água representa um dos principais aspectos de transformação da paisagem em regiões tropicais, dessa 

forma regiões que apresentam fragilidades devem ser áreas prioritárias para melhorias da qualidade ambiental 

para atenuar processos erosivos, enchentes, deslizamentos, incêndios florestais, entre outros efeitos das 

mudanças climáticas (Londe, et al. 2014; Tundisi, J. G. 2008). 

  Nesse sentido, esta pesquisa foi realizada com objetivo de fornecer análise espacial da área de contribuição 

do reservatório da Pequena Central Hidroelétrica de Areal utilizando dados Shuttler Radar Topography Mission 

(SRTM) de alta resolução (30m) para aplicar métodos de sensoriamento remoto, geoprocessamento e obtenção de 

parâmetros morfométricos na Região Hidrográfica do Rio Piabanha afluente do Rio Paraíba do Sul. De forma a 

oferecer apoio a tomada de decisão do Comitê de Bacias Hidrográficas do Rio Piabanha e demais envolvidos no 

planejamento, manejo e gestão dos recursos hídricos. 

 

Objetivo 

 

 A pesquisa foi realizada com objetivo de fornecer análises espaciais da área de contribuição do reservatório 

da Pequena Central Hidroelétrica de Areal utilizando dados Shuttler Radar Topography Mission (SRTM) de alta 

resolução (30m) para aplicar métodos de sensoriamento remoto, geoprocessamento e obter de parâmetros 

morfométricos na Região Hidrográfica do Rio Piabanha afluente do Rio Paraíba do Sul. De forma a oferecer 

apoio a tomada de decisão do Comitê de Bacias Hidrográficas do Rio Piabanha e demais envolvidos no 

planejamento, manejo e gestão dos recursos hídricos. 

 

Materiais e Métodos 

Caracterização da Área 

 A região hidrográfica do Rio Piabanha (RH-IV) representa uma área de 3.460 km2 abrangendo cerca de 550 

mil habitantes (Comitê Piabanha, 2018). A área que foi realizada o estudo foi de 1.048 km2 representa 30,28% 

do território da RH-Piabanha. A área de contribuição do reservatório envolveu cinco municípios entre eles 

Teresópolis (73.59%), São José do Vale do Rio Preto (17.74%), Petrópolis (7.34%), Três Rios (0.76%) e Areal 
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(0.57%) como pode ser observado na Figura 1. De acordo com a divisão climática de Thornthwaite a área do 

estudo varia de semiúmido de 4 a 5 meses secos (0,38%), úmido de 1 a 3 meses secos (46,18%) e partes 

superúmido (53,14%) não apresentando secas (IBGE, 2002). A geomorfologia predominante da área de 

contribuição é constituída por montanhas (74,53%), morros altos (18,89%) e escarpa serrana (6,58%) parte da 

cadeia de montanhas compõem o Parque Nacional Serra dos Órgãos, uma região de importantes serviços 

ecossistêmicos e apresentar fragilidades ambientais associado aos elevados declives (SIGA-CEIVAP, 2007). Os 

solos predominantes na área de estudo é o Latossolos Vermelho-Amarelo distróficos (38,16%), Cambissolos 

Háplicos distróficos (37,59%), Argilossolos Vermelho-Amarelos distróficos (5,91%), Neossolos Regolito 

(0,76%), Gleissolos Háplicos distróficos (0,57%) e o restante é composto por rocha matriz (14,88%) (SIGA-

CEIVAP, 2007). A Figura 1 apresenta a localização do local de estudo, demonstrando previamente a hidrografia 

e geografia da área de contribuição, enquanto que o relevo é melhor detalhado na Figura 2. 
 

Figura 1:  Localização da Área de Estudo 

  

 

Figura 2:  Projeção 3D da Área de Estudo 

   



 

4  

 

Base de Dados e Análises Espaciais 

 A etapa inicial do estudo consistiu na obtenção do Modelo Digital de Elevação SRTM de 1 Arc-Second 

Global de 30 metros de resolução espacial, sendo como uma das melhores resoluções disponível proveniente do 

sensoriamento remoto acessíveis a sociedade. Tradicionalmente a aquisição desse produto de sensoriamento 

remoto é realizado pela base de dados da USGS Earth Explorer (Farr et al. 2007). Especificamente no ano de 

2008 esses dados de 30m foram liberados para todo o Brasil, segundo o Instituto Nacional de Pesquisas 

Espaciais (Inpe, 2008). O que facilitou a ampliação da qualidade das análises espaciais de bacias hidrográficas.

 Atualmente esses dados de alta resolução podem ser obtidos pela plataforma do Google Earth Engine (GEE), 

aplicando curtas sequências de programação (Casu, et al. 2017). Portanto, o SRTM foi obtido por meio da 

plataforma de código do GEE aplicando a linguagem JavaScript API, conforme evidenciado no Figura 3. Foi 

selecionada a base de dados desejada, em seguida definida a geometria de interesse e preenchida as informações 

sobre o destino do arquivo exportado (1). Após o correto preenchimento das informações foi selecionada a opção 

Run (2), após o GEE operar a função aba Tasks será destacada (3), após a correta operação da função foi 

selecionada a opção Run (4). Pronto, o dado foi direcionado ao Google Drive. 

 
Figura 3:  Sequência de códigos aplicado para obter o SRTM 

 
 

 Após obter o SRTM foi aplicado a ferramenta Fill em ambiente de Sistemas de Informações Geográficas 

(SIG), especificamente do Software Arcgis versão 10.2. Essa ferramenta serve para corrigir depressões que 

possam interferir nas análises, é essencial para fornecer um resultado confiável e preciso. 

 Outras informações foram obtidas da base de dados geoespaciais do GEOINEA, Siga-Ceivap da Agência de 

Bacia (Agevap) vinculada ao Comitê da Região Hidrográfica do Piabanha, além de dados do IBGE de 1:25000. 

Portanto, o acervo disponível contempla o estado do Rio de Janeiro e fornece diversas informações de cobertura 

do solo, tipo de solo, clima, geomorfologia, áreas potenciais para restauração, entre outras informações. 

 Essas informações foram extraídas para a área de interesse, a partir da aplicação da ferramenta de recorte 

Clip, após feito os dados foram incorporados as análises espaciais das bacias hidrográficas. 

   

Procedimentos de Geoprocessamento 

 A constante evolução dos Sistemas de Informação Geográfica (SIG) tem possibilitado a aplicação de 

métodos cada vez mais eficientes em obter os subsídios para o aperfeiçoamento das tomadas de decisão. Busca-

se assim compreender a estrutura e dinâmica ecológica, hidrológica, cultural e histórica da paisagem. 

 Os clássicos da geomorfologia, em especial sobre a morfologia de bacias hidrográficas tiveram imensa 

contribuição para compreensão dos padrões de relevo e drenagem na paisagem (Horton, R. E. 1945; Strahler, 

1957; Schumm, 1956; França, G. V. 1968; Christofoletti, A. 1978). O desenvolvimento dos parâmetros 

morfométricos forneceu a base para os avanços dos diferentes métodos de análises (Ameri, et al., 2018). 

 Os parâmetros morfométricos são uma das principais estratégias de análise (Teodoro, 2007). 

a) Área: Área em que toda a água escoa interagindo com divisores topográficos e o direcionamento para o 

ponto mais baixo da bacia, convergindo todo o fluxo para o mesmo ponto de exutório (Teodoro, 2007). 

b) Perímetro: Linha que percorre todo o entorno ao longo dos divisores topográfico (Teodoro, 2007). 

c) Índice de Compacidade: Refere-se a forma da bacia em relação a forma, conforme se aproxima do 

valor 1 representa que a bacia é circular e quando maior (> 1) a bacia tende a ser alongada (Villela; 

Mattos 1975).  

d) Índice de Circularidade: Refere-se também a forma da bacia relação a forma, tendendo a 1 indica 

circular e quando menor (< 1) a bacia tende a ser alongada (Cardoso, et al. 2006). 

e) Declividade: A declividade elevada representa um aspecto da paisagem que influência o escoamento, 

infiltração e suscetibilidade aos processos erosivos, um dos fatores responsáveis pelo assoreamento de 

rios e reservatórios (Teodoro, 2007). 
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f) Atitude: A variação de altitude pode ser associada ao regime bioclimático alterando as características a 

cada avanço do nível de altitude (Teodoro, 2007). 

g) Ordenamento do Curso de Água: A partir das contribuições de Strahler (1952) foi possível realizar o 

ordenamento entre os canais, o nível de ordem indica o nível de ramificação da bacia hidrográfica. 

h) Densidade de Drenagem: Indica o comportamento entre a formação dos canais de drenagem e a forma 

do relevo. Valores menores que 7,5 km/km2 apresentam baixa Dd, valores entre 7,5km/km2 e 10,0 

km/km2 confere média Dd e acima de 10,0km/km2 elevada densidade de drenagem (Horton 1945; 

Crhistofoletti 1969). 

i) Índice de Rugosidade: O índice indica o nível de deformação do relevo em dada área o que influência 

na velocidade do fluxo nos canais de drenagem (Lyra, et al. 2012). 

 

 Observando a dimensão das necessidades apresentadas, foi realizada a aplicação de métodos para fornecer 

análises frente as complexidades ambientais, conforme apresentado no esquema da Figura 4.   
 

Figura 4:  Métodos e procedimentos aplicados na análise espacial            

 
 

Resultados e Discussão 

 

 Os resultados obtidos com as análises morfométricas foram apresentados na Figura 5. Dentro das 9 Sub-

bacias hidrográficas, verificamos que 4 são de terceira ordem e 5 de quarta ordem. O índice de compacidade 

variou entre 0,38 à 0,57 o que indica que as sub-bacias tem formas alongadas. A SBH-8 e SBH-9 são as áreas de 

contribuição mais próximas do reservatório. 

 O índice de circularidade também apresentou valores que conferem formas alongadas as bacias. Foram 

apresentados também os resultados relacionados a altitude, conferindo heterogeneidade de condições climáticas 

associado ao nível da altitude das áreas de contribuição. A densidade de drenagem das 9 sub-bacias hidrográficas 

4 apresentam baixa densidade de drenagem, enquanto que 5 apresentaram média densidade de drenagem, 

considerando que o maior valor encontrado foi na SBH-9. Na Figura 6 é possível visualizar os limites das SBH. 
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Figura 5:  Resultados dos parâmetros morfométricos da área de contribuição 

 
 

 

 

 

 

Figura 6:  Mapa temático contendo os limites das sub-bacias hidrográficas 

 

 
  

 Assim como apresentado na Figura 6, é possível visualizar a distribuição das sub-bacias hidrográficas. O 

direcionamento para a represa possibilita destacar as duas sub-bacias hidrográficas que contribuem diretamente 

para o reservatório da Pequena Central Hidroelétrica Areal. 

 Os resultados de declividade foram baseados na classificação da Embrapa (1979) com a identificação do tipo 

de relevo. A declividade é um fator importante a ser considerado, pois influenciam o escoamento superficial e 

interferem na suscetibilidade dos processos erosivos (Durães, et al. 2016). Assim como foi apresentado e 

classificado na Figura 7. 

 

 

 

 

 

Parâmetros SBH-1 SBH-2 SBH-3 SBH-4 SBH-5 SBH-6 SBH-7 SBH-8 SBH-9

Área de Drenagem – A (Km²) 165.75 63.46 136.57 89.92 88.20 55.48 82.66 72.47 26.20

Perímetro – P (Km) 71.2 37.91 67.07 44.17 49.82 39.52 51.06 47.24 25.53

Ordem  4º  3º  4º  4º  4º  3º  3º  4º  3º

Índice de Compacidade - Kc 0.41 0.55 0.38 0.57 0.44 0.44 0.39 0.40 0.50

Índice de Circunlaridade - Ke 1.54 1.33 1.60 1.30 1.48 1.48 1.57 1.55 1.39

Altitude Máxima (m) 2190 1780 1979 2275 2092 1689 1693 1860 1440

Altitude Mínima (m) 739 739 804 831 831 804 686 521 531

Densidade da Drenagem (Dd) (Km/Km²) 0.78 0.73 0.76 0.72 0.76 0.74 0.68 0.75 0.86

Índice de Rugosidade (Ir) 1.13 0.76 0.90 1.04 0.96 0.65 0.69 1.01 0.78
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Figura 7:  Mapa temático contendo os dados de declividade 

 

 
  

 Após identificação das sub-bacias hidrográficas mais próximas do reservatório, foi dado o enfoque nessas 

áreas priorizando as análises para SBH-8 e SBH-9. Foram realizadas a confecção de mapas temáticos 

relacionados a uso e cobertura do solo de 2015 (GEOINEA, 2018) na Figura 8, Declividade Inferida pelo SRTM 

Figura 9 e as áreas potenciais para de restauração ativa e passiva (GEOINEA, 2018) Figura 10. 

 
Figura 8:  Mapa temático contendo os dados de cobertura do solo das áreas prioritárias 
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Figura 9:  Mapa temático contendo os dados de declividade das áreas prioritárias 

 

 
 

 

Figura 10:  Mapa temático contendo os dados de áreas potenciais de restauração 

 

 
 

 A base de dados referente as áreas potenciais para restauração foram obtidas a partir da plataforma do 

GEOINEA, para realização dessa base de dados, foi considerado os índices de fragilidade do meio, 

funcionalidade ecológica, importância biológica e índice de conectividade (GEOINEA, 2018). A matriz da 

paisagem influencia o potencial de resiliência como apresentado na Figura 10, sendo possível observar a 
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dinâmica das áreas potenciais de restauração e regeneração, marcada por remanescentes de fragmentos florestais 

fragmentados e áreas que apresentam potenciais de regeneração entre eles, aumentando assim a escala da 

restauração (Charzdon, et al. 2017; Zwiener, et al. 2017). A restauração das áreas prioritárias amplia a qualidade 

ambiental, reduzindo os processos erosivos que levam para os canais de drenagem e direcionam os sedimentos 

para o reservatório. O assoreamento do reservatório representa diversos riscos associados, portanto, atuar de 

forma preditiva sobre tais aspectos possibilitam uma postura adequada de gestão territorial (Londe, et al. 2014). 

 Estudos recentes têm utilizado base de dados de alta resolução para analisar a mudança da água superficial ao 

longo de décadas (Pekel, et al. 2016; Hansen, et al. 2012; Liu, et al. 2018). Segundo Pekel, et al. (2016) foram 

realizadas análises em escala global evidenciando os impactos das mudanças climáticas, as oscilações climáticas 

e como a água da superfície é modificada com as atividades humanas entre 1984 e 2015. As regiões Oriente 

Médio e Ásia Central registraram 70% da perda de água líquida permanente, o fenômeno foi associado com as 

mudanças climáticas, secas severas e os impactos das ações humanas, incluindo o desvio, represamento e 

retirada descontrolada de água. Essas perdas associadas a longos períodos de seca também foram encontradas 

nos Estados Unidos da América e Austrália. 

 Outro apontamento de Pekel, et al. (2016), considera que a disponibilidade desses dados gratuitamente pode 

influenciar no aumento da qualidade das modelagens de superfície, fornecendo evidências sobre a mudança da 

água superficial, destacando o apoio sobre as tomadas de decisão na gestão, planejamento e manejo das águas. 

Os dados referentes ao estudo e também relatados por Hansen, et al. (2012) são disponibilizados na base de 

dados da Google Earth Engine. Isto possibilita aplicar os dados sobre as áreas de interesse referente ao 

reservatório da Pequena Central Hidroelétrica de Areal, como demonstrado na Figura 11 
 

Figura 11:  Mapa temático contendo os dados de mudança de água superficial 

 

 
  

 Assim como demonstrado na Figura 11, ao longo de 31 anos o reservatório tem apresentado decréscimo de 

água o que indica o processo de assoreamento e reforça a importância de atuação nas áreas prioritárias e na 

restauração da paisagem. Tais atuações citadas contribuem positivamente de forma a reduzir a intensidade dos 

processos erosivos na paisagem, afetando a qualidade e quantidade da água, a dinâmica ecológica do 

reservatório, o potencial turístico e até mesmo a própria capacidade de geração hidroelétrica, o qual devido aos 

impactos negativos relatados neste trabalho verifica-se uma redução da capacidade/volume útil do reservatório e 

possível desgaste dos equipamentos e entupimento das tubulações (infraestrutura da Pequena Central 

Hidroelétrica) devido ao excesso de sedimentos encontrados (assoreamento da represa) e que são carreados até 

os equipamentos e instalações. 
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Conclusões 

 

 A partir das análises foi identificado duas sub-bacias hidrográficas que contribuem diretamente para o 

reservatório. Assim, como apresentado pelas análises de morfometria, as áreas de contribuição direta apresentam 

baixo risco de inundação devido ao perfil alongado e suscetibilidade aos processos erosivos. Portanto, foram 

localizadas áreas prioritárias e estratégicas para atenuação dos processos erosivos que contribuem para o 

assoreamento do reservatório. 

 As análises podem contribuir para orientar ações que busquem reduzir a intensidade dos processos erosivos 

na paisage, afetando a qualidade e quantidade de água, a dinâmica ecológica do reservatório, o potencial turístico 

e até mesmo a própria capacidade de geração hidroelétrica, o qual devido aos impactos negativos relatados nesta 

pesquisa, verifica-se uma redução da capacidade/volume útil do reservatório e possível desgaste dos 

equipamentos e entupimento das tubulações (infraestrutura da Pequena Central Hidroelétrica) devido ao excesso 

de sedimentos encontrados (assoreamento da represa) e que são carreados até os equipamentos e instalações. 

 A pesquisa reforçou o papel do gestor ambiental como contribuinte da gestão territorial, oferecendo 

estratégias acessíveis aos gestores tomadores de decisão que objetivam a melhoria ambiental da paisagem. 

Baseando-se principalmente na gestão participativa, envolvendo diferentes atores sociais e em especial as 

instituições chaves para gestão territorial. 
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RESUMO 

As Bacias Hidrográficas são adotadas como unidades de referência na Política de Saneamento Básico para 

planejamento de ações. Dentre elas, a Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul merece especial atenção por 

abastecer as cidades mais desenvolvidas do Brasil. Dentro deste cenário, o presente artigo tem como objetivo 

apresentar informações pertinentes às Estações de Tratamento de Esgoto (ETEs) em operação no município de 

Sapucaia/RJ como desempenho e contribuição na redução do descarte de efluentes de má qualidade no Rio 

Paraíba do Sul. Foram então avaliados o tipo de tratamento adotado na ETE Sapucaia/RJ e ETE distrito de Anta 

e sua performance, baseada em dois anos de monitoramento de análises laboratoriais, de junho de 2015 a junho 

de 2017, para os parâmetros Demandas Bioquímica e Química de Oxigênio (DBO5 e DQO), Resíduos Não 

Filtráveis Totais (RNFT), Nitrogênio Amoniacal, pH, MBAS, Óleos e Graxas (OG), Materiais Sedimentáveis, 

Metais e Toxicidade (organismos-teste Danio rerio). O desempenho encontrado para as ETEs se apresentou 

totalmente satisfatório, com alta eficiência de remoção de contaminantes e atendimento aos padrões 

estabelecidos pela legislação do estado do Rio de Janeiro, com exceção do parâmetro Nitrogênio Amoniacal.  

INTRODUÇÃO 

Como define a Lei de Recursos Hídricos (Lei Federal 9433/97), que instituiu a Política Nacional de Recursos 

Hídricos, a água é um bem de domínio público, um recurso natural limitado e um bem de valor econômico e, 

sendo assim sua má conservação e gerenciamento pode se tornar um grande problema ambiental no país.  

Sabe-se que o Brasil responde por aproximadamente 12% da água doce disponível no mundo (ANA, 2018), 

porém este criou uma relação de pouca preocupação com seu consumo. O país sofre com o desordenamento na 

gestão e utilização de recursos hídricos, sendo a utilização racional, o reuso e o descarte adequado, muitas vezes 

ignorados pela população e pelo poder público. 

De acordo com a Agência Nacional de Águas (ANA, 2017), o déficit de atendimento de serviços de 

esgotamento sanitário resulta significativamente no lançamento de esgotos nos corpos d’água sem tratamento, ou 

sem destinação adequada, e muitas vezes fora dos padrões de lançamento de efluentes estabelecidos pelas 

legislações ambientais vigentes.  O Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento (SNIS, 2018) mostra 

que no ano de 2016, apenas 44,9% dos esgotos gerados tiveram tratamento, considerando também que 74,9% 

dos esgotos coletados no país são tratados. Com isso, tanto a saúde pública quanto o meio ambiente são 

impactados e comprometidos. 

É fundamental a integração de políticas de recursos hídricos e de saneamento, a fim de prevenir tais impactos 

negativos, como instituído na Lei de Saneamento Básico (Lei Federal 11445/07), que adotou como unidade de 

referência para a Política de Saneamento Básico, as Bacias Hidrográficas. 

A região Sudeste do Brasil, mais desenvolvida e populosa do país, com mais de 80 milhões de habitantes 

(IBGE, 2013), além de ser a região de maior consumo médio per capita de água, 179,7 L.hab
-1

.dia
-1

 (SNIS, 

2018), é contemplada pela Região Hidrográfica Atlântico Sudeste, formada pelos rios que deságuam no oceano 

Atlântico. Nesta Região Hidrográfica está inserida a Bacia Hidrográfica (BH) do Rio Paraíba do Sul, que tem 
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como principal rio constituinte o rio Paraíba do Sul que abastece os estados de São Paulo, Rio de Janeiro e 

Minas Gerais. 

O município de Sapucaia, situado na região centro-sul fluminense e na microrregião de Três Rios, inserido na 

BH do Rio Paraíba do Sul, possui área total de aproximadamente 541 km², encontra-se às margens do Rio 

Paraíba do Sul, e é composto por cinco distritos, sendo Sapucaia a sede, Anta o 2º distrito, Jamapará o 3º distrito, 

Nossa Senhora Aparecido o 4º distrito e Vila do Pião o 5º distrito. Os limites municipais de Sapucaia 

compreendem o estado de Minas Gerais e os municípios de Carmo, Sumidouro, São José do Vale do Rio Preto e 

Três Rios (Prefeitura Municipal de Sapucaia, 2017; SEA-Encibra, 2014). 

O município apresenta uma população de 17.525 habitantes, segundo último censo do IBGE (IBGE, 2013) e 

é cortado por uma rodovia federal, a BR-393, distando 145 km da cidade do Rio de Janeiro (SEA-Encibra, 2014) 

(Figura 1). 

Figura 1- Mapa de localização do município de Sapucaia no estado do Rio de Janeiro.  

 
Fonte: Google Earth, 2017. 

 
De acordo com a caracterização do município, apresentada no Plano Regional de Saneamento de Sapucaia 

(SEA-Encibra, 2014), o clima do município oscila entre quente, sub-quente e semiúmido, com ocorrência de 

quatro a cinco meses secos, estando a precipitação anual entre 588 e 1.631 mm. Os períodos de maiores índices 

de precipitação ocorrem entre os meses de novembro a março. 

A economia municipal está concentrada principalmente em serviços, seguido por atividades industriais e 

agropecuárias (IBGE, 2017). 

Sapucaia é abastecida pelo manancial do rio Paraíba do Sul, através do qual a Companhia Estadual de Águas 

e Esgotos – CEDAE – capta e trata através de uma Estação de Tratamento de Água (ETA) uma vazão de 20L/s 

de água para distribuição (ANA, 2017). 

O Atlas Esgotos: Despoluição de Bacias Hidrográficas, desenvolvido pela ANA (2017), caracteriza o serviço 

de esgotamento sanitário que atende a população brasileira como: atendimento por sistema coletivo (rede 

coletora e estação de tratamento de esgoto); por solução individual (fossa séptica); coleta sem tratamento; e 

ausência de coleta e tratamento. 

Conforme classificação do Atlas Esgotos (ANA, 2017), o município é dividido, por índice de atendimento de 

esgotamento sanitário, em 14,76% “sem coleta e sem tratamento” e em 83,85% “com coleta e sem tratamento”. 

As margens do município se encontrada uma unidade da empresa FURNAS – Centrais Elétricas S.A., 

doravante denominada apenas FURNAS, detentora da concessão do Aproveitamento Hidrelétrico (AHE) 

Simplício – Queda Única, com capacidade para gerar 333,7 MW de energia e abastecer mais de 800 mil 

habitantes. Devido ao porte deste empreendimento, a empresa teve a obrigação, em sua licença de instalação, no 

âmbito do Programa de Redimensionamento e Relocação da Infraestrutura, Subprograma de Tratamento dos 

Efluentes Domésticos Lançados no rio Paraíba do Sul no Trecho entre a Barragem de Anta e o Canal de Fuga de 

Simplício, de implantar sistemas de coleta e tratamento de efluentes domésticos no município de Sapucaia/RJ e 
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seu distrito de Anta, bem como no município de Chiador/MG (Banco de dados de FURNAS, 2017). Tal fato se 

deu devido à necessidade de compensação ambiental pela interferência da formação do reservatório de água de 

Anta implantado neste trecho. 

Dessa forma, foram construídos três Sistemas de Esgotamento Sanitário com, aproximadamente, um total de 

30 km de redes coletoras que atendem a três Estações de Tratamento de Esgoto (uma em Sapucaia/RJ, uma no 

distrito de Anta e uma em Chiador/MG), dez Estações Elevatórias (seis em Sapucaia/RJ, uma em Anta e três em 

Chiador), com suas respectivas linhas de recalque (Banco de dados de FURNAS, 2017). Segundo os memoriais 

de cálculo de cada ETE, elaborados pela empresa Esagua Engenharia Indústria e Comércio Ltda. (2012), as três 

ETEs têm, juntas, capacidade para tratar até 35 L/s (32 L/s somente as ETEs no município de Sapucaia/RJ), 

atendendo em seu fim de plano até 13 mil habitantes. 

As licenças de operação das Estações de Tratamento foram emitidas em outubro de 2012 pelo Instituto 

Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis – IBAMA e sua operação teve início em 

dezembro do mesmo ano, fato não considerado pelo Atlas Esgotos (ANA, 2017). 

Diante deste cenário, e considerando que as ETEs estão em operação há cinco anos, o presente estudo tem a 

finalidade de apresentar os Sistemas de Tratamento de Esgotos adotados no município de Sapucaia, estado do 

Rio de Janeiro. Assim, este trabalho abordará as Estações de Tratamento de Esgoto Sapucaia/RJ e ETE distrito 

de Anta, apresentadas nas Figuras 2 e 3. Sendo importante ressaltar que a operação das ETEs é realizada desde o 

início sob responsabilidade de FURNAS, porém na iminência de ser repassada para a Prefeitura Municipal de 

Sapucaia, responsável legal pelas ETEs. 

Figura 2 – Vista geral da ETE Sapucaia/RJ. 

 

Figura 3 - Vista geral da ETE distrito de Anta. 
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OBJETIVO 

A fim de contribuir para um melhor gerenciamento de recursos hídricos no Brasil, são apresentados os 

Sistemas de Tratamento de Esgoto do município de Sapucaia/RJ, os quais descartam seus efluentes tratados 

diretamente no rio Paraíba do Sul, bem como a avaliação de seu desempenho e possível impacto ao corpo hídrico 

receptor, a partir de dois anos de dados de monitoramento de operação. 

MATERIAIS E MÉTODOS 

Para identificação do tratamento adotado nas ETEs foram consultados seus Memoriais de Cálculo, fornecidos 

pela empresa Esagua Engenharia Indústria e Comércio Ltda. (2012). 

O desempenho dos Sistemas foi avaliado a partir de dois anos de análises laboratoriais semanais, fornecidas 

pelo banco de dados de FURNAS, de junho de 2015 a junho de 2017. 

Os parâmetros físico-químicos escolhidos para análise do desempenho das ETEs foram: Demandas 

Bioquímica e Química de Oxigênio (DBO5 e DQO), Resíduos Não Filtráveis Totais (RNFT ou Sólidos 

Suspensos Totais - SST), Nitrogênio Amoniacal, pH, MBAS, Óleos e Graxas (OG), Materiais Sedimentáveis, 

Metais e Toxicidade (organismos-teste Danio rerio). 

Para os Sistemas de Tratamento de Esgoto foi adotado tratamento do tipo Reator Anaeróbio de Fluxo 

Ascendente (RAFA, em inglês “Upflow Anaerobic Sludge Blanket” - UASB) seguido por Filtro Aerado 

Submerso (FAS), e unidade de desaguamento para fase sólida através de Filtro Prensa (Figura 4), sendo os 

sistemas constituídos por dois módulos idênticos. 

Na escolha dos Sistemas foram levadas em consideração as características apresentadas na Tabela 1. 

Tabela 1 – Características de dimensionamento dos Sistemas de Tratamento das Estações de Tratamento de Esgoto do 

município de Sapucaia/RJ. 

Características  ETE Sapucaia/RJ 
ETE distrito de Anta – 

Sapucaia/RJ 

Vazão média (L/s) 20,0 12,0 

População atendida (fim de plano) 7.300 4.700 

Comprimento de rede coletora de esgotos 

convencional (m) 
16.926,3 9.134,5 

Comprimento de rede coletora de esgotos não 

convencional (m) 

1.257,5 703,1 

 

Vale ressaltar que, quanto à caracterização dos efluentes a serem tratados, o projeto considerou somente 

esgotos sanitários domésticos (não industriais), e não considerou a necessidade de nitrificação e/ou 

desnitrificação do efluente e remoção de fósforo (tratamento terciário). Os Sistemas devem garantir um efluente 

tratado com redução de DBO de 85%, no mínimo, desde que mantidas as condições de projeto quanto à 

caracterização do efluente e operação dos mesmos. 

A rede de esgotamento sanitário que atende a ETE Sapucaia/RJ conta com seis elevatórias no total, que se 

concentram em uma elevatória central que por sua vez recalca o esgoto bruto diretamente para a ETE. A rede de 

esgotamento sanitário do distrito de Anta foi projetada para atuar com escoamento por gravidade, existindo 

apenas uma elevatória final de rede, que recalca o esgoto bruto diretamente para a elevatória de esgoto bruto da 

ETE. 

Nas ETEs, o tratamento preliminar do esgoto bruto é composto por gradeamento fino, cesto de detritos, 

desarenadores e medidor de vazão, caixa de retenção de excesso de gordura e elevatória de esgoto bruto, através 

da qual o esgoto é conduzido ao tratamento secundário. 

O gradeamento tem por finalidade reter sólidos grosseiros que são carreados juntos do esgoto. Dessa forma, 

ficam retidos na grade: papel, estopas, sacos, garrafas, cotonetes, contraceptivos, dentre outros. A entrada desse 

material na estação pode danificar a parte interna de bombas, tubulações, peças e dispositivos mecânicos. Um 
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cesto de detritos serve para armazenamento dos resíduos retirados no gradeamento para secagem e posterior 

descarte. 

Após a passagem do esgoto bruto pelo gradeamento, o mesmo é direcionado ao desarenador, que remove 

areia e materiais semelhantes, prevenindo abrasão de bombas e equipamentos móveis, obstrução de canalizações, 

etc. 

Os resíduos sólidos provenientes do tratamento preliminar são acondicionados em caçambas estacionárias 

devidamente cobertas para evitar odores e proliferação de vetores, sendo sua produção variável, conforme 

características do esgoto afluente. Este material é recolhido por empresa terceirizada, responsável por seu 

transporte e destinação final. 

Para medição de vazão afluente, é utilizado medidor do tipo calha Parshall (garganta 3”). 

Após a passagem pela Calha Parshall, o esgoto bruto passa pela caixa de retenção de excesso de gordura, que 

tem como finalidade a remoção do excesso de gordura que vem nas redes, proveniente da possível falta de 

manutenção de caixas de gordura, e é acumulado no poço da elevatória. 

A elevatória de esgoto bruto da ETE tem como função elevar o esgoto de uma altura inferior para uma altura 

superior (do nível térreo ao topo dos reatores), ou seja, são locais onde o esgoto é acumulado e posteriormente 

recalcado para dar prosseguimento ao tratamento. Este recalque é realizado por duas bombas submersíveis de 

funcionamento alternado e que, no momento de indicação das boias de nível, recalcam o esgoto para os Reatores 

UASB.  

O UASB, apesar de ser biológico, ocupa a etapa primária do fluxograma, com uma eficiência média de 

remoção de demanda bioquímica de oxigênio (DBO) em torno de 60 a 70%, segundo Chernicharo (2007). É um 

reator fechado, no qual a decomposição da matéria orgânica se dá por processo anaeróbio (na ausência de 

oxigênio).  

O esgoto afluente segue uma trajetória ascendente dentro do reator, desde sua parte mais baixa, atravessando 

uma zona de digestão (leito de lodo), passando por separador de fases e alcançando a zona de sedimentação. O 

separador de fases é um dispositivo que separa a zona de digestão do lodo (parte inferior do reator), da zona de 

sedimentação (parte superior do reator). 

Com o fluxo ascendente, a estabilização da matéria orgânica ocorre na zona digestão de lodo, não havendo 

necessidade de dispositivos de mistura, pois esta é promovida pelo fluxo ascensional e pelas bolhas de gás 

formadas na decomposição anaeróbia da matéria orgânica.  

Na parte de cima do reator está localizada uma estrutura que direciona o biogás (gás metano) para os 

coletores de biogás. Parte dos sólidos e líquidos é direcionada para compartimentos de decantação, sendo que 

neste local não há biogás, portanto propícia à decantação dos sólidos. Os sólidos que sedimentam no decantador 

retornam novamente para o compartimento em que se localiza o manto de lodo. O efluente tratado é retirado do 

reator através de vertedores localizados nos decantadores da zona de sedimentação. 

Como o UASB reduz em até 70% a matéria orgânica do afluente, desempenho ainda aquém do desejado para 

lançamento em corpos d’água, a unidade é seguida por outra unidade biológica de tratamento para qual foi 

utilizado o Filtro Aerado Submerso (FAS) e decantador secundário, atingindo eficiências totais de tratamento de 

85 a 95% de remoção de DBO.  

O efluente proveniente do UASB penetra o FAS através de um fundo falso junto ao fundo da unidade, 

percola ascendentemente pelo meio suporte e é recolhido por vertedores instalados na parte superior. Este 

processo é dotado de aeração por ar difuso, através de sopradores de ar de funcionamento alternado, o que 

garante a manutenção das condições aeróbias em todo o reator biológico. 

No FAS, a biomassa cresce aderida a mídias plásticas (que atuam como um meio suporte), num processo 

biológico conhecido como “biofilme”. O biofilme cresce à medida que oxigênio e substrato orgânico são 

disponibilizados, até o momento em que a biomassa se desprende do meio suporte, na forma de floco biológico, 

para posterior remoção no decantador secundário. Dessa forma é feita a estabilização da matéria orgânica do 

FAS.  

Após o processo de aeração, o efluente segue para o decantador secundário, onde é mantido em repouso a fim 

de que ocorra a separação entre os sólidos e a água tratada. O conteúdo do fundo do tanque e a escuma, 
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possivelmente formada em sua superfície, devem ser recirculados de volta ao UASB para adensamento e 

digestão anaeróbia. 

No decantador, a fase líquida resultante da separação (efluente tratado) deve apresentar-se clarificada, com 

baixa DBO e seguir para o corpo receptor por gravidade. Quando o lodo estiver adensado e digerido no UASB, 

ele deverá ser direcionado, através da elevatória de lodo, ao desaguamento no filtro prensa. 

No Filtro Prensa, a desidratação do lodo descartado ocorre através de seu bombeamento e passagem forçada 

por elementos filtrantes permeáveis (lonas filtrantes). A parte líquida do lodo é drenada e retorna ao início do 

tratamento através da elevatória de esgoto bruto da ETE. A parte sólida vai sendo continuamente depositada nas 

lonas até formar tortas compactas com baixo nível de umidade.  

Após ser desidratado, o lodo seco deve ser acondicionado em caçambas estacionárias devidamente cobertas 

para evitar odores e proliferação de vetores até seu recolhimento, transporte e destinação final adequados. 

Os gases gerados no UASB devem ser queimados no queimador de gás presente na ETE, de forma a 

minimizar o incomodo que possam vir a causar à população no entorno do sistema. 

Figura 4- Desenho esquemático das unidades que compõem o tratamento da fase líquida das ETEs de 

Sapucaia/RJ. 

 
Fonte: Adaptado de Jordão e Volschan, 2009. 

 
É importante destacar que a ETE Sapucaia/RJ foi projetada para uma vazão de 20 L/s e atualmente, segundo 

informações dos operadores, opera com vazão de aproximadamente 7 L/s, com todas as unidades em 

funcionamento pleno. O mesmo ocorre com a ETE Anta, que foi projetada para vazão de 12 L/s e opera com 

vazão atual em torno de 5 L/s. 

Para o monitoramento do desempenho da ETE Sapucaia/RJ e ETE Anta, o IBAMA através das licenças de 

operação (LO No. 1098/2012 e LO No. 1099/2012, respectivamente), estabeleceu padrões para o lançamento de 

efluentes líquidos de acordo com as legislações federais e estaduais, a saber:  

i) RESOLUÇÃO CONAMA No. 357, de 17 de março de 2005. Dispõe sobre a classificação dos corpos de 

água e diretrizes ambientais para o seu enquadramento, bem como estabelece as condições e padrões de 

lançamento de efluentes, e dá outras providências;  

ii) RESOLUÇÃO CONAMA No. 430, de 13 de maio de 2011. Dispõe sobre as condições e padrões de 

lançamento de efluentes, complementa e altera a Resolução no 357, de 17 de março de 2005, do Conselho 

Nacional do Meio Ambiente-CONAMA;  

iii) DZ-215.R-4 – Diretriz de controle de carga orgânica biodegradável em efluentes líquidos de origem 

sanitária, publica em novembro de 2007;  

iv) NT-202.R-10 – Norma Técnica para estabelecimento de critérios e padrões para lançamento de efluentes 

líquidos, publicada em dezembro de 1986; 

v) NT-213.R-4 – Critérios e padrões para controle da toxicidade em efluentes líquidos industriais, publicada 

em outubro de 1990. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

No Quadro 1, estão citados alguns dos parâmetros físico-químicos e substâncias químicas utilizados no 

monitoramento do efluente das ETEs Sapucaia/RJ e Anta e seus respectivos padrões definidos pela NT 202.R-1e 

pela DZ 215.R-4. 
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Quadro 1 – Padrões de controle para análise de desempenho das ETEs – Parâmetros físico-químicos. 

Parâmetro  Unidade Padrão Observação 

DBO5 mg/L 40,0 

Pela DZ-215.R-4 (2007) o padrão de lançamento varia de 40 a 
180 mg/L para concentração máxima em efluentes sanitários de 

indústrias, estabelecimentos comerciais, canteiro de obras e ETEs 

de concessionárias de serviços de esgoto, ou de 30 a 85% de 

eficiência mínima de remoção, ambos em função da carga 
orgânica bruta afluente à ETE. 

Materiais Sedimentáveis  mL/L 1,0 Padrão definido pelo INEA NT 202.R-10 (1986). 

Fósforo (P-total) (1) mg/L P 1,0 Padrão definido pelo INEA NT 202.R-10 (1986)(1). 

MBAS (Subst. 

Tensoativas reagem ao 

azul de metileno) 

mg/L 2,0 Padrão definido pelo INEA NT 202.R-10 (1986). 

RNFT (Resíduos não 

filtráveis totais) 
mg/L 40,0 

Pela DZ-215 (2007), o padrão estabelecido para RNFT 

acompanha o padrão definido para DBO. 

Nitrogênio amoniacal mg/L N 5,0 Padrão definido pelo INEA NT 202.R-10 (1986). 

Índices de fenóis  
mg/L 

C6H5OH 
0,2 Padrão definido pelo INEA NT 202.R-10 (1986). 

pH - 5,0 a 9,0 Padrão definido pelo INEA NT 202.R-10 (1986). 

O&G - Óleos minerais mg/L 20,0 Padrão definido pelo INEA NT 202.R-10 (1986). 

O&G - Óleos vegetais e 

gorduras animais 
mg/L 30,0 Padrão definido pelo INEA NT 202.R-10 (1986). 

Observações:  

(1) A NT-202(1986) determina que os parâmetros Fósforo Total e Nitrogênio Total somente são definidos em casos de 

lançamentos em trechos de corpos d’água contribuintes de lagoas, o que não se configura para o lançamento de efluentes das 

ETEs de Sapucaia/RJ. 

 

O parâmetro pH, segundo a NT 202 (1986) deve se apresentar no efluente, entre os valores de 5,0 a 9,0. Em 

todo o período de monitoramento, o parâmetro pH esteve na faixa de 6,0 a 7,0 e, sendo assim, de acordo com o 

padrão estabelecido. O mesmo pode ser mencionado para o parâmetro temperatura, que segundo a NT 202 

(1986) deve ser inferior a 40°C e teve todos os dados monitorados no período, abaixo desse limite. 

O desempenho das ETEs para os parâmetros DBO, DQO, RNFT, Nitrogênio amoniacal, MBAS, OG e 

Materiais Sedimentáveis são apresentados no Quadro 2. 

Quadro 2 – Estatística descritiva para os parâmetros DBO, DQO, RNFT, Nitrogênio amoniacal, MBAS, OG e 

Materiais Sedimentáveis. 

 
Observação: Os dados de afluente e efluente estão apresentados em mg/L (com exceção de Materiais Sedimentáveis, 

expressos em mL/L) e os de eficiência estão apresentados em %. Número de dados e desvio padrão são adimensionais. 

OG MBAS
Materiais 

Sedimentáveis

Afl. Efl. Eficiência Afl. Efl. Eficiência Afl. Efl. Eficiência Afl. Efl. Eficiência Efl. Efl. Efl.

Número de dados 103,00 103,00 103,00 103,00 103,00 103,00 103,00 103,00 103,00 23,00 23,00 19,00 24,00 48,00 103,00

Média 353,00 22,00 93,00 723,00 95,00 86,00 252,00 31,00 84,00 57,00 42,00 36,00 10,00 0,22 0,78

Mínimo 91,00 5,00 78,00 172,00 33,00 58,00 6,00 1,00 14,00 12,00 8,00 3,00 10,00 0,10 0,10

Máximo 1380,00 76,00 99,00 2742,00 241,00 100,00 2420,00 178,00 100,00 102,00 89,00 72,00 13,00 0,90 4,50

Desvio Padrão 135,00 13,00 4,00 268,00 36,00 7,00 309,00 25,00 15,00 25,00 20,00 20,00 1,00 0,10 0,90

OG MBAS
Materiais 

Sedimentáveis

Afl. Efl. Eficiência Afl. Efl. Eficiência Afl. Efl. Eficiência Afl. Efl. Eficiência Efl. Efl. Efl.

Número de dados 101,00 101,00 101,00 101,00 101,00 101,00 101,00 101,00 97,00 24,00 23,00 21,00 23,00 45,00 100,00

Média 409,00 18,00 95,00 772,00 79,00 88,00 212,00 36,00 79,00 59,00 38,00 46,00 10,00 0,10 0,89

Mínimo 48,00 4,00 73,00 80,00 34,00 60,00 16,00 1,00 5,00 5,00 5,00 6,00 10,00 0,10 0,10

Máximo 4680,00 60,00 99,00 6859,00 196,00 100,00 1230,00 164,00 100,00 126,00 81,00 100,00 12,00 0,20 6,00

Desvio Padrão 447,00 10,00 4,00 663,00 28,00 6,00 189,00 26,00 18,00 31,00 21,00 21,00 0,00 0,04 1,00

Parâmetro/ 

Estatística

DBO DQO RNFT Nitrogênio Amoniacal

DBO DQO RNFT Nitrogênio AmoniacalParâmetro/ 

Estatística

Estação de Tratamento de Esgoto Sapucaia/RJ

Estação de Tratamento de Esgoto distrito de Anta
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De acordo com análise dos resultados apresentados para o parâmetro DBO, observa-se que a unidade de 

tratamento das ETEs Sapucaia/RJ e Anta apresentam bom desempenho, com concentração média de DBO no 

efluente de 22 mg/L e 18 mg/L e eficiência média de remoção de 93% e 95%, respectivamente. No período de 

monitoramento analisado, entre 90 a 95 % das amostras de efluente apresentaram valores de DBO inferiores ao 

limite máximo definido pela legislação, de 40 mg/L. 

Para o parâmetro DQO, observa-se uma concentração média no efluente de 95 mg/L e eficiência média de 

remoção de 86% para Sapucaia/RJ e 79 mg/L e eficiência média de remoção de 88% para Anta. O limite para 

lançamento de efluentes com base no parâmetro DQO não é estabelecido pelas legislações do Rio de Janeiro (DZ 

215 (2007), NT 202 (1986)) para esgoto sanitário. No Rio de Janeiro, os limites para esse parâmetro são 

estabelecidos para efluentes industriais no âmbito da DZ-205 (1991), sendo os valores de DQO diferenciados 

pelo tipo de indústria, o que não se aplica às ETEs em referência. 

O valor médio para o parâmetro RNFT no efluente foi de 31 mg/L e 36 mg/L, para as ETEs Sapucaia/RJ e 

Anta, respectivamente, inferiores ao limite estabelecido pela legislação, de 40 mg/L, com uma eficiência de 

remoção média de 84% e 79%. 

O padrão estabelecido para Nitrogênio Amoniacal na NT 202 (1986) é considerado demasiadamente 

restritivo, com concentração máxima permitida de 5 mg/L. É importante ressaltar que a grande maioria das ETEs 

atualmente em operação no Brasil, mesmo adotando tecnologias de tratamento secundárias, não apresenta 

desempenho satisfatório para este fim. 

Somente a título de comparação, segundo SANTOS e colaboradores (2014), a legislação da United States 

Environmental Protection Agency – USEPA, EPA 40 - Code for Federal Regulation, em seu capítulo 1, 

promulgada em 2012, não impõe limite nem para o parâmetro Amônia nem para o Nitrogênio Total em caso de 

efluente sanitário secundário e nem para outro tipo de efluente equivalente ao secundário. É sabido que o 

tratamento secundário não apresenta desempenho satisfatório para remoção de amônia. 

De acordo com análise dos resultados apresentados na ETE Sapucaia/RJ para a concentração de N amoniacal, 

observa-se uma eficiência média de remoção de 36% e uma concentração média no efluente de 42 mg/L. Já com 

a análise da ETE Anta, os valores encontrados foram de uma eficiência média de remoção de 46% e uma 

concentração média de Amônia no efluente de 38 mg/L. O efluente lançado por ambas as ETEs não atende a 

legislação NT 202 (1986) em relação a este parâmetro (5 mg/L), bem como o mesmo não se enquadra ao limite 

estabelecido na Resolução CONAMA 430/211, 20 mg/L, para efluentes não domésticos. Neste caso, somente 

cerca de 5% e 20% das amostras atenderiam ao padrão de lançamento estabelecido pela legislação federal. 

Alguns parâmetros estabelecidos pela NT 202 (1986) como OG, MBAS e Materiais Sedimentáveis foram 

atendidos em aproximadamente 100%, 100%, 75%, respectivamente, das amostras do período de monitoramento 

para ambas as ETEs investigadas. 

Para o parâmetro Óleos e Graxas (OG), a NT 202.R-10 (1986) estabelece os limites máximos de 30 mg/L 

para óleos de origem vegetal e gorduras animais e 20 mg/L para óleos minerais. No período do monitoramento, 

os valores de Óleos e Graxas no efluente em grande parte do período foram inferiores a 10 mg/L. Já que as 

concentrações de O&G se apresentaram reduzidas em 100% dos casos das amostras avaliadas no presente 

estudo, pode-se inferir que as unidades de remoção de excesso de gordura implantadas nos Sistemas de 

Tratamento, em conjunto com a etapa preliminar, vem trabalhando de maneira satisfatória.  

O parâmetro MBAS (Methilene BlueActive Substances) representa, em teoria, as concentrações de 

detergentes e surfactantes presentes na amostra. É sabido que esses constituintes contribuem para a eutrofização 

de corpos d’água em função da presença de fósforo. A remoção de MBAS em geral nas ETEs acontece por 

adsorção às partículas que se sedimentam nos decantadores primários ou por degradação biológica em reatores 

aeróbios. Nos anaeróbios, a eficiência na remoção de surfactantes é praticamente desprezível. Assim, observa-se 

uma concentração média de MBAS nos efluentes das ETEs Sapucaia/RJ (0,2 mg/L) e Anta (0,1 mg/L) bastante 

inferior ao limite máximo estabelecido pela legislação (2,0 mg/L para a NT 202.R-10/1986).  

Em relação ao parâmetro Materiais Sedimentáveis, na maioria das amostras a concentração afluente é 

reduzida, favorecendo a operação da unidade. Em média, o efluente se apresenta de acordo com o padrão 

estabelecido (inferior a 1,0 mL/L) com concentrações de 0,78 mL/L e 0,89 mL/L. Entretanto, em 25% das 

amostras esse limite é superado em ambos os sistemas. 
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Os parâmetros metais e toxicidade, não foram expostos na Tabela 2, entretanto pode-se afirmar, de acordo 

com o banco de dados que, em relação aos metais analisados no acompanhamento de desempenho das ETEs, 

observa-se que praticamente todos eles encontram-se dentro dos limites estabelecidos pela NT 202 (1986). Esse 

resultado já era de se esperar já que se trata de efluente doméstico.  

No processo de licenciamento das Estações de Tratamento, o padrão de toxicidade, provavelmente, foi 

determinado de acordo com a NT 213 (1990) que estabelece critérios e padrões para controle da toxicidade em 

efluentes líquidos industriais, apesar das ETEs tratarem efluente sanitário e não industrial.  

O padrão de toxicidade estabelecido pela NT 231 (1990) determina que não é permitido o lançamento de 

efluentes líquidos industriais, em qualquer corpo receptor, com número de unidades de toxicidade (UT) superior 

a 8, obtido em testes de toxicidade aguda realizados com o organismos-teste Danio rerio. A análise dos 

resultados demonstrou que 100% das amostras se apresentaram em conformidade com o padrão determinado 

pela legislação. 

 

CONCLUSÕES 

Diante do exposto, desempenho das ETEs de estudo, observado no monitoramento continuado realizado no 

período de junho de 2015 a junho de 2017 se apresentou muito bom. Em relação aos parâmetros DQO, DBO e 

RNFT, as eficiências médias de remoção calculadas foram de 86 a 88, 93 a 95% e 79 a 84%, respectivamente. 

Em relação às concentrações médias efluentes de cada ETE para os mesmos parâmetros, observou-se também o 

atendimento aos aspectos legais do estado do Rio de Janeiro, bem como as médias efluentes dos demais 

parâmetros analisados. 

Apresenta-se como exceção a concentração de Nitrogênio amoniacal que permaneceu acima do preconizado, 

porém, como discutido anteriormente na apresentação dos resultados, é baixa a expectativa de remoção deste 

composto em tratamentos secundários de efluentes domésticos e seu limite é considerado muito restritivo. 

Os Sistemas de Tratamento abordados são citados no Atlas Esgotos da ANA (2017) apenas como projetos 

futuros (classificados como “com coleta e sem tratamento”) e suas informações se encontram desatualizadas 

também com relação à população atendida e extensão de redes coletoras. Desse modo, o presente estudo foi 

capaz, além de apresentar as ETEs em operação no município, informar que as mesmas se encontram em 

funcionamento satisfatório, contribuindo para a redução de descarte de efluentes de má qualidade no rio Paraíba 

do Sul. 
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RESUMO 

Diante do atual cenário de escassez hídrica que afeta diversas regiões no mundo, o presente trabalho teve como 

finalidade comparar o custo do reuso de efluentes oriundos de Estações de Tratamento de Esgoto (ETEs) com o 

valor da água bruta utilizada para irrigação, nos municípios banhados pela bacia do rio Paraíba do Sul, bem como 

analisar sua gestão de cobrança atual com o modelo de sucesso praticado em Israel. Para estimativa do custo do 

reuso das águas regeneradas foi necessário adotar como premissa que o efluente secundário deverá ser desinfetado 

na própria ETE e assim o custo foi estimado somente de acordo com o transporte desse efluente até o consumidor 

final. Assim, foi adotado o custo de transporte em caminhão pipa apresentado pelo SINAPI, para os estados de 

Minas Gerais, Rio de Janeiro e São Paulo. Posteriormente, foi pesquisada a metodologia de cobrança e estimado 

o valor de Outorga para irrigação na bacia do rio a paraíba do Sul.  A outorga pelo uso da água consumida 

especificamente para a irrigação na bacia apresenta valor médio de R$ 0,02/m³. Já em Israel a água doce em seu 

valor máximo pode chegar a R$ 2,31/m3, isto é, cerca de 100 vezes superior. Em relação ao uso das águas 

residuárias, Israel pratica valores inferiores aos adotados para água doce e salobra, e com isso incentiva a prática 

de reuso no país. Ao analisar a gestão de cobrança atual implantada na bacia do rio Paraíba do Sul e comparar com 

o modelo de Israel, pode-se reforçar a necessidade em promover uma reforma na gestão de cobrança atualmente 

instituída na bacia de estudo e no Brasil como um todo. Do ponto de vista do uso racional da água, exigências 

legais e instrumento de gestão como a outorga, deveriam fomentar maior sustentabilidade, quando praticados e 

fiscalizados corretamente. Entretanto, pode-se concluir ao final do presente estudo que o valor de outorga cobrado 

na irrigação é ínfimo, e, por conseguinte a prática de reuso não consegue competir economicamente com a captação 

de água bruta do meio ambiente. 

 

INTRODUÇÃO 

A bacia hidrográfica do rio Paraíba do Sul possui uma área de drenagem em torno de 55.500 km² e está 

localizada no sudeste do Brasil, abrange parte do Estado de São Paulo, na região conhecida como Vale do Paraíba 

Paulista, parte do Estado de Minas Gerais, denominada Zona da Mata Mineira, e metade do Estado do Rio de 

Janeiro (ANA, 2018). Ainda segundo ANA (2018), a região é responsável pelo abastecimento de água de 

aproximadamente 14,2 milhões de pessoas, fornece a energia elétrica da cidade do Rio de Janeiro e também é 

utilizada como corpo receptor de efluentes. Apesar do seu grande potencial hídrico existente, a bacia abrange 

grandes centros urbanos, área com uma elevada densidade demográfica, o que aumenta a poluição nos corpos de 

água e reduz sua disponibilidade hídrica. Além disso, a bacia apresenta grande complexidade espacial e uma 

multiplicidade de problemas relacionados ao uso inadequado dos recursos hídricos, uma vez que possui grandes 

dimensões e 184 municípios com acentuadas diferenças socioeconômicas e com grande diversidade de atividades 

produtivas.  

Em sua última atualização o Plano de Recursos Hídricos da bacia do rio Paraíba do Sul, realizada em 2007 

afirmou que até 2020 não existia perspectivas de estresse hídrico para a região, contudo durante os anos de 2013 
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e 2014 o sudeste brasileiro passou por uma severa estiagem. Como consequência acarretou danos ambientais, 

sociais e econômicos, principalmente no setor de abastecimento público. Este panorama torna-se ainda mais 

dramático já que, contraditoriamente o Sudeste, quando comparado com outras regiões, apresenta o maior índice 

de consumo de água potável, em média 179,7 L.hab-1.dia-1, segundo com o Sistema Nacional de Informações sobre 

Saneamento-SNIS (SNIS, 2016).   

Diante do cenário de estresse hídrico vivido atualmente por diversas áreas do planeta, torna-se imprescindível 

a busca por novas alternativas de fonte de água, no sentido de minimizar os impactos das secas severas nos usos 

mais nobres da água e igualmente ações que promovam a redução de aporte de poluentes nos mananciais, ao 

considerar que a qualidade da água é também um limitador a disponibilidade da mesma para diversos usos. Assim, 

a prática de reuso além de todos os seus benefícios ambientais inegáveis, se apresenta como uma inteligente 

ferramenta na resolução deste problema. Dentre as diversas possibilidades de reuso uma delas se destaca pela sua 

aplicação no setor que representa a maior demanda hídrica. Trata-se do uso agrícola para irrigação de diferentes 

culturas. 

Sabe-se que a irrigação configura a prática de maior consumo de água doce no Brasil e no Mundo. Cerca de 

70% de toda a água consumida no planeta é utilizada para irrigação. No Brasil aproximadamente 67% segundo o 

Atlas Irrigação (ANA, 2017) e já a bacia do rio Paraíba do Sul apresenta 82%, de acordo com AGEVAP (2013). 

Segundo, o Plano Integrado de Recursos Hídricos – PIRH da bacia hidrográfica do rio Paraíba do Sul e Plano de 

Ação de Recursos Hídricos – PARH das Bacias Afluentes, em seu relatório de 2016, para um cenário pessimista 

as demandas hídricas na irrigação são de aproximadamente 32,48 m³.s-1, 72,02 m³.s-1, 73,26 m³.s-1 e 75,20 m³.s-1 

para os anos de 2018, 2023, 2028 e 2033 respectivamente. Assim, o reuso de efluentes tratados deve ser praticado 

prioritariamente e emergencialmente na irrigação, considerando seu potencial de redução de demanda de água 

bruta, como também os benefícios na minimização de aporte de nutrientes advindos de fertilizantes agrícolas no 

corpo de água.  

A água se constitui como um recurso natural essencial na manutenção da vida dos seres vivos e meio ambiente, 

e influi direta e indiretamente na agricultura, indústria, produção de energia elétrica, economia, desenvolvimento 

social, e outros. Assim, a água possui um valor econômico e não se configura como um bem público, apesar de 

ser um bem comum, do qual todos têm direito. A Lei Federal nº 9433 de 1997, conhecida como lei das águas, 

estabelece as bases da Política Nacional de Recursos Hídricos e utiliza como instrumento de gestão a Cobrança 

pelo Uso de Recursos Hídricos, que tem como objetivo dar ao usuário uma indicação do real valor da água, 

incentivar seu uso racional e obter recursos financeiros destinados à recuperação das bacias hidrográficas no Brasil. 

A lei em questão determina que todo aquele que utilizar a água para sua atividade econômica, causando impactos 

sobre a quantidade ou qualidade da água, deve obter autorização para isso. Neste contexto, essa autorização é 

conhecida como Outorga de Direito do Uso da Água.  

A cobrança não é um imposto e nem uma tarifa e sim uma remuneração pelo uso de um bem público natural, 

cobrado de quem utiliza a água diretamente dos corpos de água, cujo preço é fixado a partir da participação dos 

usuários da água, da sociedade civil e do poder público no âmbito dos Comitês de Bacias Hidrográficas. A 

legislação brasileira estabelece a competência de sugerir ao respectivo Conselho Nacional de Recursos Hídricos 

(CNRH) os mecanismos e valores de cobrança a serem adotados em sua área de atuação. Na bacia do rio Paraíba 

do Sul, os mecanismos e valores atuais de cobrança estão estabelecidos na Deliberação dos Comitês Afluentes 

Bacia do Paraíba do Sul (CEIVAP) nº 218/14 aprovada pela Resolução CNRH nº 162/14. São cobrados os usos 

de captação, consumo e lançamento de efluentes de usuários sujeitos à Outorga de Direito de Uso de Recursos 

Hídricos com captação de água superior a 1,0 L.s-1. 

Embora o Brasil possua certo conforto no que se refere a sua disponibilidade hídrica, deve-se ressaltar que a 

região sudeste não é provida da mesma abundância de água que ocorre na região norte e que recentemente os 

estados de Minas Gerais, Rio de Janeiro e São Paulo, constituintes da bacia do rio Paraíba do Sul, sofreram com 

severas restrições hídricas. Sabe-se que o reuso de efluentes tratados pode agir no combate a escassez hídrica e 

atuar na proteção de mananciais, e que países com histórico de estresse hídrico possuem o reuso como prática 

comum. Neste sentido, o presente trabalho tem como objetivo comparar o custo de água de reuso proveniente de 

ETEs com o valor da água utilizada para irrigação nos municípios banhados pela bacia do rio Paraíba do Sul. 

Ainda, pretende-se analisar a gestão de cobrança atual da bacia com o modelo de sucesso praticado em Israel, no 

sentido de promover uma análise crítica do modelo de gestão atual e tendo como referência as lições e mecanismos 

adquiridos pelo país. 
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OBJETIVOS 

O presente trabalho tem como finalidade comparar o custo de água de reuso proveniente das ETEs com o valor 

da água utilizada para irrigação dos municípios banhados pela bacia do rio Paraíba do Sul, assim como analisar 

sua gestão de cobrança atual com o modelo de sucesso praticado em Israel. Para isso, os seguintes objetivos 

específicos foram percorridos: 

 Estimar o custo do transporte de água de reuso nos estados do Minas Gerais, Rio de Janeiro e São Paulo; 

 Discutir a metodologia aplicada para cobrança do consumo de água na irrigação; 

 Estimar o valor praticado de cobrança pelo uso de recursos hídricos na irrigação; e 

 Discutir a aplicabilidade do modelo de gestão de cobrança na irrigação utilizado em Israel. 

 

MATERIAIS E MÉTODOS 

Para a elaboração do presente trabalho, foi necessário admitir como premissa que o efluente secundário seja 

minimamente desinfetado pela própria ETE, para em seguida ser encaminhado ao reuso pretendido. Assim, a 

princípio, o consumidor deverá arcar apenas com o transporte da água de reuso, de forma a estimular a prática no 

mercado nacional. Partindo desta premissa o trabalho foi desenvolvido em três etapas: 

Etapa 1: procedeu-se a estimativa do custo do transporte das águas de reuso em caminhão pipa para os estados 

do Minas Gerais, Rio de Janeiro e São Paulo. 

Etapa 2: comparou-se esse custo estimado do transporte da água de reuso com o valor cobrado pela água bruta 

consumida pela irrigação na bacia do rio Paraíba do sul.  

Etapa 3: realiza uma comparação entre a gestão de cobrança da bacia do rio Paraíba do Sul com a de Israel. 

 

ETAPA 1 – ESTIMATIVA DO CUSTO DO TRANSPORTE DA ÁGUA DE REUSO 

Para o desenvolvimento desta etapa, foi adotada a metodologia elaborada por Araujo et al. (2017). Assim, foi 

necessário extrair a partir do Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil (SINAPI, 

2018) o custo do transporte de água em caminhão pipa com capacidade de 6 m³, através do código 5747, nos 

estados de Minas Gerais, Rio de Janeiro e São Paulo, banhados pelo rio Paraíba do sul.  

De forma a apresentar esse custo na unidade de R$/m³ e assim permitir a comparação com o valor cobrado 

pelo consumo da captação direta de água na bacia em questão, adotou-se uma velocidade média de 60 km/h, de 

maneira conservadora. A partir daí foi utilizada a Fórmula 1, referente ao tempo médio, descrita a seguir. 

 ∆𝒕 = (
∆𝒔

𝑣
) Fórmula (1) 

 

Onde: 

∆t → tempo (min) 

∆s → Distância percorrida (km) 

v → Velocidade (km/h) 

 

ETAPA 2 – COMPARAÇÃO ENTRE CUSTO ESTIMADO DO TRANSPORTE DE ÁGUA DE REUSO E 

O VALOR DE COBRANÇA PELO USO DOS RECURSOS HÍDRICOS DA BACIA DO RIO PARAIBA 

DO SUL 

Sabe-se que, em geral, na irrigação a água utilizada é retirada diretamente dos corpos de água e não há retorno 

em forma de efluente, ou seja, a água é integralmente consumida. Por isso o valor aplicado para a cobrança pelo 

uso dos recursos hídricos é calculado de acordo com a metodologia adotada na Outorga para consumo. Assim, 

inicialmente foi necessário buscar a metodologia de cobrança para a modalidade de irrigação, na deliberação 

CEIVAP nº 218/14, que estabelece mecanismos e propõe valores para cobrança pelo uso de recursos hídricos na 

bacia hidrográfica do rio Paraíba do Sul, a partir de 2015. Posteriormente, foi realizada uma comparação entre o 

custo estimado de transporte de água de reuso encontrado na primeira etapa, com o valor aproximado de cobrança 

pelo uso de recursos hídricos para irrigação. Ressalta-se que para este estudo, a comparação foi realizada somente 

em relação ao transporte de água de reuso com o valor da cobrança pelo consumo de água bruta e para este caso 
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não considera o custo de tratamento, bombeamento e adução. Especificamente para a ico da irrigação a cobrança 

pelo consumo da água é realizada de acordo com a Fórmula 2, apresentada a seguir: 

𝑽𝒄𝒐𝒏𝒔 = 𝐐𝐜𝐚. 𝐏𝐏𝐔𝐜𝐨𝐧𝐬. 𝐊𝐜𝐨𝐧𝐬 Fórmula (2) 

Fonte: CEIVAP nº 218/14. 

Onde: 

Vcons → Pagamento anual pelo consumo de água em R$/ano 

Qcap → Volume anual de água captado, em m³/ano 

PPUcons → Preço Público Unitário para o consumo de água, em R$/m³ 

Kcons → Coeficiente que leva em conta a parte da água utilizada na irrigação que não retorna aos corpos de água 

 

De acordo com a metodologia mencionada, a cobrança na prática de irrigação leva em consideração o tipo de 

tecnologia empregada. Assim, o coeficiente Kcons varia em função do tipo de tecnologia adotada, sendo elas: 

gotejamento, micro aspersão, pivô central, tubos perfurados, aspersão convencional, sulcos e inundação. Além 

disso, o valor do coeficiente Kcons adotado para cada tecnologia varia de acordo com o volume de água utilizada 

que não retorna aos corpos de água. Em seguida, os valores cobrados pelo uso da água em relação a irrigação 

foram comparados com o custo do transporte de água de reuso por meio de caminhões pipas, encontrados na etapa 

1 na unidade “reais por m³”. 

 

ETAPA 3 – COMPARAÇÃO ENTRE A GESTÃO DE COBRANÇA DA BACIA DO RIO PARAÍBA DO 

SUL E ISRAEL 

É sabido que Brasil e Israel possuem realidades antagônicas em relação a disponibilidade hídrica. Enquanto o 

primeiro é conhecido por ser um dos maiores detentores de água doce disponível no planeta, o segundo possui um 

território majoritariamente desértico e apresenta um cenário de extrema escassez hídrica. Em meio a adversidade, 

Israel consegue manter a regularidade dos serviços de água prestados e detém uma das gestões de recursos hídricos 

mais bem-sucedidas já implantadas ao redor do mundo. Em agosto de 2017 o Banco Mundial publicou um 

documento técnico chamado Water Management in Israel, o qual aborda os principais aspectos da gestão da água 

no país e tem como objetivo apresentar as lições aprendidas e mecanismos que podem ser aplicados em diversas 

áreas de estresse hídrico. Nesta etapa, o presente artigo comparou o modelo de gestão de cobrança aplicado em 

Israel com o modelo adotado no Brasil, a partir do documento publicado pelo Banco Mundial e deliberação 

CEIVAP nº 218/14, no sentido de promover uma análise crítica do que poderia ser melhorado no Brasil a partir 

das experiências vividas por Israel.  

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

ETAPA 1 – ESTIMATIVA DO CUSTO DO TRANSPORTE DA ÁGUA DE REUSO 

Na Tabela 1, pode-se visualizar os custos do caminhão pipa fornecidos pelo SINAPI para os estados de Minas 

Gerais, Rio de Janeiro e São Paulo, relativo ao mês de fevereiro de 2018, sua última atualização. Já a Tabela 2 

relaciona as distâncias percorrida e o tempo gasto para cada viagem e apresenta a estimativa do custo do transporte 

da água de reuso para cada m³. 

Tabela 1: Custo do transporte de água em caminhão pipa fornecido pelo SINAPI em diferentes unidades. 

Estados 
 Custo transporte  

 SINAPI (R$/6m³x h) 

Custo transporte 

SINAPI (R$/m³x h) 

Custo transporte 

SINAPI (R$/m³x min) 

Minas Gerais 88,64 14,77 0,25 

Rio de Janeiro 82,13 13,69 0,23 

São Paulo 86,88 14,48 0,24 
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A seguir, os custos do caminhão pipa em R$/m³x min, demonstrados na Tabela 1, foram utilizados na tabela 

2, para obtenção do custo do transporte da água de reuso para cada m³. Ressalta-se que foram adotados intervalos 

de distância a cada 10 km percorridos. 

Tabela 2: Custo do transporte da água de reuso para cada m³ em função do tempo/distância. 

V 

(km/h) 

∆D 

(km) 

∆T 

(min) 

MG* 

(R$/m³) 

RJ* 

(R$/m³) 

SP* 

(R$/m³) 

60 10 10 2,41 2,46 2,28 

60 20 20 4,83 4,92 4,56 

60 30 30 7,24 7,39 6,84 

60 40 40 9,65 9,85 9,13 

60 50 50 12,07 12,31 11,41 

60 60 60 14,48 14,77 13,69 

60 70 70 16,89 17,24 15,97 

60 80 80 19,31 19,70 18,25 

60 90 90 21,72 22,16 20,53 

60 100 100 24,13 24,62 22,81 

Observações: ∆D – Distância percorrida; ∆T – Tempo necessário para percorrer cada distância percorrida; * Custo nos estados. 

 

ETAPA 2 – COMPARAÇÃO ENTRE CUSTO ESTIMADO DO TRANSPORTE DE ÁGUA DE REUSO E 

O VALOR DE COBRANÇA PELO USO DOS RECURSOS HÍDRICOS DA BACIA DO RIO PARAIBA 

DO SUL 

Na Tabela 3, podem-se observar os valores calculados de outorga para a irrigação na bacia do rio Paraíba do 

Sul de acordo a metodologia descrita no CEIVAP nº 218/14. 

 
Tabela 3: Valor calculado de cobrança para cada m³ consumido. 

Tecnologia de 

irrigação 

Volume de água 

captado (m³) 
 PPUcon (R$/m³) Kcons 

Valor estimado de 

cobrança para cada m³ 

consumido (R$) 

Gotejamento 1 0,0218 0,95 0,021 

Micro aspersão 1 0,0218 0,9 0,020 

Pivô central 1 0,0218 0,85 0,018 

Tubos perfurados 1 0,0218 0,85 0,018 

Aspersão 

convencional 

1 0,0218 0,75 0,016 

Sulcos 1 0,0218 0,6 0,013 

Inundação 1 0,0218 0,5 0,011 

 

Assim, é possível afirmar de acordo com a Tabela 3 que em média o preço cobrado para irrigação está em torno 

de 0,02 reais por m³ consumido. Já na Tabela 4 é apresentada a comparação entre este valor e os custos de 

transporte em R$/m³ apontados na primeira etapa, para os estados em questão. 
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Tabela 4: Comparação entre o valor calculado de cobrança para cada m³ de água consumido e o custo estimado  

do transporte de água em caminhão pipa para os estados de MG, RJ e SP. 

Distancias 

percorridas 

(km) 

Valor estimado de 

cobrança para o uso 

de água bruta para 

consumo (R$/m³) 

Relação COBRANÇA / SINAPI (%) 

MG RJ SP 

10 0,02 0,83 0,81 0,88 

20 0,02 0,41 0,41 0,44 

30 0,02 0,28 0,27 0,29 

40 0,02 0,21 0,20 0,22 

50 0,02 0,16 0,16 0,17 

 

Como mencionado anteriormente, a Lei das Águas Nº 9433/1997, em seu artigo dezenove, afirma que a 

cobrança pelo uso de recursos hídricos objetiva, reconhecer a água como bem econômico, dar ao usuário uma 

indicação de seu real valor, incentivar a racionalização do uso da água e obter recursos financeiros para o 

financiamento dos programas e intervenções contemplados nos planos de recursos hídricos. Contraditoriamente, 

os resultados encontrados na Etapa 02 do presente artigo apontam para valores ínfimos de cobrança pelo uso dos 

recursos hídricos para consumo de água bruta proveniente da bacia do rio Paraíba do Sul, destinada a irrigação. 

Tais valores não reconhecem de fato o valor econômico da água como bem natural e essencial para manutenção 

da vida dos seres vivos e meio ambiente, não incentiva a racionalização do uso da água para este setor e dificulta 

economicamente a inclusão a prática de reuso nas áreas abordadas. Isso se dá ao fato de que os custos de transporte 

de águas regeneradas, ainda que reduzidos, não são competitivos economicamente frente ao valor insignificante 

cobrado para a retirada de água bruta da bacia em questão. Além disso, não incentiva o uso de tecnologias mais 

sustentáveis em relação ao consumo de água.  

Araujo et al. (2017), dentre outras informações, apresentam as tarifas cobradas pelo uso de água potável no 

setor da indústria nos valores médios 9,98, 21,15 e 16,81 em reais por m³, relativo aos estados de Minas Gerais, 

Rio de Janeiro e São Paulo, respectivamente. Ainda afirmam que a prática de reuso se apresenta de forma 

economicamente vantajosa para distâncias inferiores a 50, 110 e 100 km para os respectivos estados de MG, RJ e 

SP. Em geral as tarifas de água potável aplicadas pelas companhias de água e esgoto brasileiras adotam valores 

baseados no porte e tipo de empreendimento. Dessa maneira supõem-se que empreendimentos que consomem 

elevados volumes de água e possuem maior potencial poluidor devem pagar valores superiores aos dos demais 

consumidores e proporcionais ao seu uso. É sabido que a irrigação se constitui como a maior responsável pelo uso 

dos recursos hídricos no Brasil e no mundo e com isso supera as categorias domiciliar, pública, comercial e 

industrial. Assim, é de se esperar que os valores de água praticados na irrigação sejam compatíveis com seu uso, 

de maneira a preservar os mananciais. Pela metodologia de cobrança, pode-se observar que existe um desconto 

elevado para o setor agrícola e paradoxalmente, para os estados de MG, RJ e SP, a indústria apresenta tarifas de 

água potável respectivamente em torno de 500, 100 e 800 vezes superior ao valor cobrado pelo uso da água bruta 

da bacia em questão. É claro que, nesse aspecto deve-se levar em consideração que a água fornecida pelas 

companhias de água e esgoto são captadas, tratadas, reservadas, aduzidas e distribuídas. Dessa forma era de se 

esperar valores mais elevados para o abastecimento industrial. Entretanto, estes são demasiadamente mais elevados 

que os valores praticados apenas para outorga de irrigação.  

O reuso de efluentes tratados pode contribuir de forma efetiva na conservação dos recursos naturais, reduzir o 

aporte de nutrientes nos corpos hídricos e amortizar as retiradas de água dos mananciais superficiais e subterrâneos.  

Assim, diante dos volumes de água demandados na irrigação é recomendável que a técnica de reuso seja praticada 

de forma prioritária e emergencial no setor da irrigação.  

 

ETAPA 03 – COMPARAÇÃO ENTRE A GESTÃO DE COBRANÇA DA BACIA DO RIO PARAÍBA DO 

SUL E ISRAEL 

A escassez hídrica afeta diversas regiões do planeta como os países do sul da Europa, do Oriente Médio, do 

norte da África, maior parte da Oceania, sul da Ásia, México, Chile, Peru, África do Sul, dentre outros. Sabe-se, 
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que o Brasil responde por aproximadamente 12% da água doce disponível no mundo (REF1), no entanto seu 

potencial hídrico não é distribuído de forma homogênea. O Sudeste brasileiro concentra grandes metrópoles e 

apresenta maior densidade demográfica e consequentemente maior demanda, porém é a região Norte que detém 

as grandes reservas de água e justamente é a região menos habitada. Assim, embora o país possua uma posição 

mais confortável, em comparação aos outros países, é necessário gerir e preservar seus corpos d'água e para isso 

absorver as inovações e lições aprendidas pelos países com uma gestão de água já consolidada. 

Em contrapartida Israel apresenta um dos cenários de maior estresse hídrico em relação ao restante das regiões 

do globo terrestre. O país apresenta clima semiárido e aproximadamente 70% das chuvas são perdidas por 

evapotranspiração, apenas 25% se infiltram para as águas subterrâneas ou permanecem no solo e 5% fluem como 

águas superficiais (MARIN et al., 2017). Apesar da situação extremamente hostil perante a disponibilidade de 

água, Israel conseguiu alcançar sua segurança hídrica e atualmente possui uma das gestões de água mais 

respeitadas do mundo.  

Para isso, segundo Marin et al. (2017), Israel aplicou uma reforma tarifária, de maneira a assegurar que as 

companhias teriam receitas suficientes para cobrir seus custos e se tornarem financeiramente independentes do 

governo. A magnitude do aumento tarifário, que ocorreu em apenas um ano, juntamente com o subsídio fornecido, 

bem como a vontade política presente foram fatores preponderantes para a reforma do setor. As tarifas 

implementadas são personalizadas e estão relacionadas como, por exemplo, a proximidade entre os consumidores 

com as fontes de água, uma vez que estas exigem um custo adicional para bombeamento. Diante da eficiência do 

setor e melhorias alcançadas em 2014 foi possível iniciar de forma gradual a redução dos valores tarifários 

aplicados anteriormente.  

Em relação a irrigação, Israel apresenta tarifas para este setor bem acima do que os agricultores pagam na 

maioria dos outros países ao redor do mundo. Isso garantiu que os agricultores utilizem a água da maneira mais 

eficiente, promovendo o desenvolvimento de práticas agrícolas modernas. Para o uso da água na irrigação, as 

tarifas variam muito e dependem da fonte de água, local, e a estação do ano em que a água foi retirada. Os preços 

de água doce bruta variam entre US$ 0,22 e US$ 0,70 por m³, dependendo do fornecedor e da região. Já o preço 

da água salobra dessalinizada, depende da salinidade e varia de US$ 0,24 a US $ 0,43 por metro cúbico. E por fim, 

as águas residuais, tratadas a nível terciário, apresentam valores em torno de 0,22 e de 0,34 dólares por metro 

cúbico. Observa-se que as tarifas aplicadas para água residuais tratadas são inferiores aos valores cobrados para 

água doce bruta e água salobra no intuito de incentivar a prática entre os agricultores e assim preservar o escasso 

recurso hídrico presente no país.  

Já a bacia do rio Paraíba do Sul, localizada no Sudeste do Brasil, apresenta uma gestão de cobrança pelos usos 

da água ainda em desenvolvimento, apesar de ser considerada a pioneira na implementação da cobrança de água 

em 2003. A metodologia aplicada de acordo com a deliberação CEIVAP nº 218/14, pelo uso dos recursos hídricos 

da bacia em questão, não leva em consideração as estações climáticas existentes, as peculiaridades entre os 

diferentes municípios e principalmente pratica valores extremamente reduzidos, referente a cobrança pela captação 

e consumo de água bruta para a irrigação. Todavia, há de se ressaltar que este valor praticado, refere-se somente a 

captação de água bruta e não inclui insumos relacionados a tratamento, bombeamento e adução.  

Sabe-se que a cobrança pelo uso da água se configura como a principal fonte financeira para gestão da bacia, 

assim a revisão dos valores praticados para consumo e captação dos recursos hídricos podem significar um 

aumento considerável em relação ao investimento. De acordo com a OCDE (2017), entre os anos de 2003 e 2016 

a bacia em questão arrecadou cerca de 141 milhões de reais.  No entanto, ainda segundo OCDE (2017), de acordo 

com as receitas anuais médias e o investimento programado no plano de recurso hídricos da bacia hidrográfica 

para 2020(COPETTEC, 2007) seriam necessários 470 anos para atender as necessidades de investimento. 

É importante salientar também que no Brasil o governo não dá subsídios necessários para a implantação da 

prática de reuso. Assim, devido aos valores reduzidos cobrados para água doce juntamente com a ausência de 

fomentos, a prática de reuso não consegue apresentar competitividade econômica.  Nas Figuras 1 e 2, pode-se 

observar a representação gráfica da comparação entre o valor de cobrança pelo consumo de água doce aplicado, 

para irrigação na bacia do rio Paraíba do Sul, e as tarifas mínimas e máximas aplicadas, de acordo com o tipo de 

água em Israel, respectivamente. Destaca-se que o valor adotado para a irrigação na bacia, trata-se daquele 

apresentado como resultado na Etapa 2. 

 

                                                 
1 http://www3.ana.gov.br/portal/ANA/panorama-das-aguas/quantidade-da-agua 



 

8 

 

Figura 1: Comparação entre o valor de outorga para irrigação na bacia do rio Paraíba do Sul e as tarifas mínimas 

adotadas para os diferentes tipos de água em Israel 

 

Observação: O valor em dólar foi convertido em reais a partir dos valores apresentados no câmbio do dia 02 de abril 

de 2018 pelo Banco Central do Brasil. 

 

Figura 2: Comparação entre o valor de outorga para irrigação na bacia do rio Paraíba do Sul e as tarifas máximas 

adotadas para os diferentes tipos de água em Israel 

 

Observação: O valor em dólar foi convertido em reais a partir dos valores apresentados no câmbio do dia 02 de abril 

de 2018 pelo Banco Central do Brasil. 

 

De acordo com as figuras 1 e 2, é possível destacar que o valor aplicado em Israel para água doce, pode chegar 

a ser aproximadamente 115 vezes superior ao valor de outorga cobrado pela bacia do rio Paraíba do Sul. Este valor 

é semelhante àquele estimado na discussão sobre o transporte de água de reuso com até 10 km de distância entre 

o gerador e o consumidor, conforme descrito na Etapa 2 desse trabalho. Além disso, as águas regeneradas podem 

representar metade do valor cobrado para água doce na irrigação do país. Em Israel as limitações hídricas 

combinadas com uma população em rápido crescimento fez com que o país obrigatoriamente se empenhasse na 

utilização da prática de reuso. Assim, gradualmente, o esgoto recuperado tornou-se uma das principais fontes de 

água para a agricultura e supre mais de 40% das necessidades da irrigação, no país. Já no Brasil, a prática de reuso 

de efluentes oriundos de ETEs, ainda é incipiente. O país possui pouco subsidio do governo, não há 

comprometimento político, falta educação ambiental e sanitária para a população e não existe um arcabouço legal 
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federal especifico e eficiente, com normas e diretrizes que definam os conceitos, parâmetros e restrições ao reuso 

das águas. 

 

CONCLUSÃO 

Embora, o Brasil seja um dos maiores detentores de água doce no mundo, a distribuição deste recurso não 

ocorre de forma homogênea em seu território. Não obstante, em 2013 e 2014 o Sudeste do país sofreu com as 

consequências de uma crise hídrica que causou danos ambientais, sociais e econômicos, principalmente em relação 

ao abastecimento de água. É sabido que o reuso de efluentes bem como o estabelecimento de uma inteligente 

gestão de cobrança de água nas bacias, são fundamentais na preservação e conservação dos recursos hídricos. 

Dessa forma o presente artigo, apresentou dados relevantes em relação ao valor de outorga cobrado para o uso 

específico da irrigação da bacia do rio Paraíba do Sul, posteriormente confrontou este valor com o custo de 

transporte de água de reuso para os estados de MG, RJ e SP e por fim comparou o modelo de gestão de cobrança 

aplicado em Israel com o modelo adotado na bacia brasileira em questão. 

Inicialmente foi possível observar que os valores estimados de transporte do metro cúbico de água de reuso 

encontram-se entre aproximadamente R$ 2,00 e R$ 25,00, a depender da distância entre o gerador e o consumidor 

dessa água, para os estados do Rio de Janeiro, Minas Gerais e São Paulo.  

O preço cobrado pela água acaba por regular o seu consumo, dar valor ao seu uso e gerar investimentos 

destinados a preservação da bacia. Para isso esse valor deve ser compatível e comprometido com estes objetivos. 

Especificamente para a irrigação na bacia do rio Paraíba do Sul, foi encontrado o valor demasiadamente baixo, de 

0,02 centavos por metro cúbico consumido. Tal valor contradiz toda e qualquer gestão eficiente de cobrança de 

água pautada na responsabilidade em manter a água como recurso natural para as demais gerações futuras. Além 

disso, este valor inibi a prática de reuso, uma vez que os custos de transporte de águas regeneradas, ainda que 

reduzidos, não são competitivos economicamente frente ao valor irrisório cobrado para a retirada de água bruta da 

bacia.  

O bem-sucedido modelo de gestão de cobrança aplicado em Israel reforça a necessidade em estabelecer valores 

para consumo de água na irrigação compatíveis com a sua demanda e que possibilitem a prática de reuso e 

preservação dos corpos de água. Israel é um dos países com maior estresse hídrico do mundo e no entanto através 

de uma adequada gestão das águas foi possível fechar o ciclo da água e atingir sua independência hídrica. O valor 

praticado em Israel para irrigação chega a ser aproximadamente 115 vezes superior ao cobrado na bacia do rio 

Paraíba do Sul e leva em consideração a época do ano, a fonte geradora e a distância entre o corpo de água e o 

consumidor. Há de se ressaltar que as tarifas israelenses para água residuais tratadas são inferiores aos valores 

cobrados para água doce e água salobra de maneira a incentivar a prática no país.  

Por fim, é possível concluir que a gestão de cobrança pelo uso da água na Bacia Hidrográfica do Paraíba do 

Sul acaba por inibir o uso racional da água e a adoção de outras fontes de água para a irrigação, como os efluentes 

tratados, por exemplo. Dessa forma, o artigo em questão produziu dados estimados que podem ser adotados como 

ferramenta de ajuste na gestão das águas da bacia de estudo. 
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RESUMO 

De maneira a contribuir para a garantia da segurança hídrica na bacia rio do Paraíba do Sul, o presente trabalho 

realizou uma análise de viabilidade econômica para a prática de reuso de efluentes. Foram analisados os custos de 

transporte de efluente secundário, desinfetado pelas próprias Estações de Tratamento de Esgoto – ETEs, e as tarifas 

praticadas para as modalidades industrial e pública, pelas companhias de saneamento. Assim, foi necessário 

selecionar os municípios contidos na bacia com ETEs que possuem eficiência de, no mínimo, 80% de remoção de 

matéria orgânica, segundo pesquisa realizada no Atlas Esgotos. De modo a determinar os custos de transporte 

rodoviário, das águas regeneradas, foi utilizada a base de dados do Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e 

Índices da Construção Civil – SINAPI. E por fim, para realizar a comparação entre as alternativas analisadas, foi 

utilizada a ferramenta Breakeven Point de modo a encontrar para quais distâncias os custos de transporte se 

igualam às tarifas cobradas pela água potável. O estudo em questão apontou que o reuso na indústria se torna 

viável para distâncias de até 110 km, como é o caso de Campos dos Goytacazes (RJ), e de no mínimo 20 km, para 

Juiz de Fora (MG). Já para o uso público, segundo a metodologia adotada no presente trabalho, a prática de reuso 

pode apresentar viabilidade econômica para distancias de até 70km, para o município do Arujá (SP). Em 

compensação, o município de Juiz de Fora (MG) não apresenta nenhuma distância viável, uma vez que os custos 

de transportes se mostram superiores à tarifa de água aplicadas para o setor público. 

 

INTRODUÇÃO 

Segundo CEIVAP (2002), a Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul - BHRPS, possui uma área de drenagem 

com aproximadamente 55.500 km² e concentra cerca de 5 milhões de habitantes, segundo censo 2000 do Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE. A BHRPS possui 180 municípios e abrange aproximadamente 

metade do estado do Rio Janeiro, parte do estado de São Paulo, denominada como Vale do Paraíba Paulista e parte 

de Minas Gerais, área conhecida como Zona da Mata Mineira.  

Com o processo de adensamento das cidades, principalmente na região Sudeste, o crescimento da população 

foi acompanhado pelo aumento da demanda de água. Em 2014 e 2015, a combinação dos baixos índices 

pluviométricos, o grande aumento da demanda de água e o ineficiente gerenciamento desse recurso gerou uma 

grave crise hídrica na Região Metropolitana de São Paulo - RMSP (MARENGO et al., 2015). Esse cenário de 

escassez hídrica impulsionou o projeto de transposição de água do rio Paraíba do Sul para o sistema Cantareira 

através de adutoras com cerca de 13 km de extensão. A transposição pretende aumentar, em cerca de 5 m³/s a 

disponibilidade de água para a RMSP, que consome em torno de 55 m³/s.  No entanto, a interligação entre as bacias 

gerou conflito entre os estados que compõe a BHRPS, uma vez que o Paraíba do Sul abastece, além de São Paulo 

os estados de Minas Gerais e Rio de Janeiro. O conflito foi julgado no Supremo Tribunal Federal, que junto ao 

governo federal e à Agência Nacional de Águas, acordou condições para que o abastecimento dos estados não 

fosse prejudicado (FOLHA, 2016) 

Apesar do Brasil ser um dos países com maior reserva de água doce no mundo, a crise sofrida no Sudeste, 

demonstra que a limitação hídrica não é apenas um problema do semiárido nordestino e reforça a necessidade em 
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intensificar a busca por novas fontes de água. Neste sentindo, o reuso se configura como uma inteligente e 

importante solução capaz de beneficiar não somente regiões já assoladas pela escassez hídrica, mas também 

regiões que desejam garantir a segurança hídrica de seus mananciais. Além das vantagens ambientais já 

conhecidas, o reuso pode também apresentar vantagens financeiras atrativas para os consumidores.  

As regiões que se beneficiam da BHRPS abrangem grandes centros urbanos, com elevada densidade 

demográfica e grande expansão industrial, o que representa diretamente um aumento no consumo das águas do 

rio. Juntamente com o aumento da demanda hídrica, pode-se notar os problemas estruturais relacionados ao 

consumo de água na região, que não foi ampliado adequadamente e continua calcado apenas no aumento da 

captação da água do rio. Assim, a prática de reuso de efluentes aparece como uma opção sustentável para a redução 

do volume de água potável consumido para usos menos restritivos. Portanto, pode significar uma redução da 

pressão hídrica causada pelo setor na região Sudeste e ainda apresentar vantagens econômicas atrativas para o 

consumidor. Na Figura 1, pode-se observar a evolução da demanda hídrica no setor da indústria entre os anos de 

2002 a 2015 e na Figura 2, é possível verificar a proporção da demanda hídrica industrial por região brasileira em 

2015. 

 

Figura 1: Evolução da demanda hídrica no setor da indústria entre os anos de 2002 a 2015 para os 

estados brasileiros. 

 

Fonte: ANA, 2017. 
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Figura 2: Proporção da demanda hídrica industrial por região brasileira em 2015. 

 

Fonte: ANA, 2017. 

 

Além da possibilidade de ser utilizado com sucesso na indústria, o reuso de efluentes possui grande 

aplicabilidade para o uso no setor público, principalmente, na limpeza urbana, rega de jardins e desobstrução de 

galerias de drenagem e esgoto. Além de representar uma economia significativa no orçamento destinado para tais 

tarefas. A Universidade Federal do Rio de Janeiro – UFRJ, no passado teve a iniciativa de desenvolver um projeto 

no qual parte do esgoto sanitário produzido pela Cidade Universitária, após ser devidamente tratado, era destinado 

para irrigação de jardins e canteiros ornamentais do campus. O tratamento do efluente era realizado no Centro 

Experimental de Saneamento Ambiental – CESA da UFRJ a nível secundário e posteriormente passava por um 

filtro terciário. Assim o efluente final apresentava uma boa clarificação reforçando a possibilidade de se produzir 

água de reuso sem uso de tecnologias mais sofisticadas e com alto gasto energético. Posteriormente ao tratamento, 

o caminhão-pipa da Cidade Universitária era abastecido e então utilizados nos canteiros. Ao final de um ano foi 

possível constatar uma economia em torno 24 mil litros de água potável, o que significa uma redução de 80 mil 

reais por ano (REVISTA MEIO FILTRANTE, 2010). Vale ressaltar que a economia realizada neste projeto foi 

proporcional a dimensão de uma cidade universitária, porém para aplicação em níveis superiores, espera-se 

reduções mais expressivas.   

Visto a importância do assunto, o presente trabalho tem como finalidade comparar economicamente o preço 

estimado do transporte de água de reuso com o preço da água potável cobrado nos municípios banhados pela bacia 

do rio Paraíba do Sul. Para elaboração do estudo, foi adotada a premissa na qual o efluente deverá ser tratado a 

nível secundário pelas Estações de Tratamento de Esgoto e posteriormente ser desinfetado pela própria ETE. 

Espera-se que os resultados encontrados contribuam para a inclusão da prática de reuso no mercado nacional e na 

gestão eficiente dos recursos hídricos.  

 

OBJETIVO 

Pretende-se analisar de forma comparativa e estimada os custos entre o transporte de água de reuso, através de 

caminhões pipa, com as tarifas aplicadas para o abastecimento de água potável na modalidade industrial e pública 

praticados municípios localizados na bacia do Rio Paraíba do Sul. 
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MATERIAIS E MÉTODOS 

O presente trabalho foi desenvolvimento em três etapas a saber: 

 

ETAPA 1 – DETALHAMENTO DA ÁREA DE ESTUDO 

Inicialmente, foi necessário determinar a área de estudo a partir dos municípios banhados pela bacia do rio 

Paraíba do Sul, que possuem Estações de Tratamento de Esgoto e atingem no mínimo 80% de remoção de matéria 

orgânica. Além disso, buscou-se o aprofundamento das informações relativas às ETEs, pelo Atlas Esgoto 

publicado em 2017 pela Agencia Nacional das águas (ANA,2017). 

 

ETAPA 2 – ESTIMATIVA DO CUSTO DO TRANSPORTE DE ÁGUA DE REUSO 

Para a elaboração desta etapa foi utilizada a metodologia de acordo com Araujo et al. (2017) para cálculo do 

custo do transporte da água de reuso. Para isso, foi necessário adotar como premissa que o efluente secundário 

seja desinfetado pela própria ETE, para em seguida ser encaminhado ao reuso pretendido. Assim, as ETEs deverão 

internalizar o custo de desinfecção de maneira a incentivar a inclusão da prática no mercado nacional. 

A partir do SINAPI (SINAPI, 2018) foi pesquisado o custo do transporte de água em caminhão pipa com 

capacidade de 6m³, através do código 5747, para os estados de Minas Gerais, Rio de Janeiro e São Paulo, banhados 

pelo rio Paraíba do sul. De forma a apresentar esse custo na unidade de R$/m³, adotou-se uma velocidade média 

de 60 km/h, de maneira conservadora. Desta maneira, é possível comparar o custo do transporte em caminhão pipa 

com o valor cobrado pelo consumo da captação direta de água na bacia em questão Em seguida, foi utilizada a 

Equação 1 referente ao tempo médio. 

 

 ∆𝒕 = (
∆𝒔

𝑣
) Equação (1) 

 

Onde: 

  

∆t → tempo (min) 

∆s → Distância percorrida (km) 

v → Velocidade (km/h) 

 

ETAPA 3 – COMPARAÇÃO ENTRE O CUSTO DE ÁGUA DE REUSO COM AS TARIFAS DE ÁGUA 

POTÁVEL APLICADAS NOS MUNICIPIOS DA BACIA DO RIO PARAIBA DO SUL 

Na Etapa 1 foram identificados os municípios banhados pela bacia do rio Paraíba do Sul e que possuem 

Estações de Tratamento de Esgoto, no entanto, além disso foi necessário obter acesso às tarifas de água potável 

praticadas em cada município, para então realizar a análise comparativa. As tarifas possuem metodologias 

próprias, no entanto, em geral variam em função do porte e tipo de empreendimento. Dentre as categorias 

doméstica, industrial, comercial e pública presentes na tarifação foi escolhido uso industrial e público, pois estima-

se que seja logisticamente mais provável sua implantação. Posteriormente os custos de transporte de efluentes 

tratados para os estados de MG, RJ e SP foram comparados, por meio de tabelas, com as tarifas encontradas. 

Segundo WHEELER et al (2014), breakeven point - BEP é um termo em inglês denominado para “ponto de 

equilíbrio financeiro” definido como o ponto gráfico onde o faturamento é exatamente igual aos custos associados. 

Em engenharia financeira, o BEP é, mais precisamente, o ponto no qual, as duas alternativas analisadas são 

equivalentes. A comparação entre o custo de transporte para água regeneradas e o valor da tarifa cobrada pela água 

potável, foi realizada exatamente a partir do BEP, ou seja, para distancias onde a relação água de reuso/água 

potável fosse maior que 1, o reuso se apresenta de maneira economicamente vantajosa.   
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RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Analogamente a metodologia, os resultados foram apresentados em três etapas, a saber: 

 

ETAPA 1 – DETALHAMENTO DA ÁREA DE ESTUDO 

A partir dos dados fornecidos no Atlas Esgoto, publicado pela ANA em 2017, foi possível construir a Tabela 

1 com os 24 municípios banhados pela bacia do rio Paraíba do Sul que possuem eficiência de remoção de matéria 

orgânica acima de 80%. Ressalta-se que podem existir demais municípios que atendam a tais pressupostos, porém 

nem sempre há transparência de informações e uma interlocução direta entre as concessionárias e a ANA. 

 

Tabela 1: Detalhamento das Estações de Tratamento de Esgoto. 

Município UF 
População urbana 

atendida em 2013 

Vazão - com coleta e 

tratamento (L/s) (2013) 

Parcela da carga lançada 

em 2013 com coleta e 

tratamento (Kg DBO/dia) 

Juiz de Fora  MG 539735 88 237,6 

Pedra Dourada MG 1392 2,5 14,5 

Campos dos Goytacazes RJ 430894 296 2121,2 

Miguel Pereira RJ 21652 13 44,1 

Nova Friburgo RJ 161.158 225 1068,9 

Resende RJ 115722 121,7 504,6 

Volta Redonda RJ 261403 204,5 551,2 

Aparecida SP 35625 49,1 238,5 

Arapeí SP 1911 1,5 15,1 

Arujá SP 78081 82,5 469,8 

Caçapava SP 76723 158,9 810,1 

Guararema SP 23819 6,6 24,8 

Guaratinguetá SP 112088 41,3 90,1 

Jacareí SP 219983 153,4 1.087,3 

Jambeiro SP 2809 4,2 26,4 

Lagoinha SP 3219 4 22,9 

Lavrinhas SP 6379 2,8 4,1 

Pindamonhangaba SP 151413 316,7 1.686,8 

Redenção da Serra SP 2258 2,1 6,8 

Roseira SP 9656 11,6 82,3 

São José dos Campos SP 659558 1.215,1 2.630,5 

São Luís do Paraitinga SP 6373 7,5 49,4 

Taubaté SP 290035 464,4 1.428,7 

Tremembé SP 39538 49,9 182,5 

 

De acordo com os resultados encontrados na Tabela 1, pode-se observar que caso todas as ETES realizassem 

o reuso de 100% dos seus efluentes, seria possível evitar que 13.398,2 Kg DBO por dia fossem lançados nos corpos 

de água. Além disso, poderia ser produzido 3.522,3 litros de água por segundo e com isso reduzir a quantidades 

de água captada dos mananciais.  
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ETAPA 2 – ESTIMATIVA DO CUSTO DO TRANSPORTE DE ÁGUA DE REUSO 

Na Tabela 2, pode-se visualizar os custos do transporte por meio de caminhão pipa em diferentes unidades 

fornecidos pelo SINAPI, para os estados de Minas Gerais, Rio de Janeiro e São Paulo, relativo ao mês de fevereiro 

de 2018. A Tabela 3 relaciona as distâncias percorridas com o tempo gasto para cada viagem e apresenta a 

estimativa do custo do transporte da água de reuso para cada m³. 

 

Tabela 2: Custo do transporte de água em caminhão pipa em diferentes unidades fornecido pelo SINAPI (SINAPI, 

2018). 

Estados 
 Custo transporte  

 SINAPI (R$/6m³x h) 

Custo transporte 

SINAPI (R$/m³x h) 

Custo transporte 

SINAPI (R$/m³x min) 

Minas Gerais 88,64 14,77 0,25 

Rio de Janeiro 82,13 13,69 0,23 

São Paulo 86,88 14,48 0,24 

 

Os custos do caminhão pipa em R$/m³x min, demonstrados na Tabela 2, foram utilizados na Tabela 3, para 

obtenção do custo do transporte da água de reuso por m³, em função do tempo percorrido para diferentes distancias 

em intervalos de 10km. 

 

Tabela 3: Tempo de transporte do caminhão pipa em função de diferentes distâncias e estimativa do custo do 

transporte da água de águas regeneradas para cada m³. 

V 

(km/h) 

∆D 

(km) 

∆T 

(min) 

MG 

(R$/m³) 

RJ 

(R$/m³) 

SP 

(R$/m³) 

60 10 10 2,41 2,46 2,28 

60 20 20 4,83 4,92 4,56 

60 30 30 7,24 7,39 6,84 

60 40 40 9,65 9,85 9,13 

60 50 50 12,07 12,31 11,41 

60 60 60 14,48 14,77 13,69 

60 70 70 16,89 17,24 15,97 

60 80 80 19,31 19,70 18,25 

60 90 90 21,72 22,16 20,53 

60 100 100 24,13 24,62 22,81 

 
ETAPA 3 – COMPARAÇÃO ENTRE O CUSTO DE ÁGUA DE REUSO COM AS TARIFAS DE ÁGUA 

POTÁVEL APLICADAS NOS MUNICIPIOS DA BACIA DO RIO PARAIBA DO SUL 

Na Tabela 4, pode-se observar as tarifas de água potável, para o setor industrial e público, aplicadas nos 

municípios pertencentes a bacia hidrográfica do rio Paraíba do Sul.  Posteriormente na Tabela 5, são apresentadas 

as distâncias mais vantajosas para a prática de reuso de efluentes, a partir da comparação entre os resultados 

encontrados nas Tabelas 3 e 4.  
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Tabela 4: Tarifas de água potável, para o setor industrial e público, aplicadas nos diferentes municípios da BHRPS. 

Município 

 
Estado 

Tarifa de água potável para 

o setor Industrial (R$/m³) 

Tarifa de água potável para o 

setor público (R$/m³) 

Juiz de Fora MG 6,54 4,73 

Campos dos Goytacazes RJ 28,93 9,86 

Miguel Pereira RJ 17,77 4,47 

Nova Friburgo RJ 13,74 2,8 

Petrópolis RJ 20,92 7,56 

Resende RJ 7,4 5,55 

Volta Redonda RJ 4,57 6,69 

Arujá SP 22,44 16,84 

Arapeí, Caçapava, Guararema, Jambeiro, 

Lagoinha, Lavrinhas, Pindamonhangaba, 

Redenção da Serra, Roseira, São José dos 

Campos, São Luís do Paraitinga, Taubaté e 

Tremembé. 

SP 16,59 12,42 

 

Os municípios de Pedra Dourada do estado de MG, Barra do Piraí do RJ e Aparecida, Guaratinguetá e Jacareí 

de SP não apresentam suas tabelas tarifárias em seus respectivos websites correspondentes e por isso, não foram 

incluídos na Tabela 4. De acordo com os resultados apresentados na Tabela 4, é possível notar que há uma grande 

variação entre a tarifa aplicada na indústria e no setor público, como era de se esperar.  
 

Tabela 5: Distâncias mais economicamente vantajosas para a realização da prática de reuso de efluentes de ETEs. 

Município Estado 
Distancias mais vantajosas 

para o setor industrial (km) 

Distancias mais vantajosas para 

o setor público (km) 

Juiz de Fora  MG 20 Não há 

Campos dos Goytacazes RJ 110 40 

Miguel Pereira RJ 70 10 

Nova Friburgo RJ 50 10 

Petrópolis RJ 70 20 

Resende RJ 30 20 

Volta Redonda RJ 30 20 

Arujá SP 90 70 

Arapeí, Caçapava, Guararema, Jambeiro, 

Lagoinha, Lavrinhas, Pindamonhangaba, 

Redenção da Serra, Roseira, São José dos 

Campos, São Luís do Paraitinga, Taubaté e 

Tremembé. 

SP 70 50 

 

Uma vez que não há grandes variações do custo de transporte de águas regeneradas entre os estados de MG, 

RJ e SP, as vantagens econômicas relacionadas ao emprego da prática de reuso, ficam condicionadas 

principalmente as tarifas de água potável aplicadas em cada município. A tarifa de água potável pode ser variar 

de acordo com a disponibilidades hídrica dos estados. Assim, estados que apresentem maior limitação de seus 

recursos hídricos, possuem tarifas mais elevadas e consequentemente apresentam distâncias mais vantajosas 

financeiramente para o uso de águas regeneradas em relação ao uso da água potável. Observa-se, a partir da 
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Tabela 5, que a prática de reuso se mostra mais interessante do ponto de vista econômico, para os estados do Rio 

de Janeiro e São Paulo, quando comparados a Minas Gerais. 

Pode-se constatar também que os municípios de Juiz de Fora, Resende e Volta Redonda apresentam tarifas 

extremamente reduzidas de água potável para o setor da indústria, apesar desses municípios concentrarem 

grandes e importantes indústrias, como é o caso da Companhia Siderúrgica Nacional – CSN. De acordo com as 

tarifas de água potável praticadas nos três municípios, o reuso de efluentes não consegue apresentar 

competitividade econômica para médias e grandes distâncias de transporte, entre o produtor e o consumidor final. 

Além disso, existe uma grande discussão em torno das tarifas praticadas, já que nem sempre esses valores estão 

de acordo com as despesas de captação, tratamento e distribuição de água e ainda podem não estar ajustadas aos 

períodos inflacionários. Há de se ressaltar que, para a preservação dos mananciais é necessário não somente 

aplicar tarifas coerentes com o valor da água como elemento finito e essencial a manutenção da vida, mas também 

realizar uma eficiente gestão sustentável das águas com a inclusão do reuso no mercado nacional.  

 

CONCLUSÕES 

Em vista dos recentes cenários de escassez e crescente aumento das tarifas de água potável, observa-se que o 

reuso de efluentes de ETEs mostra-se economicamente viável em longas distâncias através da distribuição via 

caminhões pipa. Além de haverem possíveis demandas industriais nas cidades estudadas. 

O estudo financeiro demonstrou que há potencial para o reuso, através da distribuição de águas servidas em 

caminhões pipa em distâncias de até 110 km do polo gerador, em municípios que possuem ETEs com eficiência 

acima de 80% de remoção de matéria orgânica. Embora seja viável percorrer longas distâncias para distribuir 

águas servidas na bacia do Rio Paraíba do Sul, há ocasiões na quais o reuso só se torna viável para consumidores 

muito próximos à ETE.  

As cidades de Campos dos Goytacazes (RJ) e Arujá (SP) se destacam pelas maiores distâncias de distribuição, 

alcançando 110 km e 90 km, respectivamente, para reuso industrial. Em compensação, na cidade de Juiz de Fora 

(MG) o reuso através de caminhões pipa no setor público não é viável para nenhuma situação. Nesse caso, 

independente da distância da ETE ao consumidor, a água potável será mais barata do que a de reuso nessa 

categoria. 

É importante ressaltar que a falta de transparência no fornecimento de dados públicos por parte de algumas 

concessionárias de saneamento impossibilitou uma análise mais profunda do tema. Portanto, recomenda-se o 

aprofundamento extensivo dos estudos realizados pelos autores. 

Por fim, nota-se que um dos grandes impeditivos financeiros para a popularização do reuso é a, relativamente 

baixa, tarifa praticada pelas companhias que promovem a distribuição de água potável. 
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RESUMO 

As recentes discussões sobre o correto e adequado gerenciamento das águas para seus respectivos fins vêm 
sendo realizadas de forma concisa principalmente devido às crises hídricas ocorridas nos últimos anos ocasionadas 
pelas mudanças climáticas e o aumento do uso, principalmente no que tange ao abastecimento público e industrial. 
Neste cenário, a utilização das bacias como unidade de gerenciamento dos recursos hídricos tem atraído cada vez 
mais a atenção para a necessidade de planejamento integrado dessas regiões, na tomada de decisões. Para tal, faz-
se necessário conhecer bem a bacia a fim de tirar proveito de suas características e utilizá-las da melhor forma 
visando alcançar a sustentabilidade. Dessa maneira, este trabalho traz uma caracterização da bacia do rio Novo, 
localizada na Zona da Mata do estado de Minas Gerais e apresenta suas características morfométricas, suas vazões 
de referência e o estado da qualidade da água, a fim de ajudar as tomadas de decisão desta região. Obteve-se um 
Coeficiente de Compacidade de 2,38 e um fator de forma de 0,101, além do índice de sinuosidade igual a 1,4. 
Além disso, foi possível a geração de cartas de declividade e cobertura do solo, as quais auxiliaram na leitura e 
interpretação de dados do estudo. Quanto à qualidade da água, foi encontrada a classificação média. 

Palavras chave: vazão, qualidade da água e recursos hídricos 

 

INTRODUÇÃO 

A crescente preocupação com a disponibilidade hídrica, sobretudo com os evidentes cenários de estresse 
hídrico no país nos últimos anos destacou a necessidade de melhoria na atual gestão dos recursos hídricos em vigor 
em todas as bacias hidrográficas, desde as maiores até as menores. O gerenciamento na escala de bacia tornou-se 
uma abordagem cada vez mais popular e inovadora para o gerenciamento desses recursos (Michaels e Kenney, 
2000), contudo apresenta ainda muitas fragilidades, as quais tornaram-se evidentes em meio às crises enfrentadas. 
Para isto, recorreu-se a diversas estratégias, muitas delas insuficientes para atender as reais prioridades 
estabelecidas pela Política Nacional de Recursos Hídricos (PNRH,1997). 

A bacia hidrográfica é uma área natural de captação da água da chuva em que o escoamento aponta para um 
único ponto de saída, o exutório. A bacia hidrográfica pode ser então considerada um ente sistêmico, onde 
acontecem os balanços de entrada e saída de água, permitindo que sejam definidas bacias e sub-bacias, cuja 
interligação ocorre pelos sistemas hídricos (Porto e Porto, 2008). Já a PNRH define bacia hidrográfica como uma 
unidade territorial para implementação da política e atuação do Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos 
Hídricos (Brasil, 1997). 

Para análises ambientais e hidrológicas de uma bacia, um dos procedimentos mais comuns é a realização da 
caracterização morfométrica da bacia, a qual tem como objetivo o melhor entendimento da dinâmica ambiental 
local e regional. A combinação dos diversos dados morfométricos permite a diferenciação de áreas homogêneas, 
e os parâmetros morfométricos fornecem indicadores físicos específicos para um determinado local, facilitando a 
qualificação de alterações ambientais. São também importantes para demonstrar vulnerabilidade destas unidades 
(Teodoro et al., 2015). 

Adicionalmente, para um eficiente planejamento de recursos hídricos é de suma importância conhecer a 
distribuição temporal e espacial das vazões do curso d’água estudado. As vazões de referência são utilizadas para 
análises de outorga de direito de uso da água, enquadramento dos cursos de água segundo classes de uso e 
licenciamento ambiental, sendo, todos esses, procedimentos que visam a proteção dos rios (Zucco et al. 2012). No 
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entanto, ainda não há um consenso a respeito de qual tipo de vazão é mais adequada para atender um gerenciamento 
ideal da bacia, seja por parte ambiental e ecológica, seja no quesito de abastecimento industrial e da população. 
Esta é, sem dúvidas, um dos pontos frágeis ainda em discussão no processo de gerência. 

Na busca de retratar a realidade da bacia levando em conta a realidade nacional exposta anteriormente, este 
apresenta a realidade da bacia do rio Novo, através de parâmetros e índices utilizados amplamente nas literaturas, 
assim como vem discutir e apresentar resultados quanto às vazões de referência. O estudo retrata ainda a situação 
da qualidade da água da bacia, relacionando todas as informações obtidas na mesma análise como quesitos de vital 
importância no entendimento dos processos ambientais. 

 

MATERIAIS E MÉTODOS 

Para o desenvolvimento do presente estudo foram levantados dados relativos à bacia do rio Novo com rio 
homônimo como principal, uma sub-bacia dos rios Pomba e Muriaé. As cidades principais que compõem a bacia 
referida são Cataguases (exutório da bacia), Descoberto, São João Nepomuceno, Rio Novo, Goianá, Piau e Coronel 
Pacheco, dentre outras (Brasil, 2018). Ambas cidades se encontram na Zona da Mata Mineira. A figura 1 mostra 
a localização da área de estudo. 

Figura 1: Mapa Índice - Bacia Hidrográfica do Rio Novo no Estado de Minas Gerais 

Análise morfométrica 

Para auxiliar a caracterização da bacia hidrográfica do rio Novo, utilizou-se o software ArcGIS, versão 10.3, 
com o qual foi possível tratar áreas, mapas, shapefiles e outros materiais com informações pertinentes ao estudo. 
Recorreu-se ao sistema Earth Explorer para a obtenção do MDE da região, com precisão de trinta metros. Os 
modelos de elevação digital (MDE) são comumente usados para descrever a geometria 3D da superfície da Terra 
para diversas aplicações, como caracterização de ocupação do solo, modelagem hidrológica e avaliação de risco 
geológico. Para uma base de dados em nível global, os MDE mais utilizados são os gerados pelo SRTM (Shuttle 
Radar Topography Mission), o qual fornece um MDE homogêneo com pixel de aproximadamente 90 metros 
(Polidori et al, 2014). De posse dessas informações, foi possível encontrar os dados descritos nos itens 
subsequentes. 
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Ainda nesta etapa, foi necessário obter dados importantes para o prosseguimento das análises. Realizou-se o 
download de Shapefiles e Rasters referentes às regiões a serem trabalhadas (Bacia 5) no sistema HidroWeb da 
Agência Nacional de Águas (ANA), materiais que trouxeram as informações quanto à hidrografia, municípios, 
estações fluviométricas e estações de qualidade da água, por exemplo. 

 Para a análise morfométrica da bacia, recorreu-se aos parâmetros expostos no quadro 1. 

 

Quadro 1: Parâmetros utilizados na análise morfométrica da bacia do rio Novo 

PARÂMETRO FÓRMULA LEGENDA SIGNIFICADO

Densidade de Drenagem (D) ∑
	

L: Soma dos trechos fluviais da bacia 
(m) 

A: Área (m²) 

Distribuição das áreas 
molhadas na bacia 

Índice de Sinuosidade do rio 
principal (i) 	

Lt: Comprimento do rio principal (m) 
L: Distância em linha reta da nascente 

à foz (m). 

Retilinearidade do rio principal 

Coeficiente de Compacidade 
(Kc) 

0,2 ∗ 8

√
	

P: Perímetro (km) 
A: Área (km²) 

Relaciona a forma da bacia 
com um círculo 

Fator de Forma (Kf) Kf =	
′′2

 A: Área da bacia (km²) 
L’’: Comprimento axial da bacia (km). 

Relaciona a forma da bacia 
com um quadrado 

 
Além dos parâmetros acima explicitados, recorreu-se à área e ao perímetro através das ferramentas do ArcGIS. 

Para tal, foi necessário criar um modelo de escoamento com as ferramentas Mosaic, Flow Direction, Flow 
Accumulation e Watershed. As informações foram obtidas pela tabela de atributos após as correções 
devidas.  Ainda através destes mecanismos, foi possível determinar a ordem dos cursos d’água da bacia através do 
método de Strahler, assim como obter a curva hipsométrica. Os dados de uso e ocupação do solo foram obtidos 
através de classificação supervisionada, pelo método da máxima verossimilhança, utilizando imagens do software 
Google Earth, sendo que o processamento da imagem foi realizado no software ArcGIS, versão 10.3. A análise 
quanto o tipo de solo, foi realizada com a mesma ferramenta, através de uma carta de solos disponibilizada pela 
Embrapa contendo todo o mapa do estado de Minas Gerais. 

Para cálculo da declividade média do rio Novo, utilizou-se da metodologia da declividade S1085, a qual é 
obtida a partir da divisão da diferença de altura a 10% e 85% do comprimento do curso d’água por 75% do 
comprimento do curso d’água (UFV, 2016).  

Vazões de referência 

Para o cálculo das vazões, foram retirados dados necessários de uma série histórica de dez anos de registros do 
site Hidroweb. A estação fluviométrica escolhida foi a de número 58755000, referente à bacia do rio Novo, e a 
partir das vazões diárias dos últimos dez anos foram calculadas as vazões de referência Q90, Q95,  e Q7,10 
com a utilização do programa Excel. As vazões diárias do período referente aos anos compreendidos entre 2007 e 
2016 foram ordenadas em ordem cronológica a fim de facilitar os cálculos. 

Todas as vazões medidas durante os dez anos foram organizadas na ordem decrescente e contabilizadas em 
número de anos com dados disponibilizados para a análise, um número de ordem foi atribuído a cada uma sendo 
m = 1 para a maior vazão e m = N para a menor vazão. A partir destes, foram calculadas as probabilidades de 
ocorrência para cada uma das vazões por meio do cálculo da probabilidade de ocorrência da vazão (quadro 2). A 
partir dos resultados encontrados para as probabilidades, foi gerado um gráfico de Ocorrência x Vazão, 
denominado de Curva de Permanência, de onde foram retirados os valores de Q90 e Q95. Para determinação da 
vazão média de longo período ( ), ou seja, a vazão média das médias anuais, foram calculadas as médias 
anuais para os dez anos em estudo, que de acordo com Martins e Alexandre (2005), caracteriza a maior vazão 
possível de ser regularizada em uma bacia. 
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Foi utilizado o modelo de Weibull (Quadro 2) para o cálculo da vazão mínima média de sete dias de duração 
com período de retorno de 10 anos (Q7,10). Foram calculadas a vazões diárias médias a cada sete dias do período 
dos dez anos e, a partir delas, foi determinada a vazão mínima de sete dias (Q7) para cada ano. Essas foram 
colocadas em ordem crescente. 

 
Quadro 2:  Métodos utilizados na determinação das vazões da bacia do rio Novo 

MÉTODO FÓRMULA LEGENDA 

Probabilidade de ocorrência 
para cada vazão (P) 

P= mN M: Número de ordem da vazão 
N: Números de anos 

Método de Weibull XT=β. [-ln ( 1- 
1

) ](1/α) 

 

XT : Vazão pelo método de Weibull 
Tr: Tempo de retorno 
N: Número de anos estudados 
m: Número de ordem para vazões médias a cada sete dias 
anuais 
α: Coeficiente

 

Qualidade da água 

Para a análise da qualidade da água do rio Novo foram utilizados os dados referentes ao relatório do 1º trimestre 
de 2017 em função do monitoramento da qualidade das águas superficiais no estado de Minas Gerais gerado pelo 
Instituto Mineiro de Gestão das Água (IGAM).  Neste estudo, é apresentado o resultado de alguns parâmetros 
sobre a qualidade da água dos rios e uma análise em relação aos padrões permitidos na Deliberação Normativa 
COPAM 01/2008 para cursos d’água de classe 2, a qual o rio Novo pertence. Para avaliar a situação, o relatório 
levou em conta, além dos parâmetros de monitoramentos, alguns indicadores, sendo alguns deles: Índice de 
Qualidade da água (IQA), Contaminação por Tóxicos (CT) e Índice de Estado Trófico (IET), na justificativa destes 
itens serem ferramentas importantes na colaboração e construção de um sistema de suporte à tomada de decisões 
de uma bacia hidrográfica, principalmente quanto ao IQA (Silva, 2006). A partir dos dados apresentados no 
relatório, foi feita uma análise e uma comparação com a DN COPAM 01/2008. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Análise morfométrica 

Quanto à análise morfométrica da bacia do rio Novo, encontrou-se os seguintes resultados exemplificados no 
quadro 3. Além dos resultados obtidos neste quadro, foi encontrado pelo método de Strahler a classificação da 
bacia como sendo de 5ª ordem. 

Quadro 3: Resultados dos parâmetros morfométricos da bacia do rio Novo. 

PARÂMETRO RESULTADOS 

Área 1974,92 km² 

Perímetro 377,22 km 

Densidade de Drenagem 0,79 km/km² 

Índice de Sinuosidade do rio 
principal 

1,4 

Coeficiente de Compacidade 2,38 

Fator de Forma 0,101 

Declividade média da bacia 14,17% ou 6,38° 

Declividade média do rio principal 5,5 m/km 
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     O coeficiente de compacidade relaciona a forma da bacia com um círculo. De acordo com Villela e Mattos 
(1975), este índice é um número adimensional que varia com a forma da bacia, independentemente de seu tamanho. 
Sendo assim, um coeficiente próximo a 1 corresponde a uma bacia circular, enquanto para coeficientes maiores 
que um corresponde a uma bacia alongada, quanto mais afastado de 1, mais alongada é a bacia. A bacia do rio 
Novo possui valor bastante afastado de 1, o que implica em uma forma mais alongada da bacia, com consequente 
maior tempo de concentração e menor tendência a picos de enchente. 

    O fator de forma (Kf) relaciona a forma da bacia com um retângulo. Segundo Villela e Mattos (1975), uma 
bacia com Kf baixo é menos suscetível a enchentes do que uma outra bacia com fator de forma maior. Assim, o 
valor encontrado no presente estudo reafirma a baixa tendência a picos de enchentes. 

   O índice de sinuosidade é a relação entre o comprimento do rio principal e a distância vetorial do mesmo, o qual 
pode expressar a velocidade de escoamento do rio principal - quanto maior a sinuosidade, menor a velocidade de 
escoamento, uma vez que maior será a dificuldade de se atingir o exutório. Segundo Freitas (1952), índices de 
sinuosidade entre 1 e 2 indicam formas transicionais entre retilíneos e super sinuosos, como é o caso do rio Novo 
(I = 1,4). 

A declividade do terreno consiste entre variação de altitude entre dois pontos do terreno e a distância horizontal 
que os separa. De acordo com a classificação de relevo pela declividade, desenvolvido pela EMBRAPA (1979), a 
bacia do rio Novo pode ser discriminada como um relevo ondulado. 

A densidade de drenagem apresenta uma indicação da eficiência de drenagem da bacia. Segundo Villela e 
Mattos (1975), a densidade de drenagem de bacias hidrográficas varia de 0,5 km/km² (para bacias com drenagem 
pobre) a 3,5 km/km² ou mais (para bacias excepcionalmente bem drenadas). A bacia do rio Novo apresenta 
moderada densidade de drenagem (D = 0,79 km/km²), segundo classificação de Beltrame (1994), implicando em 
uma bacia com área de permeabilidade moderada. 

A curva hipsométrica é a representação gráfica das variações de altitude em uma bacia em relação à área. 
(Figura 2) (Borsato e Martoni, 2004). Esta curva também é importante na relação de precipitação e temperatura 
(Santos et al., 2012), segundo Borsato e Martoni (2004) variações grandes de altitude dentro da bacia são 
responsáveis por diferenças significativas de temperaturas e de precipitação. A cada 150 metros de elevação a 
temperatura pode cair cerca de 1ºC a depender da umidade do ar (Woodcock, 1976 apud Borsato e Martoni, 2004). 
A bacia do rio Novo está inserida entre as cotas de 200 e 1400 metros. No entanto, cerca de 80% de sua área está 
compreendida entre as cotas de 200 e 800 metros, e apenas cerca de 2% entre 1000 e 1400 metros. 

Figura 2: Curva Hipsométrica do rio Novo. Fonte própria. 

 

Através da análise do mapa de uso e ocupação do solo da bacia do rio Novo (figura 3) percebe-se uma cobertura 
do solo fortemente marcada por pastagens (vegetação rasteira), explicitando a vulnerabilidade da bacia, visto a 
susceptibilidade de erosão das encostas e taludes e carreamento de excretas animais provenientes desse tipo de 
cobertura para os corpos hídricos. Assim, quando combinados com solos muito intemperizados, como é o caso do 
Latossolo, ocorre o aumento do carreamento de partículas para o corpo hídrico (OLIVEIRA, 2011). Por se tratar 
de uma área densamente urbanizada devido às cidades componentes da bacia, a presença de área construída 
(urbanizada) manifesta-se em diversas partes da área delimitada para o estudo, restando para as áreas florestadas 
apenas as regiões mais altas (entorno da bacia) e pontos salpicados pelo mapa. 
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Figura 3: Cobertura do Solo da Bacia do Rio Novo 

 

Ressalta-se ainda, que segundo a carta disponibilizada pela Embrapa, pode-se definir que são mais típicos na 
bacia, em ordem de maior predominância: a presença de Latossolo Vermelho e Amarelo em toda a bacia, 
Cambissolo Háplico (no Centro e pequena parte no Noroeste) e por último Argissolo Vermelho-Amarelo (pequena 
parcela ao Norte), conforme demostrado na figura 4. 

Figura 4: Solos Predominantes – Bacia Hidrográfica do Rio NovoTipologia d
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Vazões de referência 

No presente estudo, os valores encontrados para Q90 e Q95, a partir da Curva de Permanência, são de 7,04 
m³/s e 6,41 m³/s, respectivamente. O valor de  encontrado foi de 17,14 m³/s. Já o valor encontrado para a 
Q7,10 foi de 4,60 m³/s, contudo, como a Bacia do Rio Novo encontra-se no estado de Minas Gerais, o limite de 
captações a serem outorgados é de 50% da Q7,10, ou seja, 2,30 m³/s. 

Qualidade da água 

O rio Novo possui apenas uma estação de medição de qualidade da água, a BS046, situada no município de 
Cataguases. O relatório do 1º trimestre de 2017, realizado pelo IGAM, aponta uma concentração de 388% de E. 
Coli acima do padrão estabelecido pela DN Copam/CERH nº1/2008. Além disso, o relatório apresenta como 
resultado o IQA de 59,9, CT qualificado como baixo e o IET com valor de 55,4. O relatório realiza também uma 
comparação entre os anos de 2016 e 2017, apontando um decréscimo do IQA que possuía valor de 69,3, acréscimo 
no IET que era de 45,1, e manteve o CT classificada como baixa. 

O IQA, conforme a ANA (2018), foi desenvolvido para avaliar a qualidade da água bruta almejando seu uso 
para abastecimento público, após tratamento, sendo que grande parte dos parâmetros utilizados no seu cálculo, são 
na maioria indicadores de contaminação causadas pelo lançamento de esgotos domésticos. Ainda conforme a ANA 
(2018), o IQA apresenta uma avaliação da qualidade da água com algumas limitações, pois este índice não analisa 
parâmetros importantes para o abastecimento público, como substâncias tóxicas, protozoários patogênicos e 
substâncias que interferem nas propriedades organolépticas da água. Em Minas Gerais, o IQA possui avaliação de 
razoável para faixa de 51 – 70, portanto, verifica-se que mesmo que tenha ocorrido uma piora no estado de 
qualidade do rio Novo entre os anos de 2016/2017, entretanto considerando esse índice, o rio ainda se classifica 
como “razoável”. 

O índice CT avalia a presença de algumas substâncias tóxicas no curso d’água, sendo classificada em Baixa, 
Média ou Alta (ANA, 2018). Conforme dito anteriormente, o rio Novo classifica-se como baixa, ou seja, a 
ocorrência de concentrações iguais ou inferiores a 20% dos limites de classe do seu enquadramento exigidos pela 
norma. 

O índice IET tem por finalidade classificar o corpo d’água em graus de trofia, ou seja, avaliar a qualidade da 
água quanto ao enriquecimento de nutrientes e seu efeito no crescimento de algas, ou no aumento de macrófitas 
aquáticas (ANA, 2018). Assim, verifica-se que o rio Novo, para o ano de 2016 estava no estado ultraoligotrófico 
(47 ≤ IET), ou seja, corpo d’água limpo, de produtividade muito baixa e concentrações insignificantes de 
nutrientes, não havendo prejuízos aos usos da água. Já para o ano de 2017, o rio Novo, encontrava-se na faixa de 
mesotrofia (52<IET=59), ou seja, corpo d’água com produtividade intermediária, podendo ocorrer implicações 
sobre a qualidade da água, mas na maioria dos casos, em níveis aceitáveis. 

A Escherichia coli é a principal bactéria do grupo de coliformes termotolerantes, sendo abundante nas fezes 
humanas e de animais. Essa bactéria é encontrada em esgotos, efluentes tratados e águas naturais sujeitas a 
contaminação recente por seres humanos, atividades agropecuárias, animais selvagens e pássaros. Diferentemente 
dos coliformes totais e termotolerantes, a E. coli, garante que a contaminação é exclusivamente fecal, porém, não 
há garantia de que a contaminação seja humana, uma vez que pode ser encontrada também nas fezes de outros 
animais (von Sperling, 2005). 

Conforme apontado no relatório do 1º trimestre de 2017, realizado pelo IGAM, percebe-se que a contaminação 
fecal é o único parâmetro que não está em conformidade com a legislação, possuindo em 2017, o maior valor em 
sua série histórica de 20 anos (1997 – 2017). Vale ressaltar que em relação aos outros parâmetros analisados, 
enriquecimento orgânico e substâncias tóxicas, o Rio Novo está em conformidade com a Norma. 

Ressalta-se que a desconformidade do parâmetro de E. Coli pode ser explicado pelo lançamento de efluentes 
domésticos no curso d’água sem o devido tratamento, além do carreamento de fezes de animais facilitada por conta 
da expressiva vegetação rasteira presente na bacia. 

 

CONCLUSÃO 

Através da análise dos parâmetros morfométricos calculados pode-se chegar a algumas conclusões em relação 
à dinâmica da bacia hidrográfica do rio Novo. Os parâmetros morfométricos obtidos para a bacia indicaram boa 
permeabilidade dos solos devido às tipologias encontradas na bacia e baixa susceptibilidade a enchentes segundo 
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o coeficiente de compacidade e o fator de forma encontrados. A mesma possui capacidade de drenagem moderada 
de acordo com a densidade de drenagem encontrada, isto é, não há alto risco de picos de enchente, e baixo risco 
de erosão devido à declividade média da bacia e do rio principal ser pouco acentuada. Contudo, devido à 
predominância de pastagens na bacia, a erodibilidade pode se acentuar, além da susceptibilidade de deterioração 
da qualidade da água por conta dos sedimentos e das excretas de animais. 

Destaca-se que o conhecimento das vazões de referência é fundamental para a gestão de recursos hídricos, 
sendo que o estudo pôde verificar que a vazão Q7,10 foi a mais conservativa, tendo em vista que apresentou o 
menor valor. Já quanto à qualidade da água, conclui-se que a bacia do Rio Novo pode estar sofrendo influência 
negativa devido à ocupação antrópica, fato evidenciado pelo parâmetro E. coli indicando possível contaminação 
por esgotos domésticos e/ou fezes de animais. De acordo com o IQA, a qualidade da água da bacia foi considerada 
razoável. 

Verifica-se também, a deterioração da qualidade do rio Novo ao se comprar o ano de 2016 e 2017, necessitando 
de maiores estudos para verificar a fonte de contaminação de origem fecal, e do aumento do estado trófico, que 
tudo indica, estar relacionadas ao lançamento de efluentes domésticos sem tratamento no corpo hídrico. 

Portanto, conclui-se que com base nos parâmetros morfométricos calculados e em condições normais de 
precipitação, que a bacia possui de baixa a moderada susceptibilidade a enchentes. No entanto, a cobertura do solo 
da bacia pode ser um fator influente nas cheias ocorrentes na região, assim como podem estar potencializando a 
deterioração da qualidade das águas monitoradas. 
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RESUMO 

O estudo contempla o ribeirão das Rosas, um ribeirão bastante peculiar, pois tem sua origem em uma região 

rural logo após atravessa uma área urbana, onde ocorre lançamento de efluentes sem tratamento prévio, e adentra 

ao o Campo de Instrução e Centro de Educação Ambiental e Cultura (CI/CEAC) do Exército Brasileiro 

localizado no município de Juiz de Fora. O CI/CEAC  possui uma extensa área verde conservada , onde existe a 

preservação da mata ciliar em praticamente toda a extensão do ribeirão.O objetivo do presente trabalho foi 

analisar previamente a qualidade e quantidade de água dentro do CI/CEAC fazendo uma correlação entre a 

qualidade e quantidade e, a influência da área preservada nesses parâmetros. Para isso foram escolhidos 3 pontos 

de amostragem e foram realizadas 2 campanhas em diferentes estações do ano. Foram analisados 15 parâmetros 

físico-químicos para avaliar a qualidade da água, esses valores foram comparados com a Resolução CONAMA 

357/COPAM 2008. Observou-se uma melhora considerável na qualidade comparando o primeiro e último ponto. 

Observou- se uma relação da qualidade da água com a vazão e desta com a precipitação na região. Verificou-se 

uma influência positiva da área preservada na melhoria da qualidade da água do ribeirão das Rosas.  

 

Palavras-chave: poluição, legislações, recursos hídricos. 

 

INTRODUÇÃO 

QUALIDADE DA ÁGUA 

O oxigênio dissolvido (OD) em um corpo d’água está associado ao oxigênio destinado à manutenção dos 

organismos aeróbios presentes no meio (ZORZIN et al., 2011). Tal fator é um indicador essencial e primário 

para a análise de qualidade da água, devendo ser constantemente monitorado, é o principal parâmetro de 

caracterização da poluição da água (VON SPERLING, 2005). Esse parâmetro sofre influências de fatores como 

temperatura, precipitação, vegetação e poluição da água. O pH indica uma condição de acidez, alcalinidade ou 

neutralidade da água (BUZELLI & CUNHA-SANTINO, 2013). O excesso de matéria orgânica contribui para 

reduzir o pH na água devido à liberação de gás carbônico decorrente de compostos orgânicos ácidos e da 

decomposição, dando origem ao ácido carbônico em meio aquoso, além disso, o pH pode interferir na 

solubilidade de nutrientes. A temperatura influencia vários parâmetros como tensão superficial e a viscosidade 

(ANA, 2009). A elevação da temperatura acarreta o aumento da taxa das reações físicas, químicas e biológicas, e 

a intensificação da decomposição da matéria orgânica (VON SPERLING, 2005). Do ponto de vista físico, a 

temperatura é inversamente proporcional à concentração de OD (NOZAKI et al., 2014). Por conseguinte, no 

período mais quente, há baixas concentrações de OD, tanto pela diminuição da solubilização dos gases quanto 

pela intensificação dos processos de degradação (BUZELLI & CUNHA-SANTINO, 2013).A condutividade 
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elétrica (CE) está diretamente relacionada com a presença de íons dissolvidos na água, podendo também sofrer 

variações de acordo com a temperatura e o pH. Valores elevados de CE podem indicar características corrosivas 

da água (BUZELLI & CUNHA-SANTINO, 2013). 

A salinidade da água é definida pela quantidade de sais dissolvidos, determinada pela condutividade elétrica. 

A condutividade, quando transformada em salinidade, possibilita a classificação da água como doce, salobra ou 

salgada. Um ponto a se considerar é o fato de que a salinidade é maior no verão e menor no inverno. A 

evaporação pode, também, aumentar a salinidade, por outro lado, as chuvas costumam diminui-la (NOZAKI et 

al., 2014).Os sólidos dissolvidos totais (SDT) são uma medida de todas as substâncias orgânicas e inorgânicas 

dissolvidas em um dado líquido, revelando a proporção de diferentes sólidos (ZORZIN et al., 2011). De acordo 

com a Companhia de Saneamento do Estado de São Paulo (SABESP) a análise de sólidos tem importância no 

acompanhamento da qualidade de água, pois uma quantidade excessiva contribui negativamente nos parâmetros 

de cor, turbidez e microbiológicas.A cor da água de um manancial é, principalmente, devido a decomposição da 

matéria orgânica, quando de forma natural, ou a despejos industriais e esgoto doméstico, quando antropogênica. 

A cor aparente deve-se também a uma parcela relacionada a turbidez, já a cor verdadeira, é obtida após 

centrifugação ou filtração (VON SPERLING, 2005). A turbidez da água é devida à presença de materiais sólidos 

em suspensão. Pode ser provocada pela presença de algas, partículas de rocha ou areia, quando de forma natural 

e por processos de erosão ou provocada pela presença de microorganismos e partículas de despejos domésticos e 

industriais. (ZORZIN et al., 2011; VON SPERLING, 2005).   

Os íons nitrato (NO
3-

) e nitrito (NO
2-

) podem aparecer como contaminantes da água, um fator preocupante. 

Em um curso hídrico, a forma predominante do nitrogênio indica o estágio de poluição ocasionada pelo 

lançamento de poluentes orgânicos a montante do ponto de análise. Se a poluição é recente, o nitrogênio 

apresenta-se na forma de nitrogênio orgânico ou amônia. Se a poluição é antiga, o nitrogênio apresenta-se 

basicamente na forma de nitrato (VON SPERLING, 2007). O fósforo é um nutriente essencial para o 

crescimento dos organismos, sendo um fator limitante da produtividade nos corpos d’água,e é apontado como o 

principal responsável pela eutrofização artificial de ecossistemas aquáticos (BUZELLI & CUNHA-SANTINO, 

2013; PIVELI & KATO, 2005 apud EMBRAPA 2017). O ferro pode se apresentar nas águas nos estados de 

oxidação Fe
+2

 e Fe
+3

 (VON SPERLING, 2005). Apesar de não se constituir em um composto tóxico, traz 

diversos problemas para o abastecimento público de água, conferindo cor e sabor à água.  

A Escherichia coli – E.coli é um organismo que presente em corpos hídricos pode indicar a contaminação 

fecal, ou seja, lançamento de esgoto nas águas. Sua presença pode deteriorar a qualidade microbiológica e trazer 

riscos a quem consome ou tem contato com água contaminada. (VILHENA, DUARTE, JUNIOR, 2008 apud 

PERES et al, 2017). A demanda química de oxigênio (DQO) é um indicador de matéria orgânica que pode ser 

biodegradável ou não (VALENTE et al., 1997). Embora as resoluções CONAMA 357/05 e COPAM 2008 não 

façam referência a esse parâmetro algumas legislações estaduais já estabelecem limites para esse parâmetro em 

seus padrões de lançamento (AQUINO et al., 2006). Denomina-se Demanda Bioquímica de Oxigênio (DBO) a 

quantidade de oxigênio dissolvido na água necessária para decompor a matéria orgânica. A matéria orgânica não 

é um poluente, porém seu lançamento em corpos hídricos pode acarretar um desequilíbrio entre a produção e o 

consumo de oxigênio (BRAGA et al., 2002 apud ANDRADE, 2010). De acordo com a Companhia de 

Saneamento do Estado de São Paulo (SABESP) a análise de sólidos tem importância no acompanhamento da 

qualidade de água, pois uma quantidade excessiva contribui negativamente nos parâmetro de cor, turbidez e 

microbiológicas. De acordo com (PALMA-SILVA, 1999 apud DONADIO et al., 2005) o nitrogênio é um 

elemento presente nos ecossistemas aquáticos, atuando como fator limitante na produção primária. 

Segundo a Resolução CONAMA 357/COPAM 2008, para o enquadramento dos corpos hídricos de água 

doce na classe 1, o valor máximo permitido para SDT é de 500 mg/L, o valor mínimo necessário para OD é de 6 

mg/L, o pH deve variar entre 6 e 9, o valor máximo para turbidez é de 40 UNT, os teores máximos tolerados de 

nitrato e nitrito são 10,0 mg/L e 1,0 mg/L respectivamente, a concentração limite de ferro é de 0,3 mg/L, e a cor 

deve manter o nível de cor natural do recurso hídrico e para a classe 2 ela não deve exceder 75 mg Pt/L. 

VAZÃO 

A qualidade da água esta diretamente relacionada à vazão e esta diretamente correlacionada com a 

precipitação. Mas especificamente, existe uma ligação direta entre a qualidade e a quantidade, pois alguns 

parâmetros de qualidade aumentam com o escoamento superficial que carrega vários elementos ao corpo 

receptor (FRITZSONS et al., 2003). 
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A vazão é uma grandeza importante para avaliação da quantidade de água e caracteriza o escoamento de um 

corpo hídrico (PINTO et al., 1973). O conhecimento da vazão fornece subsídios para tomadas de decisão, como 

por exemplo, o estabelecimento de outorga para diversos fins ou para elaborar projetos de transposição de um rio 

(CASSIOLATO & ALVES, 2017). De acordo com Porto (2001) quando não se tem conhecimento mínimo sobre 

as vazões, os projetos podem ser menos precisos, com isso os resultados são duvidosos levando muitas vezes a 

aumentar o custo ou a terem um risco acima do previsto. 

Existem vários métodos para a medição de vazão. O método o volumétrico utiliza a relação entre volume e 

tempo para a obtenção da vazão, normalmente utilizado em pequenos corpos hídrico como nascentes pequenos 

córregos, onde se tem dificuldade de calcular uma área e uma velocidade. Por ser um método difícil de ser 

efetuado e muitas vezes impreciso é pouco utilizado (PORTO et al., 2001). Outro método utilizado é o método 

área x velocidade. Esse método consiste em utilizar hastes graduadas para fazer a batimetria e determinar a área 

molhada. Para obtenção da vazão multiplica-se a área pela velocidade do rio. Existem vários métodos para 

calcular a velocidade de um rio, dentre eles, o método do flutuador, molinete hidrométrico e flowtracker. 

Outro método muito utilizado é o método do molinete hidrométrico. O molinete é um equipamento composto 

por uma hélice, de acordo com Pinto et al. (2016), a energia cinética do rio em contato com a hélice a faz girar. 

O molinete é acoplado a um “conta-giros” que registra o número de voltas dado pela hélice e o tempo gasto para 

fazê-lo com isso tem-se a velocidade expressa em giros por segundo (PORTO et al. 2001). O molinete é 

posicionado nas verticais que são utilizadas para a batimetria, obtendo-se para cada uma, o valor da velocidade. 

A velocidade média da seção é dada pela curva de calibração do equipamento. Depois de calculada a velocidade 

média basta multiplicá-la pela área molhada e obtém se a vazão. O método do flutuador é o mais simples para 

aplicação e consiste em delimitar dois pontos separados por distância conhecida ao longo do leito do rio e soltar 

um flutuador. O tempo entre um ponto e outro é marcado com o auxílio de um cronômetro e desta forma obtém-

se a velocidade superficial do curso d’água.  

OBJETIVO 

O objetivo desse estudo foi analisar de forma preliminar, a qualidade e quantidade da água em três pontos, ao 

longo do Ribeirão das Rosas no trecho localizado no Centro de Instrução e Centro de Educação Ambiental e 

Cultura (CI/CEAC) do Exército Brasileiro em Juiz de Fora – MG. 

MATERIAIS E MÉTODOS 

CARACTERIZAÇÃO DA ÁREA DE ESTUDO 

De acordo com COPAM número 016de 24 de setembro de 1996 que dispõe sobre o enquadramento das 

águas estaduais da bacia do rio Paraibuna enquadra o ribeirão das Rosas e seus afluentes de margem esquerda e 

direita como classe 1. O ribeirão das Rosas, por estar localizado na área urbana da cidade, recebe efluente bruto 

de bairros da cidade de Juiz de Fora, porém, ao entrar na área do CI/CEAC, passa por uma extensa área verde 

conservada, desaguando, posteriormente no rio Paraibuna. O estudo foi realizado em 3 pontos de amostragem ao 

longo do ribeirão em trecho localizado dentro da área CI/CEAC numa região com cobertura vegetal preservada e 

a mínima influência antrópica (Quadro 1). 

Quadro 1: Descrição dos pontos de amostragem ao longo do ribeirão das Rosas 

Pontos Descrição 

1 Localizado na entrada do campo de instrução, logo após a saída do bairro Granjas Bethânia, onde 

se lançam efluentes sem tratamento prévio no ribeirão. Cor e odor condizentes com lançamento 

de esgoto bruto. 

2 Localizado no Centro do Campo de Instrução, trecho com mata ciliar, sem lançamentos de 

qualquer tipo de efluentes, e contribuições de nascentes. Cor e odor melhores. 

3 Localizado próximo a foz do ribeirão das Rosas, trecho com mata ciliar, sem lançamentos de 

quaisquer tipos de efluentes e contribuições de nascentes. Cor e odor melhores.  
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Figura 1: Mapa com os pontos de coleta de dados (Fonte: Google Earth) 

 

QUALIDADE DA ÁGUA 

Foram escolhidos três pontos: ponto 1 localizado na divisa do ribeirão com o bairro Granjas Betânia a 

montante, ponto 2, próximo à sede do CI/CEAC e ponto 3, próximo a um sítio próximo a sua foz junto ao rio 

Paraibuna. Nos dias 26/09/2017 e 11/04/2018 foram realizadas a primeira e a segunda campanha, 

respectivamente, nas quais foram medidas a vazão e a qualidade da água. Para a medição dos parâmetros “in 

loco” foram utilizadas sondas multiparamétricas para obtenção dos seguintes parâmetros: temperatura, CE, pH, 

SDT, salinidade e OD. Os parâmetros físico-químicos de turbidez, cor aparente, cor verdadeira, nitrito, nitrato e 

ferro foram obtidos em análises realizadas no Laboratório de Qualidade Ambiental (LAQUA) do Departamento 

de Engenharia Sanitária e Ambiental da Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF), seguindo os métodos 

preconizados no Standart Methods for the Examination of Water and Wastewater (APHA 2012). Para análise 

dos parâmetros foi utilizada uma amostra integrada entre dois ou três pontos ao longo da seção dependendo do 

trecho, composta pela margem direita, centro e margem. Á exceção foram os parâmetros OD e E.coli que foram 

analisados a partir de amostras simples. As amostras e procedimentos de campanha estão de acordo com a NBR 

9898 (ABNT, 1987).Os resultados foram comparados com a Resolução CONAMA 357 (BRASIL, 2005) e a 

Deliberação Normativa conjunta COPAM 1/2008 (MINAS GERAIS, 2008). 

VAZÃO 

Para o cálculo da vazão do ribeirão das Rosas utilizou-se o método da área x velocidade. Para determinação 

da área fez-se a batimetria de cada seção e a velocidade obtida pelo método do flutuador. Esse método foi 

escolhido por ser o mais viável levando-se em conta as condições do ribeirão na data das coletas. Para o cálculo 

da velocidade média do ribeirão utilizou-se um flutuador esférico com 10 cm de diâmetro. Para a medição da 

velocidade mediu-se a largura do ribeirão, a distância estipulada para o deslocamento do flutuador foi de 3 

metros e o tempo gasto para percorrê-la marcado. Foram realizadas 5 repetições em cada seção. Tendo área e 

velocidade média da seção, a vazão foi calculada. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

QUALIDADE DA ÁGUA  

Durante os trabalhos de campo pode-se observar, durante a primeira campanha, no ponto 1 um cheiro forte, 

água com cor escura, presença de vermes e animais (rato). Já na segunda campanha percebe-se uma maior 

densidade da mata ao redor, porém permanece o mau cheiro. Esse ponto está localizado próximo ao limite entre 

o CI/CEAC e os bairros a montante pelos quais o ribeirão passa havendo lançamento direto de efluentes in 

natura. No ponto 2 percebe-se cor escura, cheiro ruim, porém mais suave, e presença de peixes como o cascudo 

na primeira campanha, na segunda há ausência de odor.No ponto 3, não houve a percepção de mau cheiro em 

nenhuma das campanhas. Em todos os pontos medidos havia presença de mata ciliar, e nos pontos 1 e 3 não foram 

observadas ações antrópicas, diferente do ponto 2 onde havia a presença de uma ponte no local do ribeirão. O aumento da 

vazão do ponto 1 para o ponto 2 em ambas as campanhas, aliada à crescente autodepuração ao longo do decorrer do 

ribeirão contribuíram para que se ocorresse uma diminuição do odor neste ponto. 
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A Resolução CONAMA 357/2005 não determina valor específico para condutividade (Figura 1A), porém, de 

acordo com Von Sperling (2007), as águas naturais apresentam condutividade na faixa de 10 a 100 μS/cm, e em 

ambientes poluídos por esgotos domésticos ou industriais os valores podem chegar até 1000 μS/cm nesse estudo 

a condutividade variou entre 110 e 170 μS/cm. Para título de comparação, em uma avaliação da qualidade da 

água realizada por Marmontel e Rodrigues (2015) no Córrego Pimenta- SP encontraram teores de 10,7µS/cm a 

139,0 μS/cm. Verifica-se uma tendência de aumento da condutividade na coleta 1 ao longo dos pontos ao 

contrário da coleta 2 onde ocorre uma tendência inversa (Figura 1A). Os valores encontrados de temperatura não 

variaram ao longo dos pontos, sendo a temperatura média da primeira campanha de 18,26 ºC e da segunda 

campanha de 20,93 ºC (Figura 1B). Os resultados obtidos (Figuras 1B e 1C) estão de acordo com a Resolução 

CONAMA 357/COPAM 2008 para salinidade (valor máximo para a salinidade em corpos hídricos de água doce 

classe 1 é 0,5 ‰) sendo que neste estudo o maior valor foi de 0,09‰. Para SDT obtiveram-se valores muito 

próximos nos 3 pontos, evidenciando que o SDT estava praticamente constante no trecho estudado com 77 mg/L 

na média sendo os valores da segunda campanha menores que os da primeira (Figura 1D). 

Figura 1: Variações dos parâmetros Temperatura (A), Salinidade (B), SDT(C) e CE (D) nos pontos 1, 2 e 3 ao longo 

do Ribeirão das Rosas nas duas campanhas realizadas. 

  

  

Verificou-se que o parâmetro OD estava fora dos padrões previstos nas legislações nos três pontos medidos 

para a primeira campanha, já na segunda campanha verificou-se que o OD se manteve dentro dos padrões para 

classe 1 (Figura 2A). Algumas hipóteses plausíveis para os resultados encontrados fora dos padrões são: elevada 

concentração de matéria orgânica evidenciada pela elevada DBO neste ponto de 12mg/L em decorrência dos 

lançamentos de efluentes dos bairros a montante, baixa pluviosidade na primeira campanha, além disso, o curso 

fluvial, nesse ponto, possuir um regime pouco turbulento (diminuindo a aeração do meio).Verifica-se que após o 

ponto 1 há um incremento na concentração do OD, devido a reaeração já que neste trecho há a presença de 

quedas d’água. Contudo, não foi o suficiente para que o OD atingisse a concentração necessária para seu 

enquadramento. Do ponto 2 para o ponto 3 observa-se novamente uma pequena diminuição do OD, a montante 

do ponto 3 há um pequeno córrego afluente do ribeirão das Rosas que também recebe efluentes contaminados da 

área urbana da cidade. Na segunda campanha, os resultados se encontram dentro dos parâmetros, e a explicação 

mais plausível para o caso é que no mês em estudo houve muitas chuvas, o que acabou por aumentar a diluição 

dos efluentes lançados. Novamente observa-se uma leve tendência no aumento do OD entre o ponto 1 e 2 e 

novamente uma queda entre o ponto 2 e 3. Valores de OD muito baixos como os encontrados nas análises 

influenciam negativamente o meio, de forma a prejudicar a vida aquática aeróbia (peixes, microorganismos e 

plantas) que vive no local (VON SPERLING, 2005;ZORZIN et al., 2011;NOZAKI et al., 2014). 
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Figura 2: Variações dos parâmetros OD (A), pH (B), Cor Aparente (C), Cor Verdadeira (D), Turbidez (E), Nitrato (F) 

e Ferro (G) nos pontos 1, 2 e 3 ao longo do Ribeirão das Rosas nas duas campanhas realizadas 

 

 

 

 

  

Verifica-se que o pH do ribeirão se encontra dentro da faixa estabelecida, de 6 a 9, nos 3 pontos medidos 

(Figura 2B), entretanto, observa-se uma tendência de redução dos valores, mesmo assim ainda permanecem em 

conformidade com a Resolução CONAMA 357/2005 e COPAM 2008. A diminuição dos valores de pH pode ser 

proveniente da degradação da matéria orgânica com formação de ácidos orgânicos provenientes da mesma. 

Percebe-se que houve uma queda dos valores do parâmetro cor verdadeira, e da turbidez (Figuras 2C e2D), o que 

condiz com a situação do ribeirão das Rosas, pois o ponto 1 é o mais poluído. Também se percebe que os valores 

de cor verdadeira estão abaixo dos 75uC previstos para classes de água 2, para classe 1 não há dados numéricos 

na legislação, apenas que a cor deve manter o nível de cor natural do recurso hídrico em mgPt/L, o que dificulta 

a sua análise. Contudo, devido a variação de cor verdadeira em ambas as campanhas se evidenciam que o corpo 

hídrico não mantém o nível de cor (visto que este reduz), corroborando que há impactos com relação a cor no 

mesmo e que este não está de acordo com a legislação (Figura 1C). Para turbidez está previsto o valor máximo 

de 40UNT, porém os valores encontrados estão todos superiores (Figura 1D). Em relação ao acréscimo da 

turbidez na segunda campanha, acredita-se que seja devido à época das chuvas que vêm ocorrendo no mês em 

análise conforme verificado em outros estudos (ROCHA & COSTA, 2015). 

Observa-se que os valores encontrados de nitrato em todos os pontos se enquadram dentro do limite máximo 

observando um aumento do mesmo ao longo do ribeirão,possivelmente devido ao processo de nitrificação 

(Figura 2E).Na determinação dos valores de nitrito, observou-se que para todos os pontos medidos registrou-se 

zero,portanto,se enquadrando na legislação.Para o ferro todos os pontos estão acima da concentração máxima 

estabelecida (Figura 1F).A bacia hidrográfica da região é composta basicamente por latossolo vermelho-amarelo, 

esse tipo de solo varia de cores vermelhas muito escuras a amareladas e é enriquecido de óxido de ferro e de 

alumínio, o que possivelmente está relacionado aos altos teores de ferro encontrados na água. A concentração de 
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ferro normalmente encontrada para regiões com esse tipo de latossolo é em torno de 142 g por 1kg de solo 

(EMBRAPA, 2017). 

 Na Figura 3A, observam-se que os ST se mantiveram constantes nas duas campanhas o único ponto que saiu 

da tendência dos 3 pontos foi o ponto 2 na primeira campanha uma justificativa plausível é que o ponto dois são 

regiões com muita pedra e turbulência, pode ter ocorrido um revolvimento do fundo do ribeirão aumentando 

consideravelmente seu valor. Na Figura 3B tem - se o nitrogênio amoniacal de acordo com CONAMA 

357/COPAM 2008 o valor máximo é de 3,7 mg/L para o pH correspondente (Figura 3B). Sendo todos os valores 

da coleta 1 acima da legislação e todos os pontos da coleta 2 de acordo com a mesma. O elevado valor de 

nitrogênio amoniacal é compatível o com lançamento de esgoto bruto e seu decaimento condizente com uma 

nitrificação corroborada pelo aumento do nitrato. Na Figura 3C observa-se o parâmetro E.coli, o qual não foi 

realizado na segunda campanha. Apenas no ponto 1 o valor de E. coli supera os valores estabelecidos pela 

CONAMA 357/COPAM2008 sendo relacionado com o lançamento de esgoto a montante deste local..Já nos 

pontos 2 e 3 ocorre o decaimento bacteriano e os valores se enquadram aos da norma. 

Figura 3: Variações dos parâmetros Sólidos Totais (A), Nitrogênio(B), E. coli (C), DBO (D), DQO (E) e 

Fósforo (F) nos pontos 1, 2 e 3 ao longo do Ribeirão das Rosas nas duas campanhas realizadas 

  

  

  

 De acordo com a Figura 3D, a DBO se manteve fora do padrão estabelecido pela CONAMA 357/CONAMA 

2008 em todos os 3 pontos de análise nas duas campanhas. Comprovando a alta concentração de matéria 

orgânica no ribeirão, condizente com o lançamento de esgoto bruto. Na primeira campanha observa se no ponto 

1 o maior valor encontrado de DBO, condizente com a presença de esgoto. Observou-se uma queda considerável 

do valor nos pontos 2 e 3 em relação ao ponto 1, devido a ausência de lançamento de esgotos no ribeirão e por 

ser uma área com vegetação ciliar preservada  contribuindo para sua autodepuração.Não se obteve valores de 

DBO no ponto dois na segunda campanha. No ponto 3 observa-se um aumento na DBO, como há a contribuição 
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de um pequeno tributário nesse trecho, que inclusive recebe esgoto advindo de bairros próximos, pode ser que 

este tenha contribuído para este aumento. Este fato também foi observado para a DQO (Figura 3E), contudo em 

menor escala. Com a continuação do monitoramento poderá se verificar se de fato é uma característica do local a 

influencia por esses lançamentos ou se foi um episódio isolado.  

 Na Figura 3E observa-se a variação do parâmetro DQO que não possui valores estabelecidos para seu 

lançamento. A DQO está relacionada com a matéria orgânica biodegradável ou não. As duas campanhas 

seguiram o mesmo padrão de diminuição da DQO, devido a degradação da matéria orgânica biodegradável. Os 

valores da segunda campanha são menores que o da primeira seguindo um padrão geral condizente com o 

período de realização da campanha um período de chuvas intensas. O limite para a presença de fósforo na água 

estabelecido pela CONAMA 357/COPAM 2008 é de 0,1 mg/L, em todos os pontos das duas campanhas o 

fósforo está superior ao limite estabelecido (Figura 3F). O fósforo pode ser de origem natural, está presente na 

composição das rochas e quando ocorre o escoamento superficial pode ser carreado para os corpos d’água. Mas, 

também, pode ser de origem antrópica, lançamento de esgoto bruto sem tratamento e por insumos agrícolas que 

são carreados no escoamento superficial da água. De acordo com Buzelli (2013) o acúmulo desse nutriente no 

corpo hídrico favorece a desenvolvimento de algas e macrofilas, fazendo aumentar a produção primária levando 

ao processo de eutrofização.      

VAZÃO 

Foram realizadas medidas de vazão nos três pontos amostrados, com exceção do ponto 3 na segunda coleta 

devido a  problemas técnicos que impossibilitaram sua medição. Na primeira campanha observa-se que entre os 

pontos1 e 2 ocorre um aumento da vazão de 0,28m
3
/s para 0,57m

3
/s, isto se deve provavelmente a presença de  

pequenos tributários no trecho em estudo, o mesmo foi observado na segunda campanha onde a vazão entre 

esses pontos passou de 0,81m
3
/s para 0,97m

3
/s. Na primeira campanha verificou-se uma diminuição considerável 

da vazão entre o ponto 2 e 3, varias hipóteses foram levantadas considerando-se que não há captação entre esses 

pontos. Na segunda campanha, não foi possível realizar a medição da vazão no ponto 3, sendo assim, não se 

pode confirmar a variação da vazão entre os pontos 1 e 2.  As causas dessa variação de vazão entre estes pontos 

2 (0,57m
3
/s) e 3 (0,15m

3
/s) o que será alvo de investigação nas próximas campanhas. Na segunda campanha 

verificou-se uma vazão consideravelmente maior que na primeira, isto se deve ao fato da mesma ter sido 

realizada no mês de março no qual houve em dias anteriores a coleta incidência de chuvas na região, sendo que 

foi registrado aproximadamente 55 mm no dia 04 de março e posteriormente três eventos de precipitação 

menores até o dia da coleta. Enquanto na primeira campanha realizada em setembro de 2017 não houve 

ocorrência de chuvas até o dia da coleta. Esse aumento na vazão refletiu nos valores dos parâmetros de qualidade 

da água podendo-se observar uma melhora na qualidade quando comparados dos dados obtidos para a segunda 

campanha em relação a primeira. Isto se deve a maior diluição dos despejos tendo em vista o aumento da vazão. 

Figura 4: Vazão média no ribeirão das Rosas. 

 

 

 

 

 

Ponto 1 2 3

VelocidadeMédia (m/s) 0,17 0,42 0,24

Largura (m) 3,60 3,70 2,65

Áreas medidas (m²) 1,63 1,36 0,62

Vazão (m³/s) 0,28 0,57 0,15

Vazão média  (m³/s)

Ponto 1 2 3

VelocidadeMédia (m/s) 0,29 0,85 -

Largura (m) 4,75 4,80 -

Áreas medidas (m²) 2,83 1,14 -

Vazão (m³/s) 0,81 0,97 -

Vazão média (m³/s) 0,89

Coleta 2

Coleta 1

0,33
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CONCLUSÕES 

No que se refere à qualidade da água, verificar-se que os parâmetros OD, DBO, fósforo, E.coli, turbidez, 

nitrogênio amoniacal e ferro estão em desacordo com a Resolução CONAMA 357/COPAM 2008. Entretanto, 

verifica-se uma influência positiva da área preservada na melhora dos parâmetros, evidenciada pela E.coli, DBO 

e OD. Contudo, verifica-se a necessidade do tratamento dos efluentes dos bairros a montante da área estudada. O 

presente estudo demonstrou que a vazão e a qualidade de água estão ligadas diretamente pois, foi observado que 

houve uma melhora nos parâmetros analisados da segunda campanha em relação a primeira, justamente devido 

ao período de chuvas e consequentemente ao aumento da vazão. Ressalta-se que a preservação da área é de 

extrema importância e contribui para melhora dos parâmetros de qualidade da água, contribuindo para a proteção 

das comunidades aquáticas. Desta forma, recomenda-se a continuação do monitoramento, objetivando uma 

gestão adequada dos recursos hídricos desse Ribeirão e do rio Paraibuna. 
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RESUMO 

 

Este artigo proporciona uma análise crítica de um importante conflito que teve palco no ano de 2014 envolvendo 

diretamente duas das maiores metrópoles brasileiras, São Paulo e Rio de Janeiro. Os agentes envolvidos, a 

polêmica em torno do projeto de interligação, assim como as principais motivações em torno do conflito são 

abordados neste artigo à luz dos aspectos legais da Gestão de Recursos hídricos no Brasil ressaltando os 

instrumentos existentes e os principais obstáculos encontrados na sua resolução e no atendimento dos múltiplos 

interesses.  A solução encontrada, apesar de respeitadas as principais diretrizes da gestão integrada e ter sido 

considerada bem-sucedida, deixa à mostra a grande fragilidade existente no tocante dos mecanismos legais 

previstos para resolução de conflitos especialmente em casos de transposições, assim como a lacuna que ainda 

precisa ser preenchida a fim de atingir uma gestão de recursos hídricos mais eficiente e integrada através de um 

planejamento adequado.  

 

Palavras-chave — Crise Hídrica, Comitê de Bacia, Rio Guandu, Poluição das águas, Gestão integrada  

 

 

I-INTRODUÇÃO 

 

O Brasil é um dos países com maior aporte de recursos hídricos no mundo. Contudo, sua distribuição não 

ocorre de maneira uniforme ao longo do território, o que aliado a fatores agravantes como redução no regime de 

precipitações e adensamento populacional pode levar certas regiões de maior vulnerabilidade hídrica a estados 

críticos em termos de abastecimento de água. Segundo a Agência Nacional de Águas (ANA, 2015), as regiões 

hidrográficas banhadas pelo Atlântico, as quais concentram 45,5% da população do país, têm à disposição 

apenas 2,7% dos recursos hídricos brasileiros.  

A gestão dos recursos hídricos, conforme previsto pela Política Nacional de Recursos Hídricos, tem como 

unidade básica de gestão a bacia hidrográfica, sobrepondo-se ao conceito usual da divisão territorial político-

administrativa existente. Do ponto de vista do gerenciamento das águas, essa divisão é essencial para garantir um 

planejamento integrado e coerente ao longo de todo o corpo d’água. Todavia, há diversas bacias hidrográficas 

que cruzam mais de um Estado, o que pode levar a situações em que os interesses e necessidades individuais de 

cada Estado não estejam em consonância, o que dificulta o alinhamento dos planos, podendo originar situações 

de conflitos. 

Outros tipos de conflitos que podem ocorrer em relação ao uso da água são atribuídos a situações que gerem 

a falta deste recurso. Portanto, quando se fala em indisponibilidade ela pode ser tanto devido à qualidade, quando 

o nível de poluição inviabiliza o consumo da água ou sua utilização para uma determinada atividade, quanto 

devido à quantidade, quando ocorrem usos competitivos que impedem a utilização simultânea de usuários para 

fins diversos como abastecimento urbano e geração de energia hidrelétrica. Uma visão importante dentro da 

gestão de águas integrada é o entendimento de que o binômio quantidade – qualidade são indissociáveis, pois a 

deterioração na qualidade de água pode inviabilizar o seu uso para determinados fins, ainda que do ponto de 

vista quantitativo não haja limitações. (SETTI et al, 2001)  

A bacia hidrográfica do rio Paraíba do Sul tem uma área de drenagem de cerca de 55.500 km² estendendo-se 

por três Estados da região Sudeste: São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais. O rio Paraíba Sul nasce pela união 

dos rios Paraibuna e Paraitinga na Serra da Bocaína em São Paulo, percorre uma extensão de 1.550 km até 

chegar à sua foz no norte do Estado fluminense no Município São João da Barra.  (COPPETEC, 2005). A bacia 

atende uma população de aproximadamente 14,2 milhões de pessoas, de acordo com estimativas do Comitê de 

Integração da Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul (CEIVAP). Ela é especialmente relevante, pois 
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compreende duas das maiores metrópoles brasileiras atendendo a áreas industriais, agrícolas e urbanas com alta 

concentração populacional, sendo responsável por uma parcela considerável do seu abastecimento. Essa região 

tem, portanto, um enfoque especial devido à sua influência tanto política como econômica. A bacia já foi palco 

de outros conflitos decorrentes da dupla dominialidade dos seus rios. Após a instituição da cobrança pelo uso da 

água foi questionada a destinação da receita proveniente da cobrança sobre as águas transpostas para o rio 

Guandu, transposição essa realizada em 1955. O assunto foi abordado de maneira aprofundada nas teses de 

Carvalho (2005) e Novaes (2006).  

No contexto da forte crise hídrica vivenciada na região sudeste do país em 2014, um novo conflito aflorou 

após o anúncio da transposição de águas entre o Rio Jaguari, importante afluente do Rio Paraíba do Sul para o 

Sistema Altibainha- Cantareira pelo Governo de São Paulo. O projeto de construção não era exatamente uma 

novidade, pois já constava Plano Diretor de Aproveitamento de Recursos hídricos para Macrometrópole Paulista 

emitido no ano de 2010, entre um de dez possíveis arranjos para aumento da captação de águas. Na época, a 

proposta do governo paulista enfrentou forte resistência especialmente do governo do Estado do Rio de Janeiro, 

sob a justificativa que a captação de água à montante poria em risco a segurança hídrica da região, que depende 

fortemente da bacia hidrográfica, e possivelmente agravaria ainda mais a deterioração da qualidade da água que 

chega a jusante no Estado fluminense.  

A resolução do conflito foi alcançado através da mediação do Supremo Tribunal Federal, com o acordo 

comum entre os representantes do três Estados, o Comitê  Integrado de Bacia Hidrográfica do Paraíba do Sul, e 

pela ANA sendo favorável à construção mediante a implementação de novas regras de operação do sistema 

hidráulico da Bacia do Paraíba do Sul de forma  a garantir maior segurança hídrica. A obra teve início no ano de 

2015 e seu término é previsto para o segundo semestre de 2017. O projeto de interligação foi apresentado pela 

SABESP e previa um investimento inicial de R$555 milhões, contudo o custo total de implantação do 

empreendimento foi orçado em R$ 830 milhões de reais, segundo o Relatório de Impacto Ambiental solicitado 

pela SABESP. A análise da solução encontrada para o conflito mostrou que apesar de poder ser considerada 

bem-sucedida à primeira vista, deixa margem para um olhar mais crítico em relação à abordagem do problema. 

Movidos por interesses políticos, falta de planejamento os governos acabam por negligenciar alternativas que 

seriam mais eficientes do ponto de vista da gestão de recurso hídricos. 

 

II- OBJETIVO 

 

Este artigo tem como objetivo analisar criticamente o caso do conflito gerado pela interligação Jaguari-

Atibainha na bacia do Rio Paraíba do Sul sob a ótica dos aspectos da legislação brasileira. Portanto, visa 

identificar os envolvidos no conflito e nas tomadas de decisão, expor as raízes do problema assim como as 

consequências alegadas por cada parte envolvida no caso ou não da realização do projeto de interligação. E, 

finalmente, com base nestas informações pretende avaliar se a solução conforme previsto pela lei e quais as 

falhas e os acertos identificados no processo.  

 

III- MÉTODO 

  

i. Aspectos legais 

 

A Política Nacional de Recursos Hídricos instituída pela lei nº 9.433 em 1997 foi inspirada na legislação 

francesa e representou um importante avanço no âmbito da gestão ambiental na direção da implementação de 

modelos de gestão cooperativos. Na década de 90, a tônica da política a nível internacional era uma ótica 

integradora, muito influenciada por eventos internacionais como a ECO-92 e a publicação do Relatório 

Brundtland, e trazia consigo uma tendência descentralizadora, incluindo novos atores neste cenário, como 

agentes privados e a sociedade civil, assim como novos instrumentos de gestão ambiental. (MAGRINI, 2001) 

Todos esses conceitos podem ser observados na legislação de recursos hídricos implementada no Brasil, que 

institui a criação de um modelo sistêmico de integração participativa e gestão compartilhada, utilizando–se do 

conceito de bacia hidrográfica como unidade de gestão.  Dentre suas principais diretrizes, destaca-se o conceito 

de que a água é um bem de domínio público, que deve ser entendida como um recurso natural limitado e dotado 

de valor econômico. Outro ponto relevante foi a instituição de instrumentos econômicos como a outorga dos 

direitos de uso e a cobrança pelo uso de recursos hídricos com objetivo de assegurar o controle quantitativo e 

qualitativo dos usos de água e sinalizar o valor real da água, incentivando seu uso racional respectivamente.  

A lei prevê ainda o uso múltiplo da água, isto é, visando o atendimento integrado de diferentes usos sendo 

eles consuntivos, como abastecimento urbano ou irrigação, ou não consuntivos, como potencial hidrelétrico para 
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geração de energia, ou navegação. O uso múltiplo da água deve ser garantido através de uma gestão integrada 

eficaz, contudo respeitando, dentre outros fundamentos presentes no artigo 1º da referente lei, o disposto abaixo: 

 
 “Art. 1º (...) em situações de escassez, o uso prioritário dos recursos hídricos é o consumo humano e a dessedentação 

de animais;” 
 

Setti et al  (2001) apontam a dificuldade  de caráter gerencial e a complexidade do ponto de vista político e 

institucional como principais obstáculos para alcançar o objetivo do uso múltiplo integrado. Essa situação 

configura uma das principais causas originadoras de conflito, pois nem sempre a quantidade ou a qualidade de 

água presentes são adequadas ou suficientes para atender às demandas dos diferentes usos. (ANA, 2011) 

O processo de gestão integrada almeja descentralizar as decisões, tornando-o mais democrática ao aumentar 

a participação pública articulando as comunidades, os usuários da bacia e a Esfera pública, União e Estados e 

Municípios no processo de decisão e gerenciamento da bacia. Esse formato de gestão é realizado através dos 

Comitês de Bacias Hidrográficas, que constituem órgãos colegiados com atribuições normativas, deliberativas e 

consultivas.  Na sua concepção original os comitês de bacia representam um espaço para solução de conflitos e 

estabelecimento de regras para os usos da água na bacia (ANA,2011) e dessa forma são responsáveis por arbitrar 

em primeira instância os conflitos relacionados aos recursos. Outra importante atribuição é a aprovação dos 

Planos de Recursos Hídricos da Bacia e das propostas da Agência de Água, as quais funcionam como um braço 

administrativo e executivo dos Comitês. (ANA, 2011) 

 Santilli (2001) apresenta críticas nesse contexto aos Planos de recursos hídricos, expondo que a elaboração 

dos planos por bacias hidrográficas poderia levar a concepções de planos com áreas ou unidades territoriais 

divergentes ou conflitantes, uma vez que o conceito da divisão política de Estados não deve se sobrepor ao de 

bacia hidrográfica, sendo esse mais um expoente da origem de conflitos.  

 A lei nº 9.433/97, portanto, não estabelece norma específica para casos de transposição de águas, mas 

fornece todos os instrumentos para negociação, participação e gestão democrática no caso de uma transposição. 

(CARVALHO, 2005). No caso de transposições envolvendo situações de dupla dominialidade, a lei prevê que: 

 
“Art. 4º A União articular-se-á com os Estados tendo em vista o gerenciamento dos recursos hídricos de interesse 

comum” 

 

Apesar de apresentar aspectos inovadores na gestão de águas, e disponibilizar instrumentos de gestão para 

solução de conflitos, a experiência mostra que frequentemente não foi suficiente quando há grandes interesses 

políticos conflitantes, o que geralmente foi presenciado nos casos de transposições. Foi necessário recorrer a 

instâncias superiores, como no caso do conflito abordado neste artigo. Experiências passadas como a ocorrida na 

Bacia de São Francisco e na própria Bacia do Paraíba do Sul mostram que ainda não existe um mecanismo 

consolidado para a resolução de conflitos devido à transposição de águas de maneira satisfatória.  

 

ii. O sistema Paraíba do Sul  

 

 O rio Paraíba do Sul nasce na serra da Bocaina no Estado de São Paulo e deságua ao norte do Estado do Rio 

de Janeiro sistema Paraíba do Sul compreende 184 municípios, sendo 39 do Estado de São Paulo, 57 do Rio de 

Janeiro e 88 de Minas Gerais.  

Em relação ao uso da água, pode-se observar um uso múltiplo compartilhado entre usos consuntivos e não 

consuntivos. De maneira global, os principais usos de água na bacia são: abastecimento, diluição de esgotos, 

irrigação e geração de energia hidroelétrica e, em menor escala, há a pesca, aqüicultura, recreação, navegação, 

entre outros. (CEIVAP) Relativo aos usos consuntivos dos recursos hídricos observa-se que 82% são destinados 

à irrigação, enquanto 8% são destinados ao abastecimento humano, 3% para abastecimento animal e 7% para 

indústrias. (PSR, 2013) 

Conforme disposto na Constituição Federal, os rios que tem sua nascente e foz no mesmo Estado, são 

considerados de domínio estadual e aqueles que cruzam um ou mais Estados são de domínio federal. A figura 1 

mostra toda a extensão da bacia do Rio Paraíba do Sul, ilustrando sua delimitação territorial que ocupa áreas dos 

três Estados, Rio de Janeiro, São Paulo e Mina Gerais.  É possível observar também na figura 1 a coexistência na 

bacia do Paraíba do Sul de águas classificadas como domínio tanto federal, quanto estadual. Segundo Novaes 

(2006) a questão da dupla dominialidade configura um desafio ainda não equacionado de maneira satisfatória no 

Brasil, obstruindo a implementação de forma articulada dos principais instrumentos de gestão.  
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Figura 1: Configuração da Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul (Fundação Coppetec, 2002, apud Novaes (2006))   

 
 

É interessante notar que já no final da década de 1970 foi criado de forma pioneira o Comitê Executivo de 

Estudos Integrados da Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul, cujo objetivo de cunho consultivo era sugestão 

de medidas de recuperação da bacia. (COPPETEC, 2006). A bacia do rio Paraíba do sul é uma das três do país 

que possuem um comitê de bacia integrado presentemente. Este modelo de comitê pressupõe o 

compartilhamento do poder e das responsabilidades sobre os usos das águas entre a União e os estados; em 

seguida, entre o comitê de bacia interestadual e os organismos criados para atender a demandas específicas nas 

sub-bacias. (ANA,2011). O Comitê Integrado da Bacia Hidrográfica da Bacia do Paraíba do Sul (CEIVAP) foi o 

único comitê existente anterior à criação da lei, criado em 1996. O CEIVAP atualmente é composto por 35% por 

entidades do governo incluindo união e estados e municípios, 25% Organizações civis e 40% usuários.  

 

IV- RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

i. O conflito  

 

A origem do conflito deveu-se, em primeira análise, à combinação de dois fatores. O primeiro trata-se da 

forte crise hídrica vivida em 2014 consequente de um regime pluviométrico atipicamente baixo, que afetou de 

maneira arrebatadora o Estado, em especial o Sistema Cantareira que atingiu um ponto extremamente crítico, 

chegando aos menores níveis históricos do sistema. O segundo fator é a forte dependência do Estado do Rio de 

Janeiro do sistema Paraíba do Sul, o qual representa uma das únicas opções de abastecimento do Estado. A 

Tabela 1 apresenta uma breve comparação entre a relevância da bacia para cada um dos Estados, mostrando que 

a maior parte da água da bacia vai para o Rio de Janeiro (66%) seguido de longe, de São Paulo (24%) e por 

último (10%) Minas Gerais e deixa claro o motivo da dependência da Bacia do Paraíba do Sul, pois esta ocupa 

mais da metade de seu território e abastece 12,3 milhões de pessoas, quase 75% da quantidade de habitantes do 

município do Rio de Janeiro.  

 
Tabela 1: Dados da bacia Paraíba do Sul para Rio de Janeiro e São Paulo 

Dados São Paulo¹ Rio de Janeiro¹ 

Nº Habitantes 45,2 milhões 16,5 milhões 

Consumo diário de água 161 litros 244 litros 

Nº de municípios na Bacia Paraíba do Sul 39 57 

Área coberta pela  

Bacia Paraíba do Sul 

6% 62% 

Água para consumo do Sistema Paraíba do 

Sul² 

24% 66% 

 

População abastecida pelo Sistema Paraíba 

do Sul 

5,3 milhões³ 12,3 milhões 

 
¹ Valores para os Municípios de SP e RJ do ano de 2016 
² Porcentual de água do sistema consumida por cada Estado (MG10%) 

³Valor de pessoas abastecidas pelo Sistema Cantareira em 2014  
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Um olhar mais cuidadoso sobre as origens do problema leva a crer que o conflito poderia ser evitado, pois a 

situação de vulnerabilidade hídrica em ambos os Estados já é conhecida de longa data e, portanto, se houvesse 

uma gestão realmente eficiente poderia prever e preparar-se para que a situação não atingisse tal ponto. 

 Dentre os dados da tabela, outro valor salta aos olhos, mostrando um consumo per capita elevado no Rio de 

Janeiro. Os 244 litros diários por habitante, ultrapassam o valor de referência da ONU, que estabelece um valor 

de 110 litros diários como suficiente para atender às necessidades básicas de um indivíduo. São Paulo por sua 

vez, chama atenção por seu contingente populacional quase três vezes superior ao Rio de Janeiro. 

Para entender mais claramente como esses fatores estão conectados, e como a interligação feita em São 

Paulo poderia afetar o Rio de Janeiro é necessário um entendimento superficial da hidrologia da bacia, o que 

pode ser facilitado a partir da observação da figura 2 abaixo. Conforme já mencionado a bacia do Paraíba do Sul 

é caracterizado por um uso múltiplo de sua água, o que está representado na figura 2, onde podem ser vistos os 

principais reservatórios e as usinas hidrelétricas presentes no sistema.  

 
Figura 2: Bacia Hidrográfica do rio Paraíba do Sul (CEIVAP, 2017) 

  

 

 

O Sistema Cantareira é composto pelos reservatórios de Jaguari, Jacareí, Cachoeira, Altibainha, Paiva 

Castro e Águas Claras que se encontram em níveis descrescentes na ordem respectiva com exceção de Águas 

Claras que se situa numa cota mais elevada ao final após a elevatória Santa Inês na Serra da Cantareira. Todas as 

represas são interligadas por túneis e sua capacidade total de armazenamento é de 1.459 milhões de m³. (ANA, 

2014). As águas que chegam até o reservatório de Águas Claras são tratadas pela Estação de Tratamento de 

Água Guaraú, tendo como finalidade o abastecimento de cerca de 45% da Região Metropolitana de São Paulo. 

(ANA, 2014) 

O rio Jaguari é de domínio federal, pertencente à bacia do rio do Paraíba do Sul, enquanto o rio Atibainha é 

um rio de domínio estadual sob administração do Estado de São Paulo. A interligação consistia em uma adutora 

de 13,4 km de extensão entre os rios Jaguari e Atibainha com o objetivo de captar um volume adicional de 5,13 

m²/s chegando a um máximo de 8,5 m³/s para o conjunto de reservatórios que forma o Sistema Cantareira.  

O abastecimento público da Região Metropolitana do Rio de Janeiro, por sua vez, é quase todo suprido pelo 

rio Guandu. Na usina hidrelétrica da Light, a jusante de Santa Cecília, é feita a transposição da água, quando o 

Paraíba do Sul cede cerca de 60% de suas águas para o Guandu, através das canalizações forçadas das usinas. 

Essa transposição encontra as águas do rio Ribeirão das Lajes e desce para formar o Guandu e abastecer o Rio de 

Janeiro. além de possibilitar a geração de energia, a transposição permite o incremento significativo da vazão 

natural do rio Guandu. A captação média de 43 m3/s pela Estação de Tratamento de Água (ETA) Guandu, a qual 

abastece mais de 80% da RMRJ, ou cerca de 9 milhões de pessoas (DRZ,2015) 

Atibainha 

Guandu 
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A infraestrutura hídrica vigente na época visava uma vazão afluente de 250 m³/s em Santa Cecília, no ponto 

da transposição para a Bacia do rio Guandu, sendo 160 m³/s para o Guandu e 90 m³/s para o Paraíba do Sul. Em 

situações hidrológicas adversas, era admitido um mínimo de 119 m³/s para a transposição para o Guandu e 71 

m³/s para o rio Paraíba do Sul na sua parte a jusante da barragem de Santa Cecília. (INEA, 2014) 

Finalmente, é possível então compreender que a transposição de águas do rio Jaguari para o rio Atibainha, 

visando aumento de captação de águas para o Sistema Cantareira reduziria a vazão à jusante do ponto da 

interligação. Como a retirada das águas transpostas para a bacia do rio Guandu encontra-se depois deste ponto, o 

déficit causado, especialmente em cenários de seca poderia alegadamente aumentar ainda mais o estresse hídrico 

na Região Metropolitana do Rio de Janeiro. Portanto para atender os interesses imediatos de abastecimento da 

Região Metropolitana de São Paulo, possivelmente colocando o Estado do Rio de Janeiro em uma situação de 

maior risco em relação à segurança hídrica.  

 

A figura 3 mostra graficamente a evolução da criticidade das chuvas no período de 2012 a 2014. No ano de 

2014, pode-se perceber uma grande área vermelha representando seca maior que 100 anos, agravando o estresse 

hídrico vivido no Estado de São Paulo. Apesar do período inicial de negação da crise e da necessidade de 

racionamento pelo governo de São Paulo, a situação atingiu patamares críticos, em especial no Sistema 

Cantareira.  A partir de maio de 2014 foi necessário recorrer à utilização primeira e a segunda etapa do volume 

morto do sistema, que representa o volume de água armazenado abaixo das comportas do reservatório. (ANA, 

2014) O caráter emergencial do panorama enfrentado gerou uma forte pressão da população exigindo uma 

mobilização do governo, cuja resposta, ou ao menos uma delas foi o anúncio da obra de construção do canal de 

interligação para transposição de águas do rio Paraíba do Sul, através de seu afluente Jaguari, para o sistema 

Cantareira. 
 

Figura 3: Criticidade das chuvas de 2012 a 2014 (ANA, 2014) 

 
 

 

Os principais argumentos em favor da realização do projeto foram em torno da importância desta adição 

diante da situação emergencial encontrada. Dentre outros argumentos, apontou-se o fato da vazão pretendida de 

captação da bacia do Paraíba do Sul ser relativamente pequena de aproximadamente 5m³/s o que corresponderia 

a 2% da vazão normal do rio 250 m³/s, alegando-se assim que os benefícios advindos em termos do 

abastecimento teriam impacto muito maior que da captação desta vazão. Todavia cabe lembrar que a vazão do 

rio Paraíba do Sul em épocas de estiagens e baixo regime de chuvas também decresce a valores menos que esse, 

aumentando este valor percentual, assim como a importância deste número. Outro argumento utilizado a favor 

do projeto foi a possibilidade da operação do duto de interligação em ambos os sentidos no futuro, de maneira 

que em condições pré-determinadas também pudesse enviar água do sistema Cantareira para o Jaguari. 

 

Os argumentos utilizados pelas autoridades fluminenses foram basicamente em relativos à questão de 

segurança hídrica. O Estado alegou, ainda, não ter sido comunicado oficialmente, de acordo com a nota técnica 

emitida pelo INEA DIGIT nº01A. A bacia do Paraíba do Sul abrange 62% da área estadual e abastece cerva de 

12,3 milhões de habitante, cerca de 75% da população total do Estado, sem contar com a água destinada à 

indústria e as atividades agrícolas de grande parte do Estado. (INEA, 2014) ficando evidente, portanto, conforme 

já mencionado a forte dependência do estado das águas desta bacia.  

Outro fator que gera esta dependência é a localização geográfica a jusante da interligação como visto 

anteriormente. As águas já chegam nos sistemas do rio com uma qualidade deteriorada, fazendo com que uma 

redução de vazão não só interfira na quantidade de água disponível, mas também piore ainda mais a qualidade da 

água que chega. 
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O órgão ambiental do Estado do Rio de Janeiro emitiu uma nota técnica nº01/A, tratando do assunto da 

proposta paulista de transposição de águas da Bacia do Paraíba do Sul  e a Segurança hídrica do Estado do Rio 

de Janeiro. Dentre as considerações finais pode-se destacar a importância da bacia do Paraíba do Sul como 

reserva hídrica estratégica par ao atendimento das próximas gerações assim como a importância da manutenção 

das regras operacionais atuais do Sistema de infraestrutura Hídrica da Bacia do Paraíba do Sul, para evitar 

problemas semelhantes aos surgidos durante as crises de 2001 e 2004. 

O plano Estadual de Recursos Hídricos também apontou uma situação de comprometimento de 73,6% da 

disponibilidade hídrica do Rio de Janeiro vigente em 2014, podendo chegar até 99,6% já em 2030 em cenários 

tendenciais. Esses dados indicaram que a tendência é de restrição hídrica no futuro, o que pode se agravar em 

situações de eventos de criticidade de escassez, como o vivenciado no ano de 2014. (DRZ, 2015) 

 

ii. Avaliação do Conflito  

 

A CEIVAP emitiu uma série de estudos sobre as transposições previstas no Plano Diretor de 

Aproveitamento de Recursos Hídricos para a Macrometrópole Paulista (2010) culminando em um relatório final 

de avaliação dos Impactos de Novas Transposições de Vazão no Rio Paraíba do Sul emitido em 2013. Os 

estudos realizados pelo grupo técnico desenvolveram estudos de qualidade e modelagem hidrodinâmica em 

diferentes cenários desde a situação atual até projeções de demanda futura como o objetivo de identificação de 

trechos críticos em períodos de estiagem e dos impactos no que consiste a demanda e seus desdobramentos.  

Os resultados do relatório apontavam um quadro preocupante em relação à qualidade das águas já naquele 

momento, que poderia ser ainda mais prejudicado nas vazões de estiagem podendo acarretar em situações 

desfavoráveis de qualidade da água, condições de eutrofização ou surgimento de algas. Todavia as condições 

encontradas para as vazões simuladas com os cenários com e sem a transposição de vazões mostraram situações 

indesejáveis para qualidade da água. É pontuado que que apenas um pesado investimento em saneamento básico 

seria capaz de reverter este prognóstico. 

Outra consequência prevista através das modelagens foi o aumento do alcance da cunha salina e o 

assoreamento próximo à foz, o que é prejudicial em especial ao polo industrial do Vale do Paraíba que não é 

adequado para utilização de águas salobras.  

A redução de vazão também seria responsável por mudanças na operação das usinas do sistema do Paraíba 

gerando uma perda energética, que poderia chegar até 4,2% (R$ 20 milhões/ano), não incluindo os custos 

adicionais de acionamento termelétricas, no caso da redução da geração de energia hidrelétrica.  

O parecer do comitê à época, portanto, não foi favorável à implementação de novas transposições, por 

identificar que a situação em termos de qualidade em especial e quantidade já é sensível e, portanto, qualquer 

mudança, sobretudo durante estiagens mais severas seria preocupante, além de ressaltar que as perdas 

energéticas acarretadas seriam importantes, configurando-se uma desvantagem sob a perspectiva do uso múltiplo 

das águas.  

De maneira similar, a nota técnica do INEA em resposta à proposta paulista posicionou-se adversa à 

realização da transposição alegando ser necessário um aprofundamento do debate técnico sobre os impactos 

contemplando a participação de todos os comitês envolvidos. Dentre outros motivos similares aos apresentados 

anteriormente, foi pontuado que dentre os arranjos possíveis no Plano Diretor de Aproveitamento de Recursos 

Hídricos para a Macrometrópole Paulista haveria outros que não envolvem a captação de águas da bacia do 

Paraíba do Sul, destacando ainda que o próprio estudo apresentado no plano aponta um outro arranjo como o 

mais favorável e que não prevê captação de água da Bacia do Rio Paraíba do Sul. O estudo também traz à tona a 

experiência já vivenciada no Estado no ano de 2004.  

Do ponto de vista técnico, portanto, foram demonstradas preocupações em torno de novas transposições 

desaconselhando este cenário. Há apreensão não só em termos quantitativos para atendimento da demanda 

hídrica, mas de forma especial aponta-se a criticidade da situação da qualidade das águas. Em termos de 

quantidade de água há, contudo, ainda outros pontos a serem considerados, que não dizem respeito diretamente a 

questão da transposição ou não.  

Se por um lado mostra-se uma preocupação muito forte com a garantia do atendimento às demandas futuras 

ou ao suprimento devido a condições climáticas adversas, por outro lado fica mascarada a falta de eficiência na 

gestão dos recursos hídricos. 

Um estudo realizado pelo Instituto Trata Brasil em 2013 mapeou as perdas físicas e de faturamento por 

estado. O índice de perdas por faturamento total no Estado do Rio de Janeiro foi de 50,62%, enquanto o índice 

de perdas na distribuição foi de 30,82%. Em São Paulo, o cenário também não é muito melhor, apresentando 

32,10% de perdas de faturamento e 34,34% de perdas na distribuição.  
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Outro estudo demonstra que a redução das perdas físicas de água para 30%, apenas no Sistema Guandu, até 

o ano de 2030, permitiria um economia de aproximadamente 6 m³/s de água, equivalente ao abastecimento de 

uma população de 1,7 milhões de habitantes. Para todo o estado essa economia será da ordem de 7 m³/s, 

correspondente ao abastecimento de aproximadamente 2 milhões de habitantes (COPPETEC, 2013)  

O maior problema enfrentado pelo abastecimento de água no Rio não é necessariamente a oferta, mas sim a 

poluição das águas que chegam por meio do sistema Guandu, principal fonte de água da Região Metropolitana. 

Tal fato pode ser embasado pelas fortes recomendações dos estudos realizados tanto pelo CEIVAP, quanto pelo 

INEA que mostraram ser imprescindível ações visando melhoria da qualidade das águas.  

A estratégia comumente adotada pelo governo como resposta aos problemas gerados de vulnerabilidade 

hídrica é a atuação pelo lado da oferta. São anunciadas obras que vão buscar água cada vez mais longe para 

garantir o abastecimento da população. Nesse contexto, outros componentes da causa real do estresse hídrico 

como as perdas na distribuição e a poluição das águas acabam sendo negligenciadas. 

A atuação pelo lado da demanda, talvez por ser menos popular seja observada com menor frequência, 

contudo a gestão adequada da demanda é um fator importante para a obtenção de margem de folga operacional, 

o que possibilita a postergação de novos aportes. É primordial o planejamento de ações de racionalização de usos 

da água, assim como a redução da poluição dos rios Paraíba do Sul e Guandu, assim como, redução de perdas 

nos sistemas de abastecimento público, como única maneira eficaz de garantir a disponibilidade hídrica 

qualitativa e quantitativa no longo prazo. (COPPETEC, 2013) 

A solução de um conflito desta magnitude certamente não é simples, contudo a avaliação do mesmo aponta 

um caminho para uma série de ações que necessitam ser implementadas para evitar novas situações semelhantes.   

Sob o ponto de vista legal da solução de conflito, Carvalho (2005) aponta também a necessidade da reflexão 

sobre a possibilidade de, em casos de transposições, redefinir a unidade de gestão dos recursos hídricos de modo 

a contemplar o contexto geográfico/político e o hidrológico, afirmando que as deseconomias causadas a jusante, 

devido à transposição das águas deveriam ser adequadamente compensadas, de modo que os benefícios gerados 

pela sua utilização sejam compartilhados de maneira justa entre as duas bacias. 

 

 

iii. Solução do Conflito  

 

O conflito entre as partes só foi resolvido através da mediação da ANA sendo julgado no Supremo Tribunal 

Federal. Ainda em 2014, foi gerado um relatório conjunto por um Grupo técnico formado por representantes dos 

Estados de São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro, CEIVAP e ANA, cujo parecer era favorável ao 

prosseguimento do projeto. O relatório concluiu que havia viabilidade hidrológica, desde que fossem 

implementadas novas regras de operação ao sistema hidráulico da Bacia do rio Paraíba do Sul para propiciar 

maior segurança hídrica. Caso necessário ao atendimento das restrições de descargas mínimas seria autorizado o 

reservatório de Paraibuna a operar a níveis inferiores ao mínimo normal.   

As novas regras foram pactuadas através da resolução nº 700 (25/05/2014), além de reduzir o limite mínimo 

de vazão afluente à barragem de Santa Cecília, no rio Paraíba do sul de seus originais 190m³/s para 173 m³/s 

estabelecendo as seguintes condições a serem observadas conforme o disposto abaixo: 

 
“(...) estabelece caber à ANA definir e fiscalizar as condições de operação de reservatórios (...) visando a garantir o 

uso múltiplo dos recursos hídricos (...) e que no caso de reservatórios de aproveitamento hidrelétricos a definição será 

efetuada em articulação com Operador Nacional do Sistema Elétrico” 

 

As novas regras de operação do Sistema Hidráulico da Bacia Hidrográfica do Paraíba do Sul, foi 

homologado pelo ministro Luiz Fux, do Supremo Tribunal Federal (STF), em dezembro de 2015. Os termos do 

acordo constam da Resolução Conjunta nº 1.382 editada pela ANA, pelo Departamento de Águas e Energia 

Elétrica (DAEE), de São Paulo, pelo Instituto Mineiro de Gestão de Águas (IGAM) e pelo Instituto Estadual do 

Ambiente (INEA), do Rio de Janeiro. A resolução foi publicada na seção 1 do Diário Oficial  nº 237, em 11 de 

dezembro de 2015. 

Dentre as conclusões do relatório conjunto emitido destaca-se a necessidade de um processo de pactuação 

envolvendo a União, os Estados MG, SP e RJ e os comitês de bacia hidrográfica buscando a sua recuperação de 

modo a garantir os usos múltiplos da água e evitar que novas estiagens venham a prejudicar a sua população. 

Assim como requer a criação de mecanismos para aumento da disponibilidade hídrica num horizonte de 20 anos.  

Há também a recomendação para viabilização de dois programas de investimentos para revitalização das 

bacias do rio Paraíba do Sul e Rio Guandu em articulação com governos municipais e com Comitês Estaduais. 
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 A obra teve início em janeiro de 2016 pela SABESP após a realização e aprovação do Estudo de 

Impacto ambiental (EIA/RIMA) pelo CONSEMA de São Paulo.  

 

V- CONCLUSÕES  

 

Os crescimentos econômico e populacional geram uma maior pressão cada vez maior sobre os recursos 

hídricos. Esse crescente consumo devido ao aumento da complexidade e diversificação das atividades antrópicas 

encontrou no uso múltiplo integrado uma solução apaziguadora que visa a atender concomitantemente os 

diversos interesses de uso da água. Contudo, analisando o histórico brasileiro podem ser vistos exemplos de 

como a falta de planejamento e gestão tem colocado em risco os usos múltiplos da água (ANA, 2011), tendo 

novamente um exemplo disto o caso estudado neste artigo. 

A configuração administrativa adotada pela legislação brasileira apresenta inúmeras vantagens para o 

gerenciamento adequado dos corpos hídricos, contudo por se contrapor à divisão territorial usual tem gerado 

conflitos, especialmente no caso de transposições em bacias hidrográficas, como a Bacia do Paraíba do Sul, que 

possuem rios de domínio federal e estadual. Apesar da existência do Comitê Integrado de Bacia Hidrográfica do 

Rio Paraíba do Sul (CEIVAP) e deste ser um dos comitês mais articulados no âmbito nacional, foi perceptível a 

falha na resolução do conflito nesta esfera, sendo necessário recorrer à última instância do poder judiciário para 

intermediação e resolução do conflito. Esse evento, aliado a outros conflitos de caráter similar ocorridos, 

mostram que ainda é uma ferramenta frágil como mecanismo estratégico e precisa ser fortalecido através da 

melhoria da integração entre bacias e dos planejamentos individuais.  

 O acordo pactuado entre os Estados e a ANA respeitou o fundamento previsto no 1º artigo da lei nº 

9.433/97, uma vez que respeitando o uso múltiplo da água priorizou o abastecimento humano. Da mesma forma 

foi realizado em conformidade com o artigo 4º articulando os Estados e a União.  

Contudo a gestão e os posicionamentos tanto do Estado de São Paulo quando do Rio de Janeiro no tocante à 

essa questão mostram como ainda há uma grande lacuna a ser preenchida na obtenção de um planejamento 

eficiente na gestão de águas. Por se tratarem de regiões fortemente urbanizadas e densamente povoadas, deve 

haver uma gestão intersetorial de recursos hídricos melhorando suas interfaces com saneamento, meio ambiente 

e uso do solo. No caso da solução, o fator qualidade da água foi aparentemente negligenciado, enquanto deveria 

ser igualmente relevante quanto à quantidade de água, pois o binômio quantidade e qualidade são indissociáveis, 

e torna-se especialmente relevante nesses casos onde há alto grau de poluição. Uma ação direcionada à melhoria 

da qualidade da água e avanço no tratamento dos efluentes poderia mostrar-se mais eficiente, uma vez que reduz 

a quantidade de água necessária na diluição de efluentes, aumentando também sua disponibilidade.  

 Além disso, da comprovada urgência da redução da poluição das águas, caberiam medidas de redução 

de perdas na distribuição e de faturamento visando um melhor gerenciamento dos recursos hídricos disponíveis.   

 O caráter emergencial da situação do Estado de São Paulo assim como a forte relevância econômica das 

regiões desempenhou uma forte influência de pressão política na solução do conflito, o que contradiz o caráter 

democrático do processo decisório, instituído pelo modelo de gestão compartilhada existente. A gestão da 

SABESP foi fortemente criticada pela falta de planejamento, e pelas ações de maior peso concentradas apenas no 

aumento da oferta e não também do lado da demanda. Enquanto o Rio de Janeiro, de forma similar apresenta 

uma falta de ação preventiva estratégica que poderia evitar o conflito, como também mostra uma urgente 

necessidade de melhoria na gestão dos recursos hídrica dada sua grande dependência da Bacia, reduzindo perdas 

e o consumo, de forma aproveitar melhor os seus recursos hídricos.  
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RESUMO 

 

Este trabalho surgiu devido a preocupação com os problemas ambientais atuais que o mundo vem enfrentando. 

Dentre esses problemas, as doenças cujos vetores se reproduzem na água em área urbana, como a Dengue, o 

Zika Vírus e a Chikungunya que precisam ser combatidas. Uma forma de se tentar combater esses problemas é 

educando ambientalmente seus cidadãos. Sabendo da importância de preparar os pequenos cidadãos para que 

sejam adultos responsáveis pelo meio ambiente que vivem, o presente trabalho busca apresentar as ações 
desenvolvidas para auxiliar alunos e professores da Escola Municipal Theodoro Frederico Mussel, situada em 

Juiz de Fora – MG, com enfoque no combate ao mosquito Aedes. Através de palestras e atividades em grupo 

essas ações objetivam apresentar propostas de mudanças de hábitos para crianças e adolescentes e, que os 

mesmos possam repassar o aprendizado para toda a família e comunidade. 

  

1. INTRODUÇÃO 

 De acordo com o artigo 3º, Inciso I, da Lei 6.938 de 1981, podemos entender por “meio ambiente, o 
conjunto de condições, leis, influências e interações de ordem física, química e biológica, que permite, abriga e 

rege a vida em todas as suas formas”. 

 No início de 2016, o Brasil passou por um surto de Dengue, que diferentemente dos surtos anteriores, 

veio acompanhada de casos do Zika Vírus e de Chikungunya. Apesar de serem diferentes entre si, as três 

doenças são virais e transmitidas por mosquitos do gênero Aedes. Esses mosquitos usam da água como lugar 

para depósito de seus ovos e desenvolvimento de suas larvas até que cheguem à vida adulta. 

 Informações do boletim epidemiológico reportadas pelo Ministério da Saúde apontam que em 2017, no 

Brasil os casos de dengue reduziram 90% se comparadas ao ano de 2016. De forma similar, os casos de Zika 

diminuíram 95,3% e houve uma redução de 68,1% nos casos de Chikungunya.  Ainda de acordo com o 

Ministério da Saúde,  os casos de dengue só serão  reduzidos se população e governo trabalharem juntos. 

 Em 2018, o jornal Tribuna de Minas, divulgou que o Levantamento do Índice Rápido do Aedes aegypti 
(LIRAa) de janeiro apontava estado de alerta (índice 3,9) para o risco de dengue em Juiz de Fora. No LIRAa, 

cidades que apresentam índice acima de 3,9 estão em situação de risco. Isso aponta pra contínua necessidade de 

combate ao mosquito Aedes.  

Segundo informações retiradas do Portal da Saúde do Governo Federal, “Ainda não existe vacina ou 

medicamentos contra dengue. Portanto, a única forma de prevenção é acabar com o mosquito, mantendo o 

domicílio sempre limpo, eliminando os possíveis criadouros. Roupas que minimizem a exposição da pele 

durante o dia, quando os mosquitos são mais ativos, proporcionam alguma proteção às picadas e podem ser 

adotadas principalmente durante surtos. Repelentes e inseticidas também podem ser usados, seguindo as 

instruções do rótulo. Mosquiteiros proporcionam boa proteção pra aqueles que dormem durante o dia (por 

exemplo: bebês, pessoas acamadas e trabalhadores noturnos)”. 

Nesse contexto, a educação ambiental se faz importante, uma vez que ela tem o objetivo de criar uma 

consciência ambiental em cada ser humano, preocupando-se em transmitir um conhecimento que permita 
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mudança de hábito face aos problemas enfrentados pelo mau relacionamento com a natureza. 

A saúde deve estar também aliada à educação ambiental. A família e, principalmente, a escola devem 

trabalhar a educação para preservar o ambiente natural, de forma a se preservar a própria vida humana. A criança, 

desde cedo, deve aprender a se relacionar de forma sadia com a natureza, e a escola é parte fundamental como 

agente desse aprendizado. 

CASEIRÃO (2003) relata que os professores são peças basilares no processo de conscientização da 

sociedade face aos problemas ambientais, pois, buscarão desenvolver em seus alunos hábitos e atitudes sadias de 

relacionamento, conservação ambiental e respeito à natureza transformando-os em cidadãos conscientes e 

comprometidos com o futuro do país. 

2. OBJETIVO 

Este projeto tem como objetivo atuar junto à comunidade escolar, professores e alunos, os cuidados 

relacionados ao uso da água no combate ao mosquito da dengue. Sendo esta multiplicadora de atos 

conscientes junto aos seus familiares. 

3. METODOLOGIA 

 Para fins de execução do projeto de Educação Ambiental, foi firmada uma parceria com a Escola 

Municipal Theodoro Frederico Mussel, localizada na Rua Queluz 42, bairro Nossa Senhora das Graças, 

município de Juiz de Fora-MG. 

 O projeto aconteceu em diferentes dias e foi dividido em quatro atividades: 

 Jogo educativo: Essa atividade foi realizada com os alunos do 3° e 4º ano do ensino fundamental. Os 

bolsistas confeccionaram em casa cinco jogos de tabuleiro educativo (modelo sobre a dengue oferecido 

pela Prefeitura de Juiz de Fora para uso acadêmico), que consistia em um tabuleiro de cartolina, um 

dado e quatro ou cinco peões feitos com tampinha de garrafa pet e adesivos para diferenciar (a 

quantidade de peões foi adaptada no momento do jogo, de acordo com a quantidade de alunos em cada 

grupo). No tabuleiro, as casas continham frases de conscientização sobre o mosquito Aedes Aegypti, os 

sintomas da dengue e medidas de combate da doença, como não deixar água parada, preencher o 

pratinho dos vasos de plantas com areia, entre outros. Continham também instruções de seguir ou 
regressar determinado número de casas. Para confecção dos tabuleiros, utilizou-se canetas hidrográficas 

coloridas, 5 cartolinas brancas, lápis para colorir de cores variadas e 10 folhas A4 

 Armadilha para mosquito da dengue: Essa atividade foi realizada com os alunos do 3º e 4º ano do 

ensino fundamental. Para a confecção da armadilha é necessário uma garrafa PET, fita isolante, tesoura, 

um pedaço pequeno de microtule e ração para gatos. A primeira ação é cortar a garrafa PET ao meio, 

tomando cuidado para que as duas partes se encaixem posteriormente. Uma vez cortada a garrafa, 

retira-se o lacre de segurança contido na boca da garrafa, tampa-se com o microtule e coloca-se 

novamente o lacre de segurança, de forma a prender o microtule.  Posiciona-se a ração no fundo da 

garrafa e depois encaixe as duas partes da garrafa de forma que a parte contendo a boca da garrafa fique 

para dentro da parte da garrafa que contem a ração. Se necessário, corte o que ficou sobressalente do 

encaixe entre as garrafas, vede com fita isolante e encha a armadilha com água, deixando uma parte 
seca, onde os ovos serão depositados. 

 Repelente caseiro: Essa atividade foi realizada com os alunos do 3° e 4º ano do ensino fundamental. Os 

materiais necessários para fabricação de repelente podem ser vistos no quadro 1 e consistem em álcool 

98%, cravos da índia, óleo mineral e recipiente para colocar depois de finalizado. Para fazer o repelente 

é necessário colocar o álcool e o cravo da índia em uma garrafa preferencialmente escura e agitar. O 

cravo da índia é deixado em infusão no álcool por quatro dias e é necessário agitar levemente a garrafa 

duas vezes ao dia. Ao fim dos quatro dias, retira-se o cravo da índia e coloca-se o óleo, que tem a 

função de facilitar a aderência do repelente à pele. 

 

 



 
 

 

 

Quadro 1: Materiais para o repelente 

 Materiais  Quantidade 

 Álcool  500 mL 

 Cravo da índia  10g 

 Óleo mineral  100 mL 

 Recipiente  1000 mL 

 Frascos com tampa  L x 12 u. 

Fonte:  Proprio autor 

 

 Confecção de máscaras: Essa atividade foi realizada agrupando alunos do 1º e 2º anos do ensino 

fundamental. Baseando-se em modelos da internet, foram cortados moldes das máscaras e papeis no 

formato de pequenos círculos a fim de que os alunos colassem para confeccionar as máscaras. Utilizou-
se para isso apenas 5 cartolinas pretas e 2 folhas de papel branco. 

 

4. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 As atividades foram desenvolvidas com os alunos do 1º, 2º, 3º, 4° e 5° ano do Ensino Fundamental, 

com faixa etária entre 6 e 13 anos de idade. A quantidade de pessoas envolvidas nas atividades do dia 01 de 

março se encontra no quadro 2. 

 

                  Quadro 2: Quantidade de pessoas envolvidas 

 Quantidade Descrição das pessoas envolvidas 

01 Professores universitários 

04 Alunos de Graduação 

38 Alunos da Escola 

02 Professores da Escola 

45 Total de pessoas envolvidas 

 

 Antes do início das atividades práticas com os alunos, foi feita uma reunião com o corpo docente da 

escola, a fim de se apresentar o plano de atividades e buscar sugestões. Após essa reunião, deu-se início às 

atividades com os alunos. 

 Em um primeiro momento, foi feita a apresentação da equipe de trabalho aos alunos (os alunos de 

graduação e o professor universitário) e, em seguida, foi feita uma rápida introdução ao tema da dengue, com o 

objetivo de se aferir o nível de conhecimento dos alunos acerca da doença e de sanar as eventuais dúvidas que os 

alunos pudessem ter a esse respeito. 

 

 Jogo educativo 



 
 

 

Após as introduções iniciais sobre o jogo, os alunos foram separados em cinco grupos de quatro ou 

cinco pessoas e cada um dos quatro bolsistas e o professor-orientador ficaram responsáveis por orientar 
um grupo. Foi pedido a cada aluno que lesse em voz alta a frase da casa correspondente ao número 

tirado no dado. A figura 1, é uma foto tirada durante o jogo. Alguns apresentaram maiores dificuldades 

e foram ajudados pelos colegas. 

 

Figura: 1 Crianças participando do jogo sobre cuidados com a água 

 

Fonte: Acervo pessoal 

 Ao final se seguiu uma conversa informal e perguntou-se quais informações tinham sido absorvidas do 
jogo, a fim de fixá-las. Pôde-se perceber durante essa conversa, que apesar do conhecimento que alguns pais já 

têm sobre o problema que a má gestão da água dentro dos lares pode ocasiona, muitos deles ainda preservam 

atitudes que degradam a natureza e propiciam ambiente propício a proliferação dos mosquitos (como deixar 

vasos de plantas com água, jogar lixos em terrenos vazios próximos às residências ou nos corpos hídricos, deixar 

caixa d'água destampada, entre outros). 

 

 Armadilha para o mosquito Aedes aegypti 

 

 Para realização dessa atividade as garrafas foram previamente cortadas, para diminuir os riscos de 

acidentes e todo o processo foi demonstrado por um dos bolsistas enquanto os demais auxiliavam as crianças na 

reprodução. Elas foram instruídas de seu funcionamento e puderam levar suas armadilhas para casa. 

A figura 2 mostra o momento de confecção das armadilhas. 

 

Figura 2: Bolsistas ajudando no preparo da armadilha 



 
 

 

Fonte: Acervo pessoal 

 

 A importância das armadilhas se dá porque muitas vezes ao se realizar os procedimentos usuais de 

retirada da água parada o mosquito busca novos locais para sua reprodução, que podem não estar visíveis ou 
perceptíveis e que, portanto, torna difícil sua eliminação. Utilizando a armadilha, que é para ser deixada em local 

de fácil acesso, o mosquito realiza a desova na água parada, as larvas entram no recipiente através dos furos do 

tecido à procura de alimento e ali ficam presas à medida que vão crescendo e acabam morrendo. Segundo o 

professor universitário que criou tal armadilha, esta seria uma alternativa mais eficaz do que as tradicionais no 

combate ao mosquito. 

 

 Repelente caseiro 

 

 Como parte do processo de confecção do repelente demora 4 dias, para curtir o cravo no álcool, o 

repelente foi feito em casa pelos bolsistas e distribuído pronto aos alunos em frascos de amostra individuais.  E 

foram feitas partes do processo em separado para mostrar como acontece a fabricação do repelente. 

 A eficácia do repelente caseiro está ligada ao aroma do cravo, que é desagradável para o mosquito. Por 

ser feito sem a adição de substâncias que podem ser prejudiciais à saúde (como o DEET e a Icaridina), ele não 

possui restrições de uso, podendo, inclusive, ser usado por gestantes e crianças. 

 

 Confecção de máscaras 

 

 A quantidade de pessoas envolvidas nas atividades do dia 04 de março se encontra no quadro 3. 

 

                   Quadro 3: Quantidade de pessoas envolvidas na atividade 

 Quantidade Descrição das pessoas envolvidas 

04 Alunos de Graduação 



 
 

45 Alunos da Escola 

02 Professores da Escola 

51 Total 

 

 Com os alunos dessa faixa etária, foram confeccionadas máscaras representativas do mosquito Aedes 

aegypti, as quais já tinham sido desenhadas e cortadas previamente para maior segurança dos alunos, que apenas 

tiveram o trabalho de decorá-las. 

 Também, foram distribuídas folhas com desenhos para colorir que ilustravam os sintomas da dengue. 

Pela idade das crianças, considerou-se mais interessante essa abordagem da identificação da doença, para que 

levassem o aprendizado para casa e pudessem conscientizar também os pais. 

 A Figura 3 ilustra o momento após a decoração das máscaras pelos alunos. 

 

Figura 3: Alunos com máscara de mosquito 

 

Fonte: Acervo Pessoal 

 

 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 De acordo com o artigo segundo da Lei 9.795 de 1999, que institui a Política Nacional da Educação 

Ambiental, “a educação ambiental é um componente essencial e permanente da educação nacional, devendo 

estar presente, de forma articulada, em todos os níveis e modalidades do processo educativo, em caráter formal e 

não-formal”. Nesse sentido foi possível perceber a importância da interação entre os bolsistas, os alunos e os 

professores, de modo a construir o projeto em cima dos interesses da escola e sem prejudicar suas atividades 

regulares, fortalecendo assim todo o trabalho desenvolvido. 

 Os eventos estabelecidos constituem ações simples, mas o diálogo entre a universidade e a escola 

trouxe grande motivação aos envolvidos e uma enorme receptividade. Se por um lado é permitido aos bolsistas 
aplicar os conhecimentos adquiridos em sala de aula, por outro é proporcionado aos alunos um momento em que 

podem se expressar, construir valores e adquirir conhecimentos complementares às disciplinas regulares. 



 
 

 Um dos objetivos implícito em todas as atividades é o de transformar os alunos atendidos em agentes de 

mudança dentro de suas casas, em suas ruas, na própria escola, no lugar em que professam sua fé e nos 

mementos e juntos às pessoas com quem se relacionam. E através dessas atividades, bem como com a prática de 
outras não mencionadas neste trabalho, tem-se aos poucos alcançado esse objetivo. 
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Resumo: (Nascentes Urbanas: Espécies Florestais Com Uso Econômico Potencial): A crescente demanda 

por alimentos, medicamentos e matéria prima em geral faz com que as buscas por recursos sejam cada vez mais 

desafiadoras. Algumas ações indispensáveis são: aumentar a produtividade das culturas, aperfeiçoar o uso das 

áreas ocupadas pela agropecuária, reduzir o desperdício e explorar fontes alternativas de recursos sem causar 

danos às áreas naturais. Objetivo deste estudo foi identificar as espécies arbóreas e arbustivas na área de 

preservação permanente (APP) de três nascentes em uma floresta urbana e verificar os potenciais usos 

econômicos das espécies. Foram feitas quatros parcelas de 5x50m por nascente e inventariados os indivíduos 

arbóreos com diâmetro a 1,30 m do solo (DAP) ≥ 3 cm. Uma revisão bibliográfica foi feita para obter 

informações sobre os usos das espécies identificadas. Foram encontradas 84 espécies colonizando as nascentes. 

As famílias com maior riqueza foram Fabaceae (12), Myrtaceae (8), Annonaceae e Rubiaceae (5 espécies cada). 

Do total de espécies, 96% apresentam algum tipo de uso potencial, indicando uma agregação de valor funcional 

à estas espécies. Conclui-se que as espécies arbóreas encontradas têm potencial ecológico-econômico, ainda 

pouco explorado para o uso comercial e medicinal. A comercialização de produtos e subprodutos florestais não 

madeireiros em áreas de APP pode se tornar um incentivo para que proprietários de terra recuperem suas 

nascentes, trazendo um benefício coletivo para toda a população. Portanto, é necessário o incentivo de pesquisas 

voltadas para desenvolvimento de tecnologia e comercio para exploração dos produtos florestais não 

madeireiros.  

palavras-chave: áreas de preservação permanente; uso econômico; Mata Atlântica. 

INTRODUÇÃO 

Atender a demanda da humanidade por bens e serviços essenciais como alimento, água, medicamentos, 

moradia e ar puro tem sido cada vez mais desafiador. Para ajudar a suprir essa demanda, fontes de alimentos, 

medicamentos e outros produtos necessários a nossa sobrevivência, mas pouco exploradas por falta de tecnologia 

devem ser investigadas. A exemplo disso, temos os produtos florestais não madeiráveis (PFNM). No Brasil, 99% 

dos PFNM’s produzidos e formalizados provem da região Norte do país (DOS SANTOS et al, 2014). Os 

PFNM’s são oriundos das mais variáveis fontes dentro de uma floresta e não são restritos à produtos da flora, 

englobando a fauna, fungos, dentre outros. Existem hoje diversas linhas de investigação sobre PFNM, como 

alimentação, fitoterápicos, óleos essenciais, bioengenharia, etc. No entanto a maioria é conduzida no domínio 

amazônico. No restante do país, poucos estudos representam os outros domínios fitogeográficos. Na Mata 

Atlântica há um maior interesse nos PFNM’s por parte dos grupos de pesquisa da região Sul (MARQUES, 2007; 

DOS SANTOS, 2014; ALVES-ELIAS & DOS SANTOS, 2016). 
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A segurança alimentar é uma questão que sempre preocupou a humanidade, pois a fome gera outros 

problemas sociais que culminam na violência. Políticas eficientes de combate à fome são urgentes, fazendo-se 

aprofundar o conhecimento sobre fontes alternativas de alimentos (CARNEIRO et. al, 2016).  

Na agropecuária, a busca por meios alternativos de controle de pragas e doenças é incansável, principalmente 

na agricultura orgânica e agroecológica, onde o desafio é ainda maior comparado à agricultura convencional. Em 

nossas florestas existem preciosidades que podem auxiliar o produtor orgânico a fazer um controle natural de 

pragas em seus cultivos. Um exemplo é o óleo essencial de Piper aduncum L, que foi testado contra o fungo 

Crinipellis perniciosa (Stahel) Singer, causador da “vassoura-de-bruxa”, importante doença do “cacaueiro” 

Theobroma cacao L. (BASTOS, 1997 apud SOUSA et al, 2008).  Um estudo feito por Souza-Filho et al (2009) 

comprovou atividade inibitória pelo óleo essencial de “pimenta-longa” Piper hispidinervium C. DC.  sobre a 

germinação de sementes das plantas invasoras de culturas “malícia” Mimosa pudica L. (80%)  e “mata-pasto” 

Senna obtusifolia (L.) H.S.Irwin & Barneby (70%). Em Minas Gerais, Andrade-Pinto et al (2010) testaram os 

estratos etanoicos de 200 espécies de plantas coletadas em áreas naturais para controle da doença “antracnose do 

feijoeiro” e encontraram eficácia de 35% quando comparado ao fungicida comercial para 13 espécies nativas, 

sendo que destas 10 são arbóreas comuns no estado como por exemplo Myrcia splendens (Sw.) DC. 

A medicina também tem feito inúmeros avanços na busca de fitoterápicos efetivos e princípios ativos para 

fabricação de remédios. Muitas espécies do gênero Annona, por exemplo, tem comprovada ação antinflamatória 

e anticarcinogenica de seus extratos de óleos essenciais (FORMAGIO et al, 2013). A espécie Miconia 

latecrenata - Melastomataceae, foi definida como tendo ações antioxidativas (GONTIJO, 2012) e Dalbergia 

frutescens - Fabaceae, como fonte de óleos voláteis (MENDES et al., 2014) e como giardicida (KHAN et al., 

2000).  

Além dos serviços ecossistêmicos esperados de uma APP (provisão de água, proteção do solo, alimento para 

fauna, amenização térmica, etc...), segundo Marques (2007), a exploração dos produtos florestais não 

madeireiros pode se tornar uma fonte de renda complementar, incentivando a preservação da APP. Pesquisas 

voltadas para quantificação e desenvolvimento de tecnologia para o uso econômico de PFNM’s no Brasil extra-

amazônico são necessárias. Além disso, é essencial o empenho de políticas de incentivo ao uso desses PFNM 

(GUERRA et al, 2009). 

O Objetivo deste estudo foi identificar as espécies arbóreas e arbustivas e suas respectivas densidades em 

área de preservação permanente (APP) de três nascentes em floresta urbana e verificar os potenciais usos 

medicinais e econômicos das espécies.  

MATERIAL E MÉTODOS 

O estudo foi realizado em um fragmento florestal urbano, no Jardim Botânico da Universidade Federal de 

Juiz de Fora (JB-UFJF), município de Juiz de Fora, Minas Gerais, Brasil. O JB-UFJF fica na região central do 

município, nas coordenadas UTM 23K 668622,48 E; 7595659,48 S (Datum-SAD 69), essa comunidade florestal 

abriga 12 nascentes e protege 3.600 metros de área de preservação permanente (APP) na margem esquerda do 

rio Paraibuna. O clima segundo a escala de Koppen (1948) é do tipo Cwb mesotérmico, com verões quentes e 

chuvosos e invernos frios e secos. A precipitação média anual de 1.536 mm e temperatura média anual de 18 0 C 

(Estação Climatológica Principal da UFJF).  Com cerca de 80 ha o JB-UFJF faz limite com a Área de Proteção 

Ambiental Mata do Krambeck (APA-MK), que tem aproximadamente de 290 ha. 

A floresta do JB-UFJF faz parte do domínio fitogeográfico Floresta Atlântica, em uma área ecotonal entre 

Floresta Estacional Semidecidual e Floresta Ombrófila Densa (IBGE, 2012).  Um mosaico de fitofisionomias em 

diferentes estágios de sucessão ecológica compõe a paisagem, que é constituída por espécies nativas e exóticas 

cultivadas como o “café” Coffea arabica L., a “nêspera” Eriobotrya japonica (Thunb.) Lindl., dentre outras. As 

atividades agropecuárias cessaram há mais de meio século nas duas áreas, que se encontram desde então, em 

estado de reconstrução natural em “consórcio” com espécies exóticas remanescentes.  

Para obtenção da lista de espécies com potencial econômico para PFNM’s foram necessárias duas 

etapas: 1) Inventário Florestal das APP’s das nascentes (IFAPP’s); 2) busca sobre os usos em bases de dados e 

bibliografias específicas.  

O IFAPP’s foi realizado em três nascentes do JB-UFJF (Jbn7, Jbn10 e Jbn13), identificadas com base 

no Código Florestal Brasileiro vigente (lei Federal No 12.652 de 2012), onde suas APP’s foram delimitadas. As 

três nascentes encontram-se em calhas de drenagens na baixa encosta, onde foram instaladas quatro parcelas 

permanentes de 5 x 50 m (1.000 m2/nascente) alocadas em forma de cruz dentro da APP (com a nascente 

posicionada no centro), sendo uma parcela à montante, outra à jusante e uma em cada lateral. Nas parcelas, 
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foram identificados e mensurados todos os indivíduos com diâmetro à 1,3 m do solo (DAP) ≥ 3 cm.  No 

programa Microsoft Office Excel® 2010 foram calculados os parâmetros fitossociológicos riqueza (número de 

espécies – S) e densidade absoluta (número de indivíduos/ha – DA). Uma amostra de cada espécie foi coletada 

para identificação taxonômica, feita com base em bibliografia especializada em dendrologia/taxonomia de 

angiospermas, herbários digitais, consultas ao herbário CESJ da Universidade Federal de Juiz de Fora e 

consultas a especialistas. A nomenclatura adotada acompanha o sistema Angiosperms Phylogenetic Group – IV 

(APGIV). Os nomes foram consultados na Flora do Brasil 2020 e The Plant list, pois ambas acompanham o 

sistema Angiosperms Phylogenetic Group – IV (APGIV). As informações sobre uso potencial das espécies foram 

obtidas por meio de consulta bibliográfica em diferentes fontes (artigos, livros, resumos, notas técnicas, sites 

especializados, etc...). Foram consideradas fontes de informações relativas somente às espécies identificadas nas 

três nascentes. Os tipos de uso foram categorizados em: agropecuária (AGP); alimentícia (AL); apícola (AP); 

arborização urbana (URB); artesanato (ART); bioconstrução (BIO); pasta de celulose (CEL); corante (COR); 

cosméticos (COS); fibra têxtil (FB); inseticida (INS); litúrgico (LIT); madeira (MAD); medicinal (MED); 

paisagismo (PG); pólvora (PÓL); recuperação de áreas degradadas (RAD); sem dados (SDD); tóxica (TOX); 

utensílios domésticos (UTL). 

 

RESULTADOS 

No inventário das três nascentes foram encontrados 733 indivíduos arbóreos, dos quais 24 estavam mortos. 

686 foram identificados em nível taxonômico de espécies e os demais em cinco morfoespécies. Nas três 

nascentes foram identificadas 88 espécies arbóreas, representantes de 33 famílias botânicas. As famílias com 

maior riqueza foram Fabaceae (12 espécies), Myrtaceae (8), Annonaceae e Rubiaceae (5 cada). As espécies mais 

abundantes foram Euterpe edulis Mart. e Coffea arabica L. 80% da densidade de indivíduos identificados foi 

representada por 32 espécies. Destas, 11 ocorreram nas três nascentes. São elas: nativas -, Euterpe edulis Mart., 

Ficus adhatodifolia Schott in Spreng., Luehea divaricata Mart. & Zucc. Nectandra aff. psammophila Nees, 

Piptadenia gonoacantha (Mart.) J.F.Macbr., Siparuna guianensis Aubl., Sorocea guilleminiana Gaudich., 

Syagrus romanzoffiana (Cham.) Glassman, Xylopia sericea A.St.-Hil. e as exóticas Coffea arabica L., 

Eriobotrya japonica (Thunb.) Lindl. As nativas representam espécies a serem consideradas na recuperação 

destes ecossistemas.  

Do total de espécies identificadas, 96% apresentam algum uso potencial (Figura 1), sendo que destas, a 

palmeira gerivá - S. romanzoffiana (Cham.) Glassman foi a que apresentou mais usos encontrados na literatura 

(9). Dentre as arbóreas, Cabralea canjerana (Vell.) Mart., Casearia decandra Jacq. tiveram sete usos potenciais 

cada. Dentre as espécies sem dados encontrados na busca, destaca-se Campomanesia prosthecesepala Kiaersk. 

Essa espécie tem poucos indivíduos coletados em sua área de ocorrência e encontra-se classificada como em 

perigo de extinção (EN) (CNCFLORA, 2018).   

Os usos foram divididos em vinte categorias incluindo a categoria “sem dados disponíveis” e a categoria 

“tóxica”, pois há espécies citadas nesta categoria que também são classificadas como “medicinais” por outros 

autores, como, por exemplo, Brunfelsia uniflora (Pohl) D.Don, que é cultivada em jardins como elemento 

paisagístico e que atualmente alguns grupos de pesquisa têm estudado suas propriedades fitoquímicas e apontado 

tanto propriedades farmacológicas quanto tóxicas (RUPPELT et al., 1991; MATOS et al., 2011). As espécies 

identificadas, usos potenciais e a literatura consultada estão disponíveis na tabela 1.  

 

Figura 1- Riqueza de espécies de acordo com a quantidade de usos potenciais encontrados na literatura 
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Tabela 1: Lista de espécies arbóreas em três nascentes urbanas do Jardim Botânico -Universidade Federal Juiz de 

Fora, MG, contendo os usos potenciais para produtos não madeiráveis e as fontes bibliográficas consultadas. Onde: 

AGP=agropecuária; AL= alimentícia; AP=apícola; URB= arborização urbana; ART= artesanato; 

BIO=bioconstrução; CEL= pasta de celulose; COR= corante; COS= cosméticos; FB= fibra têxtil; INS= inseticida; 

LIT= litúrgico; MAD= madeira; MED=medicinal; PG=paisagismo; PÓL=pólvora; RAD=recuperação de áreas 

degradadas; SDD=sem dados; TOX=tóxica; UTL= utensílios domésticos; 

Família espécies Usos potenciais Autores 

FABACEAE Albizia polycephala (Benth.) 

Killip ex Record  

MED LORENZI (2002); MARQUES (2007) 

EUPHORBIACEAE Alchornea glandulosa Poepp. & 

Endl. 

AP/RAD/MED/MAD/U

RB 

LORENZI (2002); MARQUES (2007); 
SIMÃO et al. (2017) 

SAPINDACEAE Allophylus semidentatus (Miq.) 

Radlk. 

AL MUNIZ (2009) 

FABACEAE Anadenanthera colubrina 

(Vell.) Brenan 

AP/RAD/MED/MAD/A

GP 

LORENZI (2002); SAUERESSIG (2014) 

ANNONACEAE Annona dolabripetala Raddi AL MUNIZ (2009) 

ANNONACEAE Annona mucosa Jacq. AL LORENZI (1998); SILVA (2001); KINUPP 
& LORENZI (2014) 

ANNONACEAE Annona sylvatica A.St.-Hil. FB/AL MARCHIORI (1997), LORENZI (2002); 

BARBIERI & HEIDEN (2009); 

FORMAGIO et al. (2013); SIMÃO et al 
(2017) 

ARECACEAE Archontophoenix 

cunninghamiana (H.Wendl.) 

H.Wendl. & Drude 

AP/PG/AL BERBARI, PRATI & JUNQUEIRA  

(2008). 

MORACEAE Artocarpus heterophyllus Lam. AL KINUPP & LORENZI (2014) 

ANACARDIACEAE Astronium fraxinifolium Schott RAD/MED/MAD/ART MORS, RIZZINI E PEREIRA (2000); 

LORENZI (2002); UPHOF (1959) 

SOLANACEAE Brunfelsia uniflora (Pohl) 

D.Don 

PG/MED/TOX RUPPELT et al. (1991); LORENZI & 
SOUZA (1999); MATOS et al. (2011) 

MELIACEAE Cabralea canjerana (Vell.) 

Mart.  

PG/RAD/MED/MAD/C

OS/INS/COR 

LORENZI (2002); AGRIPINO et al. 

(2004); BARBIERI & HEIDEN (2009); 

MARQUES (2007); MAGRINI (2014); 
SAUERESSIG (2014); SIMÃO et al (2017) 

MYRTACEAE Campomanesia prosthecesepala 

Kiaersk. 

SDD  

SALICACEAE Casearia decandra Jacq. AP/PG/RAD/AL/MED/

MAD/AGP 

LORENZI (1998); MARQUES (2007); 
BARBIERI & HEIDEN (2009); SIMÃO et 

al (2017) 

SALICACEAE Casearia obliqua Spreng. AP/PG/RAD/MAD BARBIERI & HEIDEN (2009); 
SAUERESSIG (2014) 

SALICACEAE Casearia sylvestris Sw. MED/MAD/URB LORENZI (2002); BARBIERI & HEIDEN 

(2009); SCIO et al. (2012); TROJAN-

RODRIGUES et al. (2012); SAUERESSIG 
(2014); SIMÃO et al (2017) 

URTICACEAE Cecropia glaziovii Snethl. PG/RAD/FB/MAD/PÓ

L/CEL/UTL/TOX 

LORENZI (1998); PIRES et al. (2009); 

SIMÃO et al (2017) 

URTICACEAE Cecropia pachystachya Trécul PG/RAD/MED/MAD/C

EL 

LORENZI (2002); SCIO et al. (2012); 
SAUERESSIG (2014) 

MALVACEAE Ceiba crispiflora (Kunth) 

Ravenna 

PG/RAD/MAD/CEL/U

TL/TOX 

LORENZI (2009) 

ULMACEAE Celtis iguanaea (Jacq.) Sarg. AP/AL/MAD LORENZI (1998) 

SAPOTACEAE Chrysophyllum flexuosum Mart. MED AGRIPINO et al. (2004) 

VERBENACEAE Citharexylum myrianthum 

Cham. 

AL LORENZI (2002); SAUERESSIG (2014) 

RUTACEAE Citrus x limon (L.) Osbeck AL SILVA (2001); LORENZI (2003) 

RUBIACEAE Coffea arabica L. AP/AL/MED/LIT SILVA (2001); PIRES et al. (2009) 

BORAGINACEAE Cordia magnoliifolia Cham. AP/RAD/AL/URB LORENZI (2009) 
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Família espécies Usos potenciais Autores 

BORAGINACEAE Cordia trichotoma (Vell.) 

Arráb. ex Steud. 

AP/PG/RAD/MED/MA

D 

LORENZI (2002); MARQUES (2007); 

BARBIERI & HEIDEN (2009); 
SAUERESSIG (2014) 

BORAGINACEAE Cordia sellowiana Cham. PG/RAD/MAD/URB LORENZI (1992) 

RUBIACEAE Coutarea hexandra (Jacq.) 

K.Schum. 

URB LORENZI (1998) 

SAPINDACEAE Cupania ludowigii Somner & 

Ferrucci 

MAD SILVEIRA (2008) 

SAPINDACEAE Cupania oblongifolia Mart. AP/RAD/MED/MAD/U

RB 

LORENZI (1998); SCIO et al. (2012) 

FABACEAE Dalbergia frutescens (Vell.) 

Britton 

MED/MAD KHAN et al. (2000) 

FABACEAE Dalbergia nigra (Vell.) 

Allemão ex Benth. 

RAD/MAD/URB/COS LORENZI (2002); SIMÃO et al (2017) 

ROSACEAE Eriobotrya japonica (Thunb.) 

Lindl.  

AL SCIO et al. (2012) 

FABACEAE Erythrina speciosa Andrews PG/RAD/MED/BIO LORENZI (2002); MARQUES (2007) 

MYRTACEAE Eugenia florida DC. AL LORENZI (1998); SIMÃO et al (2017) 

MYRTACEAE Eugenia uniflora L. AL SILVA (2001); LORENZI (2002); PIRES 
et al. (2009); HOLETZ et al. (2012); 

SAUERESSIG (2014) 

ARECACEAE Euterpe edulis Mart. AL LORENZI (2002); LORENZI (2010); 
KINUPP & LORENZI (2014) 

MORACEAE Ficus adhatodifolia Schott in 

Spreng. 

PG/AL/MED/AGP CARAUTA & DIAZ (2002); CARVALHO 

et al. (2008); PEREIRA et al. (2014); 

SAUERESSIG (2014) 

MORACEAE Ficus mexiae Standl. AP/MAD/BIO LORENZI (2009); SIMÃO et al (2017) 

ARECACEAE Geonoma schottiana Mart. PG/RAD/ART LORENZI (2010) 

NYCTAGINACEAE Guapira opposita (Vell.) Reitz AP/MAD/AGP LORENZI (1998); AGRIPINO et al. 
(2004); SIMÃO et al (2017) 

ANNONACEAE Guatteria sellowiana Schltdl. RAD/FB/MED/MAD/U

RB 

LORENZI (1998); SIMÃO et al (2017) 

RHAMNACEAE Hovenia dulcis Thunb. AL KINUPP & LORENZI (2014) 

FABACEAE Inga vera Willd. RAD/AL/MAD/URB LORENZI (2002); SAUERESSIG (2014) 

FABACEAE Inga cylindrica (Vell.) Mart. RAD/AL/MAD LORENZI (2002) 

BIGNONIACEAE Jacaranda macrantha Cham. PG/RAD/MED/ART/M

AD 

LORENZI (2002); SIMÃO et al (2017) 

 LACISTEMATACEAE Lacistema pubescens Mart. AP/RAD/MED/MAD/U

RB 

SIMÃO et al (2017) 

ARECACEAE Livistona chinensis (Jacq.) 

R.Br. ex Mart. 

PG SAUERESSIG (2014) 

MALVACEAE Luehea divaricata Mart. & 

Zucc. 

RAD/FB/MED/MAD/U

RB 

LORENZI (2002);BARBIERI & HEIDEN 

(2009) 

FABACEAE Machaerium brasiliense Vogel AP/MAD/URB LORENZI (1998) 

FABACEAE Machaerium nyctitans (Vell.) 

Benth. 

 

AP/RAD/MAD/URB LORENZI (2002) 

FABACEAE Machaerium stipitatum Vogel AP/PG/RAD/MED/MA

D 

LORENZI (2002); MARQUES (2007); 

BARBIERI & HEIDEN (2009); SIMÃO et 
al (2017) 

MAGNOLIACEAE Magnolia ovata (A.St.-Hil.) 

Spreng. 

MED LORENZI (2002); KASSUYA (2009) 

SAPINDACEAE Matayba juglandifolia 

(Cambess.) Radlk. 

MED NETO et al.(2000) 

CELASTRACEAE Maytenus evonymoides Reissek PG/URB BARBIERI & HEIDEN (2009); DE 

AGUIAR et al. (2012) 

FABACEAE Melanoxylon brauna Schott PG/RAD/MAD LORENZI (2002) 
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Família espécies Usos potenciais Autores 

MELASTOMATAC

EAE 

Miconia latecrenata (DC.) 

Naudin 

MED GONTIJO (2012); SIMÃO et al (2017) 

MYRTACEAE Myrcia eriopus DC. SDD  

MYRTACEAE Myrcia splendens (Sw.) DC. AL LORENZI (1998); BARBIERI & HEIDEN 
(2009); ANDRADE-PINTO et al (2010); 

SAUERESSIG (2014); SIMÃO et al (2017) 

MYRTACEAE Myrciaria floribunda (H.West 

ex Willd.) O. Berg 

RAD/MAD BARBIERI & HEIDEN (2009); LORENZI 

(2009) 

MYRTACEAE Myrciaria glazioviana 

(Kiaersk.) G.M. Barroso ex 

Sobral 

AL LORENZI (2009) 

LAURACEAE Nectandra aff. psammophila 

Nees 

MAD FLORA DO BRASIL 2020  

LAURACEAE Nectandra oppositifolia Nees AP/MAD/URB LORENZI (2002); SAUERESSIG (2014); 

SIMÃO et al (2017) 

PERACEAE Pera furfuracea Müll.Arg.  RAD/MAD NUSBAUMER et al. (2015) 

PIPERACEAE Piper arboreum Aubl. MED MESQUITA et al.(2005) 

PIPERACEAE Piper cabralanum C.DC. MED MOREIRA et al.(2015) 

PIPERACEAE Piper caldense C.DC. MED CARDOZO-JUNIOR & CHAVEZ (2003) 

FABACEAE Piptadenia gonoacantha (Mart.) 

J.F.Macbr. 

AP/MAD LORENZI (2002) 

FABACEAE Plathymenia reticulata Benth. AP/PG/MAD LORENZI (2002) 

FABACEAE Platypodium elegans Vogel AP/PG/MAD LORENZI (2002); SAUERESSIG (2014); 

SIMÃO et al (2017) 

MYRTACEAE Plinia cauliflora (Mart.) Kausel AL SILVA (2001); LORENZI (2002); KINUPP 
& LORENZI (2014) 

ROSACEAE Prunus brasiliensis (Cham. & 

Schltdl.) D.Dietr. 

AP/PG/RAD/MED/AG

P 

LORENZI (2002); MARQUES (2007); DA 

SILVA et al. 2015 

MALVACEAE Pseudobombax grandiflorum 

(Cav.) A.Robyns 

PG/RAD/MAD/CEL/U

TL/TOX 

LORENZI (2002); SIMÃO et al (2017) 

RUBIACEAE Psychotria hastisepala 

Müll.Arg. 

SDD  

RUBIACEAE Psychotria lasiopus Müll.Arg.  SDD  

EUPHORBIACEAE Sapium glandulosum (L.) 

Morong 

RAD/MED/MAD/BIO LORENZI (2002); BARBIERI & HEIDEN 

(2009); SAUERESSIG (2014); SIMÃO et 

al (2017) 

PHYTOLACACEAE Seguieria americana L. AP/PG/MAD LORENZI (2002) 

SIPARUNACEAE Siparuna guianensis Aubl. MED SCIO et al. (2012); SIMÃO et al (2017) 

SOLANACEAE Solanum argenteum Dunal RAD/MED/LIT MAIOLI-AZEVEDO & DA FONSECA-
KRUEL (2007); BARBIERI & HEIDEN 

(2009); Pires et al. (2009) 

SOLANACEAE Solanum cernuum Vell. MED ARAUJO (2002);MIRANDA (2015); 

DAMASCENO (2016) 

MORACEAE Sorocea guilleminiana Gaudich. MED MEDEIROS et al. (2004); MAIOLI-

AZEVEDO & DA FONSECA-KRUEL 

(2007); Pires et al. (2009) 

BIGNONIACEAE Sparattosperma leucanthum 

(Vell.) K.Schum. 

PG/RAD/MED/MAD LORENZI (2002); SIMÃO et al (2017) 

ARECACEAE Syagrus romanzoffiana (Cham.) 

Glassman 

AP/PG/RAD/FB/AL/M

ED/ART/MAD/BIO 

LORENZI (2002);LORENZI (2010); 

KINUPP & LORENZI (2014); 
SAUERESSIG (2014) 

MYRTACEAE Syzygium jambos (L.) Alston  PG/AL/MED LORENZI (2003) 

APOCYNACEAE Tabernaemontana hystrix 

Steud. 

MED MONNERAT et al. (2005); DE SOUZA et 

al. (2007) 

ANACARDIACEAE Tapirira guianensis Aubl. AP/MED/MAD LORENZI (2002); SIMÃO et al (2017) 

MELIACEAE Trichilia elegans A.Juss. MED/MAD BARBIERI & HEIDEN (2009) 
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Família espécies Usos potenciais Autores 

ANNONACEAE Xylopia sericea A.St.-Hil. AL LORENZI (2002); SIMÃO et al (2017) 

 

As espécies cujo uso da madeira foi citado representou a maioria (48%), seguidos pelo uso medicinal (45%) 

e de recuperação de áreas degradadas (RAD) (36%) (Figura 2). 

Figura: Riqueza de espécies florestais em nascentes urbanas e seus usos potenciais por categoria de uso. 

 

 

Apesar dos usos madeireiros para corte raso não serem permitidos por lei nas APP’s (Lei Federal 12.651 de 

2012), decidiu-se por também apresentar estes dados, pois nas áreas de APP e Reserva Legal é permitido a coleta 

sustentável de sementes e podem ser boas fontes de material genético para reprodução destas espécies e uso para 

plantio em áreas degradadas, ou mesmo para exploração comercial para fins madeireiros. Carvalho (1998) cita 

que a canjarana - Cabralea canjarana - Meliaceae possui maior aptidão silvicultural para fins de produção 

madeireira que o cedro - Cedrela fissilis - Meliaceae. 

A categoria medicinal incluiu tanto informações sobre o uso direto das partes da planta por meio de chás, 

infusões, etc., quanto para uso para obtenção de fármacos e alcaloides, a exemplo da Tabernaemontana hystrix 

(MONNERAT et al., 2005) e do seu uso antidiabético (Trojan-Rodrigues et al. 2012).  Holetz et al. (2002) 

comprovaram alguma ação antibacteriana do mulungu - Erythrina speciosa - Fabaceae e de pitanga - Eugenia 

uniflora - Myrtaceae, com ação moderada contra bactérias domésticas como Escherichia coli e Staphylococus 

aureus, sendo que esse, apesar de ser parte da microbiota humana, pode provocar desde infecções simples como 

espinhas e furúnculos, até doença graves, como pneumonia, meningite, endocardite, síndrome do choque tóxico 

e septicemia (SANTOS et al., 2007).  

Em 2011, o mercado mundial de fitoterápicos movimentou US$ 26 Bilhões, sendo que apenas 5% disso nos 

7 países com alta biodiversidade da América Latina (Brasil, Colômbia, Costa Rica, Equador, México, Panamá e 

Peru). Neste mesmo ano, o Brasil movimentou apenas R$ 1,1 Bilhão (CASTRO & ALBIERO, 2016), indicando 

o excelente potencial para movimentar a economia tanto em nível local quanto nacional a partir do potencial de 

uso não madeireiro de espécies nativas.  

Outro mercado em ascensão é o de gastronomia com produtos orgânicos e alternativos. Os Produtos 

Alimentícios Não Convencionais (PANC’s) têm aparecido na alta gastronomia, buscando valorizar os produtos 

tradicionais das diversas culturas brasileiras (LORENZI & KINNUP, 2014). Segundo KINNUP & BARROS 

(2007) “Conceitualmente, plantas alimentícias são aquelas que possuem uma ou mais partes ou produtos que 

podem ser utilizados na alimentação humana, tais como: raízes, tubérculos, bulbos, rizomas, cormos, talos, 

folhas, brotos, flores, frutos e sementes ou ainda látex, resina e goma, ou que são usadas para obtenção de óleos 

e gorduras comestíveis. Inclui-se neste conceito também as especiarias, espécies condimentares e aromáticas, 

41 39
31

25 25 24

14
5 5 4 4 4 4 3 2 2 1 1 1 1

Riqueza 

Riqueza



 

8  

 

assim como plantas que são utilizadas como substitutas do sal, como edulcorantes, amaciantes de carnes, 

corantes alimentares e no fabrico de bebidas, tonificantes e infusões, dentre outros”. Ou seja, o Brasil possui 

alto potencial para exploração econômica de espécies nativas e precisa desenvolver estudos que valorem seus 

produtos para inserção no mercado alimentício e da restauração ambiental. 

CONCLUSÕES 

Conclui-se que as espécies florestais apresentam potencial para exploração e uso sustentável de PFNM’s. A 

valoração econômica destes é forma de convencimento para que proprietários deixem suas florestas conservadas 

para prestação dos serviços ambientais e ao mesmo tempo obtenham renda complementar dessas áreas. Isso, em 

longo prazo, pode incentivar programas de pagamento por serviços ambientais e subsidiar planos de manejo 

sustentável das APP’s auxiliando no processo de adequação rural das propriedades, aumento do fluxo gênico da 

paisagem e garantindo processos ecológicos essenciais a vida. Sugere-se que o favorecimento de espécies que 

tenham um maior número de usos econômicos potenciais e funções ecológicas (ex.: fixação de nitrogênio, 

deposição de folhas, associação com fauna polinizadora/dispersora, etc...) pode ser uma forma de impulsionar 

ações de recuperação com aumento da biodiversidade em áreas produtivas.   
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RESUMO 

As nascentes são afloramentos naturais na superfície do solo, decorrentes dos lençóis subterrâneos e os 

córregos e os rios dependem das nascentes para manter seu fluxo, além de serem formados a partir delas.  A 

redução de nascentes resulta na diminuição de quantidade de cursos d’água e, consequentemente, diminui a 

vazão total da bacia hidrográfica. Sendo assim, essa pesquisa retrata as condições ambientais em nascentes de 

duas propriedades rurais do município de Barra Mansa/RJ, inserido na Bacia Hidrográfica do Médio Paraíba do 

Sul. Foram realizadas visitas in loco em ambas as propriedades para a aplicação do IIAN e análise visual dos 

parâmetros macroscópicos definidos na pesquisa. Com base nesses parâmetros, as nascentes, em sua maioria, 

cinco das setes analisadas, enquadraram-se no grau de preservação razoável; as outras duas foram classificadas 

como ruim e péssima. Os parâmetros que contribuíram positivamente com esse resultado foram a cor da água, o 

odor, a ausência de resíduos, de materiais flutuantes, de espumas, de óleo e de esgoto. Já os que contribuíram 

negativamente foram o uso por humanos, a proteção local e a facilidade de acesso na área. 

Palavras-chave: recursos hídricos, águas subterrâneas, condição ambiental, preservação. 

 
1. INTRODUÇÃO 

A água é um recurso natural de grande importância econômica, social e ambiental. Além da sua 

indispensável função para a vida de todas as espécies e para o equilíbrio ambiental, todas as atividades humanas 

demandam por esse recurso escasso e finito. De acordo com UNESCO (2015), a água fornece vários serviços 

que podem minimizar a pobreza, melhorar o crescimento econômico e a sustentabilidade ambiental, além de 

garantir a segurança alimentar e energética, assim como a saúde humana. 

Segundo a WWAP (2017), em 2015, 663 milhões de pessoas ainda não possuíam fontes de água potável 

adequadas; porém, a utilização desse recurso aumentou em todas as regiões do mundo desde 1990, e a maior 

parte da população mundial sem acesso a essa água adequada reside em áreas rurais. 

De toda a água distribuída no planeta Terra, 97% representam as águas salgadas; 2,2%, as geleiras e apenas 

0,8% são as águas doce que podem ser utilizadas para abastecimento público. Desses 0,8% de água doce, 97% 

constituem as águas subterrâneas e apenas 3% retratam as águas superficiais (ANA, 2009). De acordo com a 

WWAP (2003), a utilização da água no mundo é distribuída da seguinte maneira: 70% para o uso agrícola, 22% 

para o uso industrial e 8% para uso doméstico. 

Para a UNESCO (2015), os fatores que influenciam a demanda hídrica global são o aumento populacional, a 

urbanização, as políticas de segurança alimentar e energética, além dos processos macroeconômicos, como o 

aumento do consumo e a globalização do comércio. Como resultado dessa situação e da forma antiga de lidar 

com o uso de recursos naturais, além da governança, o mundo deve enfrentar uma escassez de água cada vez 

mais grave, em um futuro próximo. 

Segundo a WWAP (2017), o setor agrícola é o que mais demanda água no mundo e globalmente essa 

demanda aumentará nas próximas décadas. No Brasil, o setor de irrigação foi o que teve maior demanda 

consuntiva, seguido da dessedentação animal, do abastecimento público urbano, industrial, e abastecimento 

humano rural (ANA, 2016). 

As atividades humanas de áreas rurais, urbanas e industriais geram descarga de águas residuais, geralmente 

não tratadas, causando poluição orgânica dos rios, impactando tanto o meio ambiente quanto a saúde humana 

(WEN et al., 2017). 



De acordo com Bonton et al. (2010), as principais fontes antropogênicas de contaminação da água nas áreas 

rurais são as fossas sépticas e a agricultura, sendo que os principais contaminantes incluem nitratos, pesticidas e 

microrganismos fecais. 

As águas subterrâneas e superficiais de boa qualidade são fundamentais para a saúde de uma população 

(MOHAMED & PALEOLOGOS, 2017). Levando em conta esse levantamento de informações e a importância 

dos recursos hídricos, cabe aqui destacar o papel das nascentes como um recurso fornecedor de água. De acordo 

com Bricker et al. (2017), a água subterrânea oferece diversos serviços, como o abastecimento de água, além de 

ser capaz de diluir e amenizar contaminantes.  

A água que chega à superfície da terra em forma de chuva aumenta a disponibilidade de água das nascentes e 

dos lençóis freáticos e artesianos, favorecendo a bacia hidrográfica envolvida. Esses lençóis são considerados 

reservatórios subterrâneos naturais com grande aptidão de armazenar água em períodos chuvosos. Além disso, 

garante que córregos e rios tenham vazões mais regulares ao longo do ano (VALENTE & GOMES, 2011). 

Então, pode-se considerar que a qualidade da água pode ser determinada pelo uso e ocupação do solo na 

bacia hidrográfica. Desse modo, as ações antrópicas podem alterar estruturas físico-químicas e biológicas de 

ecossistemas naturais, assim como afetar o ciclo hidrológico, o que consequentemente diminui a quantidade e a 

qualidade dos recursos hídricos (ALVARENGA et al., 2012).  

Segundo Davis et al. (2017), a produção de alimentos, fibras, energia, e o consumo humano direto têm 

demandado um maior uso da água subterrânea, devido ao crescimento populacional. Além disso, várias 

nascentes são reconhecidas como ecossistemas importantes, raros e globalmente ameaçados. 

Para Valente & Gomes (2011), os córregos e rios são formados através das nascentes e a diminuição destas 

resulta na redução de quantidade de cursos d’água. O fluxo contínuo de um rio depende de nascentes perenes 

para manter sua produção. 

As nascentes são afloramentos naturais na superfície do solo, resultantes dos lençóis subterrâneos, e esses 

precisam do suporte da cobertura no solo e da precipitação para se manterem abastecidos e produtivos (DIAS et 

al., 2011). Conforme afirma Lozinski et al. (2010), as nascentes (ou mananciais) são formadas quando “o 

aquífero atinge a superfície e, consequentemente, a água armazenada no subsolo começa a minar”. 

No Brasil, a melhoria da oferta de água, em quantidade e qualidade, é respaldada pela Lei Nº 9.433 de 1997, 

que se refere ao Plano Nacional de Recursos Hídricos (PNRH), que é um dos instrumentos que instrui a gestão 

das águas no Brasil. Também conhecida como Lei das Águas, a partir da qual se criou o Sistema Nacional de 

Gerenciamento de Recursos Hídricos (BRASIL, 1997). O estado do Rio de Janeiro instituiu sua Política Estadual 

de Recursos Hídricos (Lei Nº 3.239 de 1999) dois anos após a criação do PNHR (RIO DE JANEIRO, 1999). 

Segundo a Lei Nº 12.651 de 2012, que instituiu o Novo Código Florestal Brasileiro, em seu artigo 3º, define 

Área de Preservação Permanente (APP), nascente e olho d’água, respectivamente, como (BRASIL, 2012):  

“Área protegida, coberta ou não por vegetação nativa, com a função ambiental de 

preservar os recursos hídricos, a paisagem, a estabilidade geológica e a 

biodiversidade, facilitar o fluxo gênico de fauna e flora, proteger o solo e assegurar 

o bem-estar das populações humanas”; “afloramento natural do lençol freático que 

apresenta perenidade e dá início a um curso d’água”, e “afloramento natural do 

lençol freático, mesmo que intermitente”. 

Já o Art. 4o da mesma Lei considera como APP as “áreas no entorno das nascentes e dos olhos d’água 

perenes, qualquer que seja sua situação topográfica, no raio mínimo de 50 (cinquenta) metros”. 

De acordo com o Art. 8º dessa Lei, “A intervenção ou a supressão de vegetação nativa em Área de 

Preservação Permanente somente ocorrerá nas hipóteses de utilidade pública, de interesse social ou de baixo 

impacto ambiental previstos nessa Lei”. O §1º expõe que “A supressão de vegetação nativa protetora de 

nascentes, dunas e restingas somente poderá ser autorizada em caso de utilidade pública”.  

Diante desse contexto, essa pesquisa envolverá, especificamente, a Bacia Hidrográfica do Médio Paraíba do 

Sul (BHMPS), uma das unidades da Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul (BHPS). A BHPS é considerada 

uma bacia estratégica por ser o maior manancial de abastecimento da população fluminense, e é dividida em 

quatro unidades diferentes (Médio Paraíba do Sul, Piabanha, Dois Rios e Baixo Paraíba do Sul) (ASCELRAD et 

al., 2015). De acordo com os dados da AGEVAP (2013), os principais usos de água BHPS, em 2010, foram: 

dessedentação animal (3%), uso industrial (7%), abastecimento urbano e rural (8%) e irrigação (82%). 

https://www.jusbrasil.com.br/legislacao/90621/lei-n-3-239-de-02-de-agosto-de-1999
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%2012.651-2012?OpenDocument


A BHPS possui uma área de 62.074 km², entre os estados de São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais. O seu 

principal rio é o Paraíba do Sul, sendo que, ao longo desse rio, há muitas represas com o propósito de fornecer 

água e energia elétrica às populações do entorno da bacia, bem como a da Região Metropolitana do Rio de 

Janeiro. As águas do rio principal também abastecem o setor industrial e contribuem para a preservação da flora 

e fauna, porém é um grande receptor de esgotos doméstico e industrial in natura. O território dessa bacia é muito 

impactado pela degradação, seja pelo desmatamento, pela exploração agropecuária ou devido à urbanização. As 

principais atividades econômicas são as indústrias e o setor agropecuário (OLIVEIRA et al., 2017). 

 

2. OBJETIVOS 

O objetivo dessa pesquisa visa aplicar a metodologia do IIAN (Índice de Impacto Ambiental de Nascentes) 

em nascentes de duas propriedades rurais de Barra Mansa-RJ, município inserido na BHMPS. Essa metodologia 

tem o intuito de analisar as condições ambientais e o grau de preservação dessas nascentes a partir de uma 

avaliação visual, sendo que cada nascente deve ser avaliada individualmente e o grau de proteção delas 

dependerá da quantidade de parâmetros macroscópicos definidos na pesquisa. Essas nascentes podem ser fontes 

de armazenamento de água no subsolo e garantia do fluxo dos rios, na região da BHMPS. Com essa pesquisa, 

também será possível analisar o comprometimento, a conscientização e a adequação à Legislação Ambiental 

Brasileira, dos proprietários rurais das áreas de estudo.  

 

3. MATERIAIS E MÉTODOS 

3.1 ÁREA DE ESTUDO  

O município Barra Mansa está localizado no estado do Rio de Janeiro, abrange 547,194 km² de área e possui 

177.813 habitantes, sendo que a população da área rural é de 1.620 habitantes. A sua extensão territorial é 

distribuída entre o Município e seus quatro distritos: Floriano, Rialto, Nossa Senhora do Amparo e Antônio 

Rocha (IBGE, 2010). 

A área de Mata Atlântica no Município é de 5.398 hectares e o percentual de Mata, comparado com a área 

total do município, é de apenas 9,87 %. O serviço de saneamento básico do município de Barra Mansa, realizado 

pelo Serviço Autônomo de Água e Esgoto (SAAE-BM), atende cerca 98% da população. Das águas residuais 

geradas no município, apenas 3% delas são tratadas, o que resulta no lançamento de aproximadamente 9.443,92 

mil m³/ano de esgoto in natura nos rios (OLIVEIRA et al., 2017).  

Segundo Castro, Mello & Peixoto (2002), a cidade de Barra Mansa, que se encontra na região do Médio Vale 

do Paraíba do Sul fluminense, nas últimas décadas, tem passado por um acentuado crescimento urbano, que, em 

conjunto com a falta de políticas públicas adequadas, tem levado a região a passar por problemas ambientais, 

como a erosão e o deslizamento de encostas, resultando no assoreamento de cursos fluviais e na acentuação de 

enchentes.  

A cidade de Barra Mansa está localizada predominantemente à margem direita do Rio Paraíba do Sul, 

totalmente inserido na Região da Bacia Hidrográfica do Médio Paraíba do Sul (BHMPS). Essa Bacia é composta 

por 42 principais microbacias e abrange 19 municípios, dentre eles encontra-se o município de Barra Mansa, e 

possui uma área de 6.517 km² (OLIVEIRA et al., 2017). 

As duas propriedades selecionadas para essa pesquisa que situam-se no distrito de Floriano, do município em 

questão, receberam um Curso de Reflorestamento (com ênfase em proteção de nascentes). Esse treinamento é 

oferecido pelo Sindicato Rural de Barra Mansa e possui tanto a parte teórica quanto prática, além de distribuir 

aos participantes material educativo sobre o tema. Ao todo, o Sindicato já ofereceu, nas próprias propriedades, 

sete desses treinamentos, em cinco propriedades diferentes. As nascentes dessas propriedades são utilizadas 

como modelo de aplicação do reflorestamento e essa etapa corresponde à parte prática do curso.  

 

3.2 MÉTODOS  

A metodologia do IIAN é uma classificação didática e prática do grau de impacto ambiental de nascentes, 

baseado em uma avaliação macroscópica das suas características físicas e da sua qualidade (FELIPPE, 2009; 

FELIPPE & MAGALHÃES JR., 2012). Isto é, verifica-se de forma qualitativa e visual o grau de proteção em 

que as nascentes se encontram. 

Esse índice foi inicialmente proposto por Gomes et al. (2005) e foi utilizado e aprimorado por Felippe 

(2009), Paraguaçu et al. (2010), Felippe & Magalhães Jr. (2012), Oliveira et al. (2013), Leal et al. (2016), entre 



outros. Cada uma dessas pesquisas adaptou o índice de acordo com seus objetivos e necessidades e, 

consequentemente, aperfeiçoaram-no.    

No IIAN, é importante definir inicialmente os parâmetros que serão analisados in loco, de maneira que 

fiquem claros os critérios utilizados na pesquisa. Para cada parâmetro, é atribuído um valor de acordo com seu 

estado de conservação (Tabela 1).  

Os parâmetros são classificados em bom, médio e ruim e os valores atribuídos são, respectivamente, 3, 2 e 1. 

Portanto, o somatório mínimo representará um conjunto de parâmetros considerado ruins e o somatório máximo 

indicará que todos os parâmetros são bons (LEAL et al., 2016).  

Segundo França Jr. & Villa (2013), como cada parâmetro encaixa-se em uma das três diferentes classes de 

análise, é realizado um somatório de cada variável para ser definido e classificado o grau de preservação (classe 

A: ótima, classe B: boa, classe C: razoável, classe D: ruim e classe E: péssima) das nascentes (Tabela 2).   

Esse método dá origem à tabela de classificação do grau de preservação e do enquadramento de classes de 

cada uma das nascentes analisadas (GOMES et al., 2005).  

 
Tabela 1: Metodologia do IIAN. 

ÍNDICE DE IMPACTO AMBIENTAL MACROSCÓPICO EM NASCENTES 

Parâmetros Macroscópicos  
Qualificação 

Ruim (1 ponto)  Médio (2 pontos)  Bom (3 pontos) 

Cor da água escura clara transparente 

Odor da água forte com odor ausente 

Resíduo ao redor da nascente muito pouco ausente 

Materiais flutuantes (resíduo na água) muito pouco ausente 

Espumas muito pouco ausente 

Óleos muito pouco ausente 

Esgoto na nascente visível provável ausente 

Vegetação (degradação) degradada ou ausente alterada bom estado 

Regeneração ausente moderada presente 

Presença de erosão acentuada moderada ausente 

Uso por animais constante esporádico ausente 

Uso por humanos constante esporádico ausente 

Proteção do local Sem proteção 
Com proteção 

(com acesso) 

Com proteção 

(sem acesso) 

Acessicibilidade ao local fácil difícil sem acesso 

Proximidade com residências (metros) < 50 entre 50 e 100 > 100 

Tipo de área de inserção 
ausente 

(sem informação) 
propriedade privada parques ou áreas protegidas 

Fonte: Adaptado de Gomes et al. (2005), Paraguassú et al. (2010), Torres (2016) e Cruz et al. (2016). 

 

Tabela 2: Qualificação do grau de preservação das nascentes. 

CLASSIFICAÇÃO DAS NASCENTES QUANTO AOS 

IMPACTOS MACROSCÓPICOS 

Classe Grau de proteção Pontuação* 

A Ótimo 46-48 pontos 

B Bom 43-45 pontos 

C Razoável 40-42 pontos 

D Ruim  37-39 pontos 

E Péssimo abaixo de 37 pontos 



*Somatório dos 13 parâmetros obtidos na Tabela 1. 

 

 

RESULTADOS E DISCUSSÕES 

As visitas de campo ocorreram no mês dezembro, na 1ª propriedade, e em fevereiro, na 2 ª propriedade. O 

IIAN foi aplicado em todas as nascentes encontradas, em ambas as propriedades visitadas. Ao todo, nas duas 

propriedades, foram encontradas sete nascentes, sendo três delas na 1ª propriedade (N1, N2 e N3) e quatro na 2ª 

(N4, N5, N6 e N7). 

De acordo com os parâmetros macroscópicos definidos (vide Tabela 1) e com as classes de grau de proteção 

das nascentes (vide Tabela 2), foi possível chegar aos resultados do enquadramento de cada nascente em uma 

dessas classes (Tabela 3).  

Tabela 3: Quantificação e qualificação do grau de preservação das nascentes. 

Parâmetros Macroscópicos  
Nascentes (N) 

1 2 3 4 5 6 7 

Cor da água  3 3 2 3 2 3 3 

Odor da água  3 3 3 3 3 3 3 

Resíduo ao redor da nascente 3 3 3 3 3 3 3 

Materiais flutuantes (resíduo na água)  3 3 3 3 3 3 3 

Espumas  3 3 3 3 3 3 3 

Óleos  3 3 3 3 3 3 3 

Esgoto na nascente  3 3 3 3 3 3 3 

Vegetação (degradação) 2 2 3 2 3 1 3 

Regeneração 3 3 3 2 3 3 3 

Presença de erosão 2 3 3 1 3 3 3 

Uso por animais 1 3 3 3 3 3 1 

Uso por humanos 1 2 2 2 1 2 2 

Proteção do local 2 2 1 2 2 2 1 

Acessibilidade ao local 1 1 2 1 2 1 2 

Proximidade com residências (metros) 1 3 3 2 3 3 3 

Tipo de área de inserção 2 2 2 2 2 2 2 

Total 36 42 42 38 42 41 41 

Classe E C C D C C C 

 

A investigação das características físicas das nascentes e do seu entorno, baseados na observação in situ, 

indicam que dessas sete nascentes, cinco delas (71,43%) foram enquadradas no grau de preservação razoável 

(classe C), uma (14,3%) com condição ambiental ruim (classe D) e uma (14,3%) como péssima (classe E). Ou 

seja, a maioria dessas nascentes analisadas apresentam condições ambientais razoáveis. 

Os parâmetros utilizados na pesquisa que podem ser apontados como pontos negativos às condições 

ambientais dessas nascentes são o uso por humanos, a proteção local e a facilidade de acesso à área. Já os 

parâmetros que mais contribuíram positivamente nos resultados foram a cor da água, o odor, a ausência de 

resíduos, de materiais flutuantes, de espumas, de óleo e de esgoto. 

A principal atividade desenvolvida na 1ª propriedade é a pecuária; já na 2ª propriedade, o proprietário está 

iniciando somente atividades voltadas para a agricultura orgânica. Portanto, essas atividades podem estar 

interferindo na qualidade ambiental das nascentes.  

De acordo com Pinto et al. (2012), os dejetos domésticos são fontes de transmissão de doenças e um 

problema para a saúde de comunidades rurais. Estes estão relacionados principalmente às fezes e à urina que 

possuem elevada quantidade de agentes patogênicos, que permanecem no ambiente devido à falta de sistemas de 



esgotos sanitários. Segundo Botelho & David (2002), a criação de gado e as queimadas são os problemas mais 

frequentes que causam comprometimentos de áreas florestadas.  

Para garantir que as nascentes sejam devidamente protegidas, é preciso que proprietários rurais adequem-se à 

Legislação Ambiental Brasileira vigente, invistam em projetos de recuperação das mesmas e deem continuidade 

a esses projetos, assim como fazem os proprietários das áreas de estudo dessa pesquisa.  

A prática de cercamento e reflorestamento ao redor da área de uma nascente é extremamente importante para 

garantir a qualidade da água desses recursos hídricos. Para Botelho & David (2002), quando a execução de 

projetos de reflorestamento, em áreas degradadas ou não, são bem conduzidos, resultam na formação de matas 

que cumprem sua função protetora, e consequentemente inicia-se um processo de recuperação do ecossistema. A 

regeneração por plantio de mudas é considerada o método mais comum de reflorestamento no Brasil.  

Rangel et al. (2006) afirmam que as cercas ao redor de uma nascente evitam o pisoteio, a compactação do 

solo e a destruição das mudas e espécies em regeneração por animais existentes na área, como o gado, porcos, 

galinhas e outros. 

Segundo Botelho & David (2002), quando é realizado o preparo do solo durante um reflorestamento, pode-se 

apontar diversos benefícios, como a melhora da fertilidade do solo (aumento da taxa de mineralização da matéria 

orgânica), melhora da capacidade de retenção de água, rompimento de camadas impermeáveis, redução da 

densidade e resistência à penetração de raízes e aumento da aeração. Ou seja, essas práticas melhoram as 

condições físicas do solo, reduz as plantas daninhas e facilita o plantio. 

Para comprovar a importância da mata ciliar ao redor de nascentes, a pesquisa realizada por Pinto et al. 

(2012) avaliou qualitativamente a influência de diferentes usos de solo no entorno de nascentes. A área com 

presença de vegetação ciliar no entorno de uma nascente favoreceu uma proteção quali-quantitativa de seus 

recursos hídricos, em comparação às nascentes analisadas que possuem em seu entorno áreas com pastagem, 

com café, com policultivo e com casas. As variáveis utilizadas para essa análise que mais contribuíram para essa 

comparação foram cor, turbidez, coliformes totais e termotolerantes, DBO5, fosfato total, nitrato e oxigênio 

dissolvido. Pode-se destacar que, nesse estudo, a nascente com presença de pastagem foi a que mais se 

apresentou degradada, devido ao avanço da erosão, o que consequentemente causa significativa alteração da cor 

e da turbidez. 

Foi possível perceber, durante as visitas e as conversas com os proprietários, a conscientização e a 

preocupação com a recuperação das nascentes presentes em suas propriedades. Fato constado pela adesão desses 

proprietários ao Curso de Reflorestamento (com ênfase em recuperação de nascentes), ofertado pelo Sindicato 

Rural de Barra Mansa, que já foi realizado presencialmente em cada uma dessas propriedades.  

A maioria da população rural, assim como a das respectivas propriedades em análise, possui propensão em 

confiar e consumir as águas de nascente sem tratamento ou análise química, visto que existe uma ilusão de que 

as águas advindas de mananciais são limpas (RANGEL et al., 2006).  

 

CONCLUSÃO 

Diante das crises hídricas enfrentadas no país atualmente, a questão entre disponibilidade e qualidade dos 

recursos hídricos gera os principais conflitos entre a demanda e os setores usuários; sendo assim, é importante 

realizar o levantamento de dados sobre a qualidade das nascentes em propriedades rurais, visto que estas podem 

contribuir para o abastecimento de água da Bacia Hidrográfica em questão. De acordo com Pinto et al. (2012), o 

abastecimento hídrico de comunidades rurais deve receber uma maior atenção devido ao baixo acesso dessa 

população a uma infraestrutura de abastecimento de água potável. 

A aplicação do IIAN pode servir como uma ferramenta auxiliadora e fornecedora de informação para 

projetos futuros relacionados aos recursos hídricos. Essa análise pode melhorar e indicar alternativas para uma 

exploração integrada e otimizada para beneficiar o meio ambiente, a sociedade e a economia.  

Com o objetivo de reter mais água na Bacia Hidrográfica do Médio Paraíba do Sul (BHMPS) e melhorar a 

qualidade de vida da população rural da região, o uso dessa ferramenta deve ser aplicado em conjunto com 

incentivos às práticas sustentáveis e de proteção de nascentes, com intuito de reverter os processos de 

degradação ambiental e beneficiar diretamente as comunidades rurais, que podem ter acesso a uma água de 

melhor qualidade, caso se adequem ao processo de conservação ambiental. 



Porém, é necessária uma amostra maior de nascentes em propriedades rurais para se chegar a uma conclusão 

das condições ambientais destas em uma determinada região. Por isso, para que projetos relacionados aos 

recursos hídricos tenham sucesso, deve-se focar em uma bacia hidrográfica específica, a fim de garantir sua 

adequação às condições climáticas, às características ambientais e também ao estilo de vida e às atividades dos 

moradores da área rural de uma determinada localidade. 
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RESUMO 

Um dos usos múltiplos das águas dos reservatórios do Sistema Interligado Nacional (SIN) conflitantes com a 

geração de energia elétrica é o controle de cheias, que desde 1977 faz parte do planejamento energético anual do 

setor elétrico brasileiro. Todos os anos, é realizado, pelo Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS), o 

Estudo Anual de Prevenção de Cheias para todas as bacias hidrográficas do SIN, que consiste na alocação ótima 

de espaços vazios nos reservatórios, denominados Volumes de Espera, para amortização das possíveis cheias. A 

metodologia atualmente utilizada no cálculo destes volumes é baseada no método das Trajetórias Críticas e 

Condições de Controlabilidade e a incerteza é tratada de forma estocástica, com a geração de cenários sintéticos 

de afluências. Uma das premissas desta metodologia é a necessidade de que os reservatórios possuam estruturas 

de controle de defluências, o que não é o caso dos reservatórios da UHE Jaguari e UHE Paraibuna na Bacia do 

Rio Paraíba do Sul. Por conta disso, a metodologia foi adequada para este caso. O presente artigo descreve a 

metodologia atualmente em uso, com a adaptação para a Bacia do Rio Paraíba do Sul, bem como, os resultados 

obtidos para esta bacia no Estudo de Prevenção de Cheias mais recente (ciclo 2017/2018).  

 

INTRODUÇÃO 

Desde 1977, os reservatórios do setor elétrico brasileiro passaram a incluir, em seu planejamento energético 

anual, estudos de prevenção de cheias dos respectivos rios barrados, visando proteger as áreas à jusante dos 

reservatórios contra os possíveis danos causados por eventos extremos (de cheia). A partir de então, os 

reservatórios das usinas hidrelétricas, passaram a utilizar parte de sua capacidade de armazenamento para 

amortecer possíveis cheias, através da alocação de volumes vazios durante a estação chuvosa, denominados 

"volumes de espera". 

A utilização do reservatório para geração de energia elétrica e controle de cheias é conflitante, uma vez que, a 

função e operação do reservatório para os dois usos são distintas. Para a geração de energia elétrica, a função do 

reservatório é armazenar água durante a estação chuvosa, permitindo ter água suficiente para gerar energia na 

estação seca subsequente. Desta maneira, a operação do reservatório tem como objetivo terminar a estação 

chuvosa com reservatório plenamente cheio. Para o controle de cheias, a função do reservatório é alocar o 

volume de água excedente proveniente de cheias na bacia, que ocorrem durante a estação chuvosa, evitando 

danos a jusante. Assim, a operação do reservatório busca ter reservatórios vazios durante a estação chuvosa de 

tal modo que as cheias possam ser alocadas.  

Por conta deste conflito, o cálculo dos volumes de espera deve ser feito de forma cuidadosa e otimizada, 

buscando atender os dois usos, ou seja, os volumes de espera tem que ser grandes o suficiente para amortecer as 

cheias previstas, admitindo um risco determinado, porém, pequenos o suficiente para que seja possível o 

reenchimento total do reservatório ao final da estação chuvosa, aproveitando as altas afluências, para que, 

durante o período seco, o reservatório possa suprir a demanda de geração de energia hidrelétrica e a demanda de 

outros usos que forem contemplados por cada um deles. 
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Assim, o controle de cheias é considerado no Planejamento da Operação do SIN, realizado pelo Operador 

Nacional do Sistema Elétrico Brasileiro (ONS), através do Estudo Anual de Prevenção de Cheias (ONS, 2017). 

Este Estudo pode ser dividido em duas etapas. A primeira etapa é o cálculo dos volumes de espera a serem 

alocados nos reservatórios do SIN. Estes volumes são definidos, anualmente, antes do início da estação chuvosa, 

uma vez que seus resultados devem estar disponíveis no início desta estação, para que os volumes de espera 

possam ser alocados nos reservatórios. A segunda etapa, denominada operação de controle de cheias, é realizada 

durante a estação chuvosa e visa a programação da operação de controle de cheias nos reservatórios, através da 

decisão de enchimento/esvaziamento dos volumes de espera. Atualmente a ferramenta utilizada na primeira 

etapa para as bacias do SIN é o sistema SPEC (COSTA et al, 1999) e para a operação de controle de cheias são 

os programas ARISCO (GTHO, 1996),  OPCHEN (COSTA et al, 2011, RAUPP et al, 2012) e OPCHEND 

(COSTA et al, 2003 e 2004). 

A metodologia utilizada pressupõe que os reservatórios das usinas hidroelétricas, utilizados para controle de 

cheias, sejam capazes de controlar suas defluências, ou seja, que seus vertedores sejam dotados de dispositivos 

de controle. No caso da Bacia do Paraíba do Sul, os dois reservatórios mais de montante não são capazes de 

controlar suas defluências: o reservatório da UHE Jaguari tem um vertedor em lâmina livre e o reservatório UHE 

Paraibuna tem vertedor Tulipa. 

A bacia do rio Paraíba do Sul é de grande importância econômica e social, haja vista os decretos e portarias 

do Governo Federal que regulamentam o uso dos seus recursos hídricos, visando atender às necessidades de 

geração de energia elétrica, o abastecimento d'água das cidades ao longo da sua calha, o saneamento, a irrigação, 

etc. Portanto, o controle de cheias é mais um aspecto dentro dos múltiplos usos que deve ser considerado no 

planejamento e operação dos aproveitamentos hidrelétricos da bacia (ONS, 2017).  

Com o intuito de permitir a utilização da metodologia na Bacia do Rio Paraíba do Sul, foi desenvolvido, na 

metodologia do Sistema SPEC, um tratamento específico para reservatórios sem controle de defluência e, desde 

então, o Estudo Anual de Prevenção de Cheias na Bacia do Paraíba do Sul pode ser feito utilizando as mesmas 

ferramentas que as outras bacias do SIN.  

 

OBJETIVO 

O objetivo deste artigo é apresentar a metodologia de cálculo de volume de espera atualmente em uso nas 

bacias do SIN, bem como, a adaptação do sistema SPEC para o caso da Bacia do Rio Paraíba do Sul. O artigo 

ainda apresenta os resultados obtidos no Estudo Anual de Prevenção de Cheias mais recente (ciclo 2017/2018) 

(ONS, 2017), cujos volumes de espera foram calculados aplicando o Sistema SPEC. 

 

METODOLOGIA 

Controle de Cheias no Setor Elétrico Brasileiro 

Na primeira etapa dos estudos de prevenção de cheias, quando se calcula os volumes de espera, a 

metodologia em uso, implementada no sistema SPEC, é baseada na teoria das Condições de Controlabilidade 

(DAMÁZIO et al, 1994). Como os valores dos volumes de espera a serem alocados nos reservatórios devem 

estar disponíveis no início da estação chuvosa, seu cálculo é realizado com alguns meses de antecedência, 

portanto, as afluências que ocorrerão durante a estação são desconhecidas. Para representar a estocasticidade das 

afluências são consideradas séries sintéticas de vazões diárias geradas pelo modelo DIANA (KELMAN et al, 

1983) de forma multivariada. Após a geração das séries, o sistema de controle de cheias é decomposto em 

conjuntos de reservatórios (denominado sistemas parciais – s.p.) localizados à montante de um ponto de controle 

de cheias (local onde existe limitação de vazão máxima, de modo a não causar danos as benfeitorias e a 

população a jusante). Para cada uma das séries sintéticas de vazões diárias são calculadas as respectivas curvas 

de alocação temporal de volumes espera dos sistemas parciais necessárias para a proteção da bacia (chamadas de 

trajetórias críticas - TC), conforme equação 1. 

                                                                     equação (1) 

Sendo: VE(T,s)=0 
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Onde:  

VE(t,s) - volume de espera para o final do t-ésimo dia da s-ésima estação chuvosa; 

T – último dia da estação chuvosa; 

QAFL(t,s) – vazão média diária afluente do t-ésimo dia da s-ésima estação chuvosa; 

QRESTR – vazão de restrição; 

t  – número de segundos em um dia. 

Pela equação 1, observa-se que para o penúltimo dia da estação chuvosa (T-1), o cálculo é simplesmente a 

diferença entre a vazão afluente e a vazão de restrição, uma vez que o volume de espera do dia “T” j  é 

previamente definido pela metodologia como igual a zero. A partir do antepenúltimo dia (T-2), o cálculo do 

volume de espera é influenciado pelo volume de espera alocado no dia posterior (T-1), anteriormente calculado. 

Calculando os volumes de espera para todos os dias da estação chuvosa de um ano, tem-se a trajetória crítica 

(alocação de volume vazio ao longo do período considerado) para este ano, como ilustrado na Figura 1. 

Figura 1: Trajetória crítica de um ano hipotético. 

 
 

No cálculo da trajetória crítica, considera-se que um reservatório poderá auxiliar na proteção todos os pontos 

de controle a jusante, e não apenas o imediatamente a jusante. A este tipo de sistema de controle de cheias, 

denominado sistema com múltiplos pontos de controle de cheias e múltiplos reservatórios, diz-se que é feito o 

controle de cheia integrado da bacia. Estes volumes são calculados associados a um nível de proteção contra 

cheias (“risco de cheias”) representado pelas probabilidades de rompimento das restrições de defluências 

máximas do sistema, em termos de tempo de recorrência (TR). Calculadas as TCs de todas as séries sintéticas de 

cada s.p., calcula-se a Envoltória dos s.p. (figura 2), definida como a curva temporal do limite máximo dos 

volumes de espera associadas ao TR definido, conforme equação 2.  

Figura 2: Envoltória de um reservatório para três trajetórias críticas. 
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                                               equação (2) 

Onde:  

ENV(t) – envoltória para o t-ésimo dia; 

n – número de cenários considerados no cálculo da envoltória. 

No sistema SPEC, o cálculo das TCs e das envoltórias por s.p. é realizado pelo programa CAEV (COSTA et 

al, 1999). Por último, para poder alocar os volumes de espera nos reservatórios, as Envoltórias dos s.p. são 

desagregadas espacialmente nos reservatórios que compõem os s.p. através da solução de um problema linear 

estocástico com função objetivo refletindo interesses da geração de energia elétrica, através do programa 

VESPOT do sistema SPEC (COSTA et al, 1999). 

 

Reservatórios sem Controle de Defluências 

A metodologia descrita resumidamente no item anterior pressupõe que os reservatórios das usinas 

hidroelétricas utilizados para controle de cheias sejam capazes de controlar suas defluências, ou seja, que seus 

vertedores sejam dotados de dispositivos de controle. Na bacia do rio Paraíba do Sul existem reservatórios que 

não dispõem de dispositivos para controle dos seus vertimentos, onde o reservatório da usina hidroelétrica 

Jaguari tem um vertedor em lâmina livre e o reservatório da usina hidroelétrica Paraibuna que tem vertedor 

Tulipa. Estes reservatórios para o sistema de controle de cheias e geração de energia elétrica são os mais a 

montante da bacia. Antes da adaptação da metodologia no Sistema SPEC para consideração de vertedores sem 

controle de defluência, para a bacia do Paraíba do Sul, utilizava-se o método da Curva Volume-Duração (ONS, 

2012) para calcular os volumes de espera, de forma independente, apenas nos reservatórios das usinas 

hidroelétricas Santa Branca e Funil, localizadas mais a jusante na bacia. Neste cálculo, utilizavam-se as vazões 

regularizadas das usinas de Paraibuna e Jaguari, obtidas através da simulação das séries históricas de afluências a 

estas usinas, ou seja, não eram utilizadas séries sintéticas.  

A metodologia apresentada neste artigo para aplicação do sistema SPEC nos Estudos de Prevenção de Cheias 

em bacia de rios com reservatórios sem controle de defluências ou com limitações no controle de defluências, 

consiste em uma adaptação do procedimento adotado para o cálculo de volumes de espera na bacia do rio 

Paraíba do Sul, e pressupõe que os reservatórios sem controle de defluências se localizem a montante do sistema 

de controle de cheias integrado. As etapas para o cálculo da curva de volume de espera dos reservatórios do 

sistema de controle de cheias integrado da bacia são listadas a seguir e apresentadas no fluxograma da Figura 3. 

Ainda na Figura 3, para facilitar a descrição do procedimento, incluiu-se como exemplo, a topologia simplificada 

das usinas hidrelétricas com reservatório da bacia do Paraíba do Sul, formada por quatro reservatórios e dois 

pontos de controle de cheias, sendo que os dois reservatórios de montante (UHE1 e UHE2) não possuem 

controle de defluência e deseja-se calcular os volumes de espera a serem alocados nos reservatórios das usinas 

hidrelétricas UHE3 e UHE4. 

1. Geração de séries sintéticas de afluências diárias incrementais as quatro UHEs da bacia (Ai, i=1,... 

,4). 

2. Simulação da operação das usinas sem controle de defluência: simular a operação das UHEs 1 e 2, 

localizadas nas cabeceiras, cujos reservatórios não dispõem de controle de defluência, ou este 

controle é muito limitado. Consideram-se como afluências aquelas obtidas na geração das séries 

sintéticas (passo 1). O resultado das simulações são as defluências totais (turbinadas + vertidas), Di, 

i=1, 2. 

3. Composição das afluências das usinas de jusante: para a UHE 3 localizada à jusantes da UHE 1 sem 

controle de defluências, a vazão afluente é dada pela soma das vazão incremental (A3) obtida na 

geração das séries sintéticas com a defluência da usina de montante (D1), resultante da simulação da 

operação das séries sintéticas da usina 1. Para a UHE 4 a vazão afluente é o resultado da soma da 

incremental A4, obtida na geração das séries sintéticas, com a defluência da UHE 2 (D2), resultante 

do simulador e a defluência da UHE 3 (D3). 

4. Calculo dos volumes de espera dos sistemas parciais: para os reservatórios das UHEs que possuem 

controle de defluências (3 e 4) seguem-se os procedimentos descritos no item anterior: (i) 

Decomposição do sistema de controle de cheias formado pelos reservatórios (3 e 4) em sistemas 

parciais, (ii) Definição do nível de proteção, (iii) Cálculo dos volumes de espera dos sistemas 

parciais e (iv) Cálculo da Envoltória dos volumes de espera dos sistemas parciais. 
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5. Desagregação das Envoltórias dos sistemas parciais em volumes de espera por reservatório. 

 

Figura 3: Fluxograma do procedimento para aplicação do sistema SPEC no cálculo de volumes de espera em bacias 

onde existem reservatórios com vertedores sem controle de defluências.  

 

Para a adaptação da metodologia foi necessário o desenvolvimento de um simulador para realizar a operação 

dos reservatórios sem controle de defluências, que teve com base o modelo MPS (ONS, 2003) desenvolvido 

especificamente para simular a operação da bacia do rio Paraíba do Sul. Para a bacia exemplo, apresentada na 

Figura 3, a operação dos reservatórios 1 e 2 é feita de forma independente. A regra de operação para o 

reservatório a ser simulado i para cada dia t é apresentada no fluxograma da Figura 4 e detalhada a seguir. 

1. Calcular o balanço hídrico do reservatório i considerando a afluência oriunda da série sintética e 

supondo como defluência (Di(t)) uma vazão turbinada fornecida pelo usuário (QTi(t));  

2. Caso o nível de armazenamento resultante do reservatório i seja inferior ao seu nível mínimo 

(VMini), calcular o volume necessário para que o reservatório atinja o seu nível mínimo (Vi(t)), 

atualizar a vazão turbinada descontando-se este volume, QTi(t) = QTi(t)-Vi(t), e fazer a defluência 

(Di(t)) igual ao novo valor de QTi(t);   

3. Caso o nível de armazenamento seja superior ao nível máximo (VMaxi), fazer a UHE turbinar sua 

vazão máxima turbinável (QTmaxi), e calcular a vazão a ser vertida necessária para que o 

reservatório atinja seu nível máximo. A vazão vertida (Qverti(t)) é calculada através do método de 

Puls (HERNANDEZ, 2007). A defluência será Di(t) = Qverti(t) + QTmaxi. 

4. As vazões afluentes aos reservatórios de jusante serão obtidas pela soma da defluência resultante da 

simulação da operação do reservatório imediatamente a montante com a afluência incremental. No 

exemplo da Figura 3, no dia t a afluência a UHE 3 seria obtida pela soma da defluência da UHE 1 

(D1(t)), com a afluência incremental a UHE 3 (A3(t)), e a vazão afluente a UHE 4 seria obtida pela 

soma das defluências das UHEs 2 (D2(t)) e 3 (D3(t)), com a afluência incremental A4(t). 

 

 

 

DIANA

Geração de Séries 

Sintéticas de 

Vazões Diárias

Séries Históricas 

de vazões diárias 

incrementais as 

UHEs

Séries Sintéticas de 

vazões diárias 

incrementais as 

UHEs

SIMULADOR(1)

Séries Sintéticas 

considerando as 

defluências definidas 

na Simulação

CAEV(2)

Cálculo das 

Envoltórias dos 

Sistemas Parciais

Envoltórias  dos 

Sistemas Parciais

VESPOT(3)

Desagregação das 

Envoltórias pelos 

reservatório

14 3

2

P1 P2

A2

A1

A3

A4

D1

D2

(1) Simula a operação dos reservatórios sem controle de defluências, reservatórios 1 e 2 no exemplo, definindo suas 

defluências. 
(2) Cálculo das envoltórias de volumes de espera dos sistemas parciais formados pelos reservatórios que fazem parte 

do controle de cheias intergrado da bacia (reservatórios 3 e 4 no exemplo).
(3) Desagregação espacial das envoltórias dos sistemas parciais pelos reservatórios que os compõem (reservatórios 3 e 

4 no exemplo).

D3

DIANA

Geração de Séries 

Sintéticas de 

Vazões Diárias

Séries Históricas 

de vazões diárias 

incrementais as 

UHEs

Séries Sintéticas de 

vazões diárias 

incrementais as 

UHEs

SIMULADOR(1)

Séries Sintéticas 

considerando as 

defluências definidas 

na Simulação

CAEV(2)

Cálculo das 

Envoltórias dos 

Sistemas Parciais

Envoltórias  dos 

Sistemas Parciais

VESPOT(3)

Desagregação das 

Envoltórias pelos 

reservatório

14 3

2

P1 P2

A2

A1

A3

A4

D1

D2

(1) Simula a operação dos reservatórios sem controle de defluências, reservatórios 1 e 2 no exemplo, definindo suas 

defluências. 
(2) Cálculo das envoltórias de volumes de espera dos sistemas parciais formados pelos reservatórios que fazem parte 

do controle de cheias intergrado da bacia (reservatórios 3 e 4 no exemplo).
(3) Desagregação espacial das envoltórias dos sistemas parciais pelos reservatórios que os compõem (reservatórios 3 e 

4 no exemplo).

D3



 

6  

 

Figura 4: Fluxograma simplificado da rotina de simulação da operação dos reservatórios sem controle de defluências. 

  

 

APLICAÇÃO 

Esta metodologia é aplicada na bacia do rio Paraíba do Sul desde o ciclo de controle de cheias do período 

úmido 2013/2014. O sistema de reservatórios para controle de cheias da bacia do rio Paraíba do Sul é composta 

pelos reservatórios das UHEs Paraibuna, Santa Branca, Jaguari e Funil - Figura 5. Destes reservatórios, 

Paraibuna e Jaguari não possuem controle de vertimento – sendo suas estruturas vertentes em lamina livre. 

Considerou-se como registro histórico de afluências diárias, uma adaptação das séries históricas de afluências as 

UHEs da bacia do rio Paraíba do Sul, no período de 1936 a 2005. Através do programa DIANA foram geradas 

12.000 séries sintéticas de vazões diárias para as quatro UHEs desta bacia.  Na Tabela 1 são apresentadas as 

características das UHEs que compõem o sistema de reservatórios para controle de cheias na bacia do rio Paraíba 

do Sul. 
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Figura 5: Diagrama do sistema de controle de cheias do Paraíba do Sul 

 
Tabela 1: Características do sistema de reservatórios para controle de cheias 

Empresa UHE Rio 
Dist.até a 

foz (km) 
A.D. (km²) 

V.U. 

(km³) 

Pot. inst. 

(MW) 

Restrições operativas 

mont.(m) jus.(m³/s) 

CESP 
Paraibuna/ 
Paraitinga 

Paraibuna/ 
Paraitinga 

843/834 4.150 2,636 85 - 

Qmin= 
10,0 

(1)Qmax= 
120,0 

LIGHT 
Sta. 
Branca 

Paraíba do 
Sul 

796 5.030 0,308 58 
NAmin= 
607,45 

Qmin= 
30,0 

Qmax= (2) 

CESP Jaguari Jaguari 736 1.300 0,793 28 - 

Qmin= 
4,0 

(1) Qmax= 
60,0 

FURNAS Funil 
Paraíba do 
Sul 

448 13.410 0,606 222 
NAmin= 
449,00 

Qmin= 
70,0 

(3) Qmax= 
700,0 

(1)  Defluência limite do circuito hidráulico: turbina + válvula dispersora. 

(2)  Valor máximo condicionado à incremental devido à restrição de 340 m³/s na cidade de Jacareí. Para cálculo de volume 

de espera utiliza-se 300 m³/s como restrição condicionada em Guararema. 

(3)  Valor condicionado às restrições nas cidades de Resende, Barra Mansa e Volta Redonda (850, 800 e 880m³/s 

respectivamente). 

 

A vazão turbinada considerada na simulação da operação das UHEs Paraibuna e Jaguari foram 10 m3/s e 4 

m3/s, respectivamente. As defluências definidas na simulação da operação das UHEs Paraibuna e Jaguari foram 

adicionadas às vazões sintéticas incrementais afluentes as UHEs Santa Branca e Funil, resultando em uma nova 

série sintética de vazões afluentes a estas UHEs. O cálculo dos volumes de espera para proteção dos pontos de 

controle Guararema/Jacareí e Resende/Barra Mansa/Volta Redonda considerou o sistema de controle de cheias 

integrado apresentado na Figura 4, composto por dois reservatórios e dois pontos de controle de cheias, que foi 

decomposto em três sistemas parciais: {4}, {3} e {4, 3}. O tempo de retorno (TR) adotado foi de 100 anos para 

Guararema/Jacareí e 60 anos para Resende/Barra Mansa/Volta Redonda. Foi então utilizado o programa CAEV 

para a obtenção das envoltórias dos volumes de espera para os três sistemas parciais e o VESPOT para obtenção 
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das curvas de volume de espera por reservatório, apresentadas na Figura 5, onde se verifica que a necessidade de 

alocação de volume de espera para o reservatório de Santa Branca é pequena e se concentra no meio da estação 

chuvosa. O reservatório de Funil necessita de alocação de volume de espera mais significativo a partir da semana 

6, com máximo de volume alocado próximo de 45% de seu volume útil. 

Figura 5: Curvas de volume de espera dos reservatórios de Santa Branca e Funil. 

 
 

CONCLUSÕES 

Devido a adaptação da metodologia de cálculo de volume de espera para reservatórios sem controle de 

defluências, atualmente, o sistema SPEC pode ser utilizado em todas as bacias do SIN, tendo vantagens em 

relação à adoção do método da Curva Volume-Duração, possibilitando uma melhor consideração das incertezas 

das afluências (por meio da utilização de séries sintéticas), um melhor aproveitamento dos volumes dos 

reservatórios para os controle de cheias, uma vez que permite considerar os efeitos sinérgicos entre os 

reservatórios da bacia e a alocação sazonal dos volumes de espera ao longo da estação chuvosa, buscando 

minimizar o conflito com a geração de energia elétrica. Além disto, a aplicação da metodologia SPEC permite 

um maior conforto na escolha do TR e consequentemente dos riscos associados, uma vez que tem como base 

resultados teóricos das Condições de Controlabilidade validados por simulações. 

Apesar da adaptação na metodologia de cálculo de volume de espera, que permite a consideração de 

reservatórios sem controle de defluências, ter sido desenvolvida para a bacia do Rio Paraíba do Sul, ela pode ser 

utilizada em outras bacias com reservatórios na mesma situação. 

A metodologia apresentada neste artigo, que amplia o uso do sistema SPEC, é mais um passo no 

aprimoramento das metodologias para os Estudos de Prevenção de Cheias em sistemas hidroelétricos. 

Entretanto, vale ressaltar que a qualidade das séries históricas de vazões afluentes aos aproveitamentos é 

fundamental para garantir resultados confiáveis e um planejamento seguro, e por isto deve-se buscar o seu 

continuo aprimoramento.          
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1. RESUMO 

Esse estudo objetivou identificar áreas propícias para a construção de pequenas barragens para contenção 

do escoamento superficial, também conhecido como barraginhas, na APA Serra de Piedade no município de 

Visconde do Rio Branco-MG. Para isso foi elaborado um modelo digital de elevação (MDEHC) a partir das curvas 

de nível e da hidrografia do IBGE, com equidistância de 10 metros. Em seguida, foram gerados os mapas de 

declividade, direção de fluxo e de fluxo acumulado derivados do MDEHC. O mapa de uso e cobertura do solo foi 

produzido a partir da classificação supervisionada de imagem georreferenciada do satélite Geoeye. Os dados 

gerados então foram hierarquizados seguindo o método AHP – Analytic Hierarchy Process e reclassificados 

também em ambiente SIG. O modelo final é gerado utilizando-se a ferramenta raster calculator, que mostra as 

áreas mais susceptíveis a construção de barraginhas. O resultado desse modelo definiu que, as áreas de barraginhas 

estão distribuídas em toda área da APA, elas foram divididas em cinco classes de aptidão, sendo que, as áreas mais 

aptas ou de altíssima susceptibilidade a construção representam 4% da área total da APA-Piedade As áreas de alta, 

média e baixa susceptibilidade, representam juntas 54% da área total da APA-Piedade, e as áreas de baixíssima 

susceptibilidade representam 42%da área total da APA-Piedade. A partir da análise dos dados foi possível concluir 

que a utilização do método AHP aplicado em ambiente SIG é eficiente no auxílio a tomada de decisão, mesmo 

esse método detenha algumas limitações tais como, a correta definição dos pesos estatísticos do modelo, a 

necessidade de ir a campo para confrontar os resultados e principalmente a falta de trabalhos relacionados a 

construção de barraginhas. Ainda assim o método se mostrou neste caso um importante instrumento de auxílio a 

escolha das áreas mais aptas a construção das barraginhas. 

2. INTRODUÇÃO 

A água é um recurso natural indispensável ao homem e ao meio natural, e nas últimas décadas, devido ao 

crescimento populacional, ao seu uso incorreto, a degradação de mananciais e outros fatores, são factíveis os 

problemas enfrentados pela população quanto à escassez (TUNDISI, 2008). Diversos trabalhos como o de 

Rodrigues et al. (2008), Portes et al. (2009) e programas como o Portal Nacional do Licenciamento Ambiental 

(PNLA) vêm buscando meios para reduzir a degradação e restaurar as condições ambientais favoráveis à sua 

conservação. Assim sendo, este trabalho buscou criar um instrumento que apoiasse a construção de pequenas 

barragens para a captação de águas superficiais de chuvas, impulsionado em função da necessidade de se entender 

os limites e potenciais na aplicação desta técnica em uma Bacia Hidrográfica, possibilitando caminhos diversos e 

apoiados em informações detalhadas para um processo de planejamento e gestão. A recuperação de áreas 

degradadas em relevo forte ondulado no Sudeste Brasileiro é extremamente importante para tornar o solo mais 

irrigado, para intensificar a proliferação de nascentes e para melhorar a disponibilidade de água ao longo do ano, 

principalmente em períodos secos. A Área de Proteção Ambiental Serra da Piedade (APA-Piedade) localiza-se no 

município de Visconde de Rio Branco (MG), com relevo classificado entre forte ondulado e montanhoso. Sua área 

possui Cambissolos Háplicos, Argissolos Vermelho-Amarelos e Latossolos Vermelho-Amarelos distróficos, sob 

floresta estacional semi-decidual sub-montana (UFV et al., 2003). 

A técnica conhecida como Barraginhas também denominada Barragens de Contenção de Águas 

Superficiais de Chuva, foi desenvolvida pela Embrapa Milho e Sorgo com sede no município de Sete Lagoas, 

Minas Gerais (EMBRAPA, 2000). Apesar de bem difundida a técnica desenvolvida pela Embrapa não possui ainda 

uma metodologia que identifica as melhores áreas para sua construção. O procedimento adotado para a realização 

desse mapeamento busca então a aplicação de uma metodologia chamada Análise Multicritério, realizada em um 

ambiente de Sistema de informações Geográficas (SIG). A utilização da Análise Multicritério propicia analisar 

simultaneamente diversos critérios e variáveis na tomada de decisão e o resultado, gera um mapeamento das áreas 
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com diferentes potencialidades e fragilidades à construção, levando em consideração o escoamento superficial 

analisado através do fluxo acumulado, a declividade do terreno e o uso e cobertura do solo. 

3. OBJETIVO 

A presente pesquisa objetivou avaliar o emprego da Análise Multicritério na identificação de áreas 

propícias para a instalação de pequenas barragens para contenção do escoamento superficial, utilizando a APA- 

Piedade como estudo de caso, com a hipótese de que a aplicação da metodologia pode auxiliar na escolha das áreas 

para construção de barraginhas, dinamizando o aproveitamento da técnica, evitando que a má escolha dessas áreas 

interfira no melhor aproveitamento da técnica. O trabalho também procurou identificar as variáveis ambientais 

que mais contribuem para a realização da pesquisa, detectar e valorar pesos para essas variáveis, estruturar um 

modelo para a aplicação das análises em ambiente SIG e elaborar o mapeamento final com base nas informações 

coletadas gerando um modelo que define as melhores áreas para a sua construção. 

4. MATERIAIS E MÉTODOS 

4.1. ANALYTIC HIERARCHY PROCESS – AHP 

Segundo Schmoldt, Peterson e Smith (1995), a implantação de pequenas barragens para captação de águas 

superficiais de chuva ou barraginhas envolve muitas variáveis, eventos e cursos de ação. Nesse sentido, a 

metodologia empregada se baseia na aplicação de uma um método de Análise Multicritério, utilizando um 

ambiente SIG (Sistemas de Informações Geográficas), para definição das melhores áreas para a construção de 

barraginhas. Segundo Gomes (1998) os métodos multicritérios de análise de decisão (MMADs) são uma opção 

para a compreensão do conjunto multidisciplinar do processo decisório, pois efetuam a análise da decisão e testam 

a sua robustez, recomendam um curso de ações e selecionam a melhor ação a ser implementada. Baseando-se na 

proposta de Vilas Boas (2005), foi escolhido como método de aplicação o Analytic Hierarchy Process (AHP), pois 

verificou-se que esse mesmo possui os atributos desejáveis para realização do trabalho proposto. O método AHP 

foi desenvolvido por Thomas L. Saaty em 1977, com o desígnio de promover a superação das limitações cognitivas 

dos tomadores de decisão. (DE ABREU et al., apud VILAS BOAS, 2005). 

O método AHP, define por meio da síntese dos valores dos agentes de decisão, onde se origina uma 

medida global para cada alternativa ou variável, classificando-as de acordo com sua relevância para aplicação do 

projeto (GOMES et al., 2004. O método utiliza uma matriz de comparação par a par, também chamada matriz de 

decisão, onde envolve a decomposição do problema em uma estrutura hierárquica de importância entre as 

variáveis. Na tabela 1, está exposta a matriz de comparação proposta pelo Prof. Thomas L. Saaty (1977), onde se 

definem linearmente a hierarquia de importância entre as variáveis. 

Tabela 1: Escala de comparadores de importância de indicadores. 
 

Valores Importância 

1/9 Extremamente menos importante que 

1/7 Muito fortemente menos importante que 

1/5 Fortemente menos importante que 

1/3 Moderadamente menos importante que 

1 Igualmente importante a 

3 Moderadamente mais importante que 

5 Fortemente mais importante que 

7 Muito fortemente mais importante que 

9 Extremamente mais importante que 

 

As variáveis escolhidas para delimitar as áreas preferenciais para a construção de barraginhas foram: a) 

escoamento superficial; b) declividade do terreno; c) uso e cobertura do solo. 
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4.2 GEOPROCESSAMENTO 

4.2.1. MODELO DIGITAL DE ELEVAÇÃO 

Para a geração do mapa de fluxo acumulado do terreno, e do mapa de declividade, primeiramente 

necessitou ser obtido o modelo digital de elevação hidrologicamente consistente (MDEHC). Este é o modelo que 

melhor caracteriza o caminho preferencial da água, pois usa a malha hidrográfica durante o processo de 

interpolação dos dados de altimetria, isso melhorar a definição do relevo ao longo das calhas dos rios. O processo 

de construção do MDEHC interpola os dados das curvas de nível do IBGE de escala 1:50.000, com a malha 

hidrográfica também de escala 1:50.000, pelo algoritmo Topo to Raster, gerando um raster com 10 metros de 

resolução. As depressões espúrias no MDEHC foram eliminadas a partir da ferramenta Fill, que corrige o modelo 

numérico do terreno, removendo as depressões fechadas que interrompem o escoamento da rede hidrográfica. A 

partir do MDEHC foram obtidos os dados necessários para realização do mapa de fluxo acumulado e de 

declividade. 

4.2.2. FLUXO ACUMULADO 

O nível de escoamento superficial foi analisado neste trabalho através do fluxo acumulado. Primeiramente 

foi obtida a direção de fluxo de água na rede de drenagem que é obtida pela função flow direction, que por sua vez 

é gerada a partir do MDEHC, a direção de fluxo gera uma grade regular definindo as direções de fluxo para seus 

oito pixels vizinhos. A inclinação de cada uma destas oito direções pode ser calculada tomando-se a diferença em 

elevação indicada pelo MDEHC para cada uma destas oito localidades vizinhas e do valor no pixel a ser 

examinado. A partir da grade regular gerada na etapa anterior, o fluxo acumulado foi obtido pela função flow 

accumulation. O modelo de fluxo acumulado foi classificado em quatro intervalos; de 0 a 5 pixels de contribuição; 

de 5 a 15 pixels de contribuição; de 15 a 500 pixels de contribuição e acima de 500 pixels de resolução. Os 

intervalos para os dados de fluxo foram propostos de forma a ter a mesma representatividade visual, exceção para 

o último intervalo (maior que 500) que, simula as possíveis linhas de drenagem que contem cursos de água perenes. 

4.2.3. DECLIVIDADE 

O mapa de declividade do terreno também foi extraído do modelo digital de elevação hidrologicamente 

consistente (MDEHC). A declividade é extraída através da ferramenta Slope e classificada de acordo com as 

classes de declividade da Embrapa (1979), sendo as áreas com declividade de 0 a 3% definidas como planas, as 

áreas de 3 a 8% definidas como suave onduladas, as de 8 a 20% definidas como onduladas. A última classe se 

torna uma exceção, pois vai englobar todas as declividades acima de 20%, neste caso usa-se a ressalva de que, a 

esse nível de declividade gera-se riscos e dispendiosidade a implantação do sistema. 

4.2.4. USO E COBERTURA DO SOLO 

O mapa de classificação do uso e cobertura do solo foi realizada a partir da classificação de uma imagem 

do satélite Geoeye, que foi georreferenciada no software ArcMap®. O satélite Geoeye possui resolução espacial 

de 0,41 cm, mas no processo de georeferênciamento a imagem final foi obtida com resolução espacial aproximada 

de 3 metros. Com a imagem em ambiente SIG é utilizada a ferramenta image classification, logo após, é feita a 

correção manual corrigindo polígonos que não atendem a classe especificada. 

4.3. RECLASSIFICAÇÃO DAS VARIÁVEIS 

Uma vez de posse de todos os dados espaciais necessários, foi determinada notas, de acordo com grau de 

aptidão de cada intervalo, para definição das melhores áreas de construção (Tabela 2). Nesta etapa da modelagem 

foi feita uma reclassificação das variáveis escolhidas, em ambiente SIG, através da ferramenta reclassify, onde as 

notas estabelecidas valoram grau de aptidão a construção das pequenas barragens, seguindo o critério disposto na 

tabela 2. Os mapas de fluxo acumulado, de declividade e de uso e cobertura do solo foram reclassificados a partir 

dessas notas de classificação. 

 

Tabela 2: Escala de comparadores de importância de indicadores. 
 

Aptidão de Construção Notas Grau de Aptidão 

Mais apto 10 
 

 

Mais apto 

Menos apto 0 Menos apto 
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4.4. DETERMINAÇÃO DOS PESOS ESTATÍSTICOS 

Após ser feita a reclassificação iniciamos a determinação dos pesos estatísticos do modelo. Para o mapa 

representar de forma mais real as condições encontradas na APA-Piedade foi utilizado o Método AHP proposto 

por Saaty (1977). Este método determina por meio da comparação entre os valores, uma medida global para cada 

variável, classificando-as ao fim do processo (GOMES, et al. 2004). A etapa de escolha, baseada na escala de 

comparadores (Tabela 1), constituirá um dos momentos mais importantes de toda construção da modelagem, pois 

será definido o grau de importância de cada variável. Neste estudo, a definição das notas e do peso de cada variável, 

foi definida através de uma análise bibliográfica sobre a construção de barraginhas e sobre o comportamento das 

variáveis de declividade e de direção de fluxo sobre o ambiente real (SANTOS et al.,2010). Com base nestas 

observações foi criada a matriz de comparação pareada (Tabela 3). 

Tabela 3: Matiz de comparação pareada. 
 Fluxo Acumulado Declividade Uso e Cobertura do Solo 

Fluxo Acumulado 1 3 5 

Declividade 1/3 1 3 

Uso e cobertura do solo 1/5 1/3 1 

Total 1,53333 4,33333 9 

 

De posse dos valores dos comparadores de importância é possível determinar os pesos estatísticos para 

cada variável, para isso é preciso dividir cada elemento pela somatória dos elementos da coluna a qual faz parte, 

elaborando uma média entre as colunas, originando assim cada peso como visto na tabela 4 (SANTOS et al., 2010). 

Tabela 4: Pesos das variáveis. 
 Fluxo Acumulado Declividade Uso do Solo Pesos 

Fluxo Acumulado 1/1,53333 = 0,65217 3/4,33333 = 0,69231 5/9 = 0,55555 0,63334 

Declividade 0,33333/1,53333 = 0,21739 1/4,33333 = 0,23077 3/9 = 0,33333 0,26050 

Uso do solo 0,2/1,5333 = 0,13043 0,33333/4,33333 = 0,07692 1/9 = 0,11111 0,10615 

 

Tabela 5: Valores de IR para matizes quadradas de ordem n. 

Número de variáveis 2 3 4 5 6 7 

Valores de IR 0,0 0,58 0,90 1,12 1,24 1,32 

 

Para determinar a veracidade dos pesos obtidos, foi calculada a razão de consistência (RC), o valor de 

RC deverá ser menor que 0,10 e é dado pela seguinte fórmula: 

RC = IC/IR equação (1) 

Onde, RC é a razão de Consistência, IR é o Indicie aleatório extraído da tabela de Valores de IR (Tabela 

5) desenvolvida pelo laboratório Nacional Oak Ridge EUA, e o IC é o indicie de consistência (IC) calculado pela 

seguinte equação: 

IC = (λmax – n) / (n-1) equação (I1) 

Onde, n é o número de variáveis testadas que corresponde ao número de colunas ou linhas e λmax é 

igual ao autovetor dado pela seguinte equação: 

λmax = 
𝟏

 
𝟏 

𝟏 
𝟏=𝟏 

[𝟏𝟏]𝟏 
 

 

𝟏𝟏 

 
equação (III) 

Onde, [Aw]i é a Matriz resultante do produto da matriz de comparação pareada, (Tabela 4), pela matriz 

de pesos calculados (Tabela 5) (SANTOS, et al. 2010). 

∑ 
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Aptidão = 0,63334 *Fluxo Acumulado + 0,26050 *Declividade + 0,10615 *Uso do Solo 

Tabela 6: Determinação de Aw. 

 
Aw = 

1 3 5  
X 

0,63334  
= 

1,94556 

1/3 1 3 0,26050 0,79005 

1/5 1/3 1 0,10615 0,31965 

Determinação do auto vetor (λmax): 
 

1 1,94556 0,79005 0,31965 
λ max = [( ) + ( ) + ( )] = 3,03867692 

3 0,63334 0,26050 0,10615 
equação (IV) 

 
 

Determinação do indicie de consistência (IC): 
 

3,03867692 − 3 
IC = = 0,1933846 

3 − 1 
equação (V) 

 
Determinação da razão de consistência (RC): 

 
 

0,01933846 
RC = = 0,033342172 

0,58 

equação (V) 

Considerando que o Valor de IR para n = 3 é de 0,58, o valor da razão de consistência é menor que 0,10. 

Desse modo, os pesos calculados para nosso modelo são satisfatórios (GOMES et al. 2004). 

4.5. ELABORAÇÃO DO MAPEAMENTO DE APTIDÃO A CONSTRUÇÃO. 

O último passo a ser realizado é a geração do Modelo de aptidão a construção das barraginhas, sendo 

também realizado em ambiente SIG através da ferramenta raster calculator, onde os mapas reclassificados são 

inseridos juntamente com seu peso. A ferramenta raster calculator consiste na aplicação de operações aritméticas 

para associar as variáveis estudadas com suas respectivas notas, de modo a obter como resultado uma classificação 

dos melhores locais para a construção das barraginhas. 
 

 

5. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

5.1. ANÁLISE DOS DADOS ESPACIAIS QUE COMPÕE O MODELO. 

5.1.1. FLUXO ACUMULADO 

A Figura 1(A) apresenta os níveis de fluxo acumulado para APA-Piedade. O fluxo acumulado, de acordo 

com Mendes et al. (2001), representa a rede hidrográfica, sendo possível montar nova grade contendo os valores 

de acúmulo de água em cada “pixel”. Desse modo, cada “pixel” recebe um valor correspondente ao número de 

“pixels” que contribuem para que a água chegue até ele. Assim, o fluxo acumulado pode identificar locais 

preferenciais onde a enxurrada se concentra, identificando o nível de escoamento superficial (VALERIANO, 

2008).As áreas de fluxo acumulado apresentam heterogeneidade na sua distribuição, observa-se na Figura 1(A), 

que as regiões do mapa se modificam de claras a escuras. 

Quanto mais clara for a região, maior será a probabilidade de ocorrência de fluxo de escoamento 

superficial, sendo que o maior fluxo acumulado ocorrerá nos rios, representados pelas áreas em vermelho. As 

zonas escuras podem ser consideradas como divisores de água, pois promovem a individualização das zonas de 

alto fluxo acumulado, ou seja, onde existem poucas ou nenhuma célula contribuindo. A tabela 7 apresenta as áreas 

totais dos valores de fluxo acumulado e suas respectivas porcentagens em relação a área total da APAPiedade. O 

mapa de fluxo acumulado da água da área de estudo, foi reclassificado em quatro classes como observado na 

Figura 1(B), o critério para as notas de reclassificação do fluxo acumulado (Tabela 7) levou em consideração, o 

tamanho da área (quantidade de pixels) que contribuíam para o fluxo acumulado, quanto maior for o número de 

pixels de contribuição maior será a intensidade do fluxo e maior será sua nota. Exceto os fluxos acima de 500 

pixels que recebem nota zero. Para determinação do valor de acima 500, para delimitar os cursos de água foi 

utilizado o mapa da hidrografia executado por meio da extração dos canais de drenagem, onde o valor acima de 

500 pixels de fluxo acumulado gerou uma hidrografia mais próxima do IBGE com escala 1:50.000, possível. O 
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fluxo acumulado apresenta elevada variação na sua distribuição dentro da área de estudo, sendo que a grande 

maioria dos valores encontrados se encontram na classe de 15 a 500 pixels de contribuição. A classe de 0 a 5 pixels 

de contribuição, que representam os divisores topográficos da área, e a classe de 5 a 15 pixels de contribuição 

representam áreas onde os valores são baixos, sendo que essas áreas não são as mais indicadas para a construção. 

Figura 1: (A) Mapa de fluxo acumulado e (B) mapa de reclassificação de fluxo acumulado. 

 

Tabela 7: Áreas das classes de fluxo acumulado e as notas de reclassificação. 
 

Classes Área total (ha) Porcentagem da área total Notas 

0 a 5 pixels de contribuição 726 47 % 1 

5 a 15 pixels de contribuição 488,64 31 % 5 

15 a 500 pixels de contribuição 268,90 17% 10 

>500 pixels de contribuição 69,71 5 % 0 

Os valores de fluxo acumulado não estão relacionados a uma declividade específica. Segundo Bertoni e 

Lombardi Neto (1990), a declividade observada na Figura 2(A) é uma variável ativa que atua no processo erosivo 

provocado pelo escoamento superficial, no caso, sendo analisado através do fluxo acumulado. Segundo os autores, 

apesar da declividade não influenciar no volume total de água disponível, ela influencia diretamente na velocidade 

de escoamento, e quanto maior for o declive, maior também será o escoamento superficial em detrimento da 

infiltração da água no solo. A quantidade de material carregado pela água também depende da velocidade com que 

ela se desloca, desse modo as declividades mais acentuadas promovem uma taxa de erosão mais acentuada. 

5.1.2. DECLIVIDADE 

Em relação às limitações da declividade na hora da implantação do sistema de bacias de captação, fica 

disposto que não é recomendado a implantação do sistema em declividades acentuadas, as bacias de captação de 

água são aconselhadas para áreas com declividade de até 20 %, pois acima desse limite sua implantação torna-se 

dispendiosa e pode comprometer a segurança da estrutura. (BERTOLINI et al., 1993). A declividade encontrada 

na área da APA-Piedade, observada na Figura 2(A) mostra uma homogeneidade na sua distribuição, já que a 

maior parte 80% da área total da APA-Piedade apresenta declividade acima de 20%, como disposto na tabela 8. O 

mapa de declividade foi reclassificado dando prioridade para áreas com declividade mais acentuadas como 

observado na Figura 2(B). O critério para notas de declividade (Tabela 8), levou-se em consideração o fato que, à 

medida que se aumenta a porcentagem de declividade, aumenta-se diretamente o grau de aumento do escoamento 

superficial (PORTES, 2009). Exceto para declividades acima de 20% (Tabela 8), que receberam nota zero pois 

estão em áreas onde o método não se aplica. 
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Figura 2: (A) Mapa de declividade e (B) mapa de reclassificação de declividade 

Tabela 8: Áreas das classes de declividade e as notas de reclassificação. 

Classes Área total (ha) Porcentagem da área total Nota 

0 a 3 % 11,91 1% 1 

3 a 8 % 49,72 3 % 5 

8 a 20 % 242,13 16 % 10 

>20 % 1250,23 80 % 0 

5.1.3. USO DO SOLO 

Como Observado na Figura 3(A) a APA-Piedade apresenta dois usos principais, um de predominância 

de pastagens e outro de vegetação densa, além de um pequeno uso de outras culturas e de estradas/solo exposto. 

Figura 3: (A) Mapa de declividade e (B) mapa de reclassificação de declividade 

Os valores de fluxo acumulado também não estão associados a nenhum tipo específico de uso e cobertura 

do solo, a não ser os valores de fluxos acima de 500 pixels de contribuição, esses valores estão associados a cursos 

de água perenes e em algumas áreas coincidem com a vegetação densa da área da APA. As áreas de pastagens são 

predominantes e representam 61% total da APA-Piedade como observado na tabela 9.Segundo Silva et al. (2005), 
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verifica-se que o escoamento é favorecido em áreas de pastagens e estradas/solo exposto, pois o escoamento tem 

maiores possibilidades de ocorrer em áreas em que a cobertura vegetal é menos densa, pois o efeito da cobertura 

do solo sobre as perdas de água e solo, explicado pela ação que ela exerce sobre a dispersão da energia cinética do 

impacto das gotas sobre a superfície, atenua a desagregação das partículas, além de representar um obstáculo 

mecânico, promovendo a diminuição da velocidade e da capacidade de desagregação e transporte de sedimentos. 

Kemerich et al., (2014) também descreve que, o fluxo acumulado é mais concentrado onde a água 

encontra menos barreiras para escoar, neste caso o uso do solo ganha papel fundamental na ocorrência ou não de 

escoamento, isso por que determinados usos funcionam como proteção natural e possibilitam ou não um aumento 

no nível de escoamento superficial. Sendo assim, o uso do solo observado na Figura 3(B), foi reclassificado dando 

prioridade a áreas onde o fluxo encontra menos barreiras para escoar. 

Tabela 9: Áreas das classes de uso do solo e as notas de reclassificação. 

Classes Área total (ha) Porcentagem da área total Nota 

Pastagem 959,02 61 % 10 

Vegetação densa 571,18 37 % 8 

Outras culturas 2,83 0,18% 6 

Estradas/Solo Exposto 20,90 1% 4 

O mapa da reclassificação do uso do solo, diferentemente das notas dadas as variáveis anteriores as notas 

de uso do solo (Tabela 9) levaram em consideração que, os níveis de escoamento superficial não variam muito nos 

diferentes tipos de uso, como observado no trabalho de Kemerich et al. (2014). 

5.2. DEFINIÇÃO DAS ÁREAS MAIS APTAS A CONSTRUÇÃO 

Quando analisadas e comparadas, as figuras 1(A), 2(A), e 3(A), indicam que, o mapa de aptidão a 

construção (Figura 4), é o resultado da confluência das áreas onde o fluxo acumulado tem valor de 15 a 500 pixels 

de contribuição, a declividade tem valor de 8 a 20% de inclinação e onde o uso do solo é de pastagens ou 

estradas/solo exposto. A tabela 10 mostra as áreas mais aptas a construção, e sua representatividade dentro da área 

total. A áreas mais aptas a construção de barraginhas estão distribuídas em toda área da APA. Essas são dominantes 

em áreas de declividade de 8 a 20 %, mas, ao norte da APA-Piedade onde a classe de declividade de 3 a 8 %, é 

mais representativa. 

Tabela 10. Áreas mais aptas a construção de barraginhas 

Classes Área (ha) Área (%) em relação a APA 

Baixíssima Susceptibilidade 646,20 42 

Baixa Susceptibilidade 231,60 15 

Média Susceptibilidade 332,54 20 

Alta Susceptibilidade 287,37 19 

Altíssima Susceptibilidade 55,20 4 

A áreas mais aptas a construção de barraginhas estão distribuídas em toda área da APA. Essas são 

dominantes em áreas de declividade de 8 a 20 %, mas, ao norte da APA-Piedade onde a classe de declividade de 

3 a 8 %, é mais representativa. Podemos observar que, ela também concentra áreas com altíssima aptidão. Essas 

áreas também são associadas a valores maiores de fluxo acumulado se apresentando em sua maior parte na classe 

de fluxo de 15 a 500 pixel de contribuição. Podemos observar ainda, locais onde as áreas de altíssima aptidão se 

encontram em áreas onde o fluxo acumulado tem o valor de 5 a 15 pixels de contribuição. 

Essas áreas estão 27 associadas a um tipo específico de uso do solo, o de pastagens, isso se dá, pois, a 

pastagem é a variável que possui maior representatividade na APA-Piedade, e possui a segunda maior nota de 

aptidão. Também observamos áreas de altíssima aptidão associadas a áreas de estradas/solo exposto. Segundo o 

manual da Embrapa (2007), as áreas mais propícias a construção, devem estar mais dispersas possíveis, em toda 

área de atuação, quem indica as áreas mais aptas são os próprios agricultores, quando indicam os locais quem 

podem colher as enxurradas mais significativas das erosões de terras degradadas. 
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Figura 4 : Mapa de Aptidão a Construção. 

O manual ainda descreve que, elas também devem ser construídas nas lavouras, nas extremidades dos 

terraços, ou nos “bigodões” de estradas. Por fim o manual, discorre sobre a 28 segurança das barraginhas onde, 

deve-se respeitar o nível de declividade apresentado no trabalho, não as construir dentro de voçorocas e evitar sua 

construção em grotas muito profundas. (EMBRAPA, 2007). O trabalho desenvolvido, propõe uma metodologia 

que auxilia a tomada de decisão, já que o produto final gera um mapeamento que indica onde estão as áreas com 

maior disponibilidade de escoamento superficial, com uma declividade ideal, em um uso mais adequado. Assim o 

agente que implantará o projeto barraginhas em uma propriedade, disponibilizará de dados mais precisos durante 

a sua escolha. As áreas identificadas no estudo, são similares as áreas apontadas por estudos similares. Isso é 

observado quando elas advertem para um limite de declividade que não ultrapasse os 20%. As áreas apontadas no 

estudo como aptas também dão preferência aos usos de pastagem e solos exposto, esses usos são caracterizados 

por facilitar o escoamento superficial e por ser também usos que intensificam a degradação ambiental. As áreas 

apontadas pelo estudo também dão preferência a locais que apresentam um nível de escoamento superficial mais 

intenso. Todas as características encontradas no estudo vão de encontro com o observado no Manual de construção 

de barraginhas publicado pela Embrapa (2007) e no Projeto Piloto descrito por Barros (2000). A viabilidade de 

construção de barraginhas deve levar em consideração a facilidade de acesso a essas áreas. Seria ideal que as 

barraginhas fossem construídas próxima as estradas onde o acesso, seria mais plausível. Podemos observar que 

existem áreas de altíssima susceptibilidade, próxima as principais vias de acesso identificadas no mapa de uso do 

solo, essas áreas deveriam receber preferência de construção. 

6. CONCLUSÕES 

A metodologia adotada neste trabalho para determinação de locais mais aptas a construção de barraginhas, 

através do uso de Geoprocessamento e Análise Multicritério, atendeu com eficiência o objetivo da pesquisa, 

permitindo de forma integrada associar as variáveis em níveis hierárquicos, possibilitando a construção de um 

mapa que auxilia a tomada de decisão e padronizando um método para escolha das áreas ideais para construção. 

De modo geral as áreas determinadas pelo modelo, seguem o mesmo padrão apontados pela metodologia já 

existente, sendo que, o desenvolvimento do presente estudo pode promover uma metodologia mais didática para 

construção de barraginhas a medida que define padrões a serem seguidos, amenizando erros que comprometem a 

eficiência da aplicação dos projetos. 
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RESUMO 

O conhecimento das características morfométricas das bacias hidrográficas constitui uma informação essencial 

para o planejamento e gestão dos recursos hídricos. Desta forma, o presente trabalho teve como objetivo determinar 

e avaliar as características morfométricas da bacia hidrográfica do rio Caratinga, pertencente a bacia do rio Doce, 

no estado de Minas Gerais. Para isso, gerou-se o Modelo Digital de Elevação Hidrologicamente Condicionado 

(MDEHC) para delimitação da bacia e análise das variáveis morfométricas, utilizando o software 

ArcMap/ArcGIS® 10.1. Os resultados evidenciaram que a bacia possui formato alongado, coeficiente de 

compacidade de 2,13, fator de forma de 0,214 e índice de circularidade de 0,217. O relevo apresenta-se como forte 

ondulado, com declividade média de 29,1%. A forma mais alongada da bacia indica baixa propensão a enchentes. 

 

INTRODUÇÃO 

As bacias hidrográficas têm sido amplamente utilizadas em estudos ambientais, representando unidades de 

planejamento e gestão dos recursos naturais, que concilia inúmeros usos da água e assegura sua qualidade e 

quantidade (GUERRA; CUNHA, 1996). Desta forma, conhecer as características destas unidades é fundamental 

para o manejo adequado, proteção do meio ambiente e promoção do desenvolvimento sustentável. 

O comportamento hidrológico de uma bacia está relacionado as características geomorfológicas, como a forma, 

relevo, área, geologia, rede de drenagem, solo, e o tipo da cobertura vegetal da área (LIMA, 2008). Conforme 

Teodoro (2007), estas características físicas e bióticas são essenciais ao ciclo hidrológico, e influenciam, entre 

outras coisas, a infiltração de água no solo, a quantidade de água no deflúvio, a evapotranspiração e o escoamento 

superficial. 

Neste contexto, a caracterização morfométrica de bacias hidrográficas estuda quantitativamente esses aspectos, 

constituindo-se um procedimento comum para a realização de análises hidrológicas ou ambientais, objetivando 

esclarecer questões que estão diretamente relacionadas com a compreensão da dinâmica ambiental, de forma 

regional ou local (TEODORO et al., 2007; TONELLO et al., 2006). Assim, a análise morfométrica utiliza-se de 

parâmetros calculados tais como: densidade de drenagem, declividade, comprimento de cursos d’água, coeficiente 

de compacidade, fator de forma, índice de circularidade, entre outros (ANTONELI; THOMAZ, 2007; CARDOSO 

et al. 2006). 

Atualmente, com a consolidação dos Sistemas de informações geográficas (SIG) os dados morfométricos 

podem ser obtidos a partir de representações digitais consistentes do relevo (GARBRECHT; MARTZ, 1999). 

Segundo Baena et al. (2004), a utilização do modelo digital de elevação hidrograficamente condicionado 

(MDEHC) possibilita representar de forma fiel o relevo e assegura a convergência do escoamento superficial para 

a rede de drenagem mapeada, garantindo, consistência hidrológica. 

 

OBJETIVO 

O presente trabalho teve como objetivo determinar e avaliar as características morfométricas da bacia 

hidrográfica do rio Caratinga, pertencente a bacia do rio Doce, no estado de Minas Gerais. 
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MATERIAIS E MÉTODOS 

ÁREA DE ESTUDO 

A bacia hidrográfica do rio Caratinga localiza-se no estado de Minas Gerais e pertence a bacia hidrográfica do 

rio Doce, apresentando área de drenagem de 3228 km². O principal curso de água da bacia é o rio Caratinga, com 

nascente na cidade de Santa Barbara do Leste. A bacia abrange 29 municípios e é a segunda bacia mais populosa 

dentre as sub-bacias do rio Doce, com cerca de 283 mil habitantes (CBH-CARATINGA, 2018).  

Na questão econômica, destaca-se o cultivo de café e, a produção de hortifrutigranjeiros, além da pecuária. A 

área sofre com problemas ambientais como a degradação de terras, queimadas, escassez e poluição das águas, 

principalmente nas áreas rurais. Na área urbana existe a necessidade de melhorias na área de saneamento básico e 

uma melhor estruturação do uso e ocupação do solo (IGAM, 2018). 

Na figura 1, pode-se verificar o MDEHC da bacia hidrográfica do rio Caratinga e, sua localização em relação 

ao Estado de Minas Gerais e a bacia do rio Doce. 

 
Figura 1: Localização da bacia hidrográfica do rio Caratinga. 

 

 
 

DETERMINAÇÃO DO MODELO DIGITAL DE ELEVAÇÃO HIDROLOGICAMENTE 

CONDICIONADO (MDEHC) 

O processamento dos dados utilizados para determinar o MDEHC e posteriormente as características 

morfométricas da bacia foi realizada no software ArcMap/ArcGIS® 10.1 da Environmental Systems Research 

Institute (ESRI), que permite trabalhar com informações vetoriais e matriciais. Este, possibilita criar mapas, 

manipular e gerenciar análise de dados geográficos com diversas ferramentas de fácil utilização (MITCHELL, 

2001). 
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O modelo digital de elevação (MDE) foi obtido através de imagens com resolução espacial de 30m do projeto 

Shuttle Radar Topography Mission - SRTM (earthexplorer.usgs.gov). As imagens baixadas do site foram 

utilizadas no software de Sistemas de Informações Geográficas (SIG). 

Utilizou-se o comando “Fill” para preencher e eliminar depressões espúrias, uma vez que sua presença no 

modelo digital produz a descontinuidade do escoamento superficial ao longo da rede de drenagem (BAENA et al., 

2004). Após a realização desse procedimento, gerou-se a direção de escoamento da área da bacia através do 

comando “Flow Direction” originando-se oito direções de escoamento (1, 2, 4, 8, 16, 32, 64 e 128). Posteriormente, 

com esses dados obtidos calculou-se o fluxo de escoamento acumulado através do comando “Flow Accumulation” 

para determinar a contribuição de cada célula na área da bacia hidrográfica. Logo, para se extrair a hidrografia 

numérica da bacia usou-se a ferramenta “Raster Calculator”. Para se obter a hidrografia em formato shape, usa-se 

o comando “Stream to Feature”. Com o intuito de obter a área de drenagem foi criado um ponto na foz da área e, 

com o comando “Watershed”, extraiu-se a área de drenagem da bacia do rio Caratinga. 

 

DETEMINAÇÃO DAS CARACTERÍSTICAS MORFOMÉTRICAS 

As características morfométricas da bacia hidrográfica foram obtidas a partir de informações extraídas do 

MDEHC, descritas a seguir. 

 

ÁREA DE DRENAGEM 

A área de drenagem de uma bacia hidrográfica é a área plana, ou projeção horizontal, inclusa entre seus 

divisores topográficos (VILLELA; MATTOS, 1975). A área de uma bacia é uma informação básica para calcular 

outras características fisiográficas. Após determinado o perímetro da bacia, pode-se calcular a área por meio de 

técnicas com o uso de aplicativos de computador (CHRISTOFOLETTI, 1980). 

A área da bacia é representada pela letra “A”, expressa em km² ou ha. Este é um parâmetro fundamental para 

determinar a potencialidade hídrica da bacia hidrográfica, pois, seu valor multiplicado pela lâmina da chuva 

precipitada define o volume de água recebido pela bacia (TUCCI, 2001).  

 

COEFICIENTE DE COMPACIDADE 

O coeficiente de compacidade (Kc) é responsável por relacionar a forma da bacia com um círculo, estabelece 

uma relação entre o perímetro da bacia e a circunferência de um círculo de área igual a mesma. O coeficiente 

obtido é adimensional, varia com a forma da bacia, não dependendo do seu tamanho, e quanto mais irregular for 

a bacia maior será o coeficiente de compacidade. Uma bacia circular corresponde a um coeficiente mínimo igual 

a uma unidade (VILLELA; MATTOS, 1975). 

O Kc é calculado pela seguinte expressão:  

𝒌𝒄 = 𝟎. 𝟐𝟖
𝑷

√𝑨
                                                                                                                                           equação (1) 

Sendo na fórmula, P e A respectivamente, o perímetro em km e área da bacia em km². 

 

FATOR DE FORMA 

Fator de forma (Kf) é a relação entre a largura média e o comprimento axial da bacia. Mede-se o comprimento 

da bacia quando se segue o curso d’água mais longo desde a desembocadura até o ponto mais distante na bacia. A 

largura média é obtida dividindo a área pelo comprimento da bacia. Uma bacia com fator de forma baixo é menos 

sujeita a enchentes do que outra do mesmo tamanho, porém com maior fator de forma (VILLELA; MATTOS, 

1975). 

O Kf é calculado pela seguinte expressão: 

𝒌𝑭 =
𝑨

𝑳𝟐                                                                                                                                                    equação (2) 

Sendo na fórmula, A a área da bacia (km²) e L o comprimento do eixo da bacia (km). 
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ÍNDICE DE CIRCULARIDADE 

O valor máximo do Índice de Circularidade (Ic) é 1, quanto mais se aproximar da unidade mais circular será a 

forma da bacia e, quanto mais próximo de 0 mais estreita e alongada (MACHADO, 2010). 

O IC é calculado pela seguinte expressão: 

𝑰𝑪 =
𝑨

𝑨𝑪
                                                                                                                                                   equação (3) 

Sendo na formula, A a área da bacia e, 𝐴𝐶  a área do círculo. O resultado é um valor adimensional que varia de 

0 a 1.  

 

ORDEM DOS CURSOS DE ÁGUA 

Segundo os critérios Strahler (1952), todos os canais sem tributários são de primeira ordem; canais de segunda 

ordem são os originários da confluência de dois canais de primeira ordem, já os canais de terceira ordem se 

originam da confluência de dois canais de segunda ordem, e assim sucessivamente. Portanto, no sistema Strahler, 

o rio principal e efluentes não mantém o número de ordens no total de suas extensões (TUCCI, 2001). 

 

DENSIDADE DE DRENAGEM 

Uma boa indicação do grau de desenvolvimento de um sistema de drenagem é dada pelo índice chamado 

densidade de drenagem 𝐷𝑑. Ela é expressa pela relação entre o comprimento total dos cursos d’água de uma bacia 

e sua área total (VILLELA; MATTOS, 1975). 

O 𝐷𝑑 é calculado pela seguinte expressão:  

𝑫𝒅 =
𝑳

𝑨
                                                                                                                                                    equação (4) 

Sendo na fórmula, L o comprimento total dos cursos d’água na bacia e A, a área de drenagem. De acordo com 

Villela e Mattos (1975), a densidade de drenagem varia inversamente com a extensão do escoamento superficial, 

e então, fornece uma indicação da eficiência da drenagem da bacia.  

 

ÍNDICE DE SINUOSIDADE 

A relação entre o comprimento do rio principal (𝐿) e o comprimento de um talvegue (𝐿𝑇) é denominada 

sinuosidade do curso d’água (𝑆𝑖𝑛), fator controlador da velocidade de escoamento (VILLELA; MATTOS, 1975). 

𝑺𝒊𝒏 =
𝑳

𝑳𝑻
                                                                                                                                      equação (5) 

Sendo na fórmula, 𝐿 o comprimento do rio principal e, 𝐿𝑇 o comprimento de um talvegue.   

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Os resultados obtidos na caracterização morfométrica da bacia do rio Caratinga são apresentados na Tabela 1. 

Pode-se observar que a bacia é pouco susceptível a enchentes, devido seu coeficiente de compacidade (Kc) ser 

2,13, ou seja, afastado da unidade e, possuir fator de forma com valor reduzido (0,213). Segundo Mello e Silva 

(2013), valores de Kc superiores a 1,5 e de Kf menos que 0,5 indicam menor tendência a enchentes. Resultados 

semelhantes foram descritos por Tonello et al. (2006) na morfometria da bacia do hidrográfica da Cachoeira das 

Pombas em Guanhães-MG, demonstrando maior tempo de concentração da água da chuva dentro da bacia. 

 Além disso, pode-se concluir que quanto mais irregular for a bacia maior será o coeficiente de compacidade, 

logo a bacia do rio Caratinga não possui forma circular, apresentando tendência para o formato alongado. O índice 

de circularidade calculado foi de 0,217, que é outro índice indicativo da forma alongada. Isso se deve ao fato de 

que pela bacia ser estreita e alongada há menos possibilidades de ocorrência de chuvas intensas cobrindo toda a 

extensão da bacia (VILLELA; MATTOS, 1975).   
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A densidade de drenagem calculada para a bacia do rio Caratinga foi de 0,6491 km/km². De acordo com Villela 

e Mattos (1975), esse índice varia de 0,5 km/km2 para bacias com drenagem pobre e, de 3,5 km/km² ou mais, 

bacias muito bem drenadas. Portanto, a bacia do rio Caratinga apresenta baixa capacidade de drenagem. A 

densidade de drenagem é indicador de uma boa eficiência da drenagem natural da bacia, e assim, um índice da 

tendência para ocorrência de cheias na bacia. Além disso, ela é um fator importante para indicar o grau de 

desenvolvimento do sistema de drenagem da bacia (TONELLO et al., 2006). 

O índice de sinuosidade (Is) calculado para a bacia é de 1,67. Quanto maior a sinuosidade, maior será a 

dificuldade de se atingir o exutório do canal, portanto, a velocidade de escoamento será menor (SANTOS et al. 

2012). Segundo Freitas (1952), valores de Is próximos a unidade indicam canais retilíneos, valores de Is superiores 

a 2 indicam canais sinuosos e os valores intermediários indicam formas transicionais.  

 

Tabela 1: Características moformétricas da bacia  

Características Físicas Resultados 

Área de drenagem 3228,18 Km² 

Perímetro da bacia 432,29 Km 

Perímetro do rio principal 205,68 Km 

Coeficiente de Compacidade (kc) 2,13 

Fator de forma (kf) 0,214 

Índíce de circularidade (ic) 0,217 

Densidade de drenagem (dd) 0,6491 Km/Km² 

Índice de sinuosidade (is) 1,67 

Ordem da bacia (Strahler, 1952) 5 

Declividade média da bacia 29,11% 

Altitude máxima  1576 m 

Altitude mínima 121 m 

 

A Figura 2 apresenta a ordem dos rios da bacia hidrográfica do rio Caratinga. A rede hidrográfica é o conjunto 

de cursos d’água dispostos hierarquicamente encontrados nas bacias hidrográficas. De acordo com a hierarquia de 

Strahler (1952), o sistema de drenagem da Bacia do rio Caratinga possui ramificação de quinta ordem, portanto, 

indica que o sistema de drenagem da bacia é muito ramificado, ou seja, quanto maior for a ordem do rio principal, 

maior será a quantidade de rios existentes (SANTOS et al., 2012). 
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Figura 2: Ordem hidrográfica da Bacia do rio Caratinga 

 

 

Na Tabela 2, está representada as informações quantitativas associadas a declividade do terreno obtida para a 

bacia hidrográfica do rio Caratinga, de acordo com as classes de relevo segundo Embrapa (1999). Observa-se, que 

a maior parte do relevo corresponde a forte ondulado, com 51,8%. Segundo Villela e Mattos (1975), a declividade 

dos terrenos de uma bacia controla boa parte da velocidade com que se dá o escoamento superficial, afetando, 

portanto, o tempo que a água da chuva leva para concentrar-se nos leitos fluviais que constituem a rede de 

drenagem das bacias. A declividade média da bacia calculada foi de 29,11%.  

 

Tabela 2: Classificação da declividade segundo EMBRAPA (1979) 

Declividade (%) Relevo Área (Km²) % 

0 - 3 Plano 157,2 4,9 

3 - 8 Suave ondulado 203,6 6,3 

8 – 20 Ondulado 678,3 21,0 

20 - 45 Forte ondulado 1671,1 51,8 

45 - 75 Montanhoso 481,2 14,9 

>75 Forte montanhoso 36,8 1,1 

 

 

Na Figura 3, pode-se verificar o mapa de declividade da bacia hidrográfica do rio Caratinga, conforme as 

classes apresentadas na Tabela 2. 
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Figura 3: Declividade da bacia hidrográfica do rio Caratinga 

 

CONCLUSÃO 

De acordo com os resultados obtidos, pode-se concluir que:  

- O modelo digital de elevação (MDE) mostrou-se hidrologicamente condicionado, possibilitando determinar 

as características físicas da bacia. 

- A caracterização morfométrica da bacia do rio Caratinga aponta para uma bacia de forma mais alongada, 

característica que pode ser comprovada pelo índice de circularidade, coeficiente de compacidade e fator de forma, 

indicando que a bacia é pouco susceptível a enchentes. 

- A densidade de drenagem da bacia 0,6491 Km/Km², portanto, a bacia do rio Caratinga apresenta baixa 

capacidade de drenagem. 

- A bacia hidrográfica do rio Caratinga é de quinta ordem, portanto, indica que o sistema de drenagem da bacia 

é muito ramificado. 

- As características da declividade da bacia indicam que a declividade média é de 29,11%, e que 51,8% da área 

possui relevo fortemente ondulado. 
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RESUMO 

O sensoriamento remoto vem se apresentando nas últimas décadas como uma excelente ferramenta para pesquisas 

em diversas áreas, dentre elas pode-se destacar a agricultura, meio ambiente e meteorologia. Com o avanço das 

tecnologias de sensoriamento e processamento de imagens, os dados obtidos por estes métodos têm sido cada vez 

mais úteis e assertivos. Através da utilização dessas ferramentas, este trabalho teve como objetivo caracterizar a 

área de preservação permanente de curso d’água da bacia do Córrego Matirumbide em Juiz de Fora – MG. O 

resultado da classificação mostrou que somente 35% da área de preservação permanente da bacia é ocupada por 

vegetação, do restante 39% foram caracterizados como habitação e arruamento, 23% como solo exposto, e 2% 

como curso d’água. Os resultados encontrados corroboram com a alta urbanização desta bacia e afirmam a 

necessidade de medidas compensatórias, já que esta área deveria estar vegetada e completamente protegida para 

que sua função ecológica fosse desempenhada. 

 

INTRODUÇÃO 

A bacia hidrográfica é a unidade territorial para implementação da Política Nacional de Recursos Hídricos e 

atuação do Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos a partir da instituição da Lei nº 9.433, de 8 

de janeiro de 1997, (ANA, 1997). Sendo assim, fica clara a necessidade do estudo das características desses 

ambientes, bem como de suas subunidades, para que haja um melhor entendimento do funcionamento e pressões 

ambientais as quais estão expostas. No que diz respeito às Áreas de Preservação Permanente (APP) de curso 

d’água, a legislação brasileira, Lei nº 12.651, de 25 de maio de 2012, estabelece que para cursos d’água de largura 

inferior a 10 metros, como é o caso do córrego estudado, a faixa de APP deve ser de no mínimo 30 metros de 

largura, BRASIL (2012). 

A utilização do sensoriamento remoto e do geoprocessamento para estudos de bacias hidrográficas são de 

extrema relevância, já que para objetos de estudo que abrangem grandes áreas, torna-se complicado e penoso o 

trabalho de coleta de informações em campo. Já o estudo das subunidades de uma bacia hidrográfica é fundamental 

no contexto atual de uso e ocupação do solo, em que a ocupação se dá de forma desordenada, fazendo com que 

haja uma grande heterogeneidade mesmo dentro de pequenas regiões.  

Pechincha et al (2014) mostraram, através da união entre parâmetros morfométricos e  indicadores sociais, que 

a bacia do Córrego Matirumbide apresenta níveis de qualidade ambiental parcialmente positiva, baseado nos 

critérios adotados pelos autores, e que pelo menos 38% da bacia apresentou pelo menos três atributos negativos 

de qualidade ambiental. Porém, entende-se que se faz necessária uma avaliação mais aprofundada no que diz 

respeito às Áreas de Preservação Permanente da bacia, já que é perceptível o alto nível de adensamento urbano 

naquela região, e que o córrego principal encontra-se canalizado em grande parte do seu trajeto, evidenciando a 

degradação ou ausência das APP’s de curso d’água. 

Segundo Lowrance et al (1997) o papel desempenhado pelas vegetação ripária, protegida por lei no Brasil 

como área de preservação permanente, é de extrema importância no que tange a manutenção da qualidade da água 

nos corpos hídricos, já que é comprovado a eficiência desses sistemas em evitar que o excesso de nutrientes e 

sedimentos carreados do restante da bacia sejam depositados no curso d’água e possam causar problemas como 

eutrofização, assoreamento, dentre outros. O trabalho do referido autor, datado de 1997, vinte anos atrás, 

demonstra que há muito já se sabia da necessidade de se reduzir as cargas de nutrientes produzidas nas bacias por 
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atividades agrícolas, e no Brasil principalmente pelo despejo de efluentes domésticos, para manutenção e 

recuperação da vida nesses ecossistemas. 

Desta maneira, o objetivo deste trabalho é estudar e classificar os usos e ocupação do solo da Área de 

Preservação Permanente de Curso D’água da Bacia do Córrego Matirumbide, em Juiz de Fora – MG. 

 

METODOLOGIA 

A bacia do Córrego Matirumbide está localizada entre as coordenadas 43º21’30” W – 43º20’30” W e 21º44’30” 

S – 21º42’30” S, dentro do perímetro urbano do município de Juiz de Fora, estado de Minas Gerais. A área localiza-

se na zona leste da cidade e abrange oito regiões urbanas. Na Figura 1, a seguir, é possível verificar tal localização. 

 

Figura 1: Carta Índice da Bacia do Córrego Matirumbide 

  

 

A imagem utilizada para classificação foi obtida junto a Subsecretaria de Tecnologia da Informação da 

Prefeitura de Juiz de Fora (PJF) e é parte do resultado da cobertura aerofotogramétrica realizada por esta no ano 

de 2007. A cobertura aerofotogramétrica para obtenção da imagem foi realizada com sensor digital LEICA ADS40 

e registrada as faixas espectrais R, G, B, PAN e Infravermelho. A resolução adotada para os imageamentos, em 

todas as bandas espectrais foi de 20 centímetros. 

Devido ao intervalo de dez anos entre o registro da imagem classificada e o ano de 2017, fez-se necessária a 

verificação  da viabilidade da imagem. Para isso, uma análise temporal, e apenas visual, entre imagens do Google 

Earth foi realizada. Observando a disponibilidade e a qualidade das imagens disponibilizadas pela ferramenta, foi 

possível comparar imagens datadas dos anos de 2006 e 2016 sendo essas escolhidas por terem o mesmo intervalo 

de 10 anos e pela diferença de apenas um ano entre os anos de 2007 e 2017, respectivamente.  

Para a demarcação da área de drenagem da bacia, utilizou-se como base o modelo de elevação do terreno obtido 

pela SRTM (do inglês Shuttle Radar Topography Mission). Os dados foram processados no software ArcGis 10.3, 

versão para estudantes. O mesmo software foi utilizado para realizar a classificação da imagem, esta foi realizada 
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pelo método da Máxima Verossimilhança para toda a região da bacia e para a área de preservação permanente em 

separado. 

 Em um primeiro momento optou-se por realizar a classificação de toda a bacia, considerou-se cinco classes 

de uso e ocupação, sendo elas: floresta, habitação, asfalto, solo exposto e pastagem, como podemos observar no 

Quadro 1. 

 

Quadro 1: Classes de Uso e Ocupação da Bacia 

Classes Características 

Floresta Toda a área vegetada (arborizada) da bacia 

Habitação Casas, prédios e galpões 

Asfalto Arruamentos impermeabilizados 

Solo exposto Áreas com ausência de cobertura vegetal 

Pastagem Áreas com cobertura vegetal rasteira 

 

Posteriormente, optou-se por realizar a classificação somente na área de interesse deste estudo. A classificação, 

na área de APP, foi realizada para quatros classes de uso e ocupação, como explicitado, a seguir, no Quadro 2: 

 

Quadro 2: Classes de Uso e Ocupação da APP 

Classes Características 

Mata Toda a área vegetada (arborizada) da APP 

Ocupação Área edificada e arruamentos 

Solo exposto Área de solo explicitamente exposto ou pastagem 

Água Pequeno trecho do Rio Paraibuna observado à jusante 

 

Feita a classificação, a área e porcentagem de cobertura foram calculadas para a área de preservação 

permanente através do próprio ArcGis 10.3, e com o auxílio do software Microsoft Excel 2010. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

A comparação entre a imagem de 2006 e a de 2016, Figura 2, comprovou que a bacia do Córrego Matirumbide 

é densamente urbanizada há muitos anos, e não houve mudanças significativas nesse intervalo.  
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Figura 2: Análise temporal da Bacia do Córrego Matirumbide: a) imagem de 2006 e b) imagem de 2016 

 

Fonte: Google Earth, 2017. 

 

Observando as duas imagens é possível constatar que trata-se de uma bacia há muito urbanizada, não 

apresentando diferenças significativas na cobertura do solo que prejudicassem a realização do trabalho proposto. 

Constatada a viabilidade da utilização da imagem da cobertura aerofotogramétrica fornecida pela PJF, passou-se 

ao processamento dos dados.  

O resultado obtido pela classificação da bacia como um todo não foi considerado satisfatório, Figura 3. Mesmo 

com muitas áreas de treinamento, algumas classes se confundiram, por exemplo, habitação e solo exposto, pois os 

telhados das casas foram confundidos com solo. Observando-se os resultados encontrados, concluiu-se que seria 

mais indicado também que menos classes fossem utilizadas.  

Ainda sobre a classificação da bacia, apesar de a visualização ser prejudicada pelo tamanho da imagem aqui 

apresentada, foram encontrados muitos pontos de inconsistência e, tratando-se da análise de um área com apenas 

30 metros de largura, os erros apresentados foram julgados significativos e a classificação foi considerada de baixa 

precisão. 

a) 

b) 
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Como na área de preservação permanente, objeto deste estudo, a variabilidade de cobertura era menor, e 

restringindo a área era possível construir mais áreas de treinamento por km², observou-se que seria mais indicado 

realizar a classificação somente para a área de APP, garantindo resultados mais claros e assertivos. Os resultados 

obtidos para a classificação da APP foram satisfatórios e estão elucidados no Quadro 3. A classificação desta área 

é apresentada na Figura 4. 

 

Quadro 3: Uso e ocupação do solo na APP de Curso D’Água da Bacia do Córrego Matirumbide 

Classes Área (km²) % 

Mata 0,2547 35,53 

Ocupação 0,2819 39,32 

Solo exposto 0,1656 23,10 

Água 0,0148 2,06 

 

Optou-se também pela substituição do termo “floresta” por mata, evidenciando que toda área com vegetação 

arbórea, sendo ela isolada ou não, foi contabilizada na classe. 

 

Figura 3: Classificação da Bacia do Córrego Matirumbide 
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Figura 4: Classificação da Área de Preservação Permanente da Bacia do Córrego Matirumbide 

 

 

As áreas de preservação permanente foram criadas em 1965 (SENADO FEDERAL, 2012). A Figura 5 mostra 

o desenvolvimento desta legislação ao longo das últimas décadas. 
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Figura 5: Histórico da legislação brasileira para APP 

 

Fonte: Adaptado de Senado Federal, 2012 
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Tendo em vista a data de início da legislação e as imagens abaixo, que retratam o bairro Manoel Honório, o 

mais urbanizado da bacia, é possível inferir que desde esta época a legislação ambiental não era respeitada. Ainda 

assim, podemos observar que ainda havia muito que se preservar. O que também não aconteceu ao longo das 

últimas décadas. As Figuras 6 e 7 retratam áreas da bacia do Córrego Matirumbide nas décadas de 1960 e 70. 

 

Figura 6: Vista do bairro Manoel Honório na década de 1960 

 

Foto: Roberto Dornelas 

 

Figura 7: Bairro Manoel Honório na década de 1970 

 

Foto: Juiz de Fora Sempre. 

 

Como resultado desta falta de planejamento e gerenciamento, a área de preservação permanece da bacia do 

Córrego Matirumbide foi reduzida a 35% da sua área mínima estabelecida em lei, o córrego encontra-se canalizado 
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em boa parte da sua extensão, e associado ao despejo de esgotos domésticos, torna-se uma área de alta 

vulnerabilidade ambiental, econômica e social. 

 

CONCLUSÃO 

Os dados de uso e ocupação comprovam não só o alto grau de urbanização da bacia, como o descumprimento 

da legislação federal no que tange a preservação e conservação das áreas de preservação permanente de curso 

d’água. Sendo assim, fica clara a necessidade de se compensar os danos ambientais causados ao logo dessas 

décadas, preferencialmente dentro da própria bacia. 

A legislação ambiental vem sendo desrespeitada no Brasil desde seu estabelecimento, por isso torna-se 

importante maior conscientização das autoridades e dos cidadãos dos seus direitos e deveres e da importância da 

conservação das áreas de preservação permanente. 

Devido a todos os fatores avaliados, a bacia do Córrego Matirumbide, principalmente a jusante, torna-se uma 

área de alta vulnerabilidade ambiental, econômica e social, problema que vem ocorrendo com grande frequência, 

também em diversas outras bacias urbanas. 
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RESUMO 

O trabalho aborda o levantamento das vazões mínima, média e máxima de uma Central Geradora Hidrelétrica 

(CGH) desativada, a fim de avaliar o seu potencial hídrico para sua recuperação e repotencialização. A CGH está 

localizada na fazenda da EMBRAPA (Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária), na cidade de Coronel Pacheco - 

MG. Para isso, foram realizadas campanhas de medição de vazão do ribeirão “in loco”, com o equipamento 

FlowTracker, bem como a aplicação de técnicas de regionalização de série histórica de vazões, à partir de uma estação 

fluviométrica operada pela ANA (Agência Nacional de Águas) que possuía a mesma característica hidrológica da seção 

de interesse encontrada na CGH. Foi necessário realizar, também, a avaliação da área e das características do relevo da 

bacia do ribeirão Santo Antônio, afluente do Rio Novo, utilizando técnicas de geoprocessamento. O valor encontrado 

para a área da bacia com enxutório na seção do ribeirão junto à CGH foi de aproximadamente 18,55 km
2
, o que 

possibilitou que fossem obtidas as vazões de interesse para o presente estudo. Dessa forma, foi possível contribuir na 

avaliação do potencial hídrico do ribeirão Santo Antônio e proporcionar subsídiosà tomada de decisões sobre a obra na 

CGH. 

 

INTRODUÇÃO 

As Centrais Geradoras Hidrelétricas (CGH), conforme ANEEL (2017), são usinas que possuem uma potência 

instalada de até 1.000 kW. Elas são alternativas viáveis para o aproveitamento do potencial hidráulico, pelo reduzido 

impacto ambiental causado com sua implantação e operação e pela menor demanda de investimentos requeridos, 

quando comparados a outros empreendimentos hidrelétricos de maior porte. 

No processo de outorga do direito de uso dos recursos hídricos, para empreendimentos hidrelétricos, as entidades 

responsáveis pela preservação e pelo uso racional dos recursos hídricos tomam como parâmetro o valor da vazão 

fluviométrica de referência. A Agência Nacional de Águas explica que a vazão ou a descarga fluviométrica é o volume 

de água que passa por uma seção transversal ao curso d‟água, em determinada unidade de tempo (ANA, 2009). 

As vazões são o resultado de uma complexa interação de diversos processos de armazenamento e transporte do ciclo 

hidrológico. Conforme esclarece Sperling (2007), a bacia hidrográfica recolhe a precipitação e age como um 

reservatório de água e sedimentos, defluindo estes no enxutório, que é uma seção fluvial única. O decréscimo da 

capacidade de infiltração e a superação da capacidade máxima de armazenamento da água das chuvas nas depressões do 

terreno dá início ao escoamento superficial em direção às menores elevações do terreno. Os escoamentos subsuperficial 

e o subterrâneo ou de base contribuem de maneira muito mais lenta para a vazão do curso d‟água (Sperling, 2007). 

Uma correta avaliação da disponibilidade hídrica possibilita uma gestão adequada e, com isso, um melhor 

aproveitamento do potencial da estrutura da CGH para gerar energia. Segundo Barbosa (2005) a determinação das 

vazões médias, mínimas e máximas,  juntamente com a quantificação da precipitação e, assim,  a entrada de água numa 

bacia hidrográfica, permite que se faça o projeto da obra hidráulica e auxilia na outorga do direito de uso da água.  

A vazão média de longo período (Qmlp) representa a média das vazões diárias de cada ano extraídas das séries 

históricas da estação fluviométrica e, de acordo com Barbosa (2005permite a obtenção da relação demanda-

disponibilidade e indica o potencial energético da bacia hidrográfica, representando a maior vazão passível de ser 

regularizada. Já as vazões de referência Q90 e Q95 são calculadas a partir das chamadas curvas de permanência, as quais 

são construídas com base nas vazões médias diárias das estações fluviométricas. Elas representam a vazão igualada ou 

superada em 90% do tempo, para a Q90, ou em 95% do tempo, para a Q95 (Sperling, 2007). 



As vazões mínimas são empregadas na avaliação da disponibilidade natural dos cursos d‟água, definindo a 

necessidade ou não de regularização artificial, e têm como características a duração e a frequência (ou período de 

retorno). Sperling (2007) afirma que a vazão mínima é utilizada no planejamento dos recursos hídricos de uma bacia e 

para a concessão de outorgas de captação e lançamento.  

A vazão máxima também é caracterizada pelo seu período de retorno e, conforme Barbosa (2005), está associada 

aos riscos de inundação em uma bacia e à definição das vazões de projeto de obras hidráulicas de controle de enchentes. 

Magalhães et al. (2010) cita a importância dela na análise da construção de barragens e no abastecimento público. 

Além dessas vazões, nos estudos de abastecimento de água e outorga pelo uso da água, bem como nas diversas 

legislações ambientais de proteção da qualidade de corpos d‟água, utiliza-se a vazão Q7,10. Ela é, segundo Sperling 

(2007), o valor anual da menor média de sete vazões diárias consecutivas que pode se repetir, em média, uma vez a 

cada dez anos, ou seja, apresenta um período de retorno de dez anos (tempo para que ocorra uma vez, em um ano 

qualquer, uma vazão igual ou inferior à vazão considerada). O fato da escolha da menor média de sete dias consecutivos 

e não do menor valor absoluto da vazão é não tornar o critério restritivo em demasia, buscando-se um único e menor 

valor de vazão. Dessa forma, suaviza-se a série histórica. 

Na avaliação da disponibilidade hídrica de uma seção de um curso d‟água, em uma bacia hidrográfica, ocorre com 

frequência o problema da ausência ou insuficiência de dados que permitam a geração da série histórica de vazões. 

Nesses casos pode-se aplicar a regionalização hidrológica que consiste, segundo Tucci (2002), na “transferência de 

informações de um local para outro dentro de uma área com comportamento hidrológico semelhante [...]”. Assim, 

Baena et al. (2004) afirma que devem ser empregadas metodologias apropriadas nas lacunas temporais e espaciais. A 

regionalização vem apresentando resultados satisfatórios para no Brasil (ELETROBRÁS, 1985 apud Baena, 2004). 

Seus procedimentos e métodos permitem a estimativa da vazão num local explorando-se os dados existentes numa 

região.“A estimativa é realizada com base em modelos de cálculo das vazões, que se demonstram estatisticamente 

aplicáveis a qualquer seção fluvial da bacia considerada [...]” (Barbosa et al., 2005). Conforme explica Tucci (2002), ela 

permite uma melhor exploração das informações disponíveis e a identificação de lacunas, possibilitando a melhora da 

rede de coleta de dados hidrológicos. Porém, a extensão e a qualidade das informações disponíveis são essenciais para a 

eficácia da regionalização (Tucci, 2002). 

A vazão é obtida a partir da velocidade média na vertical e da área da seção, sendo esta calculada com a medição da 

profundidade do curso d‟água em um número significativo de pontos ao longo da seção, os quais determinam as 

verticais que ligam a superfície livre ao fundo do rio. Já a velocidade média na vertical é frequentemente obtida por 

meio de métodos analíticos, que consiste de fórmulas recomendadas em função do número de medições de velocidade e 

da posição. A Tabela 1 apresenta essas fórmulas em função da profundidade do curso d‟água (ANA, 2009). 

 

Tabela 1: Fórmulas para cálculo da velocidade média na vertical. 

Nº de 

pontos 

Posição na vertical em relação a 

profundidade (p) 
Cálculo da velocidade média (𝑉 ) na vertical 

(*) 

Profundidade 

(m) 

1 0,6p 𝑉 = V0,6 0,15 – 0,6 

2 0,2;0,8p 𝑉 = (V0,2+V0,8)/2 0,6 – 1,2 

3 0,2;0,6;0,8p 𝑉 = (V0,2+2V0,6+V0,8)/4 1,2 – 2,0 

4 0,2;0,4;0,6;0,8p 𝑉 = (V0,2+2V0,4+2V0,6+V0,8)/6 2,0 – 4,0 

6 S;0,2;0,4;0,6;0,8p;F 𝑉 = [Vs+2(V0,2+V0,4+V0,6+V0,8)+Vf]/10 > 4,0 

(*) Observação: VS – velocidade média na superfície e VF – velocidade no fundo do rio. 

Fonte: JACCON (1984 apud ANA, 2009). 

 

Na medição da velocidade média na vertical pode-se utilizar o método acústico, que tem sido empregado com 

frequência por entidades operadoras de redes de monitoramento hidrológico, universidades, centros de pesquisa, 

empresas privadas (ANA, 2009). 

Para a obtenção da área da bacia de contribuição à vazão pode-se fazer uso do geoprocessamento que, de acordo 

com Rosolém e Vargas (2014), possibilita espacializar e mapear fenômenos físicos e sociais por meio do processamento 

informatizado de dados georreferenciados obtidos de dados cartográficos (mapas, cartas, plantas, imagens de satélite). 



A fim de reduzir seus gastos com energia elétrica, a EMBRAPA planeja a recuperação e a repotencialização de sua 

Central Geradora Hidrelétrica do Campo Experimental José Henrique Bruschi, no município de Coronel Pacheco. 

Sendo assim, como não há uma estação fluviométrica na bacia do ribeirão Santo Antônio pretende-se, neste estudo, 

realizar a medição da vazão numa seção à montante da CGH e, por meio emprego da regionalização de vazões, obter os 

dados necessários para a avaliação da disponibilidade hídrica no local do empreendimento. Para isso, será necessária a 

delimitação da área da bacia do córrego, empregando técnicas de geoprocessamento. Com o valor da área e com os 

dados da série histórica será possível estimar as vazões necessárias ao estudo de viabilidade da recuperação e 

repotencialização da unidade geradora de energia. 

Portanto, procurou-se neste estudo medir e calcular os valores das vazões média, mínima e máxima, no ribeirão 

Santo Antônio, de maneira a avaliar o potencial hídrico do ribeirão Santo Antônio, na seção de coordenadas geográficas 

de latitude 21º33‟06” Sul e longitude 43º17‟26” Oeste. Isso será feito com a realização de medições de vazão „in situ‟ 

empregando o método acústico com o aparelho Flowtracker. Além disso, será aplicada a técnica de regionalização de 

série histórica de vazões, fazendo uso dos dados obtidos de uma estação fluviométrica da ANA com a mesma 

característica hidrológica daquela existente na CGH, para que se obtenha uma série histórica de vazões na seção de 

interesse. Também, será gerada a bacia de contribuição da seção da barragem, através das características do relevo da 

bacia do ribeirão Santo Antônio, por meio de técnicas de geoprocessamento. Ainda, será empregada a consulta espacial 

georreferenciada no Atlas Digital das Águas de Minas, de maneira a se obter informações hidrológicas estimadas por 

meio do modelo hidrológico ajustado para o curso d'água. 

 

OBJETIVO 

O objetivo deste trabalho é avaliar o potencial hídrico do ribeirão Santo Antônio, na seção de coordenadas 

geográficas de latitude 21º33‟06” S e longitude 43º17‟26”O, de maneira a conhecer suas vazões mínima, média e 

máxima. Essas informações poderão ser empregadas no estudo de viabilidade para a recuperação e repotencialização da 

CGH da EMBRAPA de Coronel Pacheco. 

 

MATERIAIS E MÉTODOS 

O ribeirão Santo Antônio é afluente do Rio Novo, que por sua vez é tributário do rio Pomba, o qual está inserido na 

bacia hidrográfica do rio Paraíba do Sul. Ele está localizado na região norte do município de Coronel Pacheco – MG. 

 

 

 



A CGH, objeto deste trabalho, cuja barragem é mostrada na Figura 1, está localizada no Campo Experimental José 

Henrique Bruschi (CEJHB), uma estação experimental do Departamento Nacional de Pesquisa e Experimentação 

Agropecuária e que hoje pertence à EMBRAPA Gado de Leite.  

 

Figura 1: Barragem da CGH do CEJHB. 

 

 

 

A medição da vazão por meio do método acústico foi pontual, com uso do Acoustic Doppler Velocimeter (ADV) da 

SonTek
®
, de modo a obter uma estimativa inicial do valor da descarga do ribeirão. Para isso, foi feito o uso do aparelho 

FlowTracker, que é apropriado para medir vazões em cursos d‟água com as dimensões do ribeirão Santo Antônio. 

Os materiais utilizados na medição foram: uma corda com marcações intervaladas de meio em meio metro ao longo 

de seu comprimento, duas estacas, macacão sanitário, trena, marreta, o FlowTracker  e os seus assessórios. O aparelho 

foi posicionado num local à montante da barragem da CGH, a fim de se efetuar uma medição pontual a vau da descarga 

do ribeirão Santo Antônio. As estacas foram cravadas em ambas as margens do ribeirão e a corda foi esticada e 

amarrada nelas. Após isso, o FlowTracker foi configurado e foram iniciadas as medições da profundidade e do 

comprimento dos intervalos nos quais a seção do ribeirão foi dividida. De acordo com a Tabela 1, para as profundidades 

da seção entre 0,15 e 0,6 metros, a velocidade média na vertical deve ser medida a 60% da profundidade do intervalo. 

Como esse era o caso das subseções geradas, as medições de suas velocidades foram feitas naquela profundidade, até 

que foram completados, desde a margem direita até a esquerda, os intervalos do total de 4 metros de largura do corpo 

d‟água. Em seguida, o procedimento foi repetido da margem esquerda para a margem direita (Figura 2). 

 

Figura 2: Medição da vazão com o FlowTracker. 

 
 

Para que fosse gerada a área da bacia de contribuição da CGH foram obtidos, do banco de dados operado pelo 

USGS (United States Geological Survey), os arquivos MDE (Modelo Digital de Elevação) SRTM (Shuttle Radar 

Topography Mission), com resolução espacial de 30 metros. O SRTM foi importado para o software ArcGis
®
 da ESRI 

(Environmental Systems Research Institute). Com as ferramentas de análise espacial (“Spatial Analyst Tools”) do 



programa, foi gerado o mapa da bacia hidrográfica de contribuição para a vazão na seção do ribeirão Santo Antônio 

onde a CGH está localizada. Para isso foram utilizadas, nesta ordem, as funções “Fill”, “FlowDirection”, 

“FlowAccumulation”, “Watershed”, da ferramenta “Hydrology”, e o comando “Con”, da ferramenta “Conditional”.  

As falhas em áreas cobertas pelo SRTM são denominadas de “sinks” e são originadas, principalmente, pela 

ocorrência de corpos hídricos e relevo acidentado, os quais, nas superfícies com inclinação acima de 20° 

frequentemente apresentam um sombreamento ocasionado no radar (Luedeling et al., 2007, apud Sobrinho et al, 2010). 

Tais falhas são consideradas empecilhos ao escoamento durante a aplicação de modelos hidrológicos. Dessa forma, 

empregou-se a função “Fill”, que considera as altitudes dos “pixels” do SRTM vizinhos para preencher os “sinks”, 

permitindo que seja gerado um mapa mais consistente (Sobrinho et al, 2010). 

A chuva que atinge uma bacia escoa das maiores elevações do terreno em direção aos vales, os quais concentram o 

escoamento em córregos, riachos e ribeirões, de modo a confluir e formar o rio principal da bacia (Sperling, 2007). Com 

a função “FlowDirection” pode-se obter a direção do fluxo de água na rede de drenagem. Ela gera uma grade regular 

que define as direções de fluxo, determinando a direção de maior declividade de um “pixel” em relação a seus oito 

“pixels” vizinhos. Sobrinho et al (2010) afirma que a direção que a água irá percorrer após atingir cada “pixel” pode ser 

conhecida no mapa de direção de fluxo gerado, o qual representa a direção do escoamento nas vertentes. 

O grau de confluência do escoamento é indicado pelo fluxo acumulado que, segundo Mendes e Cirilo (2001, apud 

Sobrinho et al 2010), permite a montagem de uma grade contendo os valores de acúmulo de água em cada “pixel”, o 

qual recebe um valor correspondente ao número de “pixels” que contribuem para que a água chegue até ele. Assim, 

utilizando a função “FlowAccumulation”, a área das células foram somadas (quantidade de células) na direção do fluxo 

(ou escoamento) e o fluxo acumulado foi obtido. 

Numa etapa seguinte, foi empregada a função “Con” que, de acordo com Menezes et al (2011), testa se uma 

condição fornecida pelo usuário é verdadeira ou falsa e baseada nisto executa diferentes tarefas. Por meio dessa função, 

foram extraídos, dentre os valores obtidos com “FlowAccumulation”, aqueles que possibilitaram uma representação dos 

cursos d‟água que mais se assemelhasse àquela existente na bacia. 

A delimitação das bacias foi realizada por meio da função “Watershed”. À montante do curso d‟água e a partir do 

ponto no terreno onde a CGH está localizada, o ArcGis traçou o desenho da bacia (Figura 3), possibilitando a obtenção 

da quantidade de “pixels” existentes na área delimitada e, conhecendo-se de antemão a área de cada “pixel”, foi  

possível calcular o valor da área total da bacia hidrográfica de contribuição à CGH. 

 

Figura 3: Delimitação da área da bacia no ArcGis®. 

 

 



A área da bacia hidrográfica gerada pelo programa ArcGis
®
 possui 20.608 células. Como cada célula do SRTM 

possui “pixels” de 30 m por 30 m, a área de cada “pixel” é equivalente a 900 m
2
. Logo, a área total da bacia do ribeirão 

Santo Antônio, à montante da CGH, é de aproximadamente 18,55 km
2
, equivalente a 1.855 ha.  

Além disso, foi empregado o Inventário das Estações Fluviométricas da Agência Nacional de Águas. Foram 

verificados os dados das estações mais próximas à região do ribeirão Santo Antônio, com características similares 

àquelas presentes na seção objeto de estudo. Dentre elas, a estação fluviométrica Tabuleiro (código 58720000), 

localizada no Rio Formoso, foi escolhida, por possuir as características que mais se aproximaram daquelas presentes na 

seção situada na região da CGH.  

Numa etapa seguinte foi feita uma consulta no Sistema de Informações Hidrológicas Hidroweb, mantido pela 

Agência Nacional de Águas, no qual obteve-se a série histórica de vazões fluviométricas referentes à estação Tabuleiro  

Para que se obtivessem as vazões de interesse foi preciso empregar a regionalização de vazões. Uma metodologia 

empregada para esse fim é a proposta por Stendinger et al. (1992, apud Silvio, 2007), que tem como princípio básico a 

utilização da razão de áreas de drenagem. O método dispensa a definição de regiões homogêneas, possibilitando sua 

aplicação em bacias com baixa densidade de postos fluviométricos. Com isso, numa área de influência de um posto com 

vazão conhecida (Qf), a vazão de referência em uma seção de vazão desconhecida (Qr) é: 

𝑸𝒓 =  
𝑨𝒚

𝑨𝒙
 𝑸𝒇        equação (1) 

em que:Qr = vazão de referência em um ponto da bacia, Qf = vazão de referência medida na estação fluviométrica 

próxima, com vazão conhecida e 

Ay e Ax = áreas de drenagem relativas à seção de vazão desconhecida e à estação fluviométrica próxima, 

respectivamente. 

No Inventário das Estações Fluviométricas da ANA verificou-se que a área da bacia de contribuição para a estação 

fluviométrica de Tabuleiro é igual a 317,00 km². Como a área da bacia com enxutório na seção estudada é de 18,55 

Km², tem-se: 

𝑸𝒓 =  
𝟏𝟖,𝟓𝟓

𝟑𝟏𝟕,𝟎𝟎
 𝑸𝒇        equação (2) 

A partir dessa relação entre as vazões, na qual Qf representa as vazões referentes à estação fluviométrica Tabuleiro, 

pode-se obter Qr, que são as vazões regionalizadas para o ribeirão Santo Antônio, na seção onde se localiza a CGH.  

Os dados das vazões caracterizadas por seus períodos de retorno, tais como a Q7,10 e a Qmax10, foram tratados e 

analisados estatisticamente com o auxílio da ferramenta Input Analyzer, do software Arena, da Rockwell
®
, que permite 

o ajuste dos dados à distribuição estatística que melhor se adapte a eles. 

Numa última etapa foi feita uma consulta no Atlas Digital das Águas de Minas, o qual consiste em um mapeamento 

sobre os recursos hídricos superficiais do Estado de Minas Gerais. Nele, segundo (HIDROTEC, 2017), as informações 

hidrológicas são disponibilizadas por região hidrográfica e por unidade de planejamento e gestão de recursos hídricos. 

Emprega-se um modelo hidrológico ajustado para o curso d'água localizado numa região hidrologicamente homogênea. 

O valor da área de drenagem da bacia à montante da seção fluvial de interesse é o único parâmetro de entrada no 

modelo, o qual deve ser usado com cautela no caso de estimativas para bacias com valores de áreas de drenagem fora 

dos intervalos recomendados no Atlas (HIDROTEC, 2017). 

Com a aplicação do modelo hidrológico (equação de regionalização) na área de drenagem da bacia estudada foi 

possível a obtenção dos seguintes dados hidrológicos: 

𝑸𝒎𝒍𝒑 = 𝟎,𝟎𝟒𝟕𝟗.𝑨𝟎,𝟖𝟖𝟗𝟏        equação (3) 

𝑸𝟕,𝟏𝟎 = 𝟎,𝟎𝟑𝟒𝟏.𝑨𝟎,𝟕𝟏𝟖𝟑        equação (4) 

𝑸𝟗𝟓 = 𝟎,𝟎𝟐𝟏𝟑.𝑨𝟎,𝟖𝟕𝟗𝟒        equação (5) 

𝑸𝟗𝟎 = 𝟎,𝟎𝟐𝟖𝟒.𝑨𝟎,𝟖𝟓𝟒𝟖        equação (6) 

𝑸𝟕,𝟏𝟎 𝒔𝒆𝒄𝒐 = 𝟎,𝟎𝟐𝟑𝟑.𝑨𝟎,𝟕𝟖𝟏𝟒        equação (7) 

𝑸𝟕,𝟏𝟎 𝒄𝒉𝒖𝒗𝒐𝒔𝒐 = 𝟎,𝟎𝟓𝟎𝟕.𝑨𝟎,𝟕𝟏𝟑𝟑        equação (8) 

𝑸𝐦𝐚𝐱 𝟏𝟎 = 𝟐,𝟑𝟖𝟎𝟓.𝑨𝟎,𝟔𝟐𝟎𝟑        equação (9) 



onde: Q7,10 seco é a vazão Q7,10 para o período de abril até setembro, Q7,10chuvoso é a vazão Q7,10 para o período de 

outubro até março e Qmax10 é a vazão máxima anual para o período de retorno de 10 anos. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Com o uso do FlowTracker, da margem direita par a esquerda, o aparelho exibiu uma vazão de 0,1915 m
3
/s. Já no 

sentido contrário ao anterior, ou seja, da margem esquerda para a margem direita, o aparelho mostrou como resultado 

dos cálculos uma vazão de 0,2198 m
3
/s. A figura 4 exibe as velocidades e as profundidades medidas, bem como as 

vazões calculadas em suas respectivas posições, nos dois sentidos em que as medições foram executadas. 

 

Figura 4: Vazões calculadas pelo FlowTracker e os dados das medições efetuadas. 

 

 

Com os valores das vazões da série histórica da estação fluviométrica Tabuleiro, regionalizados por meio da 

aplicação da Equação 2, foram calculadas as vazões de interesse para a seção do ribeirão Santo Antônio, à montante da 

CGH. A Figura 5 mostra o hidrograma com as vazões diárias regionalizadas obtidas com o resultado dos cálculos 

efetuados. 

 



Figura 5: Hidrograma com a série de vazões históricas diárias regionalizadas para o ribeirão Santo Antônio, na seção 

onde se localiza a CGH. 

 

 

Verificou-se que os valores das duas vazões medidas no local com o FlowTracker (0,1915 m
3
/se 0,2198 m

3
/s) são 

cerca de quatro vezes menores do que o valor da média das vazões da série histórica regionalizadas para a seção (0,7274 

m
3
/s), para o mesmo dia e para o mesmo mês, isto é, 31 de março, dos anos anteriores (1964 a 2016).  

Com a média das vazões mensais para cada ano,dos anos 1964 a 2016, calculou-se a vazão média de longo período 

para a CGH, obtendo-se um valor igual a 0,5245 m
3
/s. 

A Figura 6 mostra a curva de permanência da série histórica de vazões diárias da seção do ribeirão Santo Antônio, à 

montante da CGH, da qual se obtiveram os valores de 0,2270 m
3
/s para a vazão Q90 e 0,1963 m

3
/s para a vazão Q95. 

 

Figura 6: Obtenção das vazões Q90 e da Q95 para a CGH. 

 

 

 

Com a ferramenta Input Analyzer foi feita a análise dos valores das vazões mínimas anuais Q7. Verificou-se que, 

dentre as distribuições probabilísticas analisadas pelo software (Erlang, Exponencial, Weibull, Log-Normal, Gamma, 

Beta, Normal, Triangular e Uniforme), a distribuição Weibull apresentou o melhor ajuste, com pequeno erro quadrático 

(0,002585), como pode ser visualizado na Figura 7a. O software proveu os parâmetros da distribuição Weibull (α = 2,72 

e β = 0,174), que possibilitaram a obtenção das vazões Q7 ajustadas, incluindo a Q7,10 = 0,0761 m
3
/s (Figura 7b). 



Figura 7: Histograma com o ajuste da Q7 pela distribuição Weibull e obtenção da vazão Q7,10 para a CGH. 

 

 

O ajuste pela distribuição Weibull também foi feito com a Q7 para os períodos seco e chuvoso. Para o primeiro 

obteve-se α = 2,02 e β = 0,186 (erro quadrático = 0,003751) e uma Q7,10 seco = 0,0611 m
3
/s. Para o segundo obteve-se α 

= 2,88  e β = 0,201 (erro quadrático = 0,005722) em e Q7,10 chuvoso = 0,0920 m
3
/s. 

A vazão máxima Qmax10 foi calculada a partir das vazões máximas anuais para a seção do ribeirão Santo Antônio, à 

montante da CGH, as quais foram ajustadas pela distribuição Log-Normal, de acordo com a análise executada com o 

Input Analyzer. O valor obtido foi igual a 0,8626m
3
/s. 

Com a regionalização das vazões utilizando as equações dos modelos ajustados para o ribeirão Santo Antônio 

(Equações 3 a 9), foram obtidos os seguintes valores para as vazões de interesse: Qmlp = 0,6427 m
3
/s; Q7,10 = 0,2778 

m
3
/s; Q95 = 0,2778 m

3
/s; Q90 = 0,3447 m

3
/s; Q7,10 seco = 0,2283 m

3
/s; Q7,10 chuvoso = 0,4071 m

3
/s; e Qmax10 = 14,5687 m

3
/s. 

Os métodos utilizados neste estudo, bem como as diversas vazões encontradas para a seção do ribeirão Santo 

Antônio, no local onde se encontra a CGH, podem ser visualizadas na Figura 8. 

 

Figura 8: Vazões medidas ou calculadas para a CGH. 

 

 

A diferença entre os valores encontrados podem ser atribuídas ao fato da área da bacia de contribuição da CGH 

(18,55 km²) estar fora da faixa de valores recomendados pelo Atlas do HIDROTEC (de 318 a 6244 km²).  

De um modo geral as vazões obtidas pelas equações de regionalização fornecidas pelo Atlas Digital das Águas de 

Minas foram superestimadas, quando comparadas às vazões calculadas com a série histórica regionalizada. 



CONCLUSÕES 

A partir dos estudos hidrológicos realizados neste trabalho, foi possível obter as vazões necessárias para subsidiar 

uma avaliação do potencial hídrico para a recuperação e repotencialização da CGH da EMBRAPA na cidade de 

Coronel Pacheco. 

A vazão Q7,10 determinada pode ser utilizada como referência para definição de critérios de outorga de direito de uso 

de água no Estado de Minas Gerais. De acordo com a Resolução Conjunta nº 1548, de 29 de março 2012, da SEMAD e 

do IGAM, foi fixado o percentual de 50% da Q7,10 como limite máximo de derivações consuntivas a serem outorgadas, 

em cada seção da bacia hidrográfica considerada, garantindo, assim, vazões residuais mínimas a jusante. 

Os valores calculados para as vazões Q90 e Q95 permitirão o planejamento e controle da produção de energia, 

servindo de base para o projeto da CGH de forma a se obter um melhor aproveitamento do potencial da estrutura. 

Entretanto, nota-se que as o valor da Q7,10 é determinante para o dimensionamento da hidrelétrica, visto que não será 

outorgada para o uso no empreendimento uma quantidade maior do que 50% do seu valor. Logo, essa é a descarga a ser 

empregada no estudo de viabilidade do empreendimento. 

É importante ressaltar que, dentre os métodos empregados neste estudo, aquele que fez uso das séries históricas de 

vazões regionalizadas para a seção do ribeirão Santo Antônio, à montante da CGH, gerou os valores mais confiáveis. 

Isto porque foram feitas diversas medições, por um longo período de tempo, produzindo uma ampla quantidade de 

dados que permitiram uma melhor e mais completa análise hidrológica.            
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RESUMO 

 

O Vale do Paraíba passou por grandes mudanças históricas que marcaram a sua trajetória econômica. No século 

19, as atividades cafeeiras movimentavam a região que teve muitos hectares de Mata Atlântica degradadas em 

função do desenvolvimento desta atividade. Atualmente, as indústrias de papel e celulose têm exercido grande 

influência no Vale do Paraíba paulista. A crescente demanda desse tipo de indústria alocou no Vale grandes 

plantações de eucaliptos, estas plantações têm transformado a paisagem original trazendo consigo significativas 

mudanças no uso e cobertura da terra. Ao longo de 25 anos estudados, observa-se que as áreas de pastagem e 

principalmente floresta, têm sido convertidas em áreas de silvicultura. Em 1986 foi identificado um total de 

56.661 ha de plantio de eucaliptos, enquanto em 2010 foram 60.546 ha. O crescimento desta atividade em 

diferentes níveis topográficos pode impactar o meio, especialmente quando tal desenvolvimento ocorre em topos 

de morro, ao qual se configuram como áreas hidrologicamente importantes por exercer a recarga dos aquíferos. 

Essas áreas são definidas pelo Código Florestal brasileiro como sendo áreas de preservação permanente (APP). 

Dado aos fatos aqui apresentados, esta pesquisa tem por objetivo uma análise espaço-temporal do 

desenvolvimento do monocultivo de eucaliptos em APPs as quais serão delimitadas seguindo primeiramente as 

normas do Código Florestal de1965 – Lei nº. 4.771-, e posteriormente considerando as mudanças realizadas com 

a aprovação do novo Código Florestal – Lei nº. 12.651-. 

Palavras-chave: Mudanças de Uso e Cobertura, Sensoriamento Remoto, Geoprocessamento. 

 

ABSTRACT 

 
The Vale do Paraíba region underwent significant historical changes that have marked his economic trajectory. 

In the 19 century, moving the coffe-growing region activities that had considerable hectares of Atlantic forest 

degraded as result of the development of this activity. Currently, the pulp and paper industries have exercised 

great influence in the Paraiba Valley. The growing demand for this type of products has allocated at the Valley, 

plantations of eucalyptus trees. These plantations have transformed the original landscape bringing significant 

changes in the use and coverage of the Earth. Over 25 years studied, it areas. In 1986 it was identified a total of 

56.661 ha, while in 2010, 60.546 ha of planting of eucalyptus trees, the growth of this activity in different 

topographic levels can impact the environment, especially when such development occurs in hill tops. Hill tops 

configures a hidrology important area for aquifers recharge, these areas were defined by the Brazilian forest code 

as permanent preservation areas – APP – (Portuguese acronymon). Given the facts presented here, this research 

aims to a spatio-temporal analysis of the development of eucalyptus at APPs which will be bounded as 

following: first the rule of the forest code of 1965 – law nº. 4.771 – and later given the changes made with the 

approval of the new Forest Code – law nº. 12.651. 

Keywords: Land Use and Cover Change, Remote Sensing, Geoprocessing. 

 

1. INTRODUÇÃO 

A influência antrópica sobre o meio altera há década a paisagem, comprometendo os recursos naturais, a 

biodiversidade e a sustentabilidade local. O acelerado crescimento populacional, especialmente, em áreas 

urbanas, levou à ocupação desordenada de áreas consideradas vulneráveis ambientalmente, como margens de 

rios e encostas. A intensa degradação dessas áreas fez com que fossem adotadas políticas públicas no intuito de 

se preservar e conservar os ecossistemas. 
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Regiões como o Vale do Paraíba paulista, por exemplo, tiveram o seu processo histórico de ocupação 

marcado por inúmeras mudanças oriundas, principalmente, do setor produtivo. No século 19, a Mata Atlântica 

foi altamente degradada no Vale em virtude dos grandes plantios de café. A decadência desse ciclo possibilitou a 

inserção de outras atividades, como a silvicultura, que se utilizou das áreas agora abandonadas para se 

desenvolver em larga escala na mesorregião. 

As indústrias de papel e celulose exercem grande influência na economia local e as suas atividades 

transformam a paisagem a partir do cultivo de eucaliptos. Dados do IBGE apontam que entre 1990 a 2015, em 

média 92,4% de toda madeira em tora produzida na silvicultura foi destinada às indústrias de papel e celulose. 

Vianna et al., (2007) afirmam que desde meados do século XX, é observado um desenvolvimento da 

silvicultura em extensas áreas rurais, trazendo novas oportunidades às áreas já consideradas degradadas do ponto 

de vista socioeconômico e ambiental. Contudo, o processo de colonização e consolidação do território brasileiro 

pautado na exploração e substituição de florestas por áreas de agricultura, pecuária e mineração afeta 

negativamente a qualidade e a disponibilidade dos recursos hídricos (RIBEIRO et al., 2005), que a jusante 

servirá de abastecimento de inúmeras cidades banhadas pelas águas do rio Paraíba do Sul (CARRIELLO; 

VICENS, 2011). 

Em 1965, a Lei nº. 4.771 criou as chamadas Áreas de Preservação Permanente (APP), que por definição legal 

são “áreas cobertas ou não por vegetação nativa, com funções ambientais de preservar os recursos hídricos, a 

paisagem, a estabilidade geológica, a biodiversidade e o fluxo gênico da fauna e flora, proteger o solo e 

assegurar o bem-estar das populações humanas” (BRASIL, 1965). 

Através dela foram sancionadas regulamentações que definiram parâmetros para a delimitação dessas áreas. 

O novo Código Florestal brasileiro, aprovado em 2012, trouxe inúmeras mudanças no que tange as áreas de 

APPs. Brancalion et al., (2016) afirmam que quatro dos tipos de Áreas de Preservação Permanente tiveram áreas 

diminuídas ou foram removidas do novo texto legal de 2012, dentre as APPs que tiveram a área diminuída estão 

as de topos de morro. Tambosi et al., (2015) afirmam que essa diminuição é devida à redução da amplitude 

altimétrica, a declividade e a linha de base do cálculo desse tipo de APP, presente na nova lei. Soares-Filho et al., 

(2014) em trabalho publicado afirmam que o Bioma Cerrado e Caatinga serão os biomas mais afetados com o 

novo Código Florestal de 2012. 

As novas diretrizes alteram as que até então estavam definidas através da Resolução nº. 303 do Conselho 

Nacional do Meio Ambiente (CONAMA), de 20 de março de 2002. 

As APPs estão diretamente relacionadas às funções ambientais que resultam em bens e serviços ligados à 

regularização da vazão, retenção de sedimentos, conservação do solo, recarga dos lençóis freáticos, o ecoturismo 

e a biodiversidade (BORGES et al., 2011). O crescimento populacional atrelado à expansão urbana e 

desenvolvimento econômico industrial originou uma ocupação irregular e uso indevido de grandes áreas, 

incluindo as áreas de preservação permanente. 

Análises espaciais desse cultivo permite aferir que mais de 56% de vegetação e 20% de pastagem foram 

convertidas em cultura de eucaliptos ao longo de 25 anos. Sabe-se que a silvicultura causa impactos como: (a) 

perda da biodiversidade, (b) fragmentação florestal, (c) empobrecimento do solo, (d) mudanças na dinâmica 

hidrológica, (e) qualidade das águas. Quando desenvolvidas sobre APP poderá acarretar a perda das funções 

ambientais exercidas por elas. 

Diante dessa problemática, o presente estudo tem por objetivo delimitar as áreas de preservação permanente 

em topos de morro tendo como base legal as Leis nº. 4.771 de 1965 (revogada) e nº. 12.651 de 2012 (em 

vigência) de modo a identificar espacialmente as APPs e quantificar as mudanças ocorridas diante das alterações 

no Código. Através do mapeamento de áreas protegidas e o cruzamento com os mapas de uso e cobertura do solo 

será possível avaliar se há ou não ocorrência de atividades de silvicultura sobre essas áreas.  

 

2. MATERIAL E MÉTODOS 

2.1. ÁREA DE ESTUDO 

A região do Vale do Paraíba paulista está localizada entre a Serra da Mantiqueira e a Serra do Mar, áreas 

estas com grandes fragmentos de Mata Atlântica preservados e que apresentam altíssimo grau de biodiversidade 

e endemismo (CARRIELLO; VICENS, 2011). Segundo a Organização Não Governamental S.O.S Mata 
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Atlântica (2006) essa região apresenta mais de vinte mil espécies de plantas, sendo 40% endêmicas. O rotineiro 

desmatamento do bioma promove o aumento dos processos erosivos e diminuição da permeabilidade dos solos, 

ocasionando o escoamento acelerado de águas pluviais e consequentemente o declínio da qualidade de águas 

(CARRIELLO; VICENS, 2011). 

A área de estudo é caracterizada historicamente por uma ocupação objetivada na derrubada de extensas áreas 

de florestas para o plantio de café (Figura 1). Atualmente, grandes regiões têm se transformado em áreas de 

cultivo de eucaliptos, alterando o bioma original. 

Figura 1- Área de Estudo: Mesorregião do Vale do Paraíba Paulista 

 

O Vale do Paraíba paulista, possui um grande parque industrial e apresenta notórias concentrações da cultura 

de eucaliptos, sobretudo no âmbito nacional, onde evidenciam as maiores concentrações de tal atividade sob o 

território brasileiro. 

2.2. DELIMITAÇÃO AUTOMÁTICA DE ÁREAS DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE 

O mapeamento das APPs em topos de morro se deu de duas maneiras nesse estudo. A primeira é baseada na 

proposta metodológica de Peluzio et al., (2010) que permite a delimitação de acordo com o antigo Código 

Florestal e a segunda baseia-se na metodologia de Oliveira; Fernandes-Filho, (2013) para mapear as APPs de 

acordo com as alterações realizadas em 2012 no Código. 

Em ambas as metodologias, utiliza-se como base o Modelo Digital de Elevação proveniente da missão da 

NASA chamada Shuttle Radar Topography Mission (SRTM) com uma resolução espacial de 90 metros. Esse 

modelo consiste na representação da distribuição da altitude na superfície terrestre e para fins de melhoramento 

do dado e consequentemente dos resultados, o MDE passou por um prévio tratamento, visando à identificação de 

anomalias nas curvas de nível por ele gerados, que são oriundas de erros sistemáticos durante o processo de 

obtenção do modelo (OLIVEIRA; FERNANDES-FILHO, 2013). 

A partir do modelo corrigido foram extraídas informações altimétricas através da execução de operações 

matemáticas em ambiente SIG (Sistema de informação Geográfica), que permitiu o cálculo e a delimitação das 

APPs. 

Lei nº. 4.771 de 1965 

Essa Lei Federal considera os topos de morro como sendo áreas de preservação permanente. Seus limites e 
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parâmetros de delimitação definidos pela resolução CONAMA 303/2002. Neste contexto, as APPs em topos de 

morros e montanhas foram delimitadas a partir da curva de nível correspondente a dois terços da altura mínima 

da elevação em relação à base, e as localizadas em encostas ou parte desta, com declividade superior a 100% ou 

45% na linha de maior declive. 

A partir do MDE hidrologicamente correto, ou seja, aquele ao qual foram feitas correções a fim de se 

eliminar os erros do modelo, foi feita a inversão da direção de escoamento que permite gerar os cumes e 

determinar os locais de morros e montanhas a partir da reclassificação dos dados seguindo os aspectos legais. 

Posteriormente foi determinado o terço superior. 

Lei nº. 12.651 de 2012 

A Lei nº.12.651 de 25 de maio de 2012, prevê que as áreas de florestas e demais formas de vegetação natural 

situada às margens de lagos ou rios (perenes ou não); nos altos de morros; nas restingas e manguezais; nas 

encostas com declividade acentuada e nas bordas de tabuleiro ou chapadas com inclinação maior que 45º, e nas 

áreas com altitude superior a 1.800 metros, com qualquer cobertura vegetal, sejam consideradas Áreas de 

Preservação Permanente. 

De acordo com o artigo 4º, dessa Lei são consideradas APPs em zonas rurais ou urbanas no topo de morros, 

montes, montanhas e serras aquelas cuja: 

Altura mínima é de 100 metros e inclinação média maior que 25 º, as delimitadas a partir da curva de nível 

correspondem a 2/3 (dois terços) da altura mínima da elevação sempre em relação à base sendo definida pelo 

plano horizontal determinado por planície ou espelho d’água adjacente ou, nos relevos ondulados, pela cota do 

ponto de sela mais próximo da elevação (BRASIL, 2012). 

A Figura 2 apresenta os procedimentos adotados para a realização da delimitação automática das áreas de 

preservação permanente em topos de morro. 

Figura 2 - Fluxograma dos procedimentos aplicados na metodologia automática de APPs.
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2.3. SILVICULTURA NO VALE DO PARAÍBA PAULISTA 

Um passo importante nesta pesquisa é verificar a ocorrência de múltiplos usos e desenvolvimento de 

atividades econômicas, principalmente, de silvicultura em áreas de preservação permanente em topos de morro. 

Para isso foi utilizado o banco de dados de Neves; Carriello; Rodriguez (2013) composto por mapas 

temáticos de uso e cobertura da terra com uma temporalidade de 5 anos desde 1986 até 2010. Esses mapas foram 

gerados a partir da classificação de imagens do satélite Landsat 5, sensor TM, adquiridas no catálogo de imagens 

do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE), onde foi aplicado o Índice de Vegetação Normalizada pela 

Diferença (NDVI) com o intuito de melhorar os resultados da classificação não supervisionada realizada no 

SPRING – Sistema de Processamento de Informações Georreferenciadas (CÂMARA et al., 1996), desenvolvido 

pelo INPE. 

Segundo Ponzoni, (2001) para minimizar a variabilidade causada por fatores externos, a reflectância 

espectral tem sido transformada e combinada em vários índices de vegetação, os mais comumente empregados 

utilizam a informação contida nas reflectâncias dos dosséis referentes às regiões do vermelho e do infravermelho 

próximo, as quais são combinadas sob a forma de razões. 

Após a aplicação do NDVI foram geradas máscaras temáticas que tem por objetivo fatiar a imagem em três 

grupos: (1) Floresta- Floresta, Silvicultura e Mata; (2) Não Floresta – Solo Exposto, Área Urbana, Queimadas e 

Afloramento Rochoso, (3) Transição – Áreas de Gramíneas e Pastagem. Essa partição das imagens foi um 

facilitador para o processo posterior de classificação. O processamento das imagens para a classificação consistiu 

inicialmente na utilização de um algoritmo de segmentação, onde houve o agrupamento de pixels, que possuem 

características semelhantes, definindo regiões homogêneas nas imagens e preparando-as para uma classificação 

posterior com base nessas regiões (BRITES; BIAS; ROSA, 2012). 

O método para classificação foi o de não supervisionada onde não é preciso ter um conhecimento prévio da 

região, uma vez que o classificador irá agrupas os pixels por regiões de acordo com parâmetros pré-

estabelecidos. Este processo foi realizado em todos os grupos temáticos divididos anteriormente pelo NDVI. O 

pós-processamento consistiu no mapeamento das classes, onde as classes geradas pela classificação São 

associadas a uma classe temática para o estudo. Ao final foram gerados mapas de uso e cobertura do solo para os 

seguintes anos: 1986, 1990, 1995, 2000, 2005 e 2010. 

 

3 RESULTADOS 

O mapeamento das áreas de preservação permanente seguindo os parâmetros estabelecidos pelas Leis citadas 

anteriormente resultou em áreas em hectares bem discrepantes uma das outras. Pela Lei de 1965 foram mapeados 

559.230 hectares de áreas de preservação permanente em topo de morros, compreendendo 35% da área da 

mesorregião (Figura 3). Ao passo que na delimitação segundo o novo Código essa área foi reduzida para 2.071 

hectares, o que não chega a compreender 1% da área total da região estudada (Figura 4). A alteração do código 

provoca quase a redução total das APPs em topo de morros, somando 99,63%. Essas áreas passam a estar mais 

vulneráveis aos múltiplos interesses e usos da terra, por não estarem mais protegidas legalmente. 
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Figura 3 - Áreas de preservação permanente em topos de morro, mapeadas segundo o antigo Código 

Florestal 

 

Figura 4 - Áreas de preservação permanente em topo de morros, mapeadas segundo o novo Código 

Florestal 
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O cruzamento da silvicultura extraída dos mapas temáticos permite constatar se há plantio de eucaliptos 

sobre as APPs ou não e ainda entender como as alterações feitas em 2012 podem influenciar na dinâmica do 

cultivo de eucaliptos (Tabela 1). 

Tabela 1 - Áreas totais de eucaliptos presentes em APPs delimitadas de acordo com o antigo e novo código 

florestal 

 

Os resultados apontam para um desenvolvimento das atividades de silvicultura em APPs delimitadas de 

acordo com o antigo Código. No ano de 1995, quase metade das APPs em topos de morros, totalizando 48,7%, 

detinham o cultivo de eucaliptos. Sendo o período de maior índice da atividade de silvicultura em APP. Em 

contrapartida a menor taxa de eucaliptos sobre as áreas protegidas é verificada em 1986, compreendendo 41%. 

De acordo com a delimitação feita seguindo os parâmetros estabelecidos pela Lei de 65, em média 24.972 

hectares de silvicultura estão situados em APPs. Em contraposição na atual lei, essa média se reduz para apenas 

21 hectares. A drástica redução observada está vinculada à diminuição das áreas totais de APP que atualmente 

não compreende 0,1% da área total. Ao longo dos anos avaliados as áreas abrangidas com silvicultura foram 

reduzindo ano após ano nesse novo Código. 

É na microrregião do Paraibuna/Paraitinga onde se encontra as mais altas taxas de silvicultura no Vale do 

Paraíba paulista. Nesta mesma região observa-se a redução de 55% de áreas protegidas. Tal fato possibilita a 

inserção de atividades em áreas de florestas até então protegidas legalmente, já que agora elas deixam de ser 

consideradas APPs de topo de morros. 

 

4 DISCUSSÃO 

Em virtude da demanda industrial são notórias as mudanças na paisagem, impulsionadas pela supressão da 

vegetação para a expansão do cultivo de eucaliptos que tem intensificado o processo de fragmentação florestal, 

prejudicando o fluxo gênico de espécies da fauna e flora, rompendo os corredores ecológicos e a perda da 

biodiversidade. Esses impactos estão atrelados não apenas em consequência do desmatamento, mas também 

pelas conversões de uso, principalmente, a de floresta para monocultivo de eucaliptos em larga escala. 

A série temporal de áreas de eucaliptos no Vale do Paraíba - trecho de São Paulo - observada através dos 

mapas de uso e cobertura da terra (NEVES; CARRIELLO; RODRIGUEZ, 2013) permite analisar a dinâmica 

desse cultivo. Nota-se, portanto, que as áreas de eucaliptos tem se expandido sobre a área estudada, 

principalmente, a partir do ano 2000. 

As áreas protegidas legalmente passaram por consideráveis modificações em nível federal devido à 

aprovação da Lei nº. 12.651 de maio de 2012, que revogou o então Código Florestal vigente no Brasil. De posse 

as alterações legais fomentadas no novo Código, são consideradas APP em topo de morro aquelas cuja altura 

mínima é de 100 metros e inclinação média maior que 25º, enquanto a Lei 4.771, considerava uma declividade 

superior a 17º na linha de maior declive e altura mínima de 50 metros. Florestas até então protegidas legalmente, 

têm suas áreas diminuídas, em função dos novos critérios estabelecidos. 

Como mencionado o topo de morros apresentam inúmeros serviços ambientais, o desmatamento, as 

conversões de uso no local implicam em diversos impactos significativos ao meio. 

O modelo digital de elevação utilizado no mapeamento e proveniente do SRTM e possui 90 metros de 

resolução e uma acurácia altimétrica de 16 metros. Esse MDE foi gerado por interfometria na banda X que 

fornece uma confiabilidade vertical de 90% fato este que poderá ocasionar na exclusão de algumas elevações ao 

se classificar morro e montanhas (HOTT; GUIMARÃES; MIRANDA, 2005). Além do SRTM, existem outros 

modelos que possuem resoluções e acurácia altimétrica diferentes, que é o caso do Aster com resolução de 30 

metros e acurácia de 20m, e também o Topodata com 30m de resolução espacial (CORDEIRO et al., 2013). 

1986 1990 1995 2000 2005 2010

Área Total de Silvicultura (ha) 56661,78 52586,22 51847,64 55565,73 57484,83 60546,91

Área Total de Silvicultura em APP (Lei nº 12.651/12) 38,25 28,9 25,63 19,47 11,81 5,98

% de Silvicultura em APP (Lei nº 12.651/12) 0,07 0,05 0,05 0,04 0,02 0,01

Área Total de Silvicultura em APP (Lei nº 4.771/65) 23249,08 23484,51 25240,62 24921,99 24349,26 28586,78

% de Silvicultura em APP (Lei nº 4.771/65) 41,0 44,7 48,7 44,9 42,4 47,2
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Esses autores afirmam que com as diferentes características citada para MDE apresentado, é possível obter 

diferentes percentuais de áreas de APP, principalmente se a resolução espacial for diferente. 

Victoria, (2010) mapeou as APPs utilizando modelos do SRTM com 90 metros e 30 metros de resolução 

espacial e identificou que os mapas mais detalhados, nesse caso o de 30 metros, apresentou uma maior 

quantidade de APP no estado de São Paulo, totalizando 24.826 km², enquanto foram encontrado 14.246 km², 

para o modelo de 90 metros de resolução, havendo uma ganho de aproximadamente 57,8% de APP entre os 

modelos. 

Hott; Guimarães; Miranda (2005) mapearam as APPs em topo de morros para todo o estado de São Paulo. 

No município de Campinas, por exemplo, foram geradas APPs com escala 1:50.000 (resolução espacial de 20 

metros) e escala 1:250.000 (resolução espacial de 90 metros), os autores observaram uma diferença de 89 km² no 

mapeamento e concluíram que o crescimento das áreas mapeadas ocorreu conforme houve também o aumento da 

escala ou das resolução espacial. Já Cordeiro et al., (2103), em seu estudo comparou três modelos com diferentes 

características, o SRTM (90m), Topodata e Aster GDEM, ambos com 30 metros de resolução espacial. O 

resultado encontrado denota em um aumento das áreas de preservação permanente para aqueles modelos com 

menor resolução, diferentemente do que fora encontrado por Victoria (2010) e Hott; Guimarães; Miranda (2005). 

A forma como os dados são coletados e processados, além da escala e resolução espacial utilizadas no 

mapeamento podem mudar significativamente os resultados das áreas de preservação permanente. Apesar das 

evidências não há uma definição legal quanto a qual resolução utilizar para delimitar as APPs em topo de morros 

a fim de se padronizar o mapeamento da mesma. 

Os resultados encontrados mostram uma severa redução das áreas de preservação permanente. Outros 

autores, também observaram tal redução nas suas áreas de estudo após a nova Lei entrar em vigor em 2012. 

Teixeira; Vacarel (2014) observaram uma redução de 84% na bacia hidrográfica do rio Cacaria, em Piraí – RJ. Já 

Hott et al., (2013) evidenciaram uma redução de 80% e 90% na mesorregião sul/sudoeste de Minas Gerais. Tal 

redução pode legalizar o uso dessas áreas que até então eram protegidas, intensificando o crescimento de 

inúmeros cultivos, incluindo, o de eucaliptos. O desenvolvimento de atividades econômicas causa 

desmatamento, intensificando os processos erosivos uma vez que, aproximadamente, 560 mil hectares deixaram 

de estar protegidas. Desses, 35% são áreas com muito alta e alta vulnerabilidade à erosão, segundo o critério de 

classes de declividade proposta por Crepani et al., (2001). Dado aos fatos, 42,84% das áreas com altas taxas de 

vulnerabilidade eram protegidas no antigo código, já que em 2012 essa área passou para apenas 0,34% de áreas 

protegidas. 

É possível ainda analisar que dos 334 fragmentos mapeados em 2012, 289 não se sobrepõe espacialmente 

com as áreas protegidas mapeadas com a Lei de 65. Este fato pode levar a uma nova questão, visto que mais de 

90% das APPs mapeadas no novo Código não eram consideradas como áreas passíveis de preservação. Logo, 

áreas consideradas como APP hoje já podem estar sofrendo conversão de uso há muito tempo e se o mesmo veio 

a ocorrer antes de 2008, às atividades exercidas sobre tal área podem ser continuadas desde que não haja novos 

desmatamentos. Tal situação está regulamentada pela Lei nº. 12.727, de outubro de 2012, que altera a Lei nº. 

12.651 do mesmo ano que dispõe sobre a proteção da vegetação e autoriza exclusivamente a continuidade das 

atividades agrossilvipastoris, de ecoturismo e de turismo rural em áreas rurais consolidadas até 22 de julho de 

2008. Considerando-se, assim que esses espações uma vez já consolidados não estariam cumprindo a função de 

preservação. 

5 CONCLUSÕES 

A aplicação das metodologias utilizadas nesta pesquisa se mostram eficientes para alcançar os objetivos 

propostos inicialmente. Os resultados se mostraram satisfatórios e poderá servir de subsídios para o ordenamento 

territorial, gestão pública e para propor o zoneamento agroecológico da cultura de eucalipto, assegurando que o 

manejo das silviculturas seja feito de forma correta e eficaz, reduzindo os riscos de impactos causados por este 

tipo de atividade econômica na Mata Atlântica, já que esse é um dos biomas mais afetado pela ação do homem 

no Brasil, buscando assim a sua preservação. 

É importante também considerar a questão hídrica fazendo-se necessário a gestão e gerenciamento dos 

recursos de forma sustentável. 

As alterações feitas no Código Florestal reduziram drasticamente as áreas de preservação permanente em 

topo de morros, o que compromete o fluxo gênico da flora e fauna, a preservação da biodiversidade e a formação 
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dos corredores ecológicos. Isso vai em contraposição do que é proposto pela própria definição na Lei 12.651 

onde as APPs têm exatamente a função de garantir a biodiversidade e o fluxo de espécies a partir dos corredores 

ecológicos. 

Dada à continuidade dos estudos pretende-se delimitar as áreas de preservação permanente em topo de 

morro, utilizando um modelo digital de elevação com melhor resolução (30 metros). 
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RESUMO 

A determinação da evapotranspiração (ET) a partir de dados meteorológicos pontuais não permite a captura 

adequada dos padrões espaciais dos fluxos de massa e energia em áreas montanhosas. Neste trabalho avaliamos a 

distribuição espacial diária da ET sobre a bacia hidrográfica do Rio Paraibuna, através do acoplamento do 

algoritmo SEBAL (Surface Energy Balance Algorithms for Land), com um modelo de radiação solar global 

(RSG) e com o conjunto de dados meteorológicos do GLDAS (Global Land Data Assimilation System). Para 

estimar a RSG diária em terrenos inclinados, foi utilizada a relação entre os ângulos do terreno e do sol em um 

período de integração de 24 horas. Os testes foram realizados em uma data no período úmido/verão (01/12/2015) 

e uma data no inverno/seco (09/25/2015) para avaliar as diferenças sazonais na ET. Os resultados indicaram 

diferentes padrões espaciais de distribuiçao da ET diária em cada data. No verão, a ET foi 9,5% maior nas 

encostas voltadas para o sul, enquanto no inverno a ET foi 10,3% maior nas encostas voltadas para o norte. Foi 

observada uma alta variabilidade nos valores diários de ET em encostas mais íngremes (acima de 45°), em 

ambas as datas. A notável heterogeneidade espacial da ET demonstra o particionamento complexo dos fluxos de 

massa e energia em diferentes ângulos do terreno, o que pode influenciar os processos hidroecológicos em escala 

local. A abordagem apresentada permitiu uma captura mais detalhada da variabilidade espacial da ET em uma 

bacia hidrográfica montanhosa, apesar da escassez de dados meteorológicos. 

 

INTRODUÇÃO 

A evapotranspiração (ET) é um importante parâmetro geo-biofísico para a regulação da dinâmica 

hidrológica, climática e ecológica na maioria das escalas de tempo e espaço (Hobbins e Huntington, 2016). A ET 

é influenciada por diversos fatores ambientais (ex.: vegetação, solos, topografia) e meteorológicos (ex.: 

temperatura do ar, umidade relativa, velocidade do vento, insolação), dentre eles, a radiação solar é a variável 

mais sensível nas estimativas da ET (Gao et al.,2008; Zhang et al., 2005). 

Em áreas montanhosas a estimativa da ET torna-se mais complexa devido, principalmente, às dificuldades na 

estimativa da radiação líquida em diferentes declividades e orientações do terreno e às incertezas com relação 

aos processos de transferência de energia e massa, como a advecção e a circulação local do vento. Alguns 

autores desenvolveram técnicas para avaliar a influência da topografia na estimativa da ET real por 

sensoriamento remoto (Gao et al.,2008), bem como sobre a ET de referência (Aguilar et al., 2010) e sobre os 

fluxos de energia à superfície (Chen et al., 2013). Nessas aplicações, a radiação incidente sobre superfícies 

inclinadas foi obtida a partir de parametrizações da radiação solar global (GSR), considerando diferentes 

declividades e azimutes do terreno. 

Na escala de bacia hidrográfica, a estimativa da ET utilizando dados de estações meteorológicas não capta 

adequadamente os padrões espaciais dos fluxos de massa e energia. Apesar da ampla aplicabilidade de modelos 

de sensoriamento remoto, como o SEBAL (Bastiaanssen et al., 1998), METRIC (Allen et al., 2007) e SEBS (Su, 

2002), os dados meteorológicos pontuais geralmente requeridos por estes modelos podem afetar a precisão 

espacial das estimativas de ET, especialmente em áreas com elevada variabilidade ambiental. Esta questão foi 

abordada por (Elhaddad e Garcia, 2011) em uma aplicação utilizando dados meteorológicos espacializados 

(raster) como entrada para o modelo SEBAL. 
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Com a maior disponibilidade de dados meteorológicos em grade, baseados na reanálise atmosférica e 

previsão numérica do clima, tornou-se possível incorporar a informação meteorológica espacializada em 

modelos de evapotranspiração sobre áreas com escassez de dados meteorológicos. O sistema GLDAS representa 

o estado da arte na aquisição e disponibilização de dados meteorológicos em grade, construído a partir de 

técnicas avançadas de modelagem da superfície terrestre e assimilação de dados que suportam várias aplicações 

em recursos hídricos (Rodell et al., 2004; NASA, 2017). 

Neste trabalho avaliamos a distribuição espacial diária da ET sobre uma bacia hidrográfica montanhosa no 

sudeste do Brasil nos períodos de verão (úmido) e inverno (seca), acoplando os modelos SEBAL e de radiação 

solar global, adaptados para superfícies inclinadas, com os dados meteorológicos em grade do GLDAS. 

 

MATERIAIS E MÉTODOS 

A área de estudo deste trabalho foi a bacia hidrográfica do Rio Paraibuna (Figura 1). 

 

Figura 1. Localização da bacia hidrográfica do Rio Paraibuna. 

 

 

Esta bacia é tributária do Rio Paraíba do Sul, e cobre uma área de aproximadamente 8.500 km
2
, dos quais 

64% são cobertos por pastagens e culturas agrícolas, 34% por florestas e apenas 1,2% por áreas urbanas 

(MAPBIOMAS, 2017). O clima regional é mesotérmico brando, com temperatura média anual de 21 °C e 

precipitação total anual variando de 1.000 mm a 2.000 mm. Áreas acidentadas (declividade > 25 °) ocorrem em 

14% da bacia e a amplitude altimétrica é de cerca de 2.300 metros, com altitudes mínima e máxima de 254 m e 

2.608 m, respectivamente. 

Os dados de entrada utilizados neste estudo estão sumarizados na Tabela 1. 

 

Tabela 1: Características gerais dos dados de entrada utilizados no estudo. 

Variável Unidade Fonte Res. espacial Res. temporal Responsável 

Reflectancia de superfície adm OLI/Landsat-8 30m 16 dias USGS 

Radiancia Termal * TIRS/Landsat-8 30m 16 dias USGS 

Altitude Metro SRTMGL1 30m - USGS 

Temperatura Kelvin GLDAS-2.1 

GLDAS-2.1 

GLDAS-2.1 

GLDAS-2.1 

~25km 3h NASA 

NASA 

NASA 

NASA 

Umidade específica Kg/Kg ~25km 3h 

Velocidade do vento m/s ~25km 3h 

Pressão Pa ~25km 3h 

Cobertura da terra Classe MAPBIOMAS 30m Anual MAPBIOMAS 
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Como a bacia hidrográfica estudada cobre duas cenas Landsat-8, foram selecionadas imagens de 4 datas, em 

12/01/2015 (verão) e 25/09/2015 (próximo ao inverno) da cena 217/75 (path/row) e em 19/01/2015 (verão) e 

31/08/2015 (inverno) da cena 218/75 (path/row). A refletância de superfície e os dados termais foram adquiridas 

dos produtos Landsat Collection Level-1 e Level-2, respectivamente, através do site EarthExplorer 

(https://earthexplorer.usgs.gov/). Estas cenas foram selecionadas devido à baixa cobertura de nuvens, inferior à 

5%. 

Os dados meteorológicos a cada 3 horas do GLDAS foram baixados do site GES DISC 

(https://disc.sci.gsfc.nasa.gov/), cobrindo as mesmas datas das imagens Landsat-8. A estratégia de preparação 

dos dados GLDAS foi composta por três etapas principais: 1) Ajuste temporal ao tempo de passagem do satélite 

Landsat-8; 2) Agregação diária dos dados e 3) Reamostragem espacial para a resolução de 30m. 

O ajuste temporal ao tempo de passagem do satélite Landsat (aprox. 13 UTC) foi realizado através de uma 

interpolação linear dos dados GLDAS de 12h e 15h UTC. 

A agregação diária foi realizada pela média simples dos arquivos GLDAS de 3 horas para cada dia (8 

arquivos) e para cada variável. O método usado para reamostragem espacial para resolução de 30m foi a 

interpolação bilinear. Para fins de simplificação, não foram aplicados métodos de downscaling espacial. 

Para a estimativa da RSG instantânea em superfícies inclinadas, foi utilizado o modelo HDKR (Hay, Davies, 

Klucher e Reindl) (Duffie e Beckman, 2013). Este modelo foi aplicado assumindo condições de céu claro, de 

acordo com a equação 1: 

RSGT = {[RBh + RDh . (RBh / R0h )] . cosi / cosθz} + { RDh . (1 - RBh / R0h) . [(1 + cosS) / 2] . [1 + (RBh / RSGh)
0.5

 

. sen
3
(S / 2)]} + [RSGh . αT (1 - cosS) / 2]            equação (1) 

Onde, RSGT é a radiação solar total em uma superfície inclinada (W.m
-2

); RBh é a radiação solar direta em 

uma superfície horizontal (W.m
-2

); RDh é a radiação solar difusa em uma superfície horizontal (W.m
-2

); RSGh é a 

radiação solar global em uma superfície horizontal (W.m
-2

); R0h é a radiação solar extraterrestre instantânea em 

uma superfície horizontal (W.m
-2

); αT é o albedo de superfície corrigido topograficamente; e S é a declividade da 

superfície em graus. Os parâmetros RBh, RDh, RSGh e R0h foram calculados pelo modelo paramétrico Iqbal C, 

descrito em (Wong e Chow, 2001). 

Para estimar a média diária da RSGT, os valores instantâneos computados das 9h às 21h UTC foram 

integrados de acordo com a equação 2: 

RSGT 24h = (∑RSGT , (i.∆t)) / (24 / ∆t )             equação (2) 

Onde ∆t é o intervalo de tempo em horas (neste caso ∆t = 1), i é o índice de totalização que varia de 1 a 

24/∆t, RSGT , (i.∆t) é o RSGT instantâneo (W.m
-2

) calculado pela equação 1 para o tempo “i.Δt” em hora. 

O fluxo de ET real no modelo SEBAL é calculado para cada pixel da imagem de satélite como um “residuo” 

da equação do balanço de energia (Equação 3): 

λET = Rn – G – H              equação (3) 

Onde Rn é o fluxo de radiação líquida na superfície (W.m
-2

); H é o fluxo de calor sensível (W.m
-2

); G é o 

fluxo de calor no solo (W.m
-2

) e; λET é o fluxo de calor latente (W.m
-2

). Mais detalhes para o cálculo de cada 

componente da equação do balanço de energia no SEBAL podem ser encontrados em (Waters et al., 2002). 

A implementação do SEBAL, adaptado para superfícies inclinadas, foi realizada basicamente a partir de 

modificações no albedo da superfície, radiação de ondas curtas incidente e temperatura de superfície, conforme 

descrito a seguir. Estes são, em geral, parâmetros críticos nas equações de balanço de energia. 

O albedo da superfície (α) foi calculado através da integração das bandas de reflectância de superfície do 

sensor OLI/Landsat-8 para todo o espectro de ondas curtas. Para cada banda foram calculados coeficientes de 

ponderação, que representam a fração da radiação solar incidente em cada faixa espectral em relação à radiação 

solar global, calculados pelo modelo SMARTS2 (Gueymard, 1995). Mais detalhes sobre esta abordagem são 

descritos em (Tasumi et al., 2008). Os coeficientes de ponderação foram aplicados sobre as bandas do sensor 

OLI corrigidas topograficamente pelo algoritmo SCS + C (Soenen et al., 2005) com o objetivo de se obter o 

albedo de superfície topograficamente corrigido (αT). 
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Os valor de RSG instantâneo em superfícies inclinadas, obtido pela equação 1, foi utilizado no modelo 

SEBAL em substituição à radiação de onda curta calculada pela equação geral apresentada em Waters et al. 

(2002). 

Para a correção do gradiente de temperatura em função da elevação, foi determinada a taxa de variação da 

temperatura por altitude (lapse rate) através de uma regressão linear entre a temperatura de superfície (Ts) e a 

altitude do pixel, extraída do MDE. O valor absoluto do coeficiente angular desta regressão foi adotado como a 

taxa de variação (L) na equação 4, para a correção da temperatura de superfície. Para permitir o cálculo 

adequado de L, somente as áreas planas (S < 5°) foram consideradas na regressão. Esta correção foi utilizada 

apenas para a estimativa do fluxo de calor sensível (H). 

TsDEM = Ts + L . (ALTpixel - ALTavg )            equação (4) 

Onde TsDEM  é a temperature de superfície corrigida (°C); Ts é a temperatura de supefície sem correção (°C); 

L é a taxa média de variação da temperatura (°C/m); ALTpixel é a altitude do pixel (m) e; ALTavg é a altitude 

média da área de interesse (m).  

A evapotranspiração real diária (ET24) foi calculada através da fração da ET de referência (ETrF) no 

momento de passagem do satélite, com objetivo de extrapolar as estimativas instantâneas da ET do modelo 

SEBAL para valores diários. O ETrF e o ET24 foram calculados pelas equações 5 e 6: 

ETrF = ETinst / ET0              equação (5) 

ET24 = ETrF x ET0 24h                   equação (6) 

Onde ETinst é a ET estimado pelo SEBAL, ET0 e ET0 24h são a evapotranspiração de referência horária e 

diária calculadas pela equação ASCE-Penman Monteith (ASCE–EWRI, 2005), respectivamente. Para o cálculo 

de ET0 e ET0 24h foram utilizados os dados meteorológicos em grade do GLDAS e a radiação solar do modelo 

RSGT.  

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Na bacia do rio Paraibuna, o valor médio de RSGT24 obtido a partir do modelo de radiação solar foi de 313,6 

W.m
-2

 no verão, variando de 78,9 a 346 W.m
-2

. No inverno, o valor médio foi de 264,4 W.m
-2

, variando de 31,7 

a 306 W.m
-2

. A ET média diária obtida pelo SEBAL modificado, no verão e no inverno, foi de 4,98 e 4,07 

mm.dia
-1

, enquanto os valores médios máximos foram de 5,48 e 5,10 mm.dia
-1

, respectivamente. 

  De acordo com a Figura 2, a distribuição espacial diária da RSGT e da ET na bacia mostrou diferenças entre 

os dois períodos, especialmente em áreas com declividades acima de 45 °. No verão, a distribuição da RSGT e da 

ET foi mais homogênea, com valores ligeiramente maiores nas vertentes ao sul, com diferença média de +9,5% 

para a ET. Em contraste, no inverno os menores valores ocorreram nas encostas voltadas para o sul e oeste (para 

os valores de ET), com diferenças médias de ET de cerca de +10,3%. 
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Figura 2. Mapas de RSGT24 e ET24 no verão (Esquerda) e inverno (Direita) na bacia do rio Paraibuna. 

 

 

As Tabelas 2 e 3 mostram a distribuição da Média e do Coeficiente de Variação (CV) da ET24 considerando 

diferentes inclinações e azimutes do terreno nos dois períodos avaliados. 

  

Tabela 2: Média e CV da ET24 em diferentes declividades do terreno na bacia hidrográfica do rio Paraibuna. 

Declividade 0 a 15° 15 a 30° 30 a 45° Acima de 45° 

Verão 
Média (mm) 5,18 4,85 4,35 2,74 

CV (%) 2,10 6,04 12,82 24,95 

Inverno 
Média (mm) 4,78 4,35 3,71 2,43 

CV (%) 1,09 3,87 18,06 43,61 

 

Tabela 3: Média e CV da ET24 em diferentes azimutes do terreno na bacia hidrográfica do rio Paraibuna. 

Azimute 315 a 45° (N) 45 a 135° (E) 135 a 225° (S) 225 a 315° (W) 

Verão 
Média (mm) 4,31 4,85 4,94 4,24 

CV (%) 17,87 12,56 11,64 23,62 

Inverno 
Média (mm) 4,35 4,45 3,84 3,75 

CV (%) 9,52 9,48 26,99 28,58 

 

Em encostas mais íngremes (acima de 45°) foi observada a maior variabilidade (maior CV) da ET24, com CV 

de cerca de 25% no verão e de 43,6% no inverno. Por outro lado, essas áreas apresentaram os menores valores 

médios de ET24 com 2,7 e 2,4 mm.dia
-1

 no verão e no inverno, respectivamente. 
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A Figura 3 mostra a distribuição da RSGT24 e ET24 em relação aos ângulos do terreno, através de pontos de 

amostragem em áreas não-planas e com predominância de cobertura florestal (Declvidade > 1 ° e NDVI > 0,7). 

 

Figura 3. Gráficos de distribuição da RSG24 e da ET24 em relação à declividade e azimute do terreno. 

 

 

Como apresentado nos gráficos da figura acima, ambos os valores de RSGT24 e ET24 apresentaram maior 

relação com os valores de inclinação do terreno, com coeficiente de correlação r = -0,82 (R
2
 = 0,68) e r = -0,62 

(R
2
 = 0,39) para o verão e r = -0,54 (R

2
 = 0,29) e r = -0,67 (R

2
 = 0,45) para o inverno, respectivamente. Em 

contraste, o coeficiente de correlação entre RSGT24 e ET24 e os valores de azimute do terreno foi mais fraco em 

ambos os períodos, com R
2
 inferior a 0,1. Nessas áreas selecionadas foi encontrada uma relação significativa 

entre os valores da RSGT24 e ET24, com coeficiente de correlação r = 0,68 (R
2
 = 0,47) no verão e r = 0,65 (R

2
 = 

0,42) no inverno. 

A notável diferença espacial nos valores de RSGT24 e ET24 entre as duas datas analisadas pode ser explicada, 

em certa medida, pela influência significativa da topografia, principalmente do ângulo de inclinação do terreno 

(declividade), como demonstrado pelos altos coeficientes de variação em declividades acima de 45° e pelo grau 

de correlação nos gráficos de distribuição. Em geral, os valores de ET seguem a distribuição espacial da RSG. 

No entanto, a ET média em encostas voltadas para Oeste mostrou inconsistencias com os valores médios de 

RSG, especialmente no inverno. Isto pode ocorrer devido a alguma limitação na extrapolação de valores 

instantâneos para valores diários utilizando a fração da ET de referência (ETrF) em áreas montanhosas. 

Outra fonte de incertezas é a relação entre os ângulos do terreno e a temperatura da superfície (Ts). A 

estimativa da Ts a partir de observações de satélite sobre áreas montanhosas está sujeita a incertezas associadas à 

geometria de visada (GIFOV - campo de visão instantânea do solo) e à natureza anisotrópica da emissividade 

(Malbéteau et al., 2017). Futuras pesquisas também devem investigar o impacto da topografia nos valores de Ts 

e da ETrF e sua influência na estimativa da ET sobre a bacia hidrográfica do rio Paraibuna. Além disso, futuras 

campanhas de validação em campo podem melhor avaliar os resultados preliminares deste estudo. 

CONCLUSÕES 

Neste trabalho, as adaptações no algoritmo SEBAL e a integração com um modelo de radiação solar para 

superfícies inclinadas e o uso do conjunto de dados meteorológicos GLDAS permitiram uma captura detalhada 

da variabilidade espacial da ET na bacia hidrográfica do rio Paraibuna. As análises realizadas neste estudo 

consideraram diferentes inclinações e azimutes do terreno, o que possibilita um ganho de informação para 

análise espacial da ET em bacias montanhosas, principalmente em condições de escassez de estações 

meteorológicas. 

 

 



 

7  

 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

AGUILAR, C.; HERRERO, J.; POLO, M.J. Topographic effects on solar radiation distribution in mountainous 

watersheds and their influence on reference evapotranspiration estimates at watershed scale. Hydrology and 

Earth System Sciences (HESS), v.14, p. 2479-2494, 2010. 

ALLEN, R. G.; TASUMI, M.; TREZZA, R. Satellite-based energy balance for mapping evapotranspiration with 

internalized calibration (METRIC) – Model. Journal of Irrigation and Drainage Engineering, v.133, p. 380-394, 

2007. 

ASCE–EWRI. The ASCE Standardized Reference Evapotranspiration Equation. Report 0-7844-0805-X, ASCE 

Task Committee on Standardization of Reference Evapotranspiration. Reston, Va., American Soc. Civil 

Engineers, USA, 2005; 70 p. 

BASTIAANSSEN, W.G.M.; MENENTI, M.; FEDDES, R.A.; HOLTSLAG, A.A.M. A remote sensing surface 

energy balance algorithm for land (SEBAL). Part. 1: Formulation. Journal of Hydrology, v. 212-213, p. 198-212, 

1998. 

CHEN, X.; SU, Z.; MA, Y.; YANG, K.; WANG, B. Estimation of surface energy fluxes under complex terrain 

of Mt. Qomolangma over the Tibetan Plateau. Hydrology and Earth System Sciences, v.17, p. 1607–1618, 2013. 

DUFFIE, J. A. & BECKMAN, W. A. Solar Engineering of Thermal Processes. 4th ed.; John Wiley & Sons: 

Hoboken, New Jersey, USA, 2013; 910 p. 

ELHADDAD, A.; GARCIA, L.A. ReSET-Raster: Surface Energy Balance Model for Calculating 

Evapotranspiration Using a Raster Approach. Journal of Irrigation and Drainage Engineering, v.137, p. 203-

210, 2011. 

GAO, Y.C.; LONG, D.; LI, Z.L. Estimation of daily actual evapotranspiration from remotely sensed data under 

complex terrain over the upper Chao river basin in North China. International Journal of Remote Sensing, v.29, 

p. 3295–3315, 2008. 

GUEYMARD, C. SMARTS2, A Simple Model of the Atmospheric Radiative Transfer of Sunshine: Algorithms 

and performance assessment. Professional Paper FSEC-PF-270-95, Florida Solar Energy Center, Univ. of 

Central Florida, Cocoa, Fla, USA, 1995; 78 p. 

HOBBINS, M.; HUNTINGTON, J. Evapotranspiration and Evaporative Demand. In Handbook of Applied 

Hydrology, 2nd ed.; Singh, V.P., Ed.; McGraw-Hill Education: New York, USA; pp. 42.1-42.18, 2016. 

MALBÉTEAU, Y.; MERLIN, O.; GASCOIN, S.; GASTELLU, J-P.; MATTAR, C.; OLIVEIRA-GUERRA, L.; 

KHABBA, S.; JARLAN, L. Correcting land surface temperature data for elevation and illumination effects in 

mountainous areas: A case study using ASTER data over a steep-sided valley in Morocco. Remote Sensing of 

Environment, v.189, p. 25 – 39, 2017. 

MAPBIOMAS. Projeto MapBiomas - Coleção 2 da Série Anual de Mapas de Cobertura e Uso de Solo do Brasil. 

Disponível online: http://mapbiomas.org/ (acessado em 12 Dez. 2017). 

NASA. LDAS Land Data Assimilation Systems. Disponível online: https://ldas.gsfc.nasa.gov/gldas/ (acessado 

em 12 Dez. 2017). 

RODELL, M.; HOUSER, P.R.; JAMBOR, U.; GOTTSCHALCK, J.; MITCHELL, K.; MENG, C.-J.; 

ARSENAULT, K.; COSGROVE, B.; RADAKOVICH, J.; BOSILOVICH, M.; ENTIN, J.K.; WALKER, J.P.; 

LOHMANN, D.; TOLL, D. The Global Land Data Assimilation System, Bull. Amer. Meteor. Soc., v.85(3), p. 

381-394. 2004. 

SOENEN, S.A.; PEDDLE, D.R.; COBURN, C.A. SCS + C: A modified Sun-Canopy Sensor topographic 

correction in forested terrain. IEEE Transactions on Geoscience and Remote Sensing, v.43, p. 2148–2159, 2005. 

SU, Z. The surface energy balance system (SEBS) for estimation of turbulent heat fluxes. Hydrology and Earth 

System Sciences, v. 6(1), p. 85-99. 2002. 

TASUMI, M.; ALLEN, R. G.; TREZZA, R. At-surface reflectance and Albedo from satellite for operational 

calculation of land surface energy balance. Journal of Hydrologic Engineering, v.13, p.51-63, 2008. 

http://mapbiomas.org/
https://ldas.gsfc.nasa.gov/gldas/


 

8  

 

WATERS, R.; ALLEN, R.G.; TASUMI, M.; TREZZA, R. Surface energy balance algorithms for land. Idaho 

Implementation. Advance training and users manual, version 1.0, 2002; 98 p. 

WONG, L.T.; CHOW, W.K. Solar radiation model. Applied Energy, v.69, p. 191-224, 2001. 

ZHANG, W. C.; CHEN, J.; OGAWA, K.; YAMAGUCHI, Y. An approach to estimating evapotranspiration in 

the Urumqi River basin, Tianshan, China, by means of remote sensing and a geographical information system 

technique. Hydrological Processes, v.19, p. 1839–1854, 2005. 

 



 

1 

 

CARACTERIZAÇÃO MORFOMÉTRICA DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO 

XOPOTÓ: UTILIZANDO IMAGENS PALSAR E SENTINEL – 2 
 

Heitor Carvalho Lacerda¹* 

 Humberto Paiva Fonseca² 

 André Luiz Lopes de Faria.³ 

 

1 Bolsista PIBIC vinculado ao Laboratório de Geomorfologia do Quaternário do Departamento de Geografia - 

UFV.  

2 Graduando de Geografia vinculado ao Laboratório de Geomorfologia do Quaternário do Departamento de 

Geografia – UFV. 

3 Docente do Departamento de Geografia - UFV e Coordenador do Laboratório de Geomorfologia do Quaternário. 

*heitor.lacerda@ufv.br 

Resumo – Entende-se que a Bacia Hidrográfica é uma unidade territorial de gestão dos recursos d’água, a qual 

vem sendo nos últimos tempos motivo de interesse a comunidade científica, aos órgãos políticos administrativos 

e as empresas privadas, com o objetivo de manejo e uso sustentável. Um dos aspectos mais analisados a partir 

destas unidades de gestão são as enchentes, que são caracterizadas por ocorrências anormais de precipitações e 

que provocam grandes transtornos socioambientais. Em consequência das enchentes, ocorrem os alagamentos nos 

perímetros urbanos. O objetivo do trabalho foi analisar alguns parâmetros morfométricos (Geometria e Rede de 

Drenagem) da bacia e o uso de imagem ótico para verificar a possibilidade de enchentes e de alagamentos nos 

perímetros urbanos abrangidos pela região. Os dados de sensoriamento remoto utilizados foram à digital elevation 

model (DEM) do satélite ALOS e as imagens óticas do satélite SENTINEL-2. O tratamento e processamento das 

imagens foram realizadas a partir do software de Sistema de Informações Geográficas (SIG), ArcGis 10.1. Desta 

maneira, foram processados índices morfométricos da bacia e fez-se classificação supervisionada. Os resultados 

obtidos foram que as imagens PALSAR e SENTINEL-2 possibilitaram bons resultados, por causa da Ground 

Sample Distance de precisão. Sobre os índices morfométricos, a geometria da bacia não favorece condições á 

enchentes, mas a disposição das drenagens e o uso e ocupação da superfície da região são favoráveis ao fenômeno. 

Os alagamentos são oportunos nos perímetros urbanos, pois na região das cidades o escoamento superficial é mais 

facilitado em detrimento da infiltração.   

Palavras-chaves: Geotecnologia; Recursos hídricos; Enchente; Alagamento. 

INTRODUÇÃO 

A lei de número 9.433/1997, que regulamenta a Política Nacional de Recursos Hídricos, define as bacias 

hidrográficas como unidades do território para fins de gestão e planejamento.  Lana et al.(2001), afirma que as 

bacias podem ser consideradas como fontes de dados relevantes para a obtenção de informações sobre a evolução 

do modelado da superfície terrestre. O relevo é oriundo da dinâmica e interação tectônica, pedogenética e 

intempérica, que agem de forma distinta nos mais diversos materiais rochosos. 

 Para o estudo das bacias hidrográficas, entende-se que a caracterização morfométrica destas se pautam 

em parâmetros fisiográficos, que apresentam meios para prever eventos naturais, como enchentes, inundações e 

alagamentos (MIOTO, 2014).  

 Costa e Teuber (2001) consideram a enchente como um fenômeno natural, que é provocado por 

pluviosidades anormais, favoráveis ao escoamento superficial em função da saturação do solo e do uso e ocupação 

das terras. Em decorrência da enchente pode ocorrer os alagamentos em cidades, que é definido por Castro et al. 

(2003) como acúmulo de água no perímetro urbano ocasionadas por pluviosidades em cidades com sistema de 

drenagem ineficientes. Também, deve-se ressaltar que os eventos de alagamento em cidades ocasionam danos ao 

tráfego, às moradias e aos setores comerciais, além de disseminar doenças, como leptospirose, febre tifóide, 

hepatite e outros (HANSMANN, 2013).  

No início de 2018 algumas cidades da Bacia Hidrográfica do Rio Xopotó (BHRX) sofreram com 

alagamentos, como são os casos de Ubá e Guidoval (ambas na data de 10/03/2018). Já nas cidades de Guiricema 

e Visconde do Rio Branco houve ocorrências de enchentes nos últimos anos. A partir da preocupação com os 

referidos municípios, a finalidade deste estudo foi o de analisar as causas possíveis dos alagamentos, através dos 

parâmetros morfométricos de geometria e de rede de drenagem, além da classificação supervisionada da região, 

que aponta quais são os usos e ocupações da superfície, possibilitando entender as condições de escoamento 

superficial e de infiltração da água precipitada.  
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A análise da referida bacia procedeu-se través do geoprocessamento, que permite modelar o terreno 

analisado e de trabalhos de campo, para aferir os resultados encontrados. Através do Sensoriamento Remoto (SR), 

foi utilizado as imagens de satélites ALOS PALSAR e SENTINEL – 2, que possui promissoras contribuições para 

analises de áreas com escalas médias à grandes, pois a Ground Sample Distance (GSD) é 12,5m (DEM) e 10 

metros (imagem óticas). O software de Sistemas de Informações Geográficas (SIG) utilizado foi o ArcGis 10.1® 

para todos os procedimentos.  

MATERIAS E MÉTODOS 

ÁREA DE ESTUDO 

A BHRX encontra-se na unidade federativa Minas Gerais, na mesorregião da Zona da Mata (Figura 1). 

O Instituto Mineiro de Gestão das Águas (IGAM) designa a Unidade de Planejamento e Gestão de Recursos 

Hídricos dos Rios Pomba e Muriaé - PS 2 para gestão da BHRX.  

Os municípios compreendidos pela bacia são: Divinésia, Ubá, Guidoval, Guiricema, São Geraldo, 

Visconde do Rio Branco, Rodeiro, Ervália, Dona Euzébia e Miraí. A área abrangida pela bacia hidrográfica é de 

aproximadamente 1.260 Km² e, segundo a classificação climática de Köppen-Geiger, a região está sob influência 

do clima tropical úmido de savana (Aw) (SÁ JÚNIOR, 2009). O domínio de relevo predominantes na região em 

que a bacia está inserida segundo Ab’Saber (2003) é a dos Mares de Morros como formato mamelonares e 

abrangida pelo bioma Mata Atlântica. Também, entende-se que a bacia é endorreica, a qual faz parte da bacia 

hidrográfica do rio Pomba e que, por sua vez, está contida na bacia do Paraíba do Sul. 

O rio Xopotó nasce na região norte do município de São Geraldo e passa pelos perímetros urbanos desta 

cidade, de Visconde do Rio Branco e de Guidoval. Continua nos limites municipais de Guidoval e Rodeiro até 

chegar entre a divisa dos municípios de Dona Euzébia e Miraí, onde deságua no rio Pomba.  

Os principais afluentes do rio Xopotó são o ribeirão Ubá à esquerda e o Rio dos Bagres à direita (Figura 

1). O primeiro nasce no município de Divinésia, passa pelo perímetro urbano de Ubá e deságua no rio Xopotó 

entre os limites territoriais dos municípios de Ubá, Rodeiro e Guidoval. Já o segundo, nasce no sul do município 

de Ervália, percorre o município de Guiricema, inclusive passando em seu perímetro urbano, e deságua no rio 

Xopotó no limite territorial dos municípios de Visconde do Rio Branco, Guiricema e Guidoval.  
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Figura 1: Localização da Bacia Hidrográfica do Rio Xopotó. 

 

BANCO DE DADOS E PRÉ-PROCESSAMENTO. 

O primeiro passo empregado foi realizar o download das imagens digital elevation model (DEM), do 

satélite ALOS PALSAR, uma iniciativa da agência National Aeronautics and Space Administration (NASA) e da 

agência japan Aerospace Exploration Agency (JAXA), com Ground Sample Distance (GSD) de 12,5 metros. Foi 

realizado download das imagens ópticas do satélite Sentinel-2, uma iniciativa da agência European Space Agency 

(ESA), com GSD de 10 metros. Por fim, houve o download dos shapefiles referentes aos limites territoriais, 

adquiridos no website do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).     

 Após o download do banco de dados, foi realizado o pré-processamento de imagens no software ArcGis 

10.1R. As ferramentas utilizadas no referido programa foram: Mosaic To New Raster, para união das imagens 

DEM; Extract By Mask, para recortar as imagens raster unidas; Project Raster, afim de converter a projeção 

cartográfica para SIRGAS 2000 23S e o sistema de coordenada geográfica para Universal Transversa de Mercator 

(UTM).  

PARÂMETROS MORFOMÉTRICOS E CLASSIFICAÇÃO SUPERVISIONADA. 

Após os pré-processamentos, buscou-se ressaltar na imagem ALOS PALSAR, o Modelo Digital de 

Elevação Hidrologicamente Consistente (MDEHC), que segundo Poleto et al (2008), consiste na representação 

adequada da área pesquisada, ao permitir correta simulação da dinâmica hidrológica que é natural da área. Desta 

maneira, identificou-se a bacia em estudo e, depois de delimitada e extraída, procurou-se processar as drenagens. 

Com a bacia delimitada e as drenagens extraídas pode-se calcular a área, perímetro, comprimento das drenagens e 

o comprimento do eixo para iniciar os cálculos dos índices morfométricos. 

Os parâmetros morfométricos a seguir têm por finalidade a obtenção dos resultados de geometria e de 

rede de drenagem da BHRX (Tabelas 1 e 2). 
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Tabela 1: Parâmetros geométricos de morfometria de bacia. 

Parâmetros Descrição 

Área (A) A área abrange os divisores topográficos e seu plano interior, projetado na 

horizontal e serve de base para muitos cálculos morfométricos (TONELLO, 2005). 

Perímetro (P) O P é o comprimento da linha que acompanha o divisor de águas (TONELLO, 

2005). 

Comprimento do Eixo (Le) O Le diz respeito a distância entre a foz do rio principal e a distância mais 

longínqua da divisão topográfica. 

Coeficiente de Compacidade (Kc) Segundo Vilela e Matos (1975) o Kc é a relação do perímetro da bacia estudada e a 

circunferência de um círculo. 𝐊𝐜 = 𝟎, 𝟐𝟖𝐏 √𝐀⁄ . 

Índice de Circularidade (Ic) Segundo Strahler (1957) o Ic é a proporção da área, com relação entre a área da 

bacia (A) e o perímetro ao quadrado. 𝐈𝐜 = 𝟏𝟐, 𝟓𝟕𝐀 𝐏𝟐⁄ . 

Fator de Forma (Kf) De acordo com Vilela e Matos (1975), o Kf é a relação da forma da bacia e o 

comprimento do eixo.  𝐊𝐟 = 𝐀 𝐋𝐞𝟐⁄ . 

Padrão de Drenagem (Pd) Alves e Castro (2016) postula que o Pd pode dar indicativo de estruturas 

geológicas que podem interferir de maneira singular na reprodução da drenagem 

na área. 

 

Tabela 2: Parâmetros da rede de drenagem de morfometria de bacia. 

Parâmetros Descrição 

Comprimento do curso principal 

(L) 

O L é o comprimento do verdadeiro canal, respeitando as simetrias reais 

(SHUMM, 1963). 

Comprimento total dos cursos 

d’água (Lt) 

O Lt soma os comprimentos totais das drenagens que estão na bacia. 

Índice de Sinuosidade (Is) Segundo Schumm (1963) o Is é a proporção advinda da relação entre o 

comprimento verdadeiro do canal com a distância vetorial (Dv) entre os dois 

pontos extremos do canal principal. 𝐈𝐬 = 𝟏𝟎𝟎 (𝐋 − 𝐃𝐯) 𝐋⁄ . 

Densidade de Drenagem (Dd) Villela e Mattos (1975) diz que a Dd é a relação entre o comprimento total dos 

canais e a área da bacia.𝐃𝐝 = 𝐋𝐭 𝐀⁄ . 

Coeficiente de Manutenção (Cm) Schumm (1963) postula que o Cm fornece a área mínima necessária para a 

manutenção de um metro de canal de escoamento, sendo a relação de 1 e Dd 

multiplicado por 1000. 𝐂𝐦 = 𝟏 𝐃𝐝⁄ ∗ 𝟏𝟎𝟎𝟎. 

Ordem da Bacia (Ob) A extração da Ob é seguida pelo método de Sthahler (1957). 

A próxima etapa foi a realização da classificação supervisionada, que é postulado por Papa (2008) como 

um método caracterizado pelo conhecimento prévio dos conjuntos das classes. Desta maneira, foram-se utilizadas 

as imagens Sentinel-2 e estabelecido as seguintes categorias: Área urbana; Solo Exposto; Cursos d’água; 

Pastagem; Mata Adensada; e Erros (Nuvens). O procedimento foi realizado no ArcGis 10.1R por meio da 

ferramenta Maximum Classification, que utiliza o interpolador estatístico da máxima verossimilhança.   

A partir das classes definidas e extraídas através da classificação supervisionada, procurou-se realizar 

uma relação entre estas classes e os fenômenos naturais de infiltração e escoamento superficial da água na 

superfície. Assim, buscou-se em trabalhos que contemplassem, de maneira geral, a relação da infiltração e 

escoamento superficial da água para embasar e auxiliar na reflexão proposta.  

Entende-se que a infiltração da água na superfície terrestre é mais um proeminente parâmetro que deve 

ser considerado quando se trata de análise ambiental no âmbito hidrológico. Segundo Villela e Mattos (1975) a 

infiltração da água na superfície ocorre de maneira diferenciada, uma vez que, por exemplo, em áreas urbanas, 

florestas e campos agrícolas apresentam capacidade de infiltração e armazenamento de água no solo de maneira 

particular.   

No trabalho de Antoneli e Thomaz (2009), encontrou-se a partir de comparação entre os diversos usos da 

terra, a afirmativa de que a pastagem apresenta menor capacidade de infiltração de água em detrimento dos 

fragmentos florestais, agricultura e capoeira.  

Segundo Mendonça (et al, 2009), os solos sob influência de matas apresentam porosidade considerável, 

com características de macroporos, que facilita a infiltração de água no solo. Além disso, é característica de áreas 

com mata densa a presença de serrapilheira, cuja contribui para a retenção de água sobre o solo aumentando a 

capacidade de infiltração (MENDONÇA, ET AL, 2009). 
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Villela e Mattos (1975) afirmam que os solos expostos são vulneráveis a ação das gotas de chuvas que, 

em efeito, produz maior erosão e escoamento superficial. Desta maneira, entende-se que a capacidade de infiltração 

de água nesta classe é baixa. 

As áreas urbanizadas são constituídas, majoritariamente, de concreto e materiais não permeáveis, como 

asfalto, imóveis, calçadas, entres outros. Villela e Mattos (1975) postulam que quase o total precipitado nestas 

superfícies urbanas prevalece o escoamento superficial e, assim, pouca infiltração no solo. 

Tucci (1997) coaduna com os postulados de Villela e Mattos (1975), ao dizer que a ocorrência de 

alagamentos nos perímetros urbanos é comum, uma vez que a impermeabilização do solo acarreta o maior 

escoamento superficial em detrimento da infiltração. Com isso, ao considerar que as cidades, geralmente, não são 

preparadas para grandes fenômenos pluviométricos, com sistema de drenagem ineficiente e, existem moradias em 

áreas de inundação naturais dos rios em época de cheias, os desastres socioambientais desta categoria são quase 

que inevitáveis.   

Os corpos d’água e as nuvens não interferem tanto na reflexão sobre a capacidade de infiltração da água 

no solo, pois a infiltração ocorre em ambientes com solos permeáveis e não em corpos hídricos. E as nuvens não 

representam uma classe de superfície. No entanto, entende-se que ambas devem ser classificadas assim como as 

outras, uma vez que podem ser contempladas na classificação de imagem.  

RESULTADOS E DISCUSSÕES  

PARÂMETROS MORFOMÉTRICOS DA BACIA 

Os primeiros resultados a serem discutidos são os parâmetros geométricos e de rede de drenagem da bacia 

que estão constados na Tabela 3. 

Tabela 3: Resultados obtidos dos parâmetros geométricos e de rede de drenagem. 

Geometria Resultados Rede de Drenagem Resultados 

Área (A) 1.260 km² Comprimento do curso principal (L) 63 km 

Perímetro (P) 223 km Comprimento total dos cursos d’água (Lt) 2.912 km 

Comprimento do eixo (Le) 55 km Índice de Sinuosidade (Is) 26,9 % 

Coeficiente de Compacidade (Kc) 1,75 Densidade de Drenagem (Dd) 2,31 km/km² 

Índice de Circularidade (Ic) 0,32 Coeficiente de Manutenção (Cm) 433 m²/m 

Fator de Forma (Kf) 0,41 Ordem da Bacia (Ob) 7 

Padrão de Drenagem (Pd) Dendrítica   

 

De acordo com os resultados apontados pelo Fator Forma, Coeficiente de Compacidade e Índice de 

Circularidade, percebe-se que a BHRX não está sujeita a enchentes em época de cheias, pois os cálculos utilizados 

apontam que a bacia é mais alongada que circular. As bacias mais alongadas contribuem pouco para ocorrência de 

enchentes em condições normais de pluviosidade (MIOTO, 2014), pois a vazão nestas bacias ocorre em períodos 

mais longos.  

Verificou-se que a forma das drenagens, obtidas pelo Índice de Sinuosidade (Is) e pelo Padrão de 

Drenagem (Pd), deram apontamentos diferentes. O Is apresentado indica que o rio Xopotó é retilíneo, forma que 

propicia maior força de arraste de sedimentos e, assim, aumenta a velocidade da água. Já o Pd constatado, que 

avalia todas as ordens de drenagem da bacia, possui forma Dendrítica e é justificado pelo domínio dos Mares de 

Morros da região (AB'SÁBER, 2003). 

A Densidade de Drenagem encontrada na presente bacia indica capacidade de drenagem mediana à alta, 

que propicia vazões d’água em período menor. Desta maneira, a precipitação sobre esta bacia tende a sair do 

sistema em menor tempo e, em efeito, possibilita ocorrência de enchentes. 

O Coeficiente de Manutenção apresentado confirma que há muitos cursos d'água na bacia analisada e 

indica que para manter os cursos d’água perene é necessária a manutenção de 433 m² por metro de canal.  

A hierarquia da drenagem possui ramificação de sétima ordem, o que significa muita ramificação em 

épocas de cheia para a escala do mapa utilizado. Segundo Leite et al (2006), as bacias com ramificações que são 

maiores que a ordem 4 o sistema da rede de drenagem se mostra eficiente. 
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USO E OCUPAÇÃO DO SOLO 

De maneira geral, verifica-se que, a partir da classificação supervisionada e da proporção de área de cada 

classe levantada através do software ArcGis 10.1R, a presença de pastagem na região da BHRX resulta em 72,37 

% da área analisada, seguida por 17,08% de mata densa, 5,70% de solos exposto, 4,25% de área urbanizada, 0,46% 

de corpos d’água e 0,14% de nuvens (Figura 2).  

Entende-se que a pastagem, que ocupa a maior parte da área classificada, tem uma propensão menor de 

infiltração e maior de escoamento superficial, considerando ainda a associação deste tipo de uso com as 

declividades da área, principalmente as áreas de recarga, localizadas na Serra de São Geraldo. Já a região que mais 

possibilita a infiltração da água no solo, a mata densa, não possui uma área considerável na bacia, principalmente 

se comparada com as áreas de pastagem. Esta situação reflete um histórico de retirada da vegetação arbórea, para 

implantação de pastagens e no passado, cana de açúcar.  

O solo exposto, que ocasiona maior escoamento superficial do que infiltração, além potencializar o 

processo erosivo, não possui representatividade significativa na imagem classificada, mas sua concentração se 

encontra próxima às áreas urbanas. Por sua vez, as áreas urbanizadas também não possuem grande 

representatividade e, também, favorece o escoamento superficial em detrimento da infiltração. Porém estas áreas, 

em função de concentrarem a população do município e possuírem drenagem urbana deficiente, acabam por gerar 

um forte fluxo de escoamento superficial, o que pode agravar os problemas relacionados à enchente e alagamentos. 
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Figura 2: Mapa de Uso e Cobertura do solo na região da Bacia Hidrográfica do Rio Xopotó.

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Entendeu-se que as imagens ALOS PALSAR e SENTINEL – 2 contribuem para as análises de 

morfometria e de reconhecimento da superfície de bacias hidrográficas, pois a precisão disposta pela imagem é de 

grande valia para pesquisas em áreas regionais a locais.  

Sobre os parâmetros morfométricos, cabe chamar a atenção que os dados gerados podem ser importantes 

instrumentos para planejamento e gestão, desde que interpretados no contexto da bacia e considerando eventos 

extremos de precipitação. 
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Por exemplo, se considerarmos os índices geométricos, entende-se que a bacia é mais alongada do que 

circular, não teríamos enchentes, mas na realidade elas ocorrem. A rede de drenagem, ao contrário, se mostra 

favorável às enchentes, pois, ela é densa e bem distribuída, adaptando-se à litologia local. Também, vale ressaltar, 

que o rio principal é mais retilíneo que sinuoso, que favorece o ganho de força da água em seu percurso.  

O uso e ocupação do solo apresentado demonstram que as matas permitem boa capacidade de infiltração. 

A pastagem possui capacidade mediana de infiltração, já o solo exposto e a área urbana muito pouco, favorecendo 

o escoamento superficial da água. Dessa maneira, entende-se que há poucas áreas com boa propensão a recarga 

hídrica e a região, de maneira geral, mostra-se com mediana capacidade de infiltração. Neste aspecto, as 

recuperações de nascentes e das matas ciliares podem ser um caminho importante para aumentar a recarga hídrica, 

diminuir a erosão e favorecer as dinâmicas naturais. Este projeto está em fase inicial e deverá a seu final recuperar 

todas as nascentes da Área de Proteção Ambiental da Serra da Piedade e das áreas de recarga da Bacia Hidrográfica 

do Rio Xopotó no município de São Geraldo. Investimento realizado pelos municípios de Visconde do Rio Branco 

e de São Geraldo. 

Por fim, percebe-se que as áreas urbanas dos municípios ressaltados possuem concentração de áreas com 

solos expostos e de pastagem ao redor, com poucos fragmentos de matas densas. Essa condição não contribui para 

a prevenção a alagamentos, aliás, ao contrário.    
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RESUMO 

 A bacia hidrográfica é, naturalmente, uma unidade de manejo dos recursos ambientais e de uso das terras, e 

parâmetros geomorfométricos podem subsidiar a tomada de decisão, pois podem reunir aspectos relativos à 

drenagem e topografia, assim como à aptidão para atividades agropecuárias e serviços ambientais. Este trabalho 

teve por objetivo organizar a base de dados acerca da hidrografia e altimetria da Bacia do Rio Paraibuna, para, a 

partir do SIG e aplicação desenvolvida para processamento automático, estimar-se parâmetros morfométricos e 

depreender-se as condições hidrogeomorfológicas para formação de canais, dinâmica fluvial, solos e aptidão das 

terras. Foram estimados os seguintes parâmetros: comprimento da rede de drenagem, comprimento do rio 

principal, área e perímetro da bacia, número de segmentos de rios, densidade de drenagem, frequência de rios, 

razão de textura, extensão de percurso superficial, coeficiente de manutenção, menor e maior altitude, amplitude 

altimétrica, razão de relevo, razão de relevo relativo, índice de rugosidade, declividade média e coeficiente de 

rugosidade. A aplicação desenvolvida em ambiente do SIG proporcionou agilidade e precisão na estimativa dos 

parâmetros morfométricos da bacia, em razão do menor uso de interface gráfica e de funções especializadas no 

tratamento de matrizes. Os parâmetros concernentes à drenagem e hidrografia mapeada denotaram a complexidade 

da bacia, cuja rede fluvial se mostra encaixada, densamente distribuída e com grande extensão. A bacia possui um 

relevo bastante movimentado com Coeficiente e Índice de Rugosidade que indicam textura e resistência 

topográfica ao escoamento, compatível com áreas declivosas e de relevo forte ondulado, e que somado aos 

parâmetros de drenagem demonstram potencial hidroenergético e aptidão para pecuária e silvicutura. 

 

INTRODUÇÃO 

A bacia hidrográfica se configura em ambiente físico, naturalmente, adequado para o planejamento de ações 

que envolvem o uso dos recursos, subdividindo a superfície em áreas que comungam características em função de 

fenômenos climático-geográficos. A ocupação humana ao longo da história sempre visou a proximidade dos 

recursos hídricos, primordialmente, e os aspectos do relevo influenciaram a tomada de decisão, tendo em vista que 

hierarquicamente orienta o curso da água, a qual, por sua vez, remodela a paisagem. Assim, a bacia hidrográfica 

delimita-se pelos pontos mais altos, formando a cumeada que divide a carga hídrica oriunda da pluviosidade, a 

qual impactará na sustentabilidade dos solos em concordância com a sua utilização das terras. Portanto, a 

conformação morfológica do relevo poderá ditar ou orientar o tipo de uso do solo, em consonância com fatores 

diversos como material de origem dos solos, precipitação e socioeconomia, sendo os parâmetros morfométricos 

importantes informações como forma de planejamento e política das ações de conservação e produção. A bacia 

hidrográfica é reconhecidamente uma unidade de manejo, formada por um conjunto de fenômenos cujos limites 

no terreno podem ser ordenados e arranjados espacialmente de acordo com escala de interesse, mas sempre 

composta por divisores de água, nascentes, rios, córregos e exutório, ou eventualmente sumidouros. Todavia, 

sempre com a noção básica da ocorrência dos componentes de divisão, cursos d’água, nascentes e pontos de 

deságue (MMA, 2009). Devido ao crescimento contínuo da interferência humana, a bacia hidrográfica tem 

recebido impactos físicos negativos com modificação de cursos d’água, perda de solo, assoreamento e alterações 

no regime hídrico (VANACKER et al., 2005). Hott e Furtado (2005) analisaram parâmetros geomorfométricos de 

microbacias no município de Campinas (SP), possibilitando, assim, a separação entre elas, a formação de clusters 

e descrição a respeito da adaptabilidade de atividades agropecuárias às diferentes microbacias analisadas. Aspectos 

orográficos, declividade, drenagem, movimentação topográfica e hidrografia permitem a derivação de índices 
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morfométricos que indicam a capacidade de suporte de culturas agrícolas do ponto de vista hidrogeomorfológico. 

De importância ecológica, econômica e social a Bacia do Rio Paraibuna (Figura 1) se distribui por municípios dos 

Estados de Minas Gerais e Rio de Janeiro, inserindo-se no contexto do uso das terras em ambos Estados (Figura 

2), tanto das cadeias produtivas agropecuárias como também na produção de água e agente importante da paisagem 

na preservação ambiental em áreas de morros e montanhas na Bacia do Paraíba do Sul. Em sua extensão total, 

cerca de 8.594 km², aproximadamente, 57% correspondem à área agrícola, principalmente dedicada à produção 

leiteira, e 32% à área de florestas, sendo que 10% equivalem ao solo exposto, com degradação e afloramento 

rochoso (FONSECA, 2011). Como importante bacia hidrográfica na produção agropecuária, demanda-se a 

estimativa de parâmetros de drenagem e relevo para a execução de uma análise sinótica para compreensão do 

status do uso das terras frente às possibilidades de conversão na utilização do espaço diante da conformação 

topográfica e hídrica. Métodos automáticos com o uso de Sistemas de Informações Geográficas (SIG) permitem a 

geração de estimativas padronizadas e de forma ágil. Independentemente da plataforma geográfica utilizada a 

automatização de estimativas possibilitam formas de comparação entre bacias, sub ou microbacias. A bacia em 

questão apresenta aspectos heterogêneos em razão de sua forma complexa e variabilidade na densidade de 

drenagem e topografia, observáveis em cartografia digital por meio dos planos de informação. Entretanto, optou-

se na utilização da base de dados para a bacia delimitada em níveis políticos para fins de padronização em relação 

a outras fontes a respeito da Bacia do Paraibuna. A despeito da escala cartográfica influenciar nos valores dos 

parâmetros morfométricos adota-se, neste ensaio, a escala tradicional compatível com imagens do satélite Landsat, 

1:150.000, para a expressão dos resultados.  

 

Figura 1:  Bacia do Rio Paraibuna. 

 

 

 Os dados resultantes das estimativas evidenciam a conformação, encaixe e dinâmica hidrogeomorfológica, 

aspectos da movimentação do relevo, permeabilidade do solo, aptidão ao uso das terras e susceptibilidade à erosão.   

Toma-se como ponto central a análise das condições de cultivo com base nos fatores estudados, cujos parâmetros 

poderiam retratar um cenário de aptidão ou adaptabilidade de determinadas atividades agropecuárias em função 

da estrutura do relevo, energia e potencial de deflúvio, a partir da análise do relatório tabular gerado pelo algoritmo 

desenvolvido em AML (ArcInfo Macro Language) do ArcGIS. O algoritmo converte formatos de dados, 

vetores/matrizes, processa e refina rasters, extraindo atributos de interesse para as estimativas. Este algoritmo 

pode ser facilmente convertido em outras plataformas tais como IDL (Interactive Data Language) do Envi, EML 

(Erdas Macro Language), Python e Model Builder do ArcGIS.  
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Figura 2:  Uso das terras. Fonte: FONSECA, 2011. 

 

 

 

OBJETIVO 

 Em razão da complexidade topográfica, extensão, importância e localização da Bacia do Rio Paraibuna, 

vislumbrou-se oportuna a estimativa de parâmetros morfométricos com o intuito de sintetizar as condições 

hidrogeomorfológicas através das informações sobre drenagem e relevo. Assim, teve-se como objetivo organizar 

a base de dados acerca da hidrografia, modelo digital de elevação e drenagem, para, a partir do SIG e aplicação 

desenvolvida para processamento automático, estimar-se os seguintes parâmetros: comprimento da rede de 

drenagem, área e perímetro da bacia, número de segmentos de rios, densidade de drenagem, frequência de rios, 

razão de textura, extensão de percurso superficial, coeficiente de manutenção, menor e maior altitude, amplitude 

altimétrica, razão de relevo, razão de relevo relativo, índice de rugosidade, declividade média e coeficiente de 

rugosidade. 

MATERIAIS E MÉTODOS 

 Foram utilizados dados hidrográficos (Figura 3) e de superfície altimétrica (Figura 4) da Bacia do Rio 

Paraibuna, em projeção Albers e Datum SIRGAS2000, para a geração dos parâmetros morfométricos, divididos 

em classe de drenagem e de relevo, conforme metodologia e aplicação desenvolvida no SIG (HOTT e FURTADO, 

2005). A análise realizada é compatível com a escala 1:150.000, entretanto, foi utilizada hidrografia mapeada 

1:50.000 (IBGE) e modelo digital de elevação (MDE) SRTM (Shuttle Radar Topography Mission) com pixel de 

90 m, refinado para 30 m com o uso de krigagem, também equivalente à escala 1:150.000, e consistido a partir do 

SRTM 30 m, o qual não foi utilizado nas estimativas devido a demanda de correção quanto à microrelevos e 

sumidouros espúrios. Em estudos de parâmetros morfométricos de bacias, a escala com a qual se realiza o 

processamento é fator importante na interpretação dos resultados, pois redefine a densidade de drenagem, assim 

como apresentação de movimentação do relevo e diferença altimétrica. Assim, optou-se pela utilização da 

drenagem numérica equivalente ao MDE, a qual se encaixa ao relevo e parâmetros planialtimétricos, mas com 

uma maior precisão na hidrografia mapeada para obtenção de uma melhor estimativa de parâmetros relacionados 

à hidrografia. Os parâmetros foram estimados a partir da seleção dos seguintes planos de informação, em formato 

shapefile: delimitação da bacia, hidrografia mapeada, MDE, drenagem numérica, nascente e foz do Rio Paraibuna. 

Foram estimados os parâmetros conforme a Tabela 1. Os planos de informação mencionados foram processados 

com a aplicação denominada Morfometria, desenvolvida a partir da plataforma ArcINFO, a qual automatiza as 
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etapas de conversão, processamento e expressão dos resultados de saída (Figura 5). O processamento dos planos 

de informação, geração de grids intermediários e extração de dados destes seguiram, em linhas gerais, o 

fluxograma apresentado na Figura 6. 

Figura 3:  Dados de hidrografia. 

 

Figura 4:  Modelo Digital de Elevação. 
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Tabela 1:  Relação de parâmetros morfométricos a serem estimados. 

Drenagem Descrição e Unidade Fórmula 

Comprimento da rede de drenagem (Cr) Soma do comprimento dos segmentos de rios (km)  

Comprimento do rio principal (C) Medida de comprimento do rio principal (km)  

Área da bacia (A) Área total da bacia (km²)  

Perímetro da bacia (P) Perímetro total da bacia (km)  

Nº de segmentos de rios (Nt) Número total de segmentos de rios (nº)  

Densidade de drenagem (Dd) Relação entre Cr e A (km/km²) Dd = Cr / A 

Frequência de rios (F) Relação entre Nt e A (nº/km²) F = Nt / A 

Razão de textura (T) Relação entre Nt e P (nº/km) F = Nt / P 

Extensão de percurso superficial (Eps) Modelo de drenagem (km) Eps = 1 / (2 * Dd) 

Coeficiente de Manutenção (Cm) Modelo de drenagem (m²) Cm = (1 / Dd) * 1.000 

Relevo Descrição e Unidade Resultado 

Menor Altitude (Amín) Cota da foz (m)  

Maior Altitude (Amáx) Cota da maior altitude (m)  

Amplitude Altimétrica (H) Diferença entre maior e menor cota (m) H = Amáx - Amín 

Razão de Relevo (Rr) Relação entre H e C (m/m) Rr = H / C 

Razão de Relevo Relativo (Rrl) Relação entre H e P (m/m) Rrl = H / P 

Índice de Rugosidade (Ir) Produto entre H e Dd Ir = H * Dd 

Declividade média (D) Declividade média a partir da maior taxa de declive 

em máscara de 3x3 pixels (%) 
D = (n

p=1 Dp) / n  

Coeficiente de Rugosidade (CR) Produto entre Dd e D CR = Dd * D 

 

Figura 5:  Modelo de aplicação no SIG para a geração dos parâmetros. 
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Figura 6:  Fluxograma geral das operações. 

 

 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 Foi obtida a tabulação dos resultados (Tabela 2) da aplicação no SIG após o processamento, onde observa-se, 

em um primeiro momento uma grande variabilidade altimétrica ou grande movimentação do relevo em razão da 

amplitude altimétrica e densidade de drenagem superficial apresentados, tendo em vista que a orografia da bacia 

se complementa com as informações de cumeadas, vertentes e canais de escoamento existentes na superfície do 

relevo. Dessa forma, verifica-se uma alta densidade de drenagem, indicando um escorrimento superficial 

desenvolvido, cujo padrão dendrítico e exorreico denota deflúvio encaixado e bem distribuído na bacia. Com uma 

alta densidade de drenagem e frequência de rios, além de indicar um maior fluxo superficial denotam um maior 

potencial para ocorrência de processos erosivos e degradação ambiental, tendo em vista a alta declividade média 

estimada (RODRIGUES et al., 2008; ZANATA et al., 2011; CALIL et al., 2012) e aptidão para pecuária 

demonstrada pelos parâmetros obtidos. Todavia, estes parâmetros também indicam aptidão das terras para 

atividades agrosilvipastoris, com integração entre cultivos anuais, criação de animais e reflorestamentos, 

evolvendo eucaliptocultura ou heveicultura, por exemplo, assim como fruticultura, adotando-se práticas 

conservacionistas. Em bacias com altos valores de amplitude altimétrica, razão de relevo, razão de relevo relativo 

e razão de textura, observam-se uma densa rede de drenagem e hidrografia em relação ao perímetro da bacia e 

maior comprimento, ou distância entre nascente e foz do rio principal, com relevo forte ondulado a montanhoso. 

A partir desses valores de parâmetros prevê-se a necessidade de proteção do solo, o que é corroborado nesta bacia 

pelo percentual de ocupação por florestas, 32%, já destinadas à preservação, as quais funcionam para a produção 

de água e adapta-se à prestação de serviços ambientais. Também se depreende provável compactação dos solos 

em decorrência dos valores baixos a médios estimados de extensão de percurso superficial e coeficiente de 

manutenção frente aos materiais de origem graníticos e gnáissicos. Coeficiente e índice de rugosidade ratificam a 

alta movimentação do relevo e confinamento de processos dinâmicos de escoamento hídrico à componentes de 

resistência topográfica, promovendo sinuosidade no fluxo pluviométrico e acúmulo de energia potencial. Todavia 

a utilização de escala mais acurada para a hidrografia e de fluxo acumulado para drenagem equivalente ocasionam 

uma ligeira elevação dos parâmetros ou superestimativa para os fatores analisados. Os parâmetros estimados 

expressam o caráter topográfico de superfície bastante movimentada com grande densidade de drenagem, 

depreendendo-se deflúvio significativo no que tange à contribuição para a importante Bacia do Paraíba do Sul. 

Diversos outros parâmetros podem ser incorporados à aplicação macro desenvolvida no SIG, de maneira facilitada, 

permitindo automatizar a avaliação geomorfométrica de bacias. A avaliação regionalizada de cada sub-bacia para 

os rios componentes Preto, do Peixe, Cágado torna-se relevante em razão da variabilidade altimétrica, rugosidade 

topográfica e formação heterogênea de canais ocasionada em cada uma, visivelmente apresentada na análise dos 
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planos de informação. Entretanto, a obtenção de parâmetros gerais para a bacia como um todo permitem 

diagnosticar a condição hidrogeomorfométrica e processos subjacentes relacionados como a dinâmica fluvial, 

pluvial e de uso das terras.  

 

Tabela 2:  Resultados dos parâmetros morfométricos da bacia. 

 

Drenagem Resultado 

Comprimento da rede de drenagem (km) 18.159 

Comprimento do rio principal (km) 195 

Área da bacia (km²) 8.594 

Perímetro da bacia (km) 734 

Nº de segmentos de rios (nº) 26.381 

Densidade de drenagem (km/km²) 2,11 

Frequência de rios (nº/km²) 3,07 

Razão de textura (nº/km) 35,94 

Extensão de percurso superficial (km)  0,24 

Coeficiente de Manutenção (m²) 473,29 

Relevo Resultado 

Menor Altitude (m) 259 

Maior Altitude (m) 2.754 

Amplitude Altimétrica (m) 2.494 

Razão de Relevo 0,0128 

Razão de Relevo Relativo 0,0034 

Índice de Rugosidade 5.270 

Declividade média (%) 27,65 

Coeficiente de Rugosidade 58,43 

 

CONCLUSÕES 

 A partir da performance da aplicação no SIG e dos resultados obtidos conclui-se que: 

 1) A aplicação desenvolvida em ambiente de macro proporcionou agilidade e precisão na estimativa dos 

parâmetros morfométricos da bacia do Rio Paraibuna, em razão do menor uso de interface gráfica e de funções 

especializadas no tratamento de matrizes. 

 2) Os parâmetros concernentes à drenagem e hidrografia mapeada denotaram a complexidade da bacia, que em 

função da escala de análise adotada, cuja rede fluvial se mostra encaixada, densamente distribuída e com grande 

extensão. 

 3) A bacia possui um relevo bastante movimentado com Coeficiente e Índice de Rugosidade que indicam 

textura e resistência topográfica ao escoamento compatível com solos compactados, próprio de áreas declivosas e, 

que atrelado aos parâmetros de drenagem dotam a bacia de potencial de acúmulo hídrico, hidroenergético e com 

aptidão físico-ambiental a atividades agrossilvipastoris, integradas ou não, notadamente silvicultura e pecuária. 
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Resumo – A Bacia Hidrográfica do Rio Xopotó (BHRX) está contida na Zona da Mata mineira, região que se 

transformou geograficamente, principalmente, pela dinâmica da agricultura e da agropecuária em escala local. A 

urbanização, também, teve importante papel nesta dinâmica. A partir destas transformações, a pressão sobre os 

recursos naturais se ampliou, bem como os impactos negativos. A busca por alternativas ao modelo que foi 

implementado, se faz urgente e necessário já que a região passou por problemas graves de abastecimento de água 

para a população urbana. O planejamento e a gestão do uso e ocupação das terras na bacia do Rio Xopotó, podem 

indicar caminhos para equilibrarmos o uso com a preservação. Dessa maneira, o objetivo do trabalho foi analisar 

imagens dos sensores Landsat - 5 e Landsat - 8, a partir do método de classificação supervisionada, para identificar 

o uso e a ocupação das terras na BHRX. O classificador utilizado foi Máxima Verossimilhança e as medidas 

avaliativas foram exatidão global e o índice Kappa. O suporte de Sistema de Informações Geográficas (SIG) foi o 

ArcGis 10.1R, o qual propiciou realizar os pré-processamentos, a aplicação dos métodos e a elaboração dos mapas 

temáticos. Observou-se que as imagens Landsat - 5 e Landsat - 8 possuem diferenças, o primeiro satélite obteve 

melhores resultados nas medidas avaliativas e o segundo satélite se saiu melhor no treinamento dos pixels. 

Verificou-se que houve grande variabilidade no tamanha das áreas de cada classe estabelecidas para a pesquisa, 

sendo que a última imagem (2017), destacou a pastagem em mais da metade da área da BHRX, seguida da Mata 

Densa, Área Urbanizada, Solo Exposto e Nuvens.   

INTRODUÇÃO 

Os territórios das bacias hidrográficas estão ganhando cada vez mais importância no cenário político-

administrativo e no trato dos problemas socioambientais. Isto acontece pela importância da produção de água que 

essas unidades proporcionam, que influenciam diretamente na manutenção da vida, em todas as suas dimensões, 

tanto no conjunto dos aspectos essenciais à subsistência, quanto na produção comercial agrícola, pecuária e 

industrial.  

Desta maneira, é importante entender de maneira sistêmica a paisagem, as condições ambientais que 

proporcionam o fornecimento d’água e, principalmente, quais são os limites de usos deste recurso para cada 

localidade, objetivando o uso seguro e sustentável. No entanto, compreende-se que a ideia de desenvolvimento 

socioambiental está impregnada nos fundamentos de crescimento econômico e, com isso, cada vez mais utilizam-

se dos recursos naturais disponíveis para atender as demandas sociais.  

Portanto, é nesse contexto que se mostra pertinente repensar a gestão do território nas bacias hidrográficas 

e, para a manejo eficiente da região, compreende-se a necessidade do conhecimento da área pelos órgãos públicos 

que podem ser subsidiadas pelas instituições de pesquisa e educação do governo. Entende-se que a paisagem é 

sistêmica e, portanto, pensar sobre a água é conhecer as características e evolução do solo, a cobertura vegetal e 

as potencialidades de retenção de água, a quantidade de precipitação e a variabilidade nos últimos anos, dentre 

outros parâmetros. 

A Bacia Hidrográfica do Rio Xopotó (BHRX), na Zona da Mata mineira, é uma região que tem passado 

por eventos de desmatamento periódicos em sua história, advindo do plantio de café, da utilização da pastagem 

para pecuária e forte urbanização. Contemporaneamente, os municípios da região vêm enfrentando vários desafios 
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na distribuição de água, pois observa-se irregularidade no fornecimento de água na época de seca e eventos de 

enchentes em épocas chuvosas (INPE, 2018). 

É nesta perspectiva que se pretende apresentar uma série histórica de 20 anos do uso e cobertura do solo 

através de imagens de satélite, possibilitando o reconhecimento da área e suas dinâmicas para melhor gestão dos 

recursos hídricos. Deste modo, este trabalho pretende fornecer instrumentos para melhor manejo e gestão do 

território em questão. 

O geoprocessamento possibilita analisar e compreender de maneira eficiente o uso e ocupação do solo, 

através dos dados de sensoriamento remoto e da integração e processamento das informações geográficas em 

softwares apropriados, pagos ou gratuitos. 

MATERIAIS E MÉTODOS 

ÁREA DE ESTUDO 

Localizada na mesorregião da Zona da Mata mineira, a BHRX é uma sub-bacia da bacia hidrográfica do 

Rio Pomba que, por sua vez, deságua na bacia do Rio Paraíba do Sul. As bacias hidrográficas mineiras têm sua 

gestão sob responsabilidade do Instituto Mineiro de Gestão de Águas (IGAM), dos Comitês e Agências de Bacias 

e, dependendo da escala da Agência Nacional das Águas – ANA. A BHRX está inserida na Unidade de 

Planejamento e Gestão de Recursos Hídricos do Rio Pomba e Muriaé – PS2. Os municípios que fazem parte da 

bacia são: Ubá, Divinésia, Guidoval, Guiricema, São Geraldo, Visconde do Rio Branco, Rodeiro, Ervália Dona 

Euzébia e Miraí (figura 1).  

Figura 1: Localização da Bacia Hidrográfica do Rio Xopotó. 

A nascente do Rio Xopotó é no município de São Geraldo, onde percorre sua área urbana, segue para os 

municípios de Visconde do Rio Branco e Guidoval. Seu curso continua pelos limites de Rodeiro, Dona Euzébia e 

Miraí, onde alcança e deságua no Rio Pomba. Seus afluentes principais são o ribeirão Ubá, que está localizado à 

sua margem esquerda, e o Rio dos Borges, que desemboca em sua margem direita. 

A região em que a BHRX está inserida possui o predomínio do relevo de Domínio de Mares de Morros 

Florestados, ou somente Mares de Morros, como é descrito pelo geógrafo Aziz Ab’Saber (2003). Essa classificação 

se deu pelo referido autor em função do domínio vegetativo, Mata Atlântica e o predomínio de uma grande faixa 

de morros com formatos de “meia laranja”, ou formas mamelonares.  
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Cavalcanti (2016) elaborou a distribuição espacial da pluviosidade na região sudeste e se observa que a 

BHRX está na terceira zona da região Sudeste, com características de: 1.250 mm a 1400 mm ao ano; a frente polar 

atua como fator que causa pluviosidades na região, porém de forma menos intensa que no litoral; grande 

variabilidade interanual da pluviosidade. A referida autora ainda ressalta que esta condição dificulta o 

planejamento e organização do setor agrário, o abastecimento de água e o recurso energético da região. Isto porque 

a previsibilidade de pluviosidade para região é de baixa probabilidade (CAVALCANTI, 2016). 

É constatado que na região predominam três tipos de solos: o latossolos vermelho-amarelo, que se 

caracteriza por serem solos bem drenados, uniformes nas cores e profundos; argissolos vermelho-amarelo, que se 

caracteriza por limitações em fertilidade e vulnerável a erosão; e o cambissolo que se caracteriza por ter 

variabilidade na fertilidade, pequena profundidade e possibilidades de pedras no solo (SOLOS, 2013).  

Segundo Netto e Diniz (2005), o nome dado a mesorregião da Zona da Mata mineira, diz respeito a sua 

vegetação abundante de outrora, pois as características atuais da superfície desta área são de ausência das mesmas, 

pois, o processo de urbanização na região propiciou o desmatamento intensivo e extensivo. Segundo os autores, 

primeiro vieram o cultivo de café de maneira expressiva e, portanto, ocasionando o desmatamento de muitas 

vertentes. Depois, a pastagem tomou conta da região, para uso agropecuário (NETTO e DINIZ, 2005).  

O setor agrário é tradicional na região, voltada ao atendimento do mercado local e regional, representadas 

principalmente pela pecuária e pelos pequenos cultivos. Em exceção, com pontos não tão representativos na região 

e não tão pertinentes ao crescimento econômico, encontra-se a cafeicultura, a suinocultura e a avicultura em 

algumas áreas (NETTO e DINIZ, 2005). 

Atualmente, vê-se o predomínio de pastagens, áreas agrícolas de pequena área, algumas matas densas nos 

topos dos morros, áreas urbanizadas e presenças de solos expostos devido a degradação, em efeito do manejo 

inadequado das pastagens.   

2.2 BANCO DE DADOS E PRÉ-PROCESSAMENTO 

Houve a necessidade de adquirir imagens de dois satélites, landsat 5 e landsat 8, pois a temporalidade de 

somente um destes não contemplava a escala de 20 anos. Ambos os satélites possuem características diferentes 

(tabelas 1 e 2).  

Tabela 1: Características do sensor do satélite Landsat 5. Fonte: USGS.  

Sensor Spectral bands 

Resolução 

Espectral 

(micrometers) 

Espectral 

Resolution 

(meters) 

Temporal 

Resolution 

(days) 

Imaged 

Área 

(km) 

Radiometric 

Resolution 

(bits) 

TM 

(Thematic 

Mapper) 

B1- Blue 0.45 - 0.52 

30 

16 dias 

 

185 km 

 

8 bits 

 

B2 - Green 0.52 - 0.60 

B3 - Red 0.63 - 0.69 

B4 - Near Infrared 

(NIR) 
0.76 - 0.90 

B5 - Shortwave 

Infrared (SWIR) 1 
1.55 - 1.75 

B6 - Thermal 10.40 - 12.50 120 

B7 - Shortwave 

Infrared (SWIR) 2 
2.08 - 2.35 30 
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Tabela 2: Características do sensor do satélite Landsat 8. Fonte: USGS.  

Sensor Spectral bands 

Resolução 

Espectral 

(μm) 

Espectral 

Resolution 

(m) 

Temporal 

Resolution 

(D) 

Imaged 

´Área 

(km) 

Radiometric 

Resolution 

(bits) 

Operationa

l 

Land 

Imager 

(OLI) 

and 

Thermal 

Infrared 

Sensor 

(TIRS) 

B1- Ultra Blue 

(coastal/aerosol) 
0.435 - 0.451 

30 

 

16 

 

!80 

 

16 

 

B2 - Blue 0.452 - 0.512 

B3 - Green 0.533 - 0.590 

B4 - Red 0.636 - 0.673 

B5 - Near Infrared 0.851 - 0.879 

B6 - Shortwave 

Infrared (SWIR) 1 
1.566 – 1651 

B7 - Shortwave 

Infrared (SWIR) 2 
2.107 - 2.294 

B8 - Panchromatic 0.503 - 0.676 15 

B9 - Cirrus 1.363 - 1.384 

30 
B10 - Thermal 

Infrared (TIRS) 1 
10.60 - 11. 19 

B11 - Thermal 

Infrared (TIRS) 2 
11.50 - 12.51 

Desta maneira, adquiriu-se imagens de 1998, 2003 e 2008 do landsat 5 e, 2013 e 2017, do landsat 8. O 

download das imagens ocorreu através do Earth Explore, site da United States Geological Survey (USGS) que 

disponibiliza dados para análises ambientais. Buscou-se realizar download dos referidos arquivos, os quais não se 

encontravam com quantidades consideráveis de nuvens, de gotículas d’água ou de aerossóis. 

Também, sabe-se que os meses mais preocupantes sobre a gestão hídrica são os meses mais secos, 

portanto, as imagens compreenderam período de menor índice de precipitação anual da região. As datas das 

imagens adquiridas foram: 16/07/1998; 05/07/2003; 05/09/2008; 01/08/2013; e 29/08/2017.  

O pré-processamento das imagens ópticas ocorreram no software ArcGis 10.1R, da empresa norte-

americana Environmental Systems Research Institute (ESRI), que possibilita integrar e processar informações 

geográficas. As ferramentas utilizadas do programa e as respectivas justificativas foram: Project Raster, para 

transformar as imagens que estavam em WGS 84 UTM Zona 23 N para SIRGAS 2000 UTM 23 S; copy raster, 

para retirar o display; moisac to new raster, para unir as imagens que contemplam área da bacia. Este processo foi 

realizado para as bandas RGB de cada satélite; clip, conjuntamente a um shapefile da BHRX, para respeitar os 

limites da bacia pesquisada; e, por fim, composite bands, para gerar a imagem RGB, que possibilita a classificação 

das imagens.  

2.3 CLASSIFICAÇÃO SUPERVISIONADA DAS IMAGENS 

A classificação não supervisionada de imagens, como a própria nomenclatura sugere, é um método de 

identificação de classes de maneira autônoma, através de algoritmos computacionais (GONÇALVES et al., 2008). 

Em contrapartida, a classificação supervisionada de imagens indica um sujeito, o analista que, através das 

características espectrais apresentadas e o treinamento dos pixels, ocorre o reconhecimento da área imageada 

(GONÇALVES et al., 2008). Desta forma, optou-se por realizar a classificação supervisionada das imagens 

ópticas, pois percebe-se maior índice de acertos neste segundo método.  

Desta maneira, no software ArcGis 10.1R, foi utilizado a ferramenta image classification, a qual 

possibilitou realizar o treinamento dos pixels através de amostragens nas imagens ópticas. A categoria utilizada 

nas primeiras 4 imagens foram Área urbanizada (que contempla toda construção humana), Mata Densa (mata 
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nativa e mata plantada), Pastagem (áreas de pastos e agrícolas) e Solo Exposto. Na quinta e última imagem, foi 

adicionada a classe Nuvens, pois constatou-se sua presença na imagem.   

A categorização ficou limitada a estes componentes, uma vez que não foi possível extrair mais 

informações espaciais, como drenagens e áreas agrícolas, pois a Ground Sample Distance (GSD) das imagens não 

são de precisão espacial suficiente para contemplar pequenas extensões na superfície terrestre.  

Para classificação da imagem foi utilizada o tradicional método da Máxima Verossimilhança, considerado 

por MENESES et al (2012), como o meio mais eficiente de classificar, pois as classes de treinamento são usadas 

para mensurar a distribuição dos pixels contidos na categorização do espaço das bandas e, também, identifica a 

localização central de cada classe.  Este classificador considera a média dos valores dos pixels das classes, 

empregado por métodos estatísticos. Assim, após o treinamento dos pixels foi empregado o referido classificador. 

Independente do classificador, ainda é necessário confirmar a validação do método com a realidade da 

superfície terrestre, essa questão depende de vários aspectos. Meneses et al (2012) postula que a acurácia pode 

variar de acordo com a complexidade do terreno, a resolução espacial e espectral do sensor, do classificador 

utilizado, do processo e quantidade de classificação e a quantidade de dados que representa de maneira verdadeira 

a superfície terrestre. O referido autor postula ainda duas medidas que podem ser utilizadas para conferir a acurácia 

da classificação, sendo duas delas a exatidão global e o índice Kappa. 

De acordo com Story & Congalton (1986), a exatidão global nas imagens é a relação da porcentagem da 

área pesquisada que é corretamente classificada e os pontos de referência na superfície da terra. Já o índice Kappa 

é uma medida de precisão que se diferencia da Exatidão Global porque considera todos os elementos da matriz de 

erro, não somente a da diagonal principal, como ocorre na primeira medida mencionada e sendo entendido como 

índice de concordância (GONG e HOWARTH, 1990). Os autores Landis e Koch (1977) estabeleceram valores 

que apresenta a avaliação do índice Kappa (tabela 3). 

Tabela 3: Tabela de avaliação do índice Kappa. Fonte: Landis & Koch (1977 p.165)  

Índice Kappa Qualidade 

0.00 Péssima 

0,01 a 0,20  Ruim  

0,21 a 0,40 Razoável 

0,41 a 0,60 Boa 

0,61 a 0,80 Muito Boa 

0,81 a 1,00 Excelente 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO  

A classificação supervisionada das cinco imagens da série histórica foi realizada a partir do software 

ArcGis 10.1R, sendo utilizado o classificador máxima verossimilhança e avaliado através das medidas de exatidão 

global e índice Kappa. Observa-se a seguir (Figura 2), primeiramente, as 4 primeiras imagens da sequência 

histórica, o resultado da classificação e a proporção da área das classes das imagens para discussão posterior.  

Verificou-se que houve confusão na classificação de duas classes, Solo Exposto e Área Urbanizada, 

mesmo refazendo algumas vezes o treinamento dos pixels. Esta situação provocou variação nos resultados das 

imagens entre ambas as classes. No entanto, entende-se que o solo exposto tem este potencial de variação no 

decorrer dos anos, diferente da área urbanizada, que possui tendência de aumentar esporadicamente.    
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Figura 2: Imagens classificadas de 1998 à 2013. 

 

Na imagem de 1998 é verificado que a Área Urbanizada representa 96,54 km² da área da BHRX, a Mata 

Densa representa 384,94 km², o Solo Exposto retrata 58,94 km² e, por fim e de maneira predominante, 

representando mais da metade da área, 719,43 km² são Pastagem. 

Sobre a imagem de 2003, averiguou-se que a Área Urbanizada representa 43,58 km² da área total da bacia 

pesquisada, a Mata Densa retrata 345,72 km² da região, o Solo Exposto consta cerca de 37,66 km² e, a pastagem, 

representa 832,89.  

Em comparação com a imagem 1998, observa-se que a classe Área Urbana na imagem de 2003 diminuiu 

pouco mais da metade, este resultado demonstra um erro na classificação da primeira ou segunda imagem, pois a 

urbanização dificilmente regride, como já foi discutido. Aliás, a tendência é só aumentar sua área de permanência. 

Houve uma leve diminuída na área da Mata Densa e aumento do solo exposto. A Pastagem foi a que mais aumentou 

sua área. 
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A imagem de 2008 apresentou na classe de Área Urbana 58,29 km², a Mata Densa teve representatividade 

de 516,65 km², constatou-se 100,95 km² de Solo Exposto e a Pastagem representou 583,97 km² da BHRX.  

Dessa maneira, percebe-se que em comparação a imagem de 2003, a imagem de 2008 demonstrou que a 

Área Urbana teve um aumento leve em sua área, já a Mata Densa e o Solo Exposto, o aumento foi significativo 

neste período, em detrimento da pastagem que diminuiu consideravelmente. 

A imagem de 2013 apresentou 30,84 km² de Área Urbanizada, 577,11 km² de Mata Densa, 212,7 km² de 

Solo Exposto e 439,2 km² de Pastagem.  

Observa-se que, em comparação ao ano de 2008, o ano de 2013 apresentou diminuição da Área 

Urbanizada, pequeno aumento na área de Mata Densa, considerável aumento de Solo Exposto e considerável 

diminuição da Pastagem.  

A última imagem de 2017 é apresentada (figura 3) separadamente das demais, pois entende-se que esta 

última pode servir como referência mais atual para a administração pública e privada da BHRX.  

Figura 3: Imagem classificada do ano de 2017 

 

Observa-se que a imagem de 2017 apresenta 43,93 km² de Área Urbanizada, 213,89 km² de Mata Densa, 

64,3 km² de Solo Exposto, 934,61 km² de Pastagem e 3,11 km² de Nuvens. Observou-se que na região nordeste 

da imagem classificada houve muita ocorrência de área urbanizada, porém constata-se que não há tanta área 

urbanizada quanto aparece na classificação. Esta confusão ocorreu por causa das nuvens que se concentraram nesta 

área.  

Verifica-se que em comparação aos dados da última imagem, a Área Urbanizada aumentou, a Mata Densa 

diminui mais da metade, assim como o solo exposto e, por fim, a pastagem dobrou de abrangência espacial.  
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 As medidas de avaliação (tabela 4) foram satisfatórias, tanto para a Exatidão Global, quanto para o índice 

Kappa. De maneira mais específica, a imagem do ano de 2003 obteve o maior valor e em 2008 o de menor valor, 

apesar de que não houve muita variação entre as avaliações de todas as imagens. O resultado dos índices Kappa 

se repetiu como na exatidão global, a imagem de 2003 teve o maior índice e a imagem de 2008 obteve menor 

índice. De acordo com a avaliação de Landis e Koch (1977), todas as imagens obtiveram Índice Kappa muito boa.  

Tabela 4: Medidas de avaliação da classificação das imagens. 

Ano da Imagem Exatidão Global (%) Índice Kappa (%) 

1998 73  72,35  

2003 84  75,39  

2008 71  60,21  

2013 75  70,10  

2017 72  67,84 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Percebeu-se que a classificação supervisionada das imagens Landsat - 8 se mostraram melhores no 

treinamento dos pixels do que nas imagens Landsat - 5. Justifica-se isto devido a diferença entre os bits de cada 

imagem, o primeiro satélite tinha 16 bits, o segundo somente 8 bits, propiciando quantidade de escala de cores de 

maneira diferentes.  

No entanto, de maneira comparativa, entende-se que as imagens do Landsat - 8 são melhores para 

trabalhos de classificação supervisionada, pois são imagens com qualidade melhor, com mais bandas e, ressalta-

se, que as medidas avaliativas variam dependendo do classificador.   

Apesar das medidas avaliativas possuíram resultados satisfatórios, alguns pixels ficaram comprometidos, 

resultando classificação de áreas que não correspondem ao real. Entendeu-se, também, que esta tecnologia tem 

sua limitação e, para se ter mais precisão e respostas mais confiáveis é necessários melhores dados.  

A Área Urbanizada apresentou grande variabilidade, assim como a pastagem e a Mata Densa. No entanto, 

destaca-se que em 2017 a pastagem se mostrou soberana na região, classe que se caracteriza, geralmente, por 

superfícies que não colaboram com a infiltração da água em detrimento do escoamento superficial. A Mata Densa, 

que geralmente apresenta maiores chances de retenção da água, diminuiu nos últimos anos.  

Os resultados confirmam certos aspectos do histórico da mesorregião da Zona da Mata, como a tendência 

do aumento da pastagem para a expansão da agricultura, agropecuária e até devido a urbanização. Percebeu-se 

também que o solo exposto diminuiu em relação aos anos passados, no entanto, esta classe se mostra prejudicial 

para a recarga hídrica, pois aumenta a erosibilidade.  
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RESUMO 

A ocorrência de secas é uma característica normal do clima, podendo atingir regiões com regimes climáticos 

distintos. A seca é um desastre natural temporário e recorrente que se origina da falta de precipitação, 

apresentando diferentes graus de severidade, com a possibilidade de afetar a umidade do solo, águas superficiais 

e subterrâneas, ecossistemas, além de prejudicar atividades econômicas. Neste trabalho foi avaliada a relação 

entre a ocorrência de extremos de seca nas vazões e na precipitação, comparando, ambos em escala anual, o 

comportamento, espacial e temporal, do índice de precipitação padronizada da bacia (SPI - Standart 

Precipitation Index) com o seu análogo para a vazão (Streamflow Drought Index) no período de 1979 a 2017. 

Foram selecionados para análise os anos hidrológicos em que três ou mais estações fluviométricas registraram 

intensidade de seca moderada a extrema, de acordo com a métrica do SDI, sendo identificados oito eventos com 

essa característica. A análise mostra que a ocorrência de secas na vazão ocorre no mesmo ano hidrológico em 

que há o déficit de precipitação e a vazão se recupera na mesma medida em que os totais pluviométricos voltam 

a normalidade. A exceção ocorre para o evento mais recente (2013-2014), onde, apesar da recuperação da 

precipitação entre 2015 e 2017 as vazões médias da bacia ainda são consideradas de seca.  

 

INTRODUÇÃO 

A ocorrência de secas é uma característica normal do clima, podendo atingir regiões com regimes climáticos 

distintos. A seca é um desastre natural temporário e recorrente que se origina da falta de precipitação, 

apresentando diferentes graus de severidade, com a possibilidade de afetar a umidade do solo, águas superficiais 

e subterrâneas, ecossistemas, além de prejudicar atividades econômicas. Os diversos setores possuem 

perspectivas da escassez hídrica, surgindo diferentes tipos de seca, como meteorológica, agrícola, hidrológica, 

socioeconômica (Smakhtin & Hughes, 2004). 

O conceito de seca hidrológica esta associado com um déficit (espacial e/ou temporal) no suprimento de 

água. Nesse sentido, a seca hidrológica pode ser analisada como um déficit no armazenamento de água na 

superfície ou então como um déficit na precipitação ou no escoamento superficial e envolve os seguintes fatores: 

duração, extensão em área, severidade, probabilidade de recorrência e localização temporal absoluta 

(Yevjevich,1967). 

 Abrangendo os estados de São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais, com uma população de mais de 5 

milhões de habitantes distribuídas em 180 municípios em uma área de aproximadamente 57.000 km²,  a bacia 

hidrográfica do rio Paraíba do Sul apresenta um cenário de conflitos pelo uso da água. A bacia possui rios de 

domínio federal e sua área de drenagem abrange diversas hidrelétricas, importantes pólos industriais e 

populacionais do país, com diversos tipos de disputa pelo uso, onde compreender os impactos de eventos de 

secas é fundamental para subsidiar o gerenciamento de recursos hídricos e realizar prognósticos e previsões de 

eventos. 

 

OBJETIVO 

O objetivo deste trabalho é avaliar a relação entre a ocorrência de extremos de seca nas vazões e na 

precipitação. Esta avaliação é feita comparando o comportamento, espacial e temporal, do índice de precipitação 

padronizada da bacia (SPI - Standart Precipitation Index) com o seu análogo para a vazão (Streamflow Drought 

Index), ambos em escala anual.  



 

2  

 

 

MATERIAIS E MÉTODOS 

Foram utilizados dados pluviométricos de acumulado de chuva diário distribuído ao longo de toda a bacia e 

também de pontos próximos das bacias adjacentes e dados fluviométricos de vazão média diária distribuída ao 

longo da bacia.  

Os dados de chuva e vazão foram obtidos no portal hidroweb (http://hidroweb.ana.gov.br/) da Agência 

Nacional de Águas (ANA), sendo que o download e a avaliação de faltantes foram feitas com o auxílio plugin  

MGB-IPH desenvolvido pelo Instituto de Pesquisas Hidráulicas da UFRGS. 

Para o caso da precipitação foram selecionadas as estações no interior e nas adjacências da bacia que 

apresentaram séries com menos de 10% de dados faltantes por ano para o período considerado no estudo e para 

as estações fluviométricas, foram selecionadas as estações distribuídas ao longo do trecho alto, médio e baixo do 

rio Paraíba do Sul e nos rios Paraibuna mineiro, Pomba, Muriaé e Dois Rios, importantes afluentes do rio 

Paraíba do Sul. 

Para o desenvolvimento deste estudo foi selecionado o período de outubro de 1979 a setembro de 2017. Este 

período foi selecionado de modo a compreender um período suficientemente longo em que a disponibilidade de 

dados nas estações (especialmente as estações pluviométricas) estivesse bem distribuída ao longo da bacia.  

Caso fosse selecionado um período maior, um número considerável de postos pluviométricos teria que ser 

excluído, comprometendo a representação espacial da chuva na bacia. A Figura 1 mostra a distribuição espacial 

das estações pluviométricas e fluviométricas utilizadas.  

Figura 1 – Distribuição espacial das estações pluviométricas (a) e fluviométricas (b) utilizadas. 

 

O campo de precipitações utilizado neste trabalho foi gerado utilizando a rotina de interpolação de 

precipitação do programa MGB-IPH.  

Nesta rotina os dados de precipitação são interpolados diariamente, sendo que a discretização utilizada é feita 

com base em “mini bacias” por sua vez são construídas com base em um modelo digital de elevação, do qual se 

extrai a área e a rede de drenagem da bacia (Figura 2). A interpolação é feita com base nos vizinhos próximos, 

ponderada pelo inverso do quadrado da distância e o ponto utilizado como referência para interpolação são as 

coordenadas do centro geométrico de cada uma das mini bacias. 

 

 

 

 

 

 

(a) (b) 
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Figura 2 – Bacio do rio Paraíba do Sul discretizada em minibacias para interpolação da chuva. 

 

 Apesar do método de seleção de estações considerar que só seriam aceitas estações com um máximo de 10% 

de falhas para cada ano do período de análise, ainda assim haveriam falhas que poderiam comprometer o calculo 

dos acumulados por ano hidrológico e a interpolação da chuva na bacia foi utilizada para gerar um campo de 

precipitação da bacia com dados contínuos temporalmente. 

O resultado da interpolação da chuva é uma série diária de precipitação para cada centroide da minibacia. A 

partir das séries diárias, foram calculados os acumulados anuais por ano hidrológico (considerando o ano 

hidrológico da bacia como sendo de outubro a setembro) entre outubro de 1979 e setembro de 2017 para cada 

ponto (centroide) da bacia.  

Para o acumulado anual de cada um dos centroides foi calculado o SPI. O cálculo do SPI consiste no ajuste 

da série histórica à função Gama de densidade de probabilidade, e na posterior transformação em uma variável 

normal, Z, de modo que a série apresente uma distribuição normal, com média zero e variância unitária. 

Para o calculo do SPI, após a obtenção da função Gama de probabilidade, a mesma deve ser transformada em 

uma distribuição normal, para a variável aleatória Z, que corresponde ao valor SPI. A transformação é realizada 

conforme apresentado por Abramowitz & Stegun (1970). 

Os valores positivos de SPI indicam a precipitação maior do que a mediana ou média e os valores negativos 

indicam precipitações menores que a mediana ou média (Mckee et.al.,1993), sendo possível a classificação de 

períodos secos e úmidos quanto à intensidade (Tabela 1). 

  Tabela 1: Classificação de períodos secos em função do SPI (Mckee et.al.,1993) e do SDI (Nalbantis e Tsakiris, 2009). 

SDI Categoria 

SDI ≥ 0,0 Não há seca 

-1,00 ≤ SDI < 0,0 Seca leve 

-1,50 ≤ SDI < -1,0 Seca moderada 

-2,00 ≤ SDI < -1,5 Seca severa 

SDI < -2,00 Seca extrema 

O procedimento para o cálculo do SDI é feito de acordo com o proposto por Nalbantis e Tsakiris (2009). O 

cálculo do índice apresentado pelos autores é realizado a partir da soma das vazões médias mensais Qi,j do ano 

hidrológico i, no mês j. Onde a vazão acumulada utilizada no cálculo do SDI é obtida da seguinte forma:  

Ai,k = ∑ Qi,j
3k
j=1           equação (1) 

Sendo n o número de anos hidrológicos utilizados, Ai,k  refere-se à vazão acumulada no i-ésimo ano 

hidrológico (i= 1 ... n) no período de tempo k (k=1 ... 4) onde j=1 refere-se ao primeiro mês do ano hidrológico 

(para a região de estudo, outubro) e j=12 o décimo segundo mês do ano hidrológico (setembro). De acordo com 

a equação 1, quando k=1 temos o acumulado de outubro até dezembro e quando  k=4 temos o acumulado do ano 

hidrológico (outubro até setembro). Para este trabalho, k=4 e então o SDI é calculado da seguinte forma:  
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SDIi,k =
Vi,k−V̅k

sk
         equação (2) 

Onde V̅k é a vazão acumulada média do período k, e sk o desvio padrão da vazão acumulada média para o 

período k. Uma consideração importante sobre a aplicação do referido método é que as séries hidrológicas não 

apresentem falhas no período utilizado para o estudo. Os valores de SDI são classificados de maneira análoga ao 

SPI, seguindo a métrica apresentada na tabela 1. 

Para este trabalho os eventos de seca analisados são aqueles em que três ou mais pontos de vazão 

apresentaram SDI < -1,00 (seca de moderada a extrema). Nos anos de evento de seca foi analisado o 

comportamento do SPI no mesmo ano do evento, no ano anterior e no ano posterior ao evento de seca. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

A Figura 3 mostra a série temporal do SDI para cada um dos postos fluviométricos analisados. O posto 

fluviométrico Estevão Pinto, localizado no rio Cágado, afluente do Paraibuna Mineiro, apresentou o maior 

número de eventos (oito eventos) com SDI<-1,00, ou seja, eventos de seca moderada ou mais intensa. Em 

Sobraji, Manuel Duarte, Queluz, Santa Branca e Campos foram registrados seis eventos em que o SDI foi 

inferior a -1,00 e nas demais estações (Cataguases, Dois Rios e Cardoso Moreira) foram registrados sete eventos 

de seca moderada a extrema. 

No ano hidrológico de 2014-2015 somente o posto de Santa Branca não registrou evento de seca e, no ano 

hidrológico de 2016-2017 este posto registrou o evento de maior intensidade entre todos os postos analisados 

(SDI = -2,55). 

Os anos hidrológicos em que três ou mais estações registraram seca de intensidade moderada a extrema 

foram: 1989-1990, 1994-1995, 2000-2001, 2001-2002, 2013-2014, 2014-2015, 2015-2016, 2016-2017. Para 

estes anos é avaliada a condição do SPI e do SDI no ano do evento, no ano anterior e no ano posterior ao evento.  
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Figura 3: Série temporal do SDI dos postos fluviométricos utilizados neste estudo, a linhas cinza, preta e tracejada indicam os limiares de seca moderada, severa e extrema. 
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A evolução das condições de chuva e vazão dos eventos de seca dos anos hidrológicos de 1989-1990 e 1994-

1995 é mostrada na Figura 4.  

No ano hidrológico anterior ao evento de 1989-1990 o total pluviométrico anual foi de moderadamente a 

extremamente úmido na parte baixa e no trecho paulista da bacia e na região serrana do rio de Janeiro, em 

praticamente todo o restante da bacia o total anual foi dentro da normalidade. Para a vazão média anual, o ano 

hidrológico anterior ao evento de 1989-1990 foi normal em todos os postos analisados.  

O SPI dos totais pluviométricos do ano hidrológico do evento de 1989-1990 indicou seca de moderada a 

severa na parte alta mais da bacia, onde nascem os formadores do rio Paraíba do Sul, apesar disso, a vazão média 

anual deste ano hidrológico foi normal no posto que compreende esta área de drenagem (Santa Branca). 

Na maior parte da área de drenagem do posto Queluz o SPI indicou que o total acumulado foi dentro do 

normal, com alguns pontos de seca moderada a severa. Em praticamente toda extensão da bacia do rio Paraibuna 

Mineiro o SPI do total pluviométrico do AH 1989-1990 indicou seca de moderada (na parte mais baixa) a severa 

(na cabeceira dos formadores do rio Paraibuna), nesta bacia o SDI da vazão média anual indicou vazões 

consideradas moderadamente seca nos postos Estevão Pinto e Manuel Duarte e normal no posto Sobraji. 

Para o total pluviométrico do ano posterior ao evento o SPI indicou totais dentro do normal na maior parte da 

bacia e de moderado a extremamente úmido no trecho mais a sudeste, na bacia do rio Dois Rios. Com exceção 

do posto Sobraji onde o SDI indicou moderadamente seco para a vazão média anual, todos os outros postos 

fluviométricos indicaram que a vazão média foi dentro do normal. 

Figura 4: Evolução do SPI (indicado pela cor na área da bacia) e do SDI (indicado pela cor dos círculos no local das 

estações fluviométricas) antes, durante e depois do evento de seca de 1989-1990. 

 

 

O próximo evento analisado é o evento de seca ocorrido no ano hidrológico de 1994-1995. No ano anterior a 

este evento, os SPI indicou que os totais pluviométricos foram de severo a extremamente seco em todo o trecho 

paulista da bacia, nos dois postos fluviométricos que compreendem esta área de drenagem a vazão média anual 

ficou dentro do normal, de acordo com o SDI. No restante da bacia, o ano anterior ao evento de seca foi de totais 

pluviométricos dentro do normal na maior parte da bacia, assim como as vazões médias dos postos 

fluviométricos restantes.  

No ano do evento de seca (1994-1995) os totais pluviométricos foram de moderadamente a extremamente 

úmido na parte alta da bacia e a vazão média das estações que compreendem esta área foi dentro do normal. Na 
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bacia do rio Paraibuna Mineiro o SPI foi de moderado a extremamente seco e os postos fluviométricos desta área 

de drenagem indicaram que a vazão média foi normal nos postos Sobraji e Estevão Pinto e moderadamente seco 

no posto Manuel Duarte. Na bacia do rio Pomba o SPI foi de moderado a severamente seco e o posto Cataguases 

indicou que a vazão média foi moderadamente seca, resultado semelhante foi observado na área de drenagem do 

rio Muriaé e no posto fluviométrico desta sub-bacia, Cardoso Moreira. 

O ano posterior ao evento de seca foi de moderadamente a extremamente úmido para o SPI no trecho alto e 

médio da bacia, sendo que o SDI dos postos fluviométricos destas áreas indicaram vazão dentro do normal. Na 

bacia do rio Paraibuna Mineiro resultado para o SPI indicou totais pluviométricos de normal a moderadamente 

úmido e os postos fluviométricos desta área indicaram vazão normal (Estevão Pinto e Manuel Duarte) e 

moderadamente seca (Sobraji).  Nos demais postos o SDI indicou vazão dentro do normal e precipitação entre 

normal (baixo Paraíba) e moderadamente úmida (cabeceiras dos rios Pomba e Muriaé). 

Figura 5: Evolução do SPI (indicado pela cor na área da bacia) e do SDI (indicado pela cor dos círculos no local das 

estações fluviométricas) antes, durante e depois do evento de seca de 1994-1995. 

 

Os anos hidrológicos de 2000-2001 e 2001-2002 apresentaram mais de três estações com SDI inferior a -

1,00. Estes dois anos, bem como os anos hidrológicos que antecedem e sucedem o evento também são mostrados 

na Figura 6. 

No ano hidrológico que antecede o evento, o SDI de todas as estações fluviométricas analisadas indicam que 

a vazão média do ano hidrológico foi normal. O SPI indica totais pluviométricos dentro da normalidade em 

praticamente toda a bacia, alguns pontos indicando seca moderada e um ponto de seca extrema é observado na 

parte alta da bacia e uma região do trecho médio indica seca moderada e no trecho médio uma pequena região os 

totais foram classificados como de moderado a extremamente úmido. 

No primeiro ano hidrológico de seca, o total precipitado na bacia foi dentro do normal em quase toda a bacia, 

com alguns pontos de seca moderada a extrema no início do trecho médio, uma pequena região de seca 

moderada na região do médio Paraíba do Sul e na cabeceira do rio Muriaé, a extremo nordeste da bacia. O SDI 

dos postos fluviométricos das estações Estevão Pinto, Manuel Duarte indicaram que a vazão média é de seca 

moderada, porém na área de drenagem destas bacias o total pluviométrico foi normal, mesma situação observada 

no posto fluviométrico Cataguases. Os postos Cardoso Moreira, Dois Rios e Campos o SDI também indicou que 

a vazão média foi de seca moderada. 

No segundo ano hidrológico em três postos o SDI ficou abaixo de -1,00, sendo que na área de drenagem 

destes postos o SPI indica que o total pluviométrico foi dentro da categoria normal. As áreas onde o SPI indicou 

total pluviométrico de seca moderada estão espalhadas e não contemplam uma área grande da bacia. 
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O ano hidrológico de 2002-2003, que sucede o evento, possui totais pluviométricos na categoria de seca 

moderada a extrema na parte alta da bacia, precipitação dentro do normal no trecho do médio e baixo Paraíba e 

de moderado a extremamente úmido na porção mais a oeste da bacia, contemplando a área de drenagem das 

bacias dos rios Pomba e Muriaé. 

Figura 6: Evolução do SPI (indicado pela cor na área da bacia) e do SDI (indicado pela cor dos círculos no local das 

estações fluviométricas) antes, durante e depois do evento de seca iniciado no ano hidrológico 2000-2001 e que se 

estende até o ano hidrológico de 2001-2002. 

 

O último evento analisado corresponde ao evento recente, iniciado no ano hidrológico de 2013-2014 e que, 

como pode ser observado na Figura 7, persiste indicando condição de seca em diversos postos fluviométricos da 

bacia. 

No ano que antecede o evento os totais pluviométricos registrados foram dentro da normalidade em 

praticamente toda a extensão da bacia, do mesmo modo, a vazão média dos postos de monitoramento 

fluviométrico também ficaram dentro da categoria normal do SDI. 

Os totais pluviométricos do ano hidrológico de 2013-2014 foram enquadrados na categoria extremamente 

seco em praticamente toda a extensão da bacia.  

O SDI indicou que nas estações Santa Branca, Sobraji e Cardoso Moreira, a vazão média foi normal. O total 

pluviométrico sobre a área de drenagem de Santa Branca e Sobraji variou entre normal e extremamente seco e 

em Cardoso Moreira o total pluviométrico foi de seca extrema em toda a área de drenagem. 

Os postos Queluz, Estevão Pinto, Cataguases Dois Rios e Campos foram classificados como de seca 

moderada e São Fidélis e Manuel Duarte a vazão média do ano hidrológico de 2013-2014 foi de seca severa. 

O ano hidrológico seguinte (2014-2015) registrou totais pluviométricos classificados como severamente seco 

na região do baixo Paraíba do Sul e nas bacias dos rios Pomba e Muriaé. No trecho médio e alto da bacia do 

Paraíba do Sul os totais pluviométricos foram classificados entre normal e extremamente seco. 

O ano hidrológico de 2014-2015 o SPI indicou condições de seca menos intensa e com menor abragencia 

espacial na bacia, apesar disso, o SDI apresentou resultado mais crítico do que o período anterior. Somente na 

estação Santa Branca a vazão foi classificada como normal; em Sobraji a vazão foi moderadamente seca; 

Estevão Pinto, Cataguases, Dois Rios e Cardoso Moreira a vazão foi classificada como de seca severa e o SDI 

indicou seca extrema e Queluz, Manuel Duarte, São Fidélis e Campos. 
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É interessante notar que em nenhum destes postos o total pluviométrico obteve uma classificação de seca 

menos intensa do que no ano anterior. A condição de seca para os totais pluviométricos do ano hidrológico de 

2013-2014 foi a de maior intensidade e de maior extensão espacial de todo o período de análise, porém, em 

termos de vazão média anual o episódio de maior intensidade e extensão espacial é observado no ano hidrológico 

de 2014-2015. 

No ano hidrológico de 2015-2016 o total precipitado sobre toda a extensão da bacia ficou classificado dentro 

da categoria normal, para vazões a condição de seca persiste, porém com menor intensidade. Dos pontos 

analisados somente Manuel Duarte a vazão voltou ao estado considerado normal pelo SDI; Santa Branca, 

estevão Pinto, Cataguases, Dois Rios, São Fidélis e Campos a vazão média foi de seca moderada e em Queluz, 

Sobraji e Cardoso Moreira a classificação da vazão média do ano hidrológico 2015-2016 foi de seca severa.  

O ano hidrológico de 2016-2017 registra condição de seca moderada a severa para os totais pluviométricos 

registrados em áreas do trecho paulista da bacia. No restante da bacia os totais registrados foram 

predominantemente classificados como normal. Assim como no ano anterior, as condições observadas para os 

totais pluviométricos não refletem as condições da vazão da bacia, somente em São Fidélis a vazão foi 

classificada dentro do considerado normal pelo SDI; Queluz, Sobraji, Estevão Pinto, Cataguases, Dois Rios e 

Cardoso Moreira a vazão média anual foi classificada como moderadamente seca; em Campos foi classificada 

como severamente seca e Santa Branca a vazão média anual do ultimo ano hidrológico foi de seca extrema. 

Figura 7: Evolução do SPI (indicado pela cor na área da bacia) e do SDI (indicado pela cor dos círculos no local das 

estações fluviométricas) antes, durante e depois do evento de seca iniciado no ano hidrológico 2013-2014. 
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CONCLUSÕES 

Neste trabalho foi avaliada a relação entre a ocorrência de extremos de seca nas vazões e na precipitação na 

bacia do rio Paraíba do Sul, comparando o comportamento, espacial e temporal, do SPI e do SDI em escala 

anual, para o período de outubro de 1979 até setembro de 2017. 

Foram selecionados para análise os anos hidrológicos em que três ou mais estações registraram seca de 

intensidade moderada a extrema, sendo identificados oito eventos com essa característica. 

Nos dois primeiros eventos analisados (1989-1990 e 1994-1995) a condição de seca observada na vazão 

coincide com a condição de precipitação abaixo da normalidade observada na bacia no mesmo ano hidrológico 

dos eventos.  

No evento de 2000-2001, 2001-2002, a condição de seca dos totais pluviométricos não é observada com a 

mesma intensidade e extensão da vazão.  

A situação observada na sequência de eventos registrada em 2013-2014, 2014-2015, 2015-2016, 2016-2017, 

mostra que o início do evento de seca para a vazão média anual coincide com uma condição de seca para os 

totais pluviométricos, porém a extensão e a intensidade não coincidem temporalmente.  

A condição de seca para os totais pluviométricos do ano hidrológico de 2013-2014 foi a de maior intensidade 

e de maior extensão espacial de todo o período de análise, porém, em termos de vazão média anual o episódio de 

maior intensidade e extensão espacial é observado no ano hidrológico de 2014-2015. 

No ano hidrológico de 2015-2016 o total precipitado sobre toda a extensão da bacia ficou classificado dentro 

da categoria normal, já para vazões a condição de seca persiste, porém com menor intensidade, onde somente um 

posto analisados a vazão voltou ao estado considerado normal pelo SDI. 

Situação semelhante persiste em 2016-2017 onde os totais pluviométricos registrados foram 

predominantemente classificados como normal, enquanto que somente em São Fidélis a vazão foi classificada 

dentro da categoria normal pelo SDI. 

Não compreende o escopo deste trabalho avaliar as diferenças observadas nos eventos recentes de secas, 

porém, algumas hipóteses podem ser formuladas e futuramente avaliadas, sendo elas: (1) a contribuição da 

regulação de vazões em reservatórios e as retiradas de água existentes nas bacias podem ter aumentado e se 

intensificado, impactando o regime de vazões; (2) as condições de uso e ocupação da bacia podem ter se alterado 

ao longo do tempo e impactando a capacidade de reserva natural da bacia (armazenamento subsuperficial e 

subterrâneo) e ainda (3) a intensidade e a extensão do evento de seca registrado entre 2013 e 2015 foi tamanho 

que não houve tempo suficiente para que a bacia pudesse se recuperar. 
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A pesquisa aplicada tem como objetivo a apresentação de indicadores como instrumentos para a tomada de decisão adequada 
acerca dos recursos hídricos na Região Hidrográfica Guandu (RH II). A metodologia aplicada no desenvolvimento deste 
trabalho baseou-se em três etapas, sendo a primeira voltada para o levantamento de indicadores sociais, econômicos, 
institucionais e ambientais; a segunda para a análise dos indicadores levantados; e a terceira para o resultado dos indicadores. 
Os resultados apontaram impacto negativo com relação as atuais demandas hídricas e a média do índice de qualidade da água 
de seus rios se apresentou na sua maioria em condições ruins, logo existem necessidades de melhorias na gestão hídrica em 
estudo. 

Palavras-chave: indicadores, gestão hídrica, região hidrográfica. 

1 INTRODUÇÃO  

O processo de ocupação e uso do solo nas bacias dos rios Guandu, da Guarda e Guandu-Mirim segue 
historicamente um padrão semelhante ao processo de ocupação da Região Metropolitana do Rio de Janeiro. 
Desde o período colonial, com a expansão da lavoura canavieira e instalação de portos fluviais e marítimos, a 
ocupação e as grandes intervenções estruturais nessas bacias têm ocorrido preferencialmente sobre as planícies 
fluviais e flúvio-marinhas e sempre próximas às margens dos rios, estendendo-se com menor intensidade para as 
colinas e encostas mais íngremes (ANA, 2006). 

Nesse processo de expansão urbana, atrelado ao crescimento da Região Metropolitana, a extração mineral 
para a construção civil (de areia, principalmente) tornou-se um grave problema socioambiental, especialmente na 
bacia do rio da Guarda. 

Em toda a região houve incremento de área urbana, especialmente a partir dos núcleos situados ao longo dos 
vetores de crescimento da Região Metropolitana. Destacam-se, nesse processo de urbanização, as regiões sob 
influência da Estrada de Madureira (entre Comendador Soares e Cabuçu – Nova Iguaçu) e da Avenida Brasil 
(Campo Grande – Rio de Janeiro). Nesta última, o avanço da urbanização consolida a bacia do rio Guandu-
Mirim como a mais afetada por este uso, proporcionalmente às outras formas de uso do solo existentes.  

Em nível global a espécie humana deve utilizar os recursos naturais de forma a não alterar as atuais 
condições de equilíbrio da terra, o qual depende fundamentalmente do equilíbrio climático atual e da 
biodiversidade existente (REBOLÇAS, 2006). 

Logo, a busca pelo o desenvolvimento sustentável tem sido meta das agendas políticas internacionais e 
nacionais, visando a conciliação entre o crescimento econômico, conservação ambiental e equidade social. 

O uso de indicadores para a avaliação do nível de sustentabilidade de políticas e ações ambientais se iniciou a 
partir dos anos 90. Este processo refletiu o próprio amadurecimento das bases teóricas e conceituais do 
desenvolvimentos sustentável com a Conferência das Nações Unidas para o Meio Ambiente e Desenvolvimento. 
Nesse mesmo período a Agenda 21 reconheceu os indicadores como ferramentas adequadas para a avaliação da 
sustentabilidade. 

O uso de indicadores como ferramenta para o manejo adequado dos recursos hídricos da RH II justifica-se 
pela importância da água tanto para a sobrevivência das espécies quanto para o equilíbrio do meio ambiente 
como um todo. Sua utilização mensura como e quanto à gestão dos recursos hídricos está caminhando sob a ótica 
da sustentabilidade, observando os reflexos das ações de preservação e conservação implementadas na região em 
estudo. 

Essa pesquisa tem por objetivo geral apresentar indicadores como instrumentos para a tomada de decisão 
adequada dos recursos hídricos da Região Hidrográfica Guandu (RH II).  Possui os seguintes objetivos 
específicos: expor o estado atual da gestão hídrica na RH II, analisar e apresentar indicadores voltados para a 
melhor gestão de suas águas. 

2 CARACTERIZAÇÃO DA REGIÃO HIDROGRÁFICA GUANDU 
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A Região Hidrográfica Guandu (RH II) compreende as bacias hidrográficas dos rios Guandu, da Guarda, 
Guandu-Mirim e demais bacias contribuintes à Baía de Sepetiba, situada a oeste da bacia da Baia de Guanabara, 
no estado do Rio de Janeiro. Além destas, também estão inseridas na Região a bacia hidrográfica do rio Piraí, 
afluente natural do rio Paraíba do Sul, que em função da transposição de suas águas contribui atualmente para o 
rio Guandu (Figura 1). 

Figura 1: Região Hidrográfica Guandu (RH II).

 
Fonte: COMITÊ GUANDU, 2017. 

A RH II abrange 15 municípios, sendo 6 integralmente: Engenheiro Paulo de Frontin, Itaguaí, Japeri, 
Paracambi, Queimados e Seropédica; e 9 parcialmente: Barra do Piraí, Mangaratiba, Mendes, Miguel Pereira, 
Nova Iguaçu, Piraí, Rio Claro, Rio de Janeiro e Vassouras.  

A maior singularidade dessa Região Hidrográfica se deve à transposição das águas da Bacia do rio Paraíba do 
Sul para a Bacia do rio Guandu, das quais dependem a população e indústrias ali situadas e, principalmente, a 
quase totalidade da região metropolitana do Rio de Janeiro (COMITÊ GUANDU, 2017). 

3 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS  

Desenvolveu uma pesquisa aplicada, quantitativa e explicativa na Região Hidrográfica Guandu (RH II), 
localizada no Estado do Rio de Janeiro. A RH II abrange 15 municípios e possui uma população de 
aproximadamente um milhão e meio de habitantes. e a quase totalidade da grande metrópole do Rio de Janeiro 
com aproximadamente  6 milhões de habitantes. 

A pesquisa realizou o levantamento, a análise e o resultado de indicadores sociais, econômicos, institucionais 
e ambientais para a Região Hidrográfica Guandu (RH II). Esses indicadores foram levantados no Instituto 
Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), no Instituto Estadual do Ambiente (INEA), no Comitê Guandu; 
uma revisão bibliográfica em literatura específica, sites especializados e consultas a jornais e tablóides regionais 
e artigos científicos. 

4 DEMOCRATIZAÇÃO DA GESTÃO DA ÁGUA NO BRASIL 

Na Constituição Federal de 1988, estabeleceu-se que “a conservação do meio ambiente está diretamente 
ligada ao processo de desenvolvimento do país”. Nessa constituição, a gestão da água é fundamentada 
legalmente, a qual determina o regime jurídico dos cursos d’água e as competências legislativas e 
administrativas das unidade das federação (JOHNSON, 1998).  

O Sistema Nacional de gerenciamento de Recursos Hídricos (SNGRH) pela Lei 9.433/97 abriu caminho para 
as novas bases da gestão participativa no Brasil. Os Comitês de Bacias Hidrográficas passaram a ser importantes 
instâncias democráticas de gestão da água no país, agregando diversos setores da sociedade (JÚNIOR, 2012). 

Em 2000, a Lei nº. 9.433/97 foi modificar pela Lei nº. 9.984 e criou-se a ANA (Agencia Nacional de Águas) 
para implementar a Política Nacional de Recursos Hídricos (PNRH) e coordenar o SNGRH. Dentre suas 
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funções, destacam-se a implantação de Comitês de Bacias Hidrográficas (CBH’s) onde houver conflitos pelo uso 
da água, o desenvolvimento tecnológico no campo da gestão da água, o apoio na elaboração do Plano Nacional 
de Recursos Hídricos, dos planos de bacias e dos programas de uso dos solo e a implementação do Sistema 
Nacional de Informações. 

O Sistema Estadual de Gerenciamento dos Recursos Hídricos do Rio de Janeiro (SIEGRHI) foi instituído 
pela Lei Estadual nº 3.239/1999 visando implementar a Política Estadual de Recursos Hídricos, arbitrar 
administrativamente os conflitos relacionados com os recursos hídricos e coordenar a gestão integrada das águas, 
com vista a planejar, regular e controlar o uso, a preservação e a recuperação dos recursos hídricos                           
(COMITÊ GUANDU, 2017). 

4.1 O Comitê Guandu 

O Comitê Guandu criado, pelo Decreto nº 31.178 de 03 de abril de 2002, “é um órgão colegiado, vinculado 
ao Conselho Estadual de Recursos Hídricos (CERHI), com atribuições consultivas, normativas e deliberativas, 
de nível regional, integrante do Sistema Estadual de Recursos Hídricos (SEGRHI), nos termos da Lei Estadual nº 
3.239/99”. 

A área de atuação do Comitê Guandu compreende a Região Hidrográfica II (RH II) definida, através da 
Resolução do CERHI-RJ nº 107, de 22 de maio de 2013. 

Cabe ao Comitê Guandu “a coordenação, na sua área de atuação, das atividades dos agente públicos e 
privados, relacionados aos recursos hídricos e ambientais, compatibilizando-as com as metas e diretrizes no 
Plano de Bacia, bem como do Plano Estadual de Recursos Hídricos”. 

CBH Guandu foi o primeiro comitê estadual implantado no Estado do Rio de Janeiro. Criado da forma mais 
dialógica e democrática, com seus quadros administrativos se empenhando na procura de solução ou 
minimização dos problemas relacionados ao uso não sustentável da água (COMITÊ DA BACIA 
HIDROGRÁFICA GUANDU, 2012). 

A partir da criação de uma agência delegatária e da implementação do Plano Estratégico de Recursos 
Hídricos das Bacias Hidrográficas dos Rios Guandu, da Guarda e Guandu-Mirim (PERH GUANDU), vem sendo 
possível desenvolver as ações necessárias para a gestão das demandas, da quantidade e qualidade da água e da 
conservação e recuperação das florestas. 

5 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

Os indicadores ambientais de gestão dos recursos hídricos apontaram impactos negativos com relação as 
atuais demandas de água na bacia hidrográfica do rio Guandu, com saldo hídrico negativo de aproximadamente 
23,00 m3/s. Outro impacto negativo foi a média do índice de qualidade da água (IQANSF) dos corpos hídricos  
que se apresentou na sua maioria em condições ruins, em especial o rio Queimados e a foz do Guandu que 
revelou condições muito ruins (Tabela 1). 

Tabela 1: Indicadores Ambientais de Gestão Hídrica para a RH II. 

INDICADORES AMBIENTAIS  DE GESTÃO DOS RECURSOS HÍDRICOS 

Consórcio                                            
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1 IQANSF: Excelente (100 ≥ IQA ≥ 90); Boa (90 > IQA ≥ 70; Média (70 > IQA ≥ 50); Ruim (50 > IQA ≥ 25) e Muito Ruim 
(25 > IQA ≥90). 
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Rio Paraíba do 
Sul (Santa 
Cecília) 

_2 _ _ _ _ _ 

Rio Piraí 
(Tocos de 
Santana) 

_ _ _ _ 43,60 Ruim 

 

Abastecimento 
e lazer 

 

-0,05764 

 

0,00000 

Ribeirão das 
Lajes 

333,80 5,90 1.460,80 _ 

 

0,40 

73,20 Boa 

UHE Pereira 
Passos (a 
jusante) 

_ 163,00 _ 120,00 _ _ 

Abastecimento 
público 

 

-64,49672 

 

0,00000 

Ribeirão da 
Floresta 

12,50 0,22 1.449,10 3,35 _ _ 

Rio Cacaria 74,00 1,31 1.458,90 _ _ _ 

Esgotamento 
Sanitário 

 

0,00000 

 

0,02319 

Rio da Onça 54,10 0,95 1.455,00 _ _ _ 

Córrego dos  
Macacos 

49,70 0,87 1.450,00 _ _ _ 

Extração de 
Areia 

 

-0,01042 

 

0,00833 

Rio Macaco 76,30 1,34 1.456,10 _ 36,50 Ruim 

Valão da Areia 27,40 0,52 1.550,00 _ _ _ 

Geração de 
Energia 

 

-211,92083 211,21250 

Rio Santana 
321,00 

 

6,09 

 

1.556,40 

 

_ 

 

58,10 

 
Média 

Rio São Pedro 99,70 1,88 1.547,70 _ 

 

 

 

 

 

2,20 

64,60 Média 

Industrial -5,53222 0,10860 

 

Poços, 
Queimados, 
Ipiranga 

 

243,20 

 

3,89 

 

1.334,30 

 

_ 

 

_ 

 

30,30; 
20,75 e 
30,60 

Ruim; 
Muito 
Ruim 

e 
Ruim 

Guandu 
(Incremental) 

93,70 1,59 1.410,50 _ _ 64,80 Média 

 

 

Outros Usos 

 

 

-0,00249 

 

 

0,00082 

Guandu (Foz) 1.385,00 24,57 1.464,30 _ _ _ _ 

Valão dos Bois 1.340,70 2,16 1.340,70 _ _ _ _ 

Produção de 
energia 

-18,00000 0,00000 

Rio Piloto 1.309,80 1,67 1.309,80 _ _ _ _ 

Rio Cai Tudo 1.428,30 1,01 1.428,30 _ _ _ _ 

Sistema de 
Refrigeração 

 

-3,66667 

 

0,00000 

Vale do Sangue 1.306,70 0,20 1.306,70 _ _ 23,00 Ruim 

Rio Itaguaí 1.250,00 0,10 1.250,00 _ _ 29,90 Ruim 

Outras 
demandas 

 

-0,44000 

 

0,00000 

Rio da Guarda 
(Foz) 

1.336,80 5,53 1.336,80 _ _ 32,40 Ruim 

Rio Capenga 1.235,50 0,45 1.235,50 _ _ _ _ 

Demanda 
ambiental 

 

-60,00000 

 

0,00000 

Rio Campinho 1.250,00 0,58 1.250,00 _ _ _ _ Total -364,12699 211,35344 

Guandu-Mirim 
(Montante da 
confluência do 

 

1.249,00 

 

1,22 

 

1.249,00 
_ _ _ _ 

Outorga 
disponível 

 

130,02000 

                                                 
2 Não consta informação os dados com (_). 
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rio Campinho) 

Guandu-Mirim 
(Foz) 

1.228,00 2,77 1.228,00 _ _ 15,50 Ruim Saldo Hídrico -22,75355 

O impacto negativo na demanda hídrica apresentado na região em estudo revela problemas de gestão na 
quantidade de água, logo existe a necessidade de ações de melhorias para solucionar essa problemática, visto que 
atualmente o Rio Guandu tem sido a única solução viável para o abastecimento da Região Metropolitana do Rio 
de Janeiro (RMRJ), que teve sua vazão natural mínima ampliada com a transposição dos rios Piraí e Paraíba do 
Sul (COELHO, 2012). 

Os rios Queimados e Ipiranga também necessitam de soluções emergenciais, visto que esses rios 
contaminados por efluentes domésticos e industriais deságuam na Lagoa Guandu, localizada acima da captação 
da Estação de Tratamento de Água Guandu (ETA Guandu) responsável pelo abastecimento de uma população de 
aproximadamente um milhão e meio de habitantes e a quase totalidade da grande metrópole do Rio de Janeiro 
com aproximadamente  6 milhões de habitantes 

Segundo Júnior, 2012 o dimensionamento e o aumento dos estoques hídricos em quantidade e qualidade 
foram evidenciadas no processo de avaliação de indicadores em nível nacional, baseado na Técnica Delphi, 
como as linhas mestras da valorização dos indicadores no Brasil.  

Os indicadores ambientais de saneamento básico apontaram necessidades de melhoria no saneamento básico 
da região em estudo, visto que os municípios em sua totalidade apresentam apenas uma unidade que coleta e/ou 
recebe resíduos sólidos de serviços de saúde séptica e uma unidade com serviço de abastecimento de água, de 
esgotamento sanitário, de manejo das águas pluviais e manejo dos resíduos sólidos. Vale ressaltar uma atenção 
especial ao município de Eng. Paulo de Frontin que apresentou as menores condições de saneamento com 
28,80% adequado, 0,5% inadequado e 70,70 % semi-adequado (Tabela 2 e 3).  

Figura 2: Indicadores Ambientais de Saneamento Básico para a RH II. 
INDICADORES AMBIENTAIS DE SANAMENTO BÁSICO 

CENSO IBGE 2010 CENSO IBGE 2008 

Tipo de Saneamento por Domicílios 
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Barra do 
Piraí 

64,30 1,20 34,50 19.672,00 15.691,00 1 1 

Piraí 71,50 3,90 24,60 5.938,00 7.972,00 1 1 

Eng. Paulo 
de Frontin 

28,80 0,50 70,70 2.811,00 1.858,00 1 1 

Rio Claro 50,70 8,60 0,70 4.063,00 2.831,00 1 1 

Vassouras 62,00 2,10 35,90 9.360,00 7.856,00 1 1 

Mendes 43,30 1,70 55,00 _3 8.342,00 1 1 

Paracambi 61,80 3,10 35,10 6.871,00 _ 1 1 

Seropédica 62,00 2,50 35,60 10.407,00 _ 1 1 

Itaguaí 67,00 1,40 31,60 23.655,00 42.300,00 1 1 

                                                 
3 Não consta informação os dados com (_). 
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Japeri 55,90 2,50 41,70 8.260,00 28.940,00 1 1 

Miguel 
Pereira 

39,80 1,60 58,60 6.881,00 7.603,00 1 1 

Queimados 70,70 1,60 27,70 17.786,00 56.280,00 1 1 

Mangaratiba 48,60 1,00 50,40 10.832,00 10.540,00 1 1 

Nova Iguaçu 64,70 1,70 33,60 _ 330.000,00 1 1 

Rio de 
Janeiro 

93,50 0,00 6,50 1.894.440,00 2.877.120,00 1 1 

 
Tabela 3: Indicadores Ambientais de Saneamento Básico para a RH II. 

INDICADORES AMBIENTAIS DE SANAMENTO BÁSICO 

CENSO IBGE 
2010 CENSO IBGE 2008 
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Barra do Piraí _ _ 1 1 1 1 1 1 

Piraí _ _ _ 1 1 1 1 1 

Eng. Paulo de 
Frontin _ _ _ _ 1 1 1 1 

Rio Claro _ _ _ 1 1 1 1 1 

Vassouras _ _ _ _ 1 1 1 1 

Mendes _ _ 1 1 1 1 1 1 

Paracambi _ 1 _ _ 1 1 1 1 

Seropédica 1 _ _ 1 1 1 1 1 

Itaguaí _ _ 1 1 1 1 1 1 

Japeri _ _ _ 1 1 _ 1 1 

Miguel Pereira _ _ _ 1 1 1 1 1 

Queimados _ _ _ 1 1 1 1 1 

Mangaratiba _ _ _ 1 1 _ 1 1 

Nova Iguaçu 1 _ _ 1 1 1 1 1 

Rio de Janeiro _ _ 1 1 1 1 1 1 

A região em estudo apresenta ineficiência no sistema de saneamento básico, indicando ações de melhorias, 
visto que a má gestão desse sistema tem levado ao comprometimento da qualidade da água dos corpos hídricos 
(rios Poços, Queimados, Ipiranga, foz do Guandu, etc.) da RH II. 

É importante destacar que segundo Coelho 2012, o indicador de sistema de esgotamento sanitário é irregular 
em toda a bacia dos rios Queimados e Ipiranga, ou seja, apenas fossas sépticas individuais operando na faixa de 
30% de eficiência de remoção de carga orgânica. 

Apesar de não fazer parte das competências do Comitê Guandu, o setor de saneamento está diretamente 
relacionado com suas funções, pois determinam o sucesso das políticas de controle das demandas e poluição de 
suas águas.  
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Os indicadores ambientais agropecuários revelaram também necessidades de melhorias nas maiores 
pastagens degradadas com 2.165 ha e maiores terras degradadas (erodidas, desertificadas, salinizadas, etc.) com 
167 ha, localizadas no município de Piraí. Por outro lado é eficaz a preservação e conservação das maiores áreas 
de matas e florestas naturais destinadas à preservação permanente com 15.356 ha e das maiores áreas de 
pastagens em boa condição com 8.540 ha que estão em Rio Claro, bem como, das áreas de maior pastagens 
naturais com 10.825 ha em Vassouras e em Piraí (10.755,00 ha), visto sua correlação com aumento da demanda 
hídrica na região em estudo que nessa pesquisa apresentou-se com saldo negativo (Tabela 4 e 5). 

Tabela 4: Indicadores Ambientais Agropecuários para RH II. 
INDICADORES AMBIENTAIS  AGROPECUÁRIOS 
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Barra do Piraí 844,00 _4 2.138,00 973,00 127,00 2.692,00 864,00 _ 

Piraí 1.807,00 _ 661,00 2.502,00 578,00 2.376,00 1.604,00 227,00 

Eng. Paulo de 
Frontin 627,00 _ 213,00 23,00 31,00 679,00 1.030,00 _ 

Rio Claro 1.205,00 _ 2.054,00 432,00 448,00 8.540,00 11.768,00 _ 

Vassouras 743,00 13,00 1.341,00 222,00 624,00 2.628,00 1.632,00 124,00 

Mendes 16,00 _ 418,00 _ 5,00 35,00 15,00 _ 

Paracambi 110,00 _ 129,00 655,00 227,00 712,00 133,00 _ 

Seropédica 872,00 _ 264,00 2.185,00 1.932,00 118,00 288,00 _ 

Itaguaí 315,00 _ 133,00 1.843,00 210,00 1.071,00 38,00 _ 

Japeri 558,00 _ 387,00 458,00 2.829,00 25,00 34,00 3,00 

Miguel Pereira 270,00 13,00 385,00 79,00 180,00 434,00 98,00 _ 

Queimados 32,00 _ 7,00 124,00 77,00 6,00 3,00 2,00 

Mangaratiba 95,00 3,00 64,00 1.940,00 359,00 1.409,00 312,00 _ 

Nova Iguaçu 221,00 _ 53,00 268,00 303,00 724,00 91,00 _ 

Rio deJaneiro 444,00 715,00 183,00 2.571,00 1.764,00 849,00 606,00 8,00 

 
Tabela 5: Indicadores Ambientais Agropecuários para RH II. 

INDICADORES AMBIENTAIS  AGROPECUÁRIOS 

CENSO IBGE 2010 CENSO IBGE 2006 

ÁREA DOS ESTABELECIMENTOS AGROPECUÁRIOS Municípios 

Pastagens Sistemas Agroflorestais Terras Degradadas 

                                                 
4 Não consta informação os dados com (_). 
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 Naturais 
(ha) 

Plantadas 
Degradadas (ha) 

Plantadas em Boa 
Condição (ha) 

Áreas com Espécies Florestais Variadas 
para Lavoura e Criação de Animais (ha) 

(Erodidas, 
Desertificadas, 

Salinizadas, etc.) (ha) 

Barra do Piraí 8.250,00 153,00 3.034,00 1.732,00 86,00 

Piraí 10.755,00 2.165,00 1.212,00 527,00 167,00 

Eng. Paulo de Frontin 510,00 249,00 227,00 223,00 _ 

Rio Claro 10.059,00 850,00 15.356,00 1.369,00 9,00 

Vassouras 10.825,00 1.087,00 11.573,00 149,00 67,00 

Mendes 253,00 _5 25,00 115,00 _ 

Paracambi 1.317,00 _ 602,00 146,00 19,00 

Seropédica 3.351,00 32,00 483,00 42,00 47,00 

Itaguaí 1.417,00 778,00 1.461,00 77,00 8,00 

Japeri 227,00 5,00 42,00 1.223,00 1,00 

Miguel Pereira 1.273,00 232,00 2.214,00 145,00 14,00 

Queimados 162,00 7,00 8,00 292,00 4,00 

Mangaratiba 3.570,00 100,00 449,00 88,00 21,00 

Nova Iguaçu 1.562,00 _ 26,00 8,00 _ 

Rio de Janeiro 1.030,00 48,00 891,00 26,00 34,00 

Segundo VILAR 2012, a RH II é marcada pela exploração de seus recursos naturais, com o predomínio da 
pecuária leiteira de baixa produtividade que resultaram na degradação do ambiente (desmatamentos, deterioração 
do solo e dos seus recursos hídricos, assoreamento, etc.). 

Os indicadores sociais, econômicos e institucionais apontou que a maior densidade populacional (hab./km2) 
foi no Rio de Janeiro (5265,82 hab./km2), em Japeri (1.166,37 hab./km2), Queimados (1.822,60 hab./km2),  e 
Nova Iguaçu (1.527,60 hab./km2). A maior taxa de analfabetismo para pessoas com 15 anos ou mais de idade foi 
de 10,20 % em Rio Claro e a menor foi no Rio de Janeiro com 2,9%, os demais municípios apresentaram taxas 
aproximadas de 7% a 5%. Quanto ao índice de desenvolvimento humano municipal na maioria dos municípios 
analisados se apresentaram em condições adequadas (0,7). O rendimento médio mensal domiciliar per capita 
nominal foi maior no Rio de Janeiro (1.204,00 R$), em Miguel Pereira (718,00 R$),  e Mangaratiba. (704,00 
R$). Vale ressaltar que a região em estudo contém investimentos federais no valor de 6.276.330,20 R$ e 
estaduais no valor de 33.381.378,12 R$ para melhorias da gestão hídrica da RH II. Sua composição institucional 
apresentou-se de forma equilibrada, sendo composta por 12 usuários de água, 12 sociedades civis e 2 órgãos do 
governo federal, 3 órgãos estadual e 12 órgãos municipal (Tabela 6 e 7).  

Tabela 6: Indicadores Sociais e Econômicos para RH II. 
INDICADORES SOCIAIS E ECONÔMICOS 

Social Econômico 

CENSO IBGE 2010 COMITÊ 
GUANDU 2017 

População Investimentos                      
(R$) 

M
un

ic
íp

io
 

U
rb

an
a 

(h
ab

.) 

R
ur

al
 (h

ab
.) 

To
ta

l (
ha

b.
) 

D
en

si
da

de
 

Po
pu

la
ci

on
al

   
To

ta
l 

(h
ab

/k
m

2 ) 

Ta
xa

 d
e 

A
na

lfa
be

tis
m

o 
   

  
(1

5 
A

no
s o

u 
 M

ai
s 

de
 Id

ad
e)

   
   

   
   

   
   

   
   

  
(%

) 

ID
H

-M
 

PI
B

 P
ER

 
C

A
PI

TA
 (R

$)
 

R
en

di
m

en
to

 
M

éd
io

 M
en

sa
l 

D
om

ic
ili

ar
 P

er
 

C
ap

ita
 N

om
in

al
 

(R
$)

 

Federal 
1 

Estadual
2 

                                                 
5 Não consta informação os dados com (_). 



 

9  
 

Barra do 
Piraí 91.957,00 2.821,00 94.778,00 163,70 4,50 0,73 15.531,96 614,00 

Piraí 20.836,00 5.478,00 26.314,00 52,07 7,20 0,71 39.725,35 567,00 

Eng. Paulo 
de Frontin 9.523,00 3.714,00 13.237,00 99,57 5,80 0,72 12.740,93 505,00 

Rio Claro 13.769,00 3.656,00 17.425,00 20,81 10,20 0,68 11.860,14 541,00 

Vassouras 23.199,00 11.211,00 34.410,00 63,94 7,70 0,71 14.258,57 609,00 

Mendes 17.701,00 234,00 17.935,00 184,83 5,50 0,74 9.613,84 583,00 

Paracambi 41.722,00 5.402,00 47.124,00 262,27 5,50 0,72 9.573,28 517,00 

Seropédica 64.285,00 13.901,00 78.186,00 275,53 5,90 0,71 10.754,58 528,00 

Itaguaí 104.209,00 4.882,00 109.091,00 395,45 5,40 0,72 42.595,30 546,00 

Japeri 95.492,00 _6 95.492,00 1.166,37 7,10 0,66 7.264,49 368,00 

Miguel 
Pereira 21.501,00 3.141,00 24.642,00 85,21 6,80 0,75 14.596,66 718,00 

Queimados 137.962,00 _ 137.962,00 1.822,60 5,70 0,68 14.734,67 432,00 

Mangaratiba 32.120,00 4.336,00 36.456,00 102,29 4,10 0,75 48.810,75 704,00 

Nova Iguaçu 787.563,00 8.694,00 796.257,00 1.527,60 4,60 0,71 12.754,86 493,00 

Rio de 
Janeiro 632.046,00 _ 6.320.446,00 5.265,82 2,90 0,80 32.919,88 1.204,00 

62
76

33
0,

20
 

33
38

13
78

,1
2 

A taxa de analfabetismo nos municípios da RH II apresentou dados relevantes, logo ressalto uma atenção 
especial, visto que a falta de educação, ocasiona uma ausência de consciência ambiental, proporcionando assim 
uma maior degradação de seus corpos hídricos. 

Mesmo com o índice de desenvolvimento humano adequado na maioria dos municípios analisados , a RH II 
apresentou ineficiências na qualidade e quantidade de suas águas que afetam diretamente o bem estar e a saúde 
da população habitante nesta Região. 

A densidade populacional nos municípios do Rio de Janeiro, Japeri, Queimados e Nova Iguaçu apresentaram 
valores consideráveis. Dessa maneira é de extrema importância o acompanhamento desse indicador, no intuito 
de mitigar seu impacto negativo sobre suas águas. 

Apesar dos rendimentos e investimentos aplicados na região em estudo, a gestão hídrica apresentou 
problemas e necessidades de melhorias. Diante deste fato é necessário uma aplicação maior de verbas para a 
melhor gestão de suas águas. 

A RH II apresenta um grande vínculo com a bacia hidrográfica do rio Paraíba do Sul, em função da 
transposição de vazão de até 160 m3/s, para a geração de energia e abastecimento da população da Região 
Metropolitana do Rio de Janeiro. Logo em função deste vínculo, o acompanhamento do indicador institucional é 
necessário, visto que o estreitamento do relacionamento entre seus atores é quase condicionante à integração da 
gestão destas bacias. 

Tabela 7: Indicadores Institucionais para a RH II. 
INDICADORES INSTITUCIONAIS 

Órgãos de Governo Base Legal Sociedade Civil Usuários 
Federal Estadual Municipal 

130 
Resoluções 

UEZO - Centro Universitário da Zona 
Oeste; UFRRJ-Universidade Federal 
Rural do Rio de Janeiro; FAETERJ 
Paracambi; TNC-The Nature 
Conservancy; APEDEMA-RJ-

CEDAE-Sistema Guandu 
Abastecimento; CEDAE-Companhia 
Estadual de Água e Esgoto do Rio de 
Janeiro; FIRJAN-Federação das 
Indústrias do Rio de Janeiro; 

CREA-RJ e 
ICMBIO-
Instituto Chico 
Mendes de 
Conservação 

INEA-Instituto 
Estadual do 
Ambiente; 
EMATER-
Rio/Itaguaí; 

Prefeituras 
Municipais: 
Queimados; 
Barra do Piraí; 
Piraí; Rio 
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Assembléia Permanente de Entidades em 
Defesa do Meio Ambiente;                CI-
Brasil-Conservação Internacional Brasil; 
ONG O Nosso Vale, a nossa Vida; 
Acampar-RJ-Associacão dos Criadores 
de Abelhas Nativas e Exóticasdo Médio 
Paraíba, Sul, Centro-Sul e Baixada 
Fluminense; OMA Brasil; ABES-
Associacão Brasileira de Engenharia 
Sanitária e Ambiental e SINTSAMA-RJ. 

Thyssenkrupp CSA; FCC S.A-
Fábrica Carioca de Catalizadores; 
ASDINQ-Associação das Empresas 
do Distrito Industrial de Queimados; 
Associacão dos Produtores Rurais de 
Guaratiba; FURNAS Centrais 
Elétricas S.A; Lajes Energia S.A; 
LIGHT Energia S.A e SIMARJ-
Sindicato dos Mineradores de Areia 
do Rio de Janeiro. 

da 
Biodiversidade. 

FIPERJ-
Fundação 
Instituto de 
Pesca do 
Estado do Rio 
de Janeiro e  
SEA-Secretaria 
de Estado do 
Ambiente. 

Claro; Japeri; 
Mangaratiba; 
Nova Iguaçu; 
Seropédica; 
Paracambi; 
Itaguaí; 
Miguel 
Pereira e 
Mendes. 

6 CONCLUSÃO 

Os indicadores apresentados revelam a atual situação da gestão hídrica na RH II e mostraram-se eficaz para o 
monitoramento do bem-estar social, das relações de integração institucional e dos investimentos aplicados na   
RH II. Além disso, esse indicadores subsidiarão o Comitê Guandu  na tomada de decisão adequada a cerca de 
seus recursos hídricos e na atualização do Plano Estratégico de Recursos Hídricos das Bacias Hidrográficas dos 
Rios Guandu, da Guarda e Guandu-Mirim. 
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RESUMO 

O Brasil possui água doce em abundância, mas ainda assim enfrenta, em alguns locais, problemas de 

escassez em períodos de seca, que são agravados pela degradação da qualidade das águas, afetando a 

disponibilidade hídrica para determinados usos. Nesse sentido, a Política Nacional de Recursos Hídricos prevê o 

enquadramento dos corpos hídricos em classes de usos, visando a proteção da saúde pública e a diminuição de 

gastos com controle de poluição. Este instrumento estabelece os usos atuais e pretendidos pela população para os 

principais trechos de rios das bacias hidrográficas e, desta forma, o enquadramento deve estipular ações e metas 

para que a qualidade das águas seja compatível com os usos previstos. Tendo isso em vista, este estudo ojetivou 

analisar a aplicação do enquadramento na Bacia Hidrográfica dos Rios Preto e Paraibuna através da comparação 

do enquadramento atual existente na bacia com as legislações vigentes e analisar a aplicabilidade do Índice de 

Comformidade ao Enquadramento, que representa a situação de um corpo d’água em relação as suas metas de 

qualidade estabelecidas. A base de dados utilizada foram os pontos de monitoramento do Instituto Mineiro de 

Gestão das Águas. Os resultados obtidos com o índice de conformidade ao enquadramento permitiram verificar a 

evolução temporal da situação dos corpos d’água e a identificação de trechos críticos. Já as análises das 

legislações permitiram concluir que as atividades inerentes ao enquadramento se encontram deficientes na bacia. 

 

INTRODUÇÃO 

O Brasil possui água doce em abundância, entretanto, nos últimos anos foi observado um cenário de crise 

hídrica que interferiu na disponibilidade deste recurso para diversos usos. Essa situação está relacionada à falta 

de infraestrutura e preparo institucional dos governos em lidarem com déficits temporários de água, 

principalmente no que diz respeito às medidas de racionamento (CERQUEIRA et al., 2015). Além disso, a 

degradação da qualidade da água impossibilita certos usos, o que, juntamente com a falta de planejamento 

estratégico, agravam o problema de escassez.  

 Diversas legislações nacionais e estaduais foram criadas para controlar o uso da água e evitar conflitos, 

destacando-se as que ainda são vigentes, como: a Lei nº 9.433/1997, que instituiu a Política Nacional de 

Recursos Hídricos (PNRH) e criou o Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos (SINGREH); a 

Lei nº  9.984/2000, que criou a Agência Nacional das Águas (ANA); a Resolução CONAMA nº 357/2005, que 

dispõe sobre a classificação dos corpos de água e diretrizes ambientais para o seu enquadramento a nível 

nacional; a Resolução CONAMA nº430/2011, que dispõe sobre as condições e padrões de lançamento de 

efluentes, complementando e alterando a Resolução CONAMA nº 357/2005; e a Resolução CNRH nº 91/2008, 

que dispõe sobre procedimentos gerais para o enquadramento dos corpos de água superficiais e subterrâneos. 

 Dentre os fundamentos da Política Nacional de Recursos Hídricos destaca-se o reconhecimento de que a 

água é um bem de domínio público e recurso limitado, dotado de valor econômico. Além disso, estabelece que a 

bacia hidrográfica é a unidade territorial para implementação da PNRH e atuação do SINGREH, e que a gestão 

deve ser descentralizada e participativa. A Lei nº 9.433/1997 prevê ainda os instrumentos de gerenciamento, 

destacando-se o enquadramento dos corpos de águas em classes.  

 De acordo com o Art. 9o da Lei nº 9.433/1997, o enquadramento dos corpos de água em classes, 

segundo os usos preponderantes da água, visa assegurar às águas qualidade compatível com os usos mais 

exigentes a que forem destinadas e diminuir os custos de combate à poluição das águas através de medidas 
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preventivas. Dessa maneira, o enquadramento é considerado um instrumento de planejamento, uma vez que a 

classe em que um corpo hídrico se encontra refere-se ao nível de qualidade que a comunidade deseja atingir, 

sendo uma meta estabelecida pela sociedade por meio de um pacto social acordado junto ao SINGREH (ANA, 

2007).  

A efetiva implementação do enquadramento depende de alinhamento interno entre os instrumentos da 

PNRH, e inter-setorial com Ministério Público e setores de saneamento municipal, por exemplo; as medidas 

devem ser apresentadas em pactos com objetivos claros, cronograma, responsáveis, recursos e medidas de 

controle (DINIZ, 2006). Esse instrumento representa um elo de ligação entre o Sistema Nacional de Meio Ambiente 

(SISNAMA) e o SINGREH, uma vez que a discussão acontece nas duas esferas e seus resultados também impactam 

ambas, servindo como base para os demais instrumentos da PNRH e interferindo no licenciamento ambiental ao 

limitar padrões de emissões em alguns trechos. Maciel (2000) critica a separação institucional entre a gestão da 

qualidade e da quantidade da água, já que ambas estão intrinsicamente ligadas e sua separação dificulta a obtenção de 

resultados concretos, pois consome muitos recursos humanos e financeiros, dificulta a articulação de ações e induz à 

falta de diretrizes operacionais. 

 Apesar de ser um instrumento fundamental para a gestão dos recursos hídricos, a maioria dos 

enquadramentos brasileiros foram realizados antes da elaboração da Resolução CONAMA no 357/2005 ou da 

legislação estadual vigente. Ademais, até o ano de 2009, 10 estados brasileiros ainda não haviam incluído o 

enquadramento em suas políticas de recursos hídricos (ANA, 2009). Dessa maneira, percebe-se que o 

enquadramento não é aplicado de maneira sistemática no Brasil.  

O Índice de Conformidade ao Enquadramento, desenvolvido no Canadá pela Canadian Council of 

Ministers of the Enviromental Water Quality Index (CCME, 2001a) vem sendo utilizado por diversos autores 

para fins de comparação da condição de um corpo d’água com algum objetivo de qualidade estabelecido 

(AMARO, 2009; ROSEMOND, 2009; SHARMA, 2011; FERNANDES, 2013; FERREIRA, 2009). Entre as 

vantagens da utilização deste índice, destaca-se a facilidade de aplicação, flexibilidade em relação aos 

parâmetros utilizados e aos diferentes limites de qualidade, e por se tratar de uma ferramenta que permite 

agrupar um grande número de dados de qualidade de água em um único valor, facilitando a interpretação de 

dados.  

 

OBJETIVO 

Diante do exposto, este trabalho tem como objetivos analisar as questões relativas ao enquadramento na bacia 

hidrográfica dos rios Preto e Paraibuna e analisar a aplicabilidade do ICE para o acompanhamento da situação 

dos corpos hídricos da bacia em relação às metas de qualidade previstas no enquadramento, verificando o seu 

atendimento.   

 

MATERIAIS E MÉTODOS 

Área de estudo  

A área de estudo foi a Bacia Hidrográfica dos Rios Preto e Paraibuna (PS1), que abrange 30 municípios e 

uma área de 7.199 km2 (Figura 1). De acordo com o Censo Demográfico de 2010, a bacia conta com 636.902 mil 

habitantes (IBGE, 2010). O Rio Paraibuna apresenta uma vazão média de 179m³s-1 próximo à sua foz, sendo a 

maior contribuição em termos de vazão nesta região (AGEVAP, 2007). 

 Com relação ao saneamento básico, conforme relatório da AGEVAP (2007), mais de 95% da população 

recebe água tratada, no entanto, alguns municípios enfrentam problemas de abastecimento em períodos de seca; 

cerca de 88,9% dos domicílios são atendidos por rede coletora de esgoto, mas apenas 1,1% possuem algum tipo 

de tratamento; com relação a resíduos sólidos o prognóstico é positivo, visto o equacionamento do problema em 

Juiz de Fora e a instalação de empreendimentos que possibilitam o descarte correto dos resíduos, no entanto 

alguns municípios ainda enfrentarem problemas com a gestão de resíduos; com relação à drenagem urbana, a 

Bacia PS1 apresenta vários problemas devido ao alto nível de degradação da bacia e à ocupação desordenada das 

margens dos rios. 
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A Portaria no 86/1981 do Ministério do 

Interior classificou os rios interestaduais Rio 

Paraibuna e Rio Preto de acordo com a Portaria 

GM nº 13/1976 do Ministério do Interior; já os 

demais rios da bacia foram classificados pela 

DN COPAM nº 16/1996, baseando-se na 

Resolução CONAMA nº 20/1986 e na DN 

COPAM nº 10/1986.  

A Figura 2 apresenta o mapeamento do 

enquadramento dos corpos hídricos da Bacia 

PS1. A metodologia utilizada no enquadramento 

das águas estaduais divide o estudo em três 

partes: classificação e enquadramento, avaliação 

da condição atual e efetivação do 

enquadramento, no entanto apenas a fase 1 foi 

realizada (AGEVAP, 2007). De acordo com 

FEAM (1996), a proposta de enquadramento 

baseou-se em trabalho de campo, na 

caracterização geral da bacia e identificação dos usos preponderantes; a DN COPAM nº16/1996 foi fruto apenas 

desta primeira etapa. Ressalta-se que o Plano de Recursos Hídricos da Bacia PS1 considera o artigo 42º da 

Resolução CONAMA nº 357/2005, que estabelece como Classe 2 todas as águas doces do país enquanto não 

forem feitos os enquadramentos pelos órgãos competentes (AGEVAP, 2007).  

 

Figura 2 – Mapeamento do enquadramento dos corpos hídricos em classes segundo o uso preponderante da água da bacia 

PS1.  

Fonte: IGAM, 2010 

 Base de dados utilizada 

A base de dados deste estudo foi composta pelos dados de monitoramento do Instituto Mineiro de Gestão das 

Águas, que é o órgão responsável por planejar e promover ações direcionadas à preservação da quantidade e da 

qualidade dos recursos hídricos do estado de Minas Gerais. Assim, o trabalho foi realizado através dos dados 

fornecidos no período de 1997 a 2016 (IGAM, 2017a). 

De acordo com o relatório do IGAM de 2016, os principais objetivos desse programa de monitoramento são 

o acompanhamento da qualidade das águas, a divulgação e apoio no estabelecimento de metas, o fornecimento 

Figura 1: Área de estudo - Bacia Hidrográfica PS1. 
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de subsídios para o planejamento e a gestão dos recursos hídricos, e a verificação da efetividade das ações 

tomadas (IGAM, 2017b). 

Nos relatórios de qualidade da água, o IGAM utiliza três indicadores: Índice de Qualidade das Águas (IQA), 

que reflete a contaminação por efluentes e outras fontes através de parâmetros como matéria orgânica, nutrientes 

e sólidos; Contaminação por Tóxicos (CT), que avalia a presença de 13 substâncias tóxicas nos corpos de água, 

quais sejam: arsênio total, bário total, cádmio total, chumbo total, cianeto livre, cobre dissolvido, cromo total, 

fenóis totais, mercúrio total, nitrito, nitrato, nitrogênio amoniacal total e zinco total; e Índice de Estado Trófico 

(IET), que tem por finalidade classificar corpos de água em diferentes graus de trofia, baseado nos parâmetros 

clorofila a e fósforo. 

O monitoramento do IGAM contempla 56 parâmetros, sendo que 34 destes parâmetros estão presentes na 

Deliberação Normativa Conjunta COPAM/CERH-MG nº 01/2008 e são comuns a todos os pontos de 

monitoramento da bacia. O parâmetro densidade de cianobactérias foi incluído no ponto BS090 uma vez que 

essa análise é realizada apenas em alguns pontos específicos com potencial de floração. O quadro 1 apresenta os 

parâmetros contemplados neste trabalho para a elaboração do ICE. 

Quadro 1: Parâmetros utilizados para a elaboração do ICE. 

Parâmetros 

Alumínio dissolvido Cromo total Nitrogênio amoniacal total 

Arsênio total Demanda Bioquímica de Oxigênio Oxigênio dissolvido 

Bário total Densidade de cianobactérias* pH in loco 

Boro total Escherichia coli Selênio total 

Cádmio total Fenóis totais Sólidos dissolvidos totais 

Chumbo total Ferro dissolvido Sólidos em suspensão totais 

Cianeto Livre Fósforo total Substâncias tensoativas 

Cloreto total Manganês total Sulfato total 

Clorofila a Mercúrio total Sulfeto 

Cobre dissolvido Níquel total Turbidez 

Coliformes termotolerantes Nitrato Zinco total 

Cor verdadeira Nitrito  

*Esse parâmetro é disponível apenas no ponto BS090 

Na bacia hidrográfica PS1, a rede de monitoramento conta com 20 pontos com localizações estratégicas, 

como pontos próximos a exutórios ou locais com problemas de qualidade já conhecidos ou potenciais (IGAM, 

2017b), sendo: um ponto de monitoramento no Rio Vermelho (BS088), três no Rio do Peixe (BS085, BS090 e 

BS061), dois no Rio cágado (BS030 e BS031), três no Rio Paraíba do Sul (BS060, BS062 e BS052), três no Rio 

Preto (BS026, BS027 e BS028) e oito no Rio Paraibuna (BS002, BS006, BS083, BS017, BS018, BS024, BS029 

e BS032). Os trechos monitorados nos Rios Preto e Paraibuna são enquadrados como classe 2 e os demais 

trechos monitorados pelo IGAM na bacia são classe 1. Ressalta-se que a base de dados do IGAM considera 

como classe 1 apenas os pontos BS031, BS061 e BS085. A Tabela 1 apresenta um resumo dos pontos de 

monitoramento na bacia PS1 e a Figura 3 mostra a localização destes pontos na bacia hidrográfica.  

 

Tabela 1: Pontos de monitoramento na bacia PS1. 

Estação Descrição 
Ano de início 

da análise 

No de amostras 

por ano 
Classe 

BS026 Rio Preto no município de Passa Vinte 2012 4 2 

BS027 Rio Preto a jusante da cidade de Rio Preto. 2012 4 2 

BS030 
Rio do Cágado a jusante da cidade de Mar de 

Espanha 
2012 4 1 

BS062 Rio Paraíba do Sul a jusante do rio Paraibuna 2012 4* 2 
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Estação Descrição 
Ano de início 

da análise 

No de amostras 

por ano 
Classe 

BS088 
Rio Vermelho a montante de sua foz no rio do 

Peixe. 
2012 4 1 

BS090 Rio do Peixe a jusante da UHE de Picada. 2011 4 1 

BS006 
Rio Paraibuna na ponte da antiga BR-040 em 

Juiz de Fora 
2000 4 2 

BS017 Rio Paraibuna a jusante de Juiz de Fora 1999 4 2 

BS018 Rio Paraibuna a jusante da UHE de Paciência 2000 4 2 

BS024 Rio Paraibuna em Sobragi 1999 4 2 

BS028 
Rio Preto a montante de sua foz no Rio 

Paraibuna 
1999 4 2 

BS029 Rio Paraibuna a jusante do Rio Preto 1999 4 2 

BS031 
Rio Cágado próximo de sua foz no Rio 

Paraíbuna 
1999 4 1 

BS032 
Rio Paraibuna próximo de sua foz no rio Paraíba 

do Sul 
1999 4 2 

BS060 
Rio Paraíba do Sul a montante da foz do rio 

Paraibuna 
1999 4* 2 

BS061 
Rio do Peixe próximo de sua foz no rio 

Paraibuna 
1999 4 1 

BS083 
Rio Paraibuna na ponte de acesso à represa João 

Penido 
2000 4 2 

BS085 Rio do Peixe a jusante de Lima Duarte 2000 4 1 

BS002 Rio Paraibuna em Chapéu d’Uvas 1999 4 2 

BS052 
Rio Paraíba do Sul a montante da cidade de 

Além Paraíba. 
2012 4* 2 

*Nos dois últimos anos as estações BS052, BS060 e BS062 tiveram oito amostras por ano 

Fonte: IGAM, 2017a. 

Figura 3: Localização dos pontos de monitoramento na bacia PS1. 

Fonte: IGAM, 2017a 
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Índice de Conformidade ao Enquadramento (ICE) 

O cálculo do Índice de Conformidade ao Enquadramento foi realizado de acordo com o relatório técnico da 

CCME (2001a), sendo o índice baseado em três medidas de conformidade a um dado objetivo: abrangência, 

frequência e amplitude. Os valores de cada um destes componentes foram concebidos para serem adimensionais 

e variarem de 0 até 100. 

A abrangência (F1) é calculada através da razão entre o número de parâmetros que apresentaram pelo menos 

um valor em desacordo com o objetivo e o número total de parâmetros analisados; a frequência (F2) contabiliza 

o número de vezes que determinado parâmetro ultrapassa o limite estabelecido; e a amplitude (F3) calcula, para 

os parâmetros que ultrapassaram o limite de qualidade, a diferença entre o valor encontrado e o objetivo 

Uma análise mais detalhada da aplicação deste índice realizada por CCME (2006) sugere que ele seja 

utilizado com pelo menos sete parâmetros de qualidade da água e que a seleção destes parâmetros tem grande 

influência no resultado. Isso porque a medida que se incluem mais parâmetros, os resultados encontrados são 

mais estáveis. Por outro lado, a inclusão de muitos parâmetros que raramente ultrapassam os limites de qualidade 

pode alterar os resultados do ICE para que estes se tornem mais positivos. Assim, a seleção dos parâmetros deve-

se basear em análises de qualidade da água que sejam importantes para a área. Tendo isso em vista, os 

parâmetros selecionados para este estudo foram os contemplados na Deliberação Normativa Conjunta 

COPAM/CERH-MG nº 01/2008 e que possuem dados de monitoramento, conforme apresentados no Quadro 1. 

 O quadro 2 mostra a interpretação dos resultados do ICE conforme proposto pelo CCME (2001b). 

Quadro 2: Interpretação dos resultados do Índice de Conformidade ao Enquadramento. 

Valor 

do ICE 
Classe Significado 

95-100 Excelente 

A qualidade da água está protegida, com ausência virtual de ameaças ou impactos, 

estando a água muito próxima da condição natural. Estes valores só são obtidos se 

praticamente todas as medidas estiverem dentro dos objetivos estabelecidos pelo 

enquadramento 

80-94 Boa 

A qualidade da água está protegida, apresentando somente um pequeno grau de 

ameaça ou impacto. A qualidade da água raramente se desvia dos objetivos 

estabelecidos pelo enquadramento 

65-79 Razoável 

A qualidade de água está protegida, mas ocasionalmente ocorrem ameaças ou 

impactos. A qualidade da água se desvia dos objetivos estabelecidos pelo 

enquadramento algumas vezes 

45-64 Ruim 
A qualidade de água é frequentemente impactada. A qualidade da água não atende aos 

objetivos estabelecidos pelo enquadramento frequentemente 

0-44 Péssima 
A qualidade de água está quase sempre impactada. A qualidade da água normalmente 

não atende aos objetivos estabelecidos pelo enquadramento 
Fonte: CMME (2001b). 

  

Alguns testes apresentavam o limite de detecção analítica maior que o limite da classe, e por esse motivo não 

é possível afirmar se estão em conformidade com o enquadramento, portanto, esses valores foram excluídos dos 

cálculos, como realizado por Amaro (2009).  

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

A análise realizada através do ICE permite visualizar a evolução da qualidade da água de maneira espacial 

através dos mapas e da comparação dos gráficos de pizza, e a evolução temporal em cada ponto de 

monitoramento é mostrada através dos gráficos de dispersão.  
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A figura 4 mostra um exemplo da aplicação do ICE mostrando sua evolução nos pontos de monitoramento do 

Rio do Peixe e Rio Vermelho. O ponto de monitoramento no Rio Vermelho (BS088) apresenta o ICE variando 

entre ruim, razoável ou bom com tendência de melhora ao longo do tempo. No Rio do Peixe, o primeiro ponto de 

monitoramento (BS085) é o que se encontra mais distante da meta de enquadramento, tendo ICE com tendência 

temporal estacionária, classificado como péssimo, ruim ou razoável; o ponto BS090 varia entre as classes 

razoável e boa, com uma tendência de piora da qualidade; já no ponto BS061 o ICE varia entre ruim e bom, com 

tendência de melhora. A melhoria de qualidade da água ao longo do curso d’água, evidenciada entre os pontos 

BS085 e BS090, pode ser justificada pela autodepuração do rio e pelas contribuições de seus afluentes.  

Figura 4: Evolução temporal e espacial do ICE do Rio Vermelho no ponto BS088 e do Rio do Peixe nos pontos BS085, 

BS090 e BS061. 

A análise através do ICE não permite a identificação de quais parâmetros são prioritários e também não 

identifica as causas dos impactos, no entanto, nota-se que a aplicação do ICE permite um rápido diagnóstico da 

situação dos corpos d’água em relação às suas metas de qualidade, identificando os trechos críticos e a evolução 

temporal. Percebe-se, portanto, que esse índice pode auxiliar no planejamento e na verificação da efetividade das 

ações tomadas na bacia, sendo uma ferramenta importante a ser incluída nos relatórios do IGAM, uma vez que 

os índices atuais deste órgão se referem apenas ao diagnóstico da qualidade. Sugere-se também que seja incluída 

a medição da vazão em seus monitoramentos, já que ela exerce influência direta na qualidade das águas e que 

através dela seria possível calcular a carga de cada parâmetro de qualidade. 

Discussões sobre o enquadramento da bacia PS1 

Diversas questões podem ser evidenciadas com relação à aplicação do enquadramento na Bacia PS1:  

• Primeiramente, o enquadramento nesta bacia foi aplicado considerando legislações que já foram revogadas e 

ainda assim não as seguiram completamente, visto que a análise da condição dos corpos d’água e o Programa de 

Efetivação do Enquadramento já eram contemplados pela Resolução CONAMA nº 20 de 1986 e não foram 

realizados; 

• O diagnóstico da bacia foi realizado no ano de 1996 e com as tecnologias disponíveis atualmente seria possível 

realizar um diagnóstico e um prognóstico mais realista, necessitando de atualizações no estudo; 

• A participação social é de extrema importância para a efetividade das ações e não foi evidenciada na proposta de 

enquadramento que foi deliberada (FEAM, 1996), por isso, as metas de qualidade podem não representar os reais 

usos e anseios da população com relação à água; 

• A gestão das águas subterrâneas não foi considerada no processo; 

• A efetivação do enquadramento não foi realizada, com isso não foi criado um pacto com as metas progressivas a 

serem atingidas, os responsáveis pelas ações e os recursos necessários; 
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• O próprio Plano de Recursos Hídricos da Bacia PS1 (AGEVAP, 2007) não considera o enquadramento realizado 

como efetivado, o que sugere uma falta de articulação entre esses dois instrumentos; 

• A base de dados de monitoramento do IGAM, (IGAM, 2017a) não segue o enquadramento proposto pela DN 

COPAM nº16/1996, além de realizar testes com o limite de detecção maior que os limites mínimos dos 

parâmetros, o que indica falta de planejamento e de articulação do sistema de informações de recursos hídricos 

com o enquadramento. 

Conclui-se que, na prática, o instrumento enquadramento não é utilizado adequadamente na Bacia dos 

Rios Preto e Paraibuna, uma vez que a gestão da qualidade da água da bacia ainda é realizada apenas através de 

instrumentos de controle. Este tipo de gestão é o que sempre vigorou na área ambiental no Brasil já está 

institucionalizado. Entretanto, a tendência é que haja uma coexistência entre este sistema de comando-controle e 

um sistema com instrumentos de planejamento, visto que esta combinação traz resultados mais concretos, 

conforme relatado na experiência alemã.  

Apesar de possuir arcabouço legal, o enquadramento enfrenta grandes desafios institucionais para ser 

efetivamente aplicado, destacando-se a falta de articulação entre os diversos setores que influenciam na gestão 

das águas; a falta de uma metodologia definida para a proposição de metas; a falta de perspectivas de 

investimentos em saneamento; a resistência dos órgãos ambientais, que vêem os investimentos em pesquisa, 

educação e planejamento como secundários e a falta de um marco regulatório que exija o planejamento integrado 

em função das metas de enquadramento.   

 

CONCLUSÕES 

Apesar de estar associada a bons resultados em experiências internacionais e possuir arcabouço legal, a 

gestão da qualidade das águas através de instrumentos de planejamento carece de diretrizes e incentivos para ser 

implementada no Brasil. A proposta que deliberou o enquadramento dos corpos hídricos da Bacia PS1 foi 

elaborada com base em legislações já revogadas, não contemplou diagnóstico e prognóstico da qualidade das 

águas, não contou com participação social e não gerou um pacto social para implementação; tais elementos são 

essenciais para a efetiva implementação deste instrumento. Da maneira como foi realizado o enquadramento não 

se pode garantir que os usos reais e pretendidos pela população com relação aos recursos hídricos foram 

contemplados, não se sabe se as metas de qualidade propostas são realistas e não há um pacto para o 

acompanhamento das ações. 

A efetiva implementação do enquadramento traz vários desafios técnicos e institucionais, pois representa 

uma mudança de paradigma na gestão de recursos hídricos, uma vez que esta vem sendo realizada somente por 

instrumentos de controle, e o uso deste instrumento de planejamento demanda capacitação técnica, recursos e 

articulação com diversos setores. Desta maneira, o desenvolvimento de ferramentas que otimizem a gestão das 

águas é essencial para auxiliarem os gestores de recursos hídricos. O ICE foi eficaz para mostrar a situação dos 

corpos d’água na bacia dos rios Preto e Paraibuna em relação às suas metas de qualidade de maneira objetiva. 

Outra vantagem do seu uso é a sua flexibilidade quanto às metas. Assim, o estudo realizado permite concluir que 

o instrumento enquadramento não foi efetivado na Bacia dos Rios Preto e Paraibuna e que o ICE mostrou-se 

como uma excelente ferramenta para a gestão da qualidade da água por metas. 

 Recomenda-se que seja feita uma análise de uso e ocupação do solo para identificar as causas dos 

impactos e que seja feita uma análise de sensibilidade para identificar os parâmetros prioritários. 
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Resumo: 

O conhecimento da disponibilidade hídrica de uma bacia é fundamental para o gerenciamento dos seus recursos 

hídricos. Dentre as ferramentas disponíveis para essa finalidade destacam-se: a regionalização de vazões e a 

modelagem hidrológica.  Ambas auxiliam a transferência de informações hidrológicas de locais com série de 

vazões representativas para outros locais com pouca ou nenhuma informação usando diferentes técnicas. Nesse 

trabalho apresenta-se a comparação da estimativa da vazão mínima de permanência de noventa e cinco por 

cento, a chamada Q95%, para dois pontos de interesse inseridos na bacia do rio Piabanha, uma das principais 

sub-bacias da bacia do rio Paraíba do Sul através dessas duas ferramentas. A partir dos resultados observa-se 

uma melhor estimativa da Q95% utilizando a modelagem hidrológica quando comparada com o método da 

regionalização de vazões. 

 

Abstract: 

The water availability of a watershed is fundamental for its water resources management. Among the tools 

available for this purpose, there are, for instance, flow regionalization and hydrological modeling. Both assist in 

the transfer of hydrological information from sites with series of representative flows to other sites with little or 

no information using different techniques. This work presents a comparison of the estimation of the minimum 

flow of ninety-five percent, called Q95%, to two points of interest in the Piabanha basin, one of the main sub-

basins of the Paraíba do Sul river watershed based on these two tools. From the results, a better estimate of 

Q95% is obtained using hydrological modeling when compared to the regionalization method. 

 

INTRODUÇÃO 

A disponibilidade hídrica superficial de uma bacia hidrográfica é usualmente medida pela vazão mínima de 

sete dias de duração com tempo de recorrência de 10 anos (Q7,10) ou pela vazão com 95% de permanência no 

tempo (Q95%), ambas vazões mínimas e de referência para concessão de outorga de direito de uso da água. 

Essas variáveis são, normalmente, determinadas com base nas séries de vazões naturais ou reais, que são 

definidas em função da monitoração efetuada nas estações fluviométricas de uma rede hidrometeorológica 

(CPRM, 2011).  

Uma rede hidrometeorológica, ainda que densa, dificilmente atenderá com seus dados às necessidades de 

informação para a gestão de recursos hídricos, em especial no subsídio à outorga de vazões. Sempre haverá a 

necessidade de se determinar a disponibilidade hídrica onde se originam as demandas, que muitas vezes são 

locais sem monitoramento ou com dados constituindo séries de curta duração ou com períodos longos de falhas 

de observação (CPRM, 2017). 
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Com a finalidade de se espacializar a informação hidrológica, normalmente pontual (das estações), 

possibilitando a transferência de informações de uma região para outra, mesmo que não monitorada podem ser 

utilizadas diversas ferramentas, dentre as quais: a regionalização e os modelos hidrológicos.  

Os estudos de regionalização transferem a informação de uma região para outra desde que elas tenham 

comportamento hidrológico semelhante. Assim, na caracterização da região são reunidas informações que 

auxiliam a compreensão em termos conceituais dos processos hidrológicos e a identificação das regiões 

homogêneas, isto é, com comportamento semelhante. Vale ressaltar, que segundo TUCCI (2000) a 

regionalização não pode ser vista como um método de extrapolação, em razão da variabilidade dos processos 

hidrológicos, e por isso nenhum estudo poderá substituir uma rede adequada de monitoramento. 

Os modelos hidrológicos podem ser definidos como simplificações da realidade traduzidas através de 

parâmetros e equações (VILLAS-BOAS, 2018). Assim, a grande questão que envolve os modelos é até que 

ponto eles podem efetivamente representar a realidade, ou seja, como efetivamente estimar a distância entre a 

representação e realidade (BEVEN, 2001). Segundo TUCCI (1998), a representação dos processos hidrológicos 

através de modelos é a forma encontrada pelo hidrólogo para estudar os diferentes componentes da parte 

terrestre do ciclo hidrológico relacionados às interações antrópicas. Os chamados modelos “chuva-vazão” são 

aqueles que possuem, no mínimo, como variável de entrada a precipitação e como varável de saída a vazão em 

determinado ponto, ou seja, representam matematicamente a transformação da chuva em vazão. Dependendo da 

complexidade do modelo, pode haver mais variáveis de entrada (i.e. dados de evapotranspiração) e parâmetros 

(i.e. parâmetros que descrevem as propriedades do solo) para descrever esse processo de transformação 

(VILLAS-BOAS, 2018). 

 

OBJETIVO 

O objetivo desse trabalho é comparar os resultados obtidos para estimativa da vazão mínima de permanência 

de noventa e cinco por cento, a chamada Q95%, através do estudo de regionalização (CPRM, 2017) e da 

modelagem hidrológica utilizando o modelo SWAT (VILLAS-BOAS, 2018) tendo como referência a Q95% 

calculado a partir dos dados observados no ponto de interesse. 

 

MATERIAIS E MÉTODOS 

Área de Estudo 

A área de estudo selecionada para o trabalho está inserida na bacia do rio Piabanha, uma das principais sub-

bacias da bacia do Paraíba do Sul. O rio Piabanha é afluente pela margem direita do rio Paraíba do Sul cuja bacia 

ocupa uma área de aproximadamente 2.050 km², a maior parte inserida na Região Serrana do Estado do Rio de 

Janeiro (VILLAS-BOAS et al., 2011).  

Nessa bacia funciona projeto Estudos Integrados em Bacias Experimentais e Representativas – Região 

Serrana/RJ – EIBEX, desde 2007, onde o Serviço Geológico do Brasil – CPRM opera uma rede 

hidrometeorológica com 13 estações apresentadas no Quadro 1.  O projeto tem como objetivo a avaliação do 

comportamento hidrológico em região com biomanatural Mata Atlântica, e em áreas de ocupação agrícola e 

urbanizada e visa desenvolver pesquisa e estudos na área de hidrologia, com ênfase em: climatologia, qualidade 

da água, solos, GIS, e também o uso de diferentes tecnologias de medição de dados com base em umA rede de 

monitoramento hidrometeorológica (VILLAS-BOAS et al., 2017).  

Para essa finalidade foi, então, definida uma bacia representativa, com cerca de 400km², que reunisse as 

características de uso de solo e vegetação da bacia do rio Piabanha para que os resultados pudessem ser 

utilizados na gestão de recursos hídricos, tendo como seção de controle a estação Pedro do Rio. Dentro desta 

área, foram definidas três bacias experimentais, onde predominam os diferentes usos do solo existentes: em área 

de mata Atlântica preservada, em área predominantemente de uso agrícola e área de ocupação urbana, 

respectivamente, com as seguintes áreas: 47 km
2
, 30 km

2
 e 13km

2
, representadas na Figura 1. 

Atualmente as estações da Rede contam com medições convencionais (pluviômetro (P) e réguas 

limnimétricas (P)) e com equipamento automático (r). Há duas estações climatológicas na bacia (C) que fazem as 

seguintes medições: pressão atmosférica, umidade relativa do ar, temperatura do ponto de orvalho, velocidade e 

direção do vento, radiação solar incidente, radiação líquida, evaporação, potencial matricial, fluxo de calor e 
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umidade do solo, temperatura do solo e precipitação. Há 5 estações que são telemétricas (T). Em todas as 

estações fluviométricas são realizadas medições de vazão (D) a cada dois meses e medições de qualidade de 

água (Q) com frequência variável de acordo com o estudo. Os dados de monitoramento ainda não estão sendo 

disponibilizados on line mas podem ser requeridos através do website da CPRM (VILLAS-BOAS et al., 2017). 

 

Quadro 1 - Informações das estações de monitoramento do projeto EIBEX. 

 

 

 

Figura 1: Localização da área de estudo selecionada referente a bacia representativa do projeto EIBEX, as bacias 

experimentais e a rede hidrometeorológica operada pela CPRM. 

 

A comparação entre as duas metodologias para o cálculo da Q95% será feita para a área da bacia 

representativa utilizando apenas as estações de Pedro do Rio e Parque Petrópolis devido às restrição de área 

mínima do estudo de regionalização de vazões.  

 

Métodos 

Nesse trabalho foram utilizados dois métodos para cálculo da Q95%: a regionalização de vazões e a 

modelagem hidrológica através do modelo SWAT. 

 

ESTAÇAO Sigla Codigo FLU Codigo PLU TIPO CURSO D'AGUA LATITUDE LONGITUDE

Data de início 

da operação - 

PLU/FLU

Data de 

início da 

operação 

- QA

Pq.Petropolis PP 58400250 2243286 CFDFrQT Rio Piabanha 22º 24' 19'' 43º 08' 00'' 1/8/09 27/8/09

Esperança E 58400010 2243287 PPRFDFrQ Rio Piabanha 22º 30' 39'' 43º 12' 37'' 28/4/07 27/8/09

Liceu L 58400050 2243289 PPRFDFrQT Rio Piabanha 22º 29' 14'' 43º 10' 38'' 24/4/07 27/8/09

Morin M 58400030 2243288 PPRFDFrQ Rio Palatinado 22º 31' 00'' 43º 10' 08'' 22/4/07 27/8/09

Poço Tarzan PT 58400110 2243303 PPRFDFrQT Rio Bonfim 22º 27' 14'' 43º 06' 28'' 23/4/07 27/8/09

Poço do Casinho PC 58400104 **** FDFrQ Rio Açu 22º 27' 39,6'' 43º 05' 40,8'' 31/10/07 27/8/09

Joao Christ JC 58400108 **** FDQ Rio Alcobaça 22º 27' 37,19'' 43º 05' 59,76'' 28/10/07 27/8/09

Pedro do Rio PR 58405000 ***** PPRFDFrQT Rio Piabanha 22º 19' 56'' 43º 08' 01'' 1/8/30 27/8/09

Vila Açu VA **** 2243301 PPR **** 22º 27'  45,20'' 43º 05'  29,30'' 1/11/09 -

Sitio das Nascentes SN **** 2243291 C **** 22º 28' 7,63'' 43º 06' 9,21''

31/10/2007e1

9/4/2016* -

Rocio 2 - Ponte R 58400212 **** FDQ Rio da Cidade 22º 28' 38,70" 43º 15' 24,60" 28/4/10 27/8/09

Rocio 2 - D RD 58400210 2243302 FDFr Rio da Cidade 22º 28' 38,86" 43º 15' 28,95" 1/4/10 -

Rocio 2 - E RE 58400211 ***** PPRFDFrT Rio da Cidade 22º 28' 37,69" 43º 15' 27,66" 1/4/10 -
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Regionalização de vazões 

Em 2017, Serviço Geológico do Brasil - CPRM lançou uma atualização dos estudos de regionalização para a 

bacia do Paraíba do Sul (sub-bacia 58). Os estudos tiveram como base a metodologia consolidada pelo Instituto 

de Pesquisas Hidráulicas – IPH, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul – UFRGS, reunida e apresentada 

em TUCCI (2000). A metodologia foi aplicada apenas para a variável dependente Q95% que foi definida através 

de equações de regressão em função das variáveis independentes, precipitação e/ou área de drenagem com base 

em métricas estatísticas. Mais informações podem ser encontradas em MELLO et al., 2017. 

Os dados fluviométricos utilizados no projeto foram, em sua maioria, da RHN (Rede Hidrometeorológica 

Nacional), gerenciada pela ANA e operada pela CPRM na região, complementados por dados de outras 

entidades. Já os dados pluviométricos utilizados foram somente da RHN consistidos pela CPRM para o Projeto 

Atlas Pluviométrico da CPRM (CPRM, 2010) que produziu as isoietas médias mensais para o Brasil.  

Primeiramente foi realizada a regressão para toda área da sub-bacia 58, constatando-se um melhor ajuste 

utilizando ambas as variáveis, Precipitação Média e Área de Drenagem, com base nas seguintes estatísticas: a 

raiz quadrada do erro relativo médio (RMS), R² e erro relativo linear para cada estação. Depois de ajustada a 

equação para as duas variáveis independentes retirou-se a precipitação media verificando se houve melhora no 

ajuste. As equações de regressão estabelecidas foram lineares ou de potência, simples ou múltiplas.  

Os resultados, da análise de regressão, definiram para Q95% vinte regiões homogêneas e uma região 

indefinida, que abrange a região da sub-bacia do Piraí, responsável pela transposição de vazões que abastece 

grande parte da cidade do Rio de Janeiro. Após a definição das vinte regiões homogêneas foram ajustadas as 

equações regionais para cada uma das regiões bem como definidos os limites de validade para a área de 

drenagem. Para algumas regiões foi possível o uso das equações somente com área, é o caso da região I, X, XIX 

e XX, que apresentaram valor de R² ajustado e o somatório dos erros quadráticos maior na regressão múltipla. 

Outra região é a XVIII, com o ajuste do R² mais preciso usando somente uma das variáveis. As equações de 

regressão regionais são apresentadas na Tabela 1 (MELLO el al., 2017). 

 

Tabela 1 – Equações Regionais Para As Regiões Homogêneas Da Bacia-58 (MELLO el al., 2017) 

Região 

Homogênea 

Equação regional 

sendo: Q(m³/s), A (km²) e P (m) 

 

R² ajustado 

Validade 

Área (km²) 

I  Q95%= 10-2,2610 x A0,9795 x P0,9450 

Q95%= 10-2,1423 x A0,9934 

0,9974 

0,9933 

44 a 2.731 

II  Q95% = 10-3,9393 x A1,2873 x P4,6965 0,9974 30 a 9.860 

III  Q95% = 10-3,0827 x A1,2270 x P2,3806 0,9837 64 a 1396 

IV  Q95% = 10-3,0144 x A1,0873 x P3,6731 0,9955 18 a 805 

V  Q95% = 10-3,2421 x A1,0779 x P5,2049 0,9984 36 a 5.399 

VI  Q95% = 10-3,5733 x A1,2187 x P 4,1909 0,9993 157 a 13.617 

VII  Q95% = 10-3,1868 x A1,0469 x P4,6100 0,9418 377 a 1.427 

VIII  Q95% = 10-2,4447 x A1,1076 x P-0,0172 0,9994 37 a 11.583 

IX  Q95% = 10-4,4494 x A1,3799 x P5,3951 0,9979 174 a 16.109 

X  Q95% = 10-3,0150 x A1,0767 x P3,1103 

Q95% = 10-1,8791 x A0,9876 

0,9983 

0,9936 

48 a 1.816 

XI  Q95% = 10-2,6831 x A1,0790 x P1,7961 0,9989 176 a 3.421 

XII  Q95% = 10-9,7936 x A2,0754 x P16,0225 0,9769 17.737 a 55.576 

XIII  Q95% = 10-2,3424 x A1,0055 x P1,4222 0,9965 151 a 8.615 

XIV  Q95% = 10-2,0485 x A0,7786 x P2,2228 0,9974 52 a 2.063 

XV  Q95% = 10-1,7270 x A0,8509 x P0,2547 0,9864 104 a 1.814 

XVI  Q95% = 10-2,7613 x A0,8899 x P6,1243 0,9982 290 a 3.118 
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XVII  Q95% = 10-6,5717 x A1,2406 x P20,3908 0,9564 315 a 2335 

XVIII  Q95% = 10-2,3964 x A1,0314 x P0,2252 

Q95% = 10-2,3964 x A1,0416 

0,9976 

0,9983 

335 a 8.273 

XIX  Q95% = 10-1,1924 x A0,8557 x P-4,3180 

Q95% = 10-2,3964 x A1,0678 

0,9906 

0,9701 

151 a 1.083 

XX  Q95% = 10-3,3308 x A0,9899 x P8,3356 

Q95% = 10-2,2389 x A0,9495 

0,9861 

0,9517 

772 a 7.285 

 

 

Figura 2: Mapa das Regiões Homogêneas da Sub-Bacia 58 (MELLO et al., 2017). 

 

Para o cálculo da Q95% será utilizada a equação da Região Homogênea XIV onde está inseria a bacia 

representativa do Piabanha, área de estudo desse trabalho. A equação requer dados da área de drenagem a 

montante do ponto de interesse, onde se pretende estimar a Q95%, e a Precipitação Total Anual média (PTAM) 

referente a essa área.  

 

Modelo Hidrológico SWAT 

Um dos estudos que está sendo desenvolvido, atualmente, no âmbito do projeto EIBEX refere-se a calibração 

do modelo SWAT para a bacia representativa do Piabanha. SWAT é um modelo que opera em passo de tempo 

diário e foi desenvolvido para prever o impacto do uso e gestão do solo nos recursos hídricos, sedimentos, e 

cargas químicas agrícolas em bacias não monitoradas. O modelo é computacionalmente eficiente e pode simular 

longos períodos. Para isso, a bacia hidrográfica a ser estudada deve ser dividida em sub-bacias e essas em 

pequenas unidades hidrológicas chamadas HRUs. O mecanismo base do SWAT é o balanço hídrico. Foi 

utilizada a versão ArcSWAT 2012.10.14. A calibração foi realizada para o período de 2007 a 2012, com auxílio 
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do programa de domínio público SWAT-CUP. Mais detalhes da calibração do SWAT para a bacia podem ser 

encontrados em (VILLAS-BOAS, 2018).  

Nesse trabalho foram utilizados os resultados da calibração diária de vazões para as estações Pedro do Rio e 

Parque Petrópolis apresentados, respectivamente, nas Figuras 3 e 4. O Quadro 2 relaciona as características das 

duas estações extraídas da modelagem hidrológica.   

 

Figura 3: Vazões diárias observadas e simuladas na calibração do modelo SWAT para a estação Pedro do 

Rio. 

 

 

Figura 4: Vazões diárias observadas e simuladas na calibração do modelo SWAT para a estação Parque 

Petrópolis. 

 

Quadro 2 – Características dos pontos de interesse do estudo, Pedro do Rio e Parque Petrópolis, extraídas da 

modelagem hidrológica. 

Características ÁREA 

(km
2
) 

PTAM 

(mm) 

Métricas Estatísticas - Calibração SWAT 

ESTAÇÃO NSE PBIAS R2 RSR 

Pedro do Rio - PR 413 1261 0.55 2 0.62 0.67 

Parque Petrópolis - PP 263 1463 0.46 14 0.49 0.73 
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Metodologia 

Para este trabalho a metodologia seguiu as seguintes etapas: 

1. Seleção dos pontos de interesse para cálculo da Q95% e comparação dos métodos – os pontos 

selecionados foram as estações Pedro do Rio e Parque Petrópolis; 

2. Seleção dos dados diários de vazão dos pontos de interesse – foram selecionados os dados diários 

observados e os simulados pelo modelo SWAT no período de 2009-2012 para a estação Pedro do Rio e 

apenas 2011 e 2012 para Parque Petrópolis devido aos grandes períodos de falhas dos anos 2009 e 2010 

(Figuras 3 e 4 respectivamente); 

3. Construção da Curva de Permanência de cada estação usando os dados observados e simulados pelo 

SWAT – a partir do Microsoft Excel - ordenou-se decrescentemente as vazões diárias das estações, sem 

estabelecimento de intervalos de classe, e então acumulou-se as frequências no sentido da maior vazão 

para a menor, para obtenção das abcissas da curva. A curva de permanência relaciona a vazão e a 

frequência com a qual os valores ocorreram ao longo do tempo, maiores ou iguais ao valor da ordenada.  

4. Estimativa da Q95% a partir dos dados observados e simulados pelo modelo SWAT - os valores foram 

obtidos com a função percentil do Excel, aplicada às vazões ordenadas. 

5. Cálculo das áreas de drenagem dos pontos de interesse – Foram utilizadas as áreas estimadas na 

modelagem hidrológica; 

6. Cálculo da Precipitação Total Anual média (PTAM) para as áreas das duas estações – foram utilizados 

os valores de precipitação calculados através do modelo hidrológico SWAT com base nas estações 

pluviométricas fornecidas; 

7. Estimativa da Q95% a partir da equação de regionalização usando as áreas de drenagem e a PTAM; 

8. Comparação das estimativas da Q95% pelos diferentes métodos. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

As Figuras 5 e 6 apresentam as curvas de permanência das estações Pedro do Rio e Parque Petrópolis, 

respectivamente, com base nos dados observados e simulados.  

 

 

Figura 5 – Curva de permanência de Pedro do Rio com base nos dados observados e simulados no modelo 

SWAT. 
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Figura 6 – Curva de permanência de Parque Petrópolis com base nos dados observados e simulados no 

modelo SWAT. 

 

É possível observar que para ambas as estações a curva a partir dos dados simulados ficou bem similar a dos 

dados observados. A seguir, foi possível estimar os valores da Q95%, apresentados no Quadro 3. Foi calculado o 

erro percentual entre os dados observados e os simulados (Erro (%) – Modelagem) onde nota-se um erro menor 

para a estação Pedro do Rio, 16%. 

Em seguida, com base na Equação de regionalização da Região Homogênea XIV (Tabela 1), nas áreas e 

precipitação total anual média (Quadro 2), foi estimada a Q95% para os dois pontos de interesse (Quadro 3). 

Nesse caso, observa-se um erro maior para a estação Pedro do Rio, 59% do que para Parque Petrópolis, 34%. 

Comparando-se os dois métodos utilizados para estimativa da Q95%, Modelagem Hidrológica e 

regionalização, observam-se erros menores, para ambas estações, usando-se a modelagem hidrológica. 

Quadro 3 – Valores de Q95% estimados e erro percentual em relação aos dados observados. 

 

  

CONCLUSÕES 

A estimativa da vazão mínima de uma bacia hidrográfica é fundamental para o entendimento da sua 

disponibilidade hídrica e para uma série de ações relacionadas ao gerenciamento de recursos hídricos. Nesse 

trabalho foram comparados dois métodos de estimativa da vazão de permanência Q95% que normalmente é 

calculada a partir dos dados observados de uma estação fluviométrica. 

Para esse trabalho, foram selecionadas duas estações da bacia representativa do rio Piabanha, afluente do rio 

Paraíba do Sul, monitorada pelo Serviço Geológico do Brasil – CPRM através do projeto EIBEX. Para ambas as 

estações, a vazão Q95% estimada através da modelagem hidrológica, com base na calibração do modelo SWAT, 

apresentou menores erros relativos percentuais do que aquela estimada pela equação de regionalização quando 

comparada com a calculada através dos dados observados. 

Vale ressaltar, quanto maior a série de dados de vazões diárias da estação mais representativo é o valor da 

Q95%. 

Pedro do Rio - PR 3.97 4.60 1.63 16 59

Parque Petrópolis - PP 2.43 3.10 1.60 27 34

Q95% (m
3
/s) 

Dados observados

Q95%  (m3/s) 

Dados simulados

Q95%  (m3/s) 

Regionalizaçao

Erro (%) -

Modelagem

Erro (%) -

RegionalizaçãoESTAÇÃO
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Resumo – Em estudo anterior de regionalização de vazões mínimas do rio Paraibuna (MG), afluente do rio 

Paraíba do Sul pela margem esquerda, foram definidas duas sub-regiões homogêneas: a sub-bacia do curso 

principal e a de seu afluente Preto. Foi aplicado o método da cheia índice às séries anuais de vazão mínima 

média de diversas durações, no qual as médias de longo termo foram usadas como fator de adimensionalização 

das respectivas séries e para avaliar sua correlação com área de drenagem, duração das vazões e precipitação 

média anual em cada bacia de contribuição. Neste trabalho, é proposta uma metodologia para a verificação da 

delimitação anterior com base em características do reservatório subterrâneo, como a constante de recessão do 

escoamento e a recarga subterrânea anual, inferidas dos hidrogramas diários. Adotou-se o procedimento para 

todos os anos do histórico de todas as estações fluviométricas, metade com mais de 40 anos de dados. A análise 

estatística das séries das recargas anuais sugeriu uma só distribuição média de probabilidades para as duas sub-

regiões, como no estudo original. Os valores médios de longo período das recargas apresentaram boa correlação 

com índices atribuídos aos tipos de solo e às classes de litologia, confirmando a delimitação das duas sub-

regiões.  

Abstract – In a previous regional analysis of minimum flow in Paraibuna river (MG), a tributary of Paraiba 

do Sul on its left bank, two homogeneous regions were defined: the main river watershed and the one of its 

tributary Preto. The index flood method was applied to the of annual series of mean minimum flow of varied 

duration and their long term mean values were used as the factor to normalize the annual values and were tested 

for correlation with drainage area, flow duration and averaged precipitation annual totals over the watershed. In 

this paper, a methodology is proposed to verify the previous delimitation of the homogeneous regions based on 

hydrogeological characteristics that are inferred after daily hydrograms. The procedure was adopted for all years 

of the time series of all stream gages, half of them having more than 40 years of observed data. The statistical 

analysis of annual ground-water recharge suggested only one mean probability distribution for both regions, as 

already proposed in the original study. The long term mean recharge values presented strong correlation with 

indices attributed to soil types and classes of lithology, confirming the delimitation of both regions. 

Palavras-chaves: coeficiente de recessão; recarga subterrânea e regionalização. 
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INTRODUÇÃO 

A análise regional das vazões mínimas dos cursos d’água da bacia do rio Paraíba do Sul (CPRM, 2002) foi 

elaborada para apoiar órgãos gestores de recursos hídricos, na determinação da disponibilidade hídrica natural ao 

longo dos cursos d’água da bacia, em processos de concessão de outorgas de uso da água. Como limites 

inferiores para a disponibilidade hídrica natural, no balanço disponibilidade-demanda, geralmente adotam-se 

valores correspondentes a um percentual da vazão mínima anual de 7 dias de duração e 10 anos de recorrência 

(Q7,10) ou da vazão de 95% ou 90% de permanência, obtidas da curva permanência de vazões diárias. São valores 

de referência para caracterização da vazão mínima de um curso d’água num determinado trecho.  

Os estudos de regionalização revelaram 13 regiões homogêneas que coincidem com as 13 unidades 

geomorfológicas sob as quais se pode dividir a bacia. A definição das regiões baseou-se em análise de regressão 

múltipla das vazões mínimas médias de longo período de diversas durações, tendo como variáveis independentes 

a duração das vazões, a área de contribuição a cada estação fluviométrica e sua precipitação média anual. Além 

disso, a análise estatística das séries de vazões mínimas de diversas durações resultou na definição de 

distribuições regionais médias de probabilidades, que por sua vez também indicaram ou confirmaram as regiões 

homogêneas. A metodologia adotada em CPRM (2002) é conhecida como método da cheia índice ou index-

flood method. 

Na premissa de que as vazões dos cursos d’água, em épocas de estiagem em uma bacia hidrográfica, são 

mantidas pelo escoamento subsuperficial, é proposta uma metodologia de regionalização complementar para 

confirmação das regiões homogêneas considerando características do reservatório subterrâneo. 

OBJETIVOS 

O principal objetivo do presente trabalho foi testar, na regionalização das vazões mínimas, a validade da 

utilização de índices característicos do reservatório de água subterrânea, derivados dos hidrogramas de vazões 

superficiais observadas, considerado todo o histórico disponível de vazões para minimizar as incertezas em sua 

determinação. Como objetivo secundário, avaliou-se também a influência dos tipos de solo e da litologia sobre o 

escoamento de base observado nas diversas estações fluviométricas, através da análise espacial de mapas 

temáticos em ambiente de sistema de informação geográfica. Por fim, pretendeu-se avaliar a possibilidade de 

utilização da metodologia para propor a otimização da rede fluviométrica, com base na análise da variabilidade 

espacial das características fisiográficas que condicionam o escoamento base. 

MATERIAIS E MÉTODOS 

Foram estudadas apenas duas das 13 regiões previamente definidas como homogêneas para vazões mínimas 

superficiais, as regiões chamadas Va e Vb (Figura 1). Essas regiões constituem a sub-bacia do rio chamado 

Paraibuna Mineiro, cuja bacia hidrográfica tem área total de 8,572km². 

Figura 1: Localização da sub-bacia do rio Paraibuna Mineiro 
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Segundo Fetter (1994), a recessão do escoamento base de uma bacia hidrográfica é uma característica 

hidromórfica, função da topografia, do padrão de drenagem, dos solos e da geologia.  

Tucci (2000) diz que a análise das vazões mínimas deve ter em consideração a hidrogeologia da bacia 

hidrográfica. Embora advirta para o cuidado em se evitar o uso de variáveis independentes que possam introduzir 

mais incerteza ao processo de estimativa das vazões, dando como exemplo o coeficiente de recessão do 

escoamento base, que apesar de fortemente relacionado às vazões mínimas, normalmente, é estimado de forma 

muito aproximada com o estabelecimento de um valor médio para toda a bacia. 

Para minimizar tais incertezas, a primeira medida foi analisar todos os dados disponíveis de vazões médias 

diárias, que na região escolhida correspondem a 19 estações fluviométricas com, em média, 20 anos de 

observação, sendo que 10 das estações dispõem de mais de 40 anos de dados observados. Dos hidrogramas 

superficiais foram então estimadas características do reservatório subterrâneo ao longo da bacia. 

Considerou-se o escoamento base como a depleção de um reservatório linear, como no esquema da Figura 2, 

com apenas uma saída, a vazão de estiagem, e nenhuma entrada (precipitação nula durante a estiagem).  

Figura 2: Esquema do reservatório subterrâneo linear (Fonte: Canedo, 1989) 

 

 

 

 

 

 
Pela equação da continuidade    

P – B = dS/dt          equação (1) 

onde 

B = KS                                                              equação (2)                                                                

Fazendo P = 0 em períodos de estiagem resulta 

-KS = dS/dt          equação (3) 

Considerando-se B igual à vazão superficial Q0, a vazão no início do período de recessão seria 

Q0 = KS0 

Integrando-se a Equação (3) entre o instante inicial da recessão e um tempo t, a vazão ao final de um tempo t 

resulta 

 Qt = Q0 e-Kt           equação (4) 

onde 

Qt em m3/s             vazão em determinado tempo desde o início da recessão 

t    em dia          tempo decorrido desde o início da recessão 

K   em dia-1             constante de recessão da bacia 

Fazendo-se a anamorfose logarítmica da equação (4) resulta 

ln Qt = lnQ0 – Kt           equação (5) 

que é a forma usada na análise de regressão para ajustar a equação que relaciona o escoamento base ao tempo 

decorrido desde seu início. A inclinação da reta seria a própria constante de recessão (dia -1) e a interseção da 

reta, o logaritmo da vazão Q0 (m3/s) inicial da recessão. 

Nos hidrogramas diários com as ordenadas (vazões) em escala logarítmica, o ramo da curva identificada 

como recessão do escoamento apresenta tendência linear. É possível, assim, ajustar-se uma equação de regressão 

aos pontos do trecho correspondente à recessão, período identificado do dia da vazão mínima anual retrocedendo 

 P 

S 

B 
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até o dia do início da recessão. Este início fica definido com a reta traçada do dia do mínimo, que é conhecido, 

retrocedendo, até que esta encontre o hidrograma.  

A recarga anual pode ser estimada, segundo Fetter (1994), pela diferença entre a descarga potencial no início 

de um dado período de recessão e a descarga potencial remanescente ao final do período de recessão do ano 

anterior. A recarga é considerada como o volume anual de recarga do aquífero. 

Vanual  = [Q0 (inicial do ano 2) – Qt (final do ano 1)]       equação (6) 

A disponibilidade hídrica subterrâneas pode ser calculada com base na estimativa da recarga anual a ser 

inferida por diversos métodos. Em USGS (2018) é possível encontrar 16 deles, com aplicativos correspondentes 

disponíveis para uso. Os métodos são divididos em cinco categorias, em função dos dados de entrada utilizados: 

balanço hídrico, zona não saturada, água subterrânea, regionalização e vazões fluviométricas. Em Risser et al. 

(2005), são experimentados métodos das quatro categorias em uma pequena bacia com embasamento rochoso 

fraturado no leste dos EUA, com a conclusão de que é importante comparar os métodos, o do balanço hídrico 

que estima a recarga potencial com o que estima o escoamento base com separação do hidrograma. Combalicer 

et al. (2008) compararam seis métodos da categoria vazões fluviométricas, que separam os escoamentos no 

hidrograma, para estimativa da recarga em uma pequena bacia florestada na Coréia do Sul, concluindo que dois 

deles tiveram melhores resultados, mas que todos deveriam ser testados em outras bacias do país que dispõem de 

monitoramento de poços. Ebrahin et al. (2016) estimaram a recarga também para uma pequena bacia, porém na 

África do Sul, com objetivo de outorga de direito de uso e considerações sobre restrições para garantir a vazão 

ecológica. Zuecco et al. (2017) utilizaram ainda traçadores ambientais e apresentaram considerações sobre 

conectividade, patamares e histerese na análise dos escoamentos. No presente trabalho, a recarga anual e a 

constante de recessão foram estimadas analisando-se vazões fluviais em planilha eletrônica. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Foram calculadas as recargas para todos os anos do histórico de dados das 19 estações. Para cada série 

estabelecida, calcularam- se as freqüências de ocorrência e sua distribuição empírica de probabilidades. 

Nas Figuras 3 e 4 são mostrados hidrogramas característicos das duas regiões onde, à fase de recessão do 

escoamento foram ajustadas equações de retas cujo coeficiente angular representa a constante de recessão do 

escoamento. As constantes de recessão das duas regiões apresentaram faixas distintas de valores médios de 

longo termo, KVa = (0,00374; 0,00784) e KVb= (0,00293; 0,00458), possivelmente em função da diversidade de 

relevo. Observa-se que a região Va é montanhosa, com declividades mais íngremes que a região Vb. Os tempos 

do escoamento base em dias para Va e Vb variam, respectivamente, entre (126; 168) e (140; 204). 

Figura 3 – Hidrograma de uma estação na região Va (mais montanhosa) 
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Figura 4 – Hidrograma de uma estação na região Vb (mais plana) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

A variação temporal dos coeficientes de recessão é apresentada na Figura 5. Verifica-se que os valores para a 

região Va, marcadores quadrados, são mais elevados que os marcadores triângulos da região Vb. 

 
Figura 5: Variação do coeficiente de recessão ao longo do histórico de dados 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Os volumes de recarga anual do aquífero foram estimados pela diferença entre a descarga potencial no início 

de um dado período de recessão e a descarga potencial remanescente ao final do período de recessão do ano 

anterior. Essa diferença foi determinada para todos os anos do histórico de dados das 19 estações e sua variação 

pode ser vista na Figura 6, que apresenta valores específicos para possibilitar a comparação entre as séries, pois a 

recarga é fortemente dependente da área de drenagem. As descargas específicas também são maiores na região 

Va. 
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Figura 6: Variação da recarga específica anual ao longo do histórico de dados 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Os resultados em termos de valores médios de longo período para todas as estações são apresentados na 

Tabela 1. As células sombreadas na Tabela 1 correspondem às estações da região Va e as demais correspondem 

às estações da região Vb. 

Tabela 1: Resultados da análise da recessão do escoamento médias de longo período 

Código da 
estação Valores da recarga anual 

Características da 
recessão 

Precipitação 
anual 

Área de 
drenagem 

Região 

 
Média 
(m3.s-1) 

Sdv 
(m3.s-1) 

Específica 
(m3.s-1.km-2) K (dia-1) t (dias) 

(mm) (km2) 
 

58470000 3,10 2,61 0,00841 -0,00293 143 1.505 369 Vb 

58480000 7,96 4,50 0,00809 -0,00325 157 1.504 984 Vb 

58512000 16,60 9,35 0,00968 -0,00366 183 1.629 1.714 Vb 

58514000 30,55 21,37 0,01461 -0,00434 204 1.613 2.091 Vb 

58516000 24,22 12,06 0,01085 -0,00426 152 1.609 2.231 Vb 

58519000 31,66 14,31 0,00873 -0,00406 140 1.552 3.627 Vb 

58520000 41,57 32,67 0,01140 -0,00403 163 1.551 3.647 Vb 

58525000 2,62 0,95 0,02571 -0,00784 129 2.116 102 Va 

58530000 6,42 1,85 0,02237 -0,00731 126 2.076 287 Va 

58535000 8,99 3,38 0,02183 -0,00663 135 2.060 412 Va 

58542000 6,29 2,44 0,01768 -0,00604 138 1.896 356 Va 

58550001 35,90 14,53 0,01991 -0,00601 157 1.849 1.803 Va 

58560000 1,16 0,59 0,00654 -0,00481 136 1.291 177 Va 

58573000 1,85 0,78 0,00742 -0,00381 149 1.417 249 Va 

58578000 5,04 1,88 0,00798 -0,00374 163 1.345 632 Va 

58585000 53,96 15,41 0,01730 -0,00570 168 1.667 3.119 Va 

58590000 57,42 12,13 0,01695 -0,00582 163 1.634 3.387 Va 

58610000 6,72 4,21 0,00860 -0,00417 166 1.291 781 Vb 

58620000 89,05 48,55 0,01039 -0,00458 152 1.531 8.572 Vb 

 
Calcularam- se também a freqüência de ocorrência e a distribuição empírica de probabilidades para cada 

série de recarga anual. Pode-se ajustar uma só distribuição média válida para as duas regiões, pois as 
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distribuições adimensionalizadas pelas médias de longo período apresentam aproximadamente a mesma 

tendência (Figuras 7 e 8). Este comportamento semelhante na distribuição de probabilidades já havia se 

verificado para as vazões mínimas. 

Figura 7: Recarga subterrânea anual adimensional x Tempo de retorno (anos) 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

Figura 8: Recarga subterrânea anual adimensional x Y (variável reduzida função de Tr) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
Com a análise dos mapas de geologia e solos da bacia em escalas 1:1.000.000 e 1:250.000, respectivamente, 

em ambiente de sistema de informação geográfica - SIG, estabeleceu-se uma hierarquização da litologia e tipos 

de solo quanto à favorabilidade hidrogeológica na manutenção das vazões fluviais pelo escoamento base. Os 

mapas reclassificados de acordo com o grau atribuído à favorabilidade à geração de escoamento base são 

apresentados na Figura 9, mapa correspondente à litologia, e na Figura 10, mapa correspondentes a tipos de 

solos. 

 

 

BACIA 58 - sub-bacias Va e Vb

Distribuições empíricas de recarga anual  adimensionalizada

-1

0

1

2

3

4

5

0 20 40 60 80 100 120

Tr

re
c
a
rg

a
 a

d
im

e
n

s
io

n
a
l

58470000
58480000
58512000
58514000
58516000
58519000
58520000
58525000
58530000
58535000
58542000
58550001
58560000
58573000
58578000
58585000
58590000
58610000
58620000

BACIA 58 - sub-bacias Va e Vb
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Figura 9: Mapa geológico com a litologia classificada quanto à favorabilidade hidrogeológica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Figura 10: Mapa de solos classificados quanto à favorabilidade hidrogeológica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No recorte da bacia do rio Paraibuna, o mapa de litologia original distinguia 19 Lito tipos em sua legenda, 

que foram reduzidas a 9 classes em termos de favorabilidade hidrogeológica, notas inteiras no intervalo (25; 80); 
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e o mapa de tipo de solos original apresentava seis classes de descrição em sua legenda, que foram reduzidas a 

três classes em termos de favorabilidade hidrogeológica, notas inteiras 7, 8 e 9. 

A reclassificação dos mapas gerou valores atribuídos a cada feição, novas legendas, que foram utilizados em 

análise de regressão múltipla com o valor médio de longo termo da recarga, calculado para o local de cada 

estação. Testaram-se, como variáveis independentes as combinações: A (área), A e P (precipitação anual), A e S 

(tipo de solo), e A e G (litologia), para o conjunto das duas regiões e para cada uma separadamente (Tabela 2). 

Tabela 2: Resultados da análise de regressão múltipla para a recarga anual 

 Parâmetro Região V Região Va Região Vb 

R múltiplo 0,9414 0,9917 0,9544 0,5520 0,9322 0,9983 0,9737 0,9351 0,9875 0,9896 0,9914 0,9861 

R-Quadrado 0,8863 0,9834 0,9109 0,3047 0,8690 0,9967 0,9480 0,8744 0,9752 0,9792 0,9830 0,9724 

R-quadrado 
ajustado 0,8796 0,9814 0,8998 0,2177 0,8526 0,9957 0,9332 0,8385 0,9716 0,9723 0,9773 0,9632 

Erro padrão 0,1918 0,0754 0,1750 0,4888 0,2308 0,0393 0,1554 0,2416 0,0762 0,0752 0,0681 0,0868 

F 132,50 475,11 81,78 3,51 53,07 1048,21 63,84 24,37 274,72 141,49 173,18 105,64 

Observações 19 19 19 19 10 10 10 10 9 9 9 9 

Interseção 
-

1,8262 
-

2,5688     
-

2,0093 -2,7354     
-

2,3010 
-

2,3893     

Log (A) 0,9714 1,0317     1,0656 1,1030     1,0915 1,0597     

Log (P)   2,6820       2,6799       1,0433     

Interseção     
-

0,1627       0,4218       0,0868   

Log (A)     1,0607       1,3587       1,0810   

Log Solos     
-

2,0805       
-

3,4979       
-

2,5266   

Interseção       
-

4,6149       
-

1,0753       
-

0,7009 

Log (A)       0,0031       1,1802       1,0985 

Log 
Geologia       3,5339       

-
0,7760       0,3600 

 

Os melhores resultados foram para as regiões em separado. Para a região Va a melhor combinação foi para A 

e P e a inclusão da classificação da litologia não contribuiu para a melhoria dos resultados, em relação à 

regressão com área somente, mas a introdução da variável solo melhorou o resultado, ainda inferior à 

combinação A e P. Para Vb, ambos o solo e a geologia aperfeiçoam os resultados da regressão individualmente, 

sendo que o solo um pouco mais até que a combinação A e P.  

CONCLUSÃO 

Os resultados confirmam a delimitação prévia das duas regiões e mostram um potencial para utilização da 

informação obtida dos dados da rede fluviométrica existente, para inferir características do reservatório de água 

subterrânea, com menos incerteza quando se analisam os dados diários de todo o histórico disponível. 

Os resultados da análise da variação espacial da geologia e dos solos na bacia também podem sugerir a 

localização ótima para novas estações fluviométricas, com vistas a monitorar áreas de contribuição conforme os 

tipos de litologia e classes de solo e possibilitar melhor estudar a interface água de superfície - água subterrânea. 

A delimitação de regiões homogêneas em estudos da regionalização de vazões superficiais, que não levaram 

em conta as características do escoamento base, refletiu a diversidade de litologia e de solos presentes na bacia 

hidrográfica e foi confirmada pela regionalização das características do escoamento base empreendida neste 

trabalho.  

Assim, sugere-se que resultados de estudos de regionalização de vazões mínimas superficiais possam 

subsidiar o estabelecimento de uma rede de monitoramento de água subterrânea, indicando os possíveis limites 

das formações a serem monitoradas e orientando a escolha de determinados poços de águas subterrânea já 

existentes para integrar a rede de observação, de acordo com as regiões homogêneas previamente definidas. 

A metodologia testada neste trabalho parece adequada para análise regional de vazões mínimas de referência 

(Q7,10 e Q95) para inferir, dos dados da rede fluviométrica, características hidrogeológicas de uma bacia, com 

menos incerteza quando se analisam os dados diários de todo o histórico disponível. 
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As informações obtidas sobre o escoamento base são também úteis na estimativa do volume explotável de 

águas subterrâneas em uma bacia hidrográfica. São usadas, por exemplo, no procedimento chamado de cálculo 

das reservas ativas que se baseia em análise de dados fluviométricos superficiais para obter os coeficientes de 

recarga e estabelecer a disponibilidade hídrica dos aquíferos livres. Trata-se de um procedimento para 

estabelecer valor máximo para a extração de águas subterrâneas que não reduza o escoamento superficial nos 

períodos de estiagem, que é mantido pelo fluxo de base, e assim não impactar a disponibilidade hídrica 

superficial, tendo em conta as vazões ecológicas ou demandas do ecossistema aquático. 

Seria interessante, em trabalhos futuros, estabelecer outros procedimentos complementares e avaliar 

ferramentas disponíveis, como algumas das citadas neste trabalho, para a estimativa da recarga subterrânea na 

bacia do rio Paraibuna Mineiro. 
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RESUMO 

O presente trabalho busca mapear e identificar os locais de cruzamento entre o sistema viário e a hidrografia 

obtendo o Índice de Fragilidade Pontual (IFP) (MIOLA, 2013), obtido pelos cruzamentos da rede de drenagem 

ordenada com a rede viária classificada, bem como a aplicação de álgebra de mapas sobre uma sub-bacia 

hidrográfica predominantemente rural. A operacionalização deste cruzamento deu-se através das ferramentas do 

QGIS, que permitem usar campos das tabelas de atributos das camadas vetoriais classificadas e multiplicá-las 

entre si através da calculadora de campo. Para isso, é necessário fazer previamente à interseção das feições 

lineares, preservando as variáveis de ambas as camadas na feição resultante. Sobre a nova feição pontual. O 

resultado dessa operação é o Índice de Fragilidade Pontual (IFP). Esse índice representa em termos práticos a 

materialização das estruturas que ocorrem na sub-bacia, bem como o grau do risco inerente ao problema da falta 

de mobilidade rural. Pode-se concluir que esse indicador tem um método de obtenção de baixa complexidade, 

dependendo apenas da obtenção de bases cartográficas fidedignas à análise espacial em questão. Também, 

conclui-se que ao proceder a uma multiplicação vetorial entre as feições espaciais hidrografia e sistema viário, 

reproduz-se uma analogia matemática-computacional perfeitamente condizente à realidade observada na 

natureza. Os pontos resultantes desse cruzamento têm em si atributos espaciais que possibilitam inferir sobre as 

fragilidades que podem influenciar a mobilidade das pessoas que dependem das estruturas, principalmente as 

viárias. Com base nos resultados apresentados, pode concluir que a sub-bacia do Arroio Curuçu tem um grau de 

fragilidade pontual no seu sistema viário predominantemente entre baixo e médio, visto que o maior número de 

cruzamentos encontra-se nessas duas classes de IFP. 

PALAVRAS-CHAVE: Índice de Fragilidade Pontual; Ordem de Strahler; Sistema Viário. 

 

INTRODUÇÃO 

Políticas de planejamento requerem unidades espaciais de planejamento e as bacias hidrográficas são ótimas 

unidades espaciais para este fim visto que as mesmas preenchem vários requisitos que são fatores decisivos para 

o planejamento de uma gama extensa de atividades, além é claro do planejamento hídrico. De acordo com 

Teodoro et. al. (2007, p. 137):  

A Política Nacional de Recursos Hídricos, instituída pela Lei nº 9.433, de 8 de 

janeiro de 1997, incorpora princípios e normas para a gestão de recursos hídricos 

adotando a definição de bacias hidrográficas como unidade de estudo e gestão.  

Citando ainda Magalhães Jr. (2007): 

As bacias hidrográficas são unidades espaciais de dimensões variadas, onde se 

organizam os recursos hídricos superficiais em função das relações entre a estrutura 

geológica-geomorfológica e as condições climáticas. Vêm sendo adotadas como 

áreas preferenciais para o planejamento e gestão dos recursos hídricos, sendo que, a 

partir de 1980, a modernização dos modelos de gestão da água passou a incorporar o 

conceito de sustentabilidade, fazendo com que a gestão ambiental e da água 
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tivessem sua importância reforçada nas políticas públicas de desenvolvimento de 

numerosos países. 

Alguns desses fatores de decisão que geralmente as bacias hidrográficas delimitam bem ou mesmo possuem 

como características são: geomorfologia, geologia, pedologia, hidrologia, etc. Tais fatores permitem diversas 

análises e caracterizações, entre elas o planejamento e a implantação de estrutura viárias. De acordo com Cysne, 

Santos e Pereira (2010, p. 1): 

Uma das principais unidades de estudo e modelo de gestão dos recursos hídricos são 

as bacias hidrográficas, pois, a partir delas é possível elaborar planejamentos 

territoriais que evitem ou minimizem tanto os problemas sociais (decorrentes das 

enchentes, deslizamentos...), quanto os problemas ambientais (desmatamentos, 

poluição, aterros das nascentes etc.) tão comuns nos dias atuais. 

A conceituação de bacia hidrográfica possui basicamente um único conceito que a define que segundo 

Christofoletti (1980, p. 102): 

É definida como a área drenada por um determinado rio ou por um sistema fluvial. 

A quantidade de água que atinge os cursos está na dependência do tamanho da área 

ocupada pela bacia, da precipitação total e de seu regime, e das perdas devidas à 

evapotranspiração e à infiltração. 

Entretanto sub-bacias e microbacias possuem variações de interpretação de autor para autor, tendendo sempre 

para o fator chave levado em consideração como fatores ambientais, ecológicos ou mesmo dimensional. Para 

Faustino (1996) sub-bacias são classificadas como áreas menores que 700 km² e maiores que 100 km² e as 

microbacias como áreas menores que 100 km².   

Nesse sentido os estudos das bacias hidrográficas fornecem elementos importantíssimos para o 

dimensionamento das estruturas viárias de uma dada localidade, visto que a hierarquia fluvial condiciona os 

tipos de estruturas a serem construídas. Pode-se dizer, também, que analisar a hidrografia em função de índices 

de ordem fluvial leva ao entendimento acerca da ocupação e do uso dos recursos hídricos nas bacias 

hidrográficas. Canais fluviais de maior ordem, teoricamente, podem ser usados como hidrovias, onde, desde os 

tempos iniciais da interiorização do Brasil, nos séculos passados, os rios foram os principais meios de ligação 

entre pessoas de comunidades distantes. 

Atualmente, as estradas não pavimentadas desempenham um importante papel para a mobilidade das 

comunidades rurais, permitindo o transporte de matérias-primas, escoando a produção e fazendo a ligação entre 

as demais localidades (CUNHA, 2011).  No entanto as estradas rurais são, na maioria das vezes, fontes de 

sedimentos para os rios, que por vezes ocasionam o rompimento ou obstrução das estruturas presentes nos 

cruzamentos.  

As bases cartográficas digitais e Sistemas de Informações Geográficas vêm sendo cada vez mais utilizadas 

para o planejamento visto a sua capacidade de manipulação e análises de respostas rápidas e fidedignas. Segundo 

Paulino e Carneiro (1998 apud Silveira, Carneiro e Portugal, 2008), de forma bem fácil, podemos conceituar 

uma base cartográfica como sendo uma “representação cartográfica dos aspectos ambientais, produzida com 

aplicação de métodos cartográficos de transformação de superfícies apoiados no referencial geodésico único, 

representada inicialmente em um formato analógico”. Uma base digital simples permite gerar dados para, por 

exemplo, a caracterização morfométricas de uma bacia que segundo Teodoro et. al. (2007, p. 137) “é um dos 

primeiros e mais comuns procedimentos executados em análises ambientais, e tem como objetivo elucidar as 

várias questões relacionadas com o entendimento dinâmica local e regional”. Assim, o presente trabalho tem 

como objetivo avaliar o Índice de Fragilidade Pontual das estradas rurais da sub-bacia do Arroio Curuçu, no 

município de Santiago, RS.  

 

MATERIAIS E MÉTODOS 

Tendo em vista que bacias hidrográficas são unidades espaciais de planejamento muito utilizadas em vários 

estudos de análise ambiental, planejamento territorial, recursos hídricos, pedologia, geomorfologia, ocupação 

antrópica, economia, etc., torna-se de grande utilidade ferramentas de Sistemas de Informações Geográficas que 
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possam simular algumas características de análise a priori que forneçam informações confiáveis iniciais para 

uma posterior análise aprofundada. Sendo assim, utilizou-se o software livre, QGIS v.2.14.20 com a finalidade 

de gerar um modelo hidrologicamente consistente, emulado dentro do mesmo o SAGA GIS para então delimitar 

a bacia hidrográfica e seus demais atributos. Assim, utilizou-se duas cenas, 29s555 e 28s555, SRTM (Shuttle 

Radar Topographic Mission) de 30 (trinta) metros de resolução espacial com suas depressões corrigidas pelo 

TopoData do INPE (Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais) representando modelo digital de elevação 

topologicamente consistente que cobriam a área de estudo, no caso o município de Santiago-RS, com ênfase para 

a bacia do arroio Curuçu localizada entre as coordenadas geográficas   29°12'16.51"S  e  29°12'16.51"S e  

29°17'46.47"S  e  54°49'3.36"O (Figura 1). Nessas cenas aplicou-se, então, uma sequência de procedimentos 

específica nos dois aplicativos de SIG: QGIS v.2.14.20 e SAGA GIS para a geração do modelo hidrologicamente 

consistente. 

Figura 1: Mapa de localização da sub-Bacia do Arroio Curuçu, Santiago, RS. 

 

No QGIS emulou-se o SAGA GIS para utilizar-se o algoritmo Channel Network and Drainage Basins 

(Figura 2), contido na ferramenta Terrain Analysis. O SAGA GIS (System for Automated Geoscientific Analyses) 

é um software de GIS que funciona com provedor de algoritmos livre, híbrido e multiplataforma, podendo ser 

instalado no QGIS como um plug-in. O SAGA GIS provê vários métodos geocientíficos divididos em pacotes 

também chamados de bibliotecas de módulo (QGIS, s/d). 

Figura 2: Janela com a rotina do QGIS-SAGA GIS utilizada na delimitação da bacia e rede de drenagem. 
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Para que possamos extrair as variáveis morfométricas é indispensável realizar um pré-processamento 

cartográfico, visto que os dados originais dos MDEs, quando feito o download do TopoData INPE o datum sobre 

o qual foram obtidos os dados da missão SRTM foi o WGS 84 com  coordenadas geográficas de 

georreferenciamento dos dados brutos.  O pré-processamento seguiu a seguinte sequência: (a) mosaico das cenas 

no sistema de coordenas e datum original, no caso WGS84, (b) reprojetar o mosaico na projeção UTM Fuso 21S 

Zona J e (c) extrair o MDE a partir do limite de Santiago, RS. 

No processamento dos dados no SAGA GIS é importante frisar o uso do algoritmo do Fill (do inglês, 

preencher) para corrigir as depressões presentes nos MDE’s, que de acordo com Mendes e Cirilo (2001 apud 

Sobrinho et. al.), caracterizam-se por áreas rodeadas de pixels com altitudes superiores aos de uma depressão. 

Posteriormente se fez todo o processo de geração da rede de drenagem no algoritmo Channel Nework and 

Dranaige Basins, que se compõe das seguintes etapas: (i) definição do limiar (Theshold), como o parâmetro para 

a geração da delimitação da bacia e da rede de drenagem, sendo utilizado um valor de 5 (cinco); (ii) direção de 

fluxo (Flow Direction); (iii) conexão do fluxo (Flow Connectivity); (iv) ordem dos canais (Strahler Order); (v) 

bacia de drenagem (Drainage Basins); (vi) geração da rede de canais (Channels) e por último; (vii) as 

confluências (Junctions). É importante destacar que o processo no  SAGA GIS se faz a automaticamente a partir 

do MDE, do Threshold e do Flow Direction. Estes dois últimos são os únicos parâmetros obrigatórios no 

algoritmo, uma vez que podemos escolher (marcar/desmarcar) quais produtos quer se gerar. 

No tocante aos algoritmos do SAGA GIS é importante observar, que toda vez que mudamos o valor do limiar 

se faz necessário a criação de uma nova pasta, para onde são direcionados os novos arquivos gerados. Esse 

procedimento se faz necessário para que ocorra de forma satisfatória, uma vez não feita verificou-se a não 

geração dos novos produtos.  

Para podermos realizar o cruzamento da hidrografia ordenada proveniente do MDE, com o sistema viário 

classificado utilizou-se como apoio a base cartográfica vetorial contínua do Rio Grande do Sul, em coordenadas 

na projeção Universal Transversa de Mercator (UTM) – fuso 21S, na escala 1:50000, disponível no site 

Laboratório de Geoprocessamento do Centro de Ecologia da Universidade Federal do Rio Grande o Sul 
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(UFRGS), conforme HASENACK, H.; WEBER, E.(org.). Entretanto, tais dados, retratam uma realizada 

desatualizada, fato que exigiu a atualização com base no Open Street Map e Google Earth. Ambos os conjuntos 

de dados foram integrados em uma única camada do SIG e, a partir dessa compilação, fez-se a vetorização dos 

trechos de acessos às propriedades rurais e a classificação, adaptada conforme o Ministério da Defesa (2008): 

como segue: 

 Classe 1: Rodovias pavimentadas - Rodovias de revestimento sólido (asfalto, concreto ou calçamento), 

com um número variado de faixas, sem separação física entre as pistas de tráfego; 

 Classe 2: Estradas não pavimentadas - Estradas transitáveis durante o ano com revestimento solto ou 

leve, que permite o tráfego mesmo em época de chuvas, com um número variável de faixas; 

 Classe 3: Estradas de tráfego periódico - Estradas transitáveis somente em tempo bom e seco, com 

revestimento solto ou sem revestimento e largura mínima de 3,0m; são estradas com conservação 

precária e de traçado irregular. 

Os segmentos das vias rurais podem ser obstruídos em parte ou no todo pelas cheias que atingem as estradas 

de forma diferenciada, conforme sua topografia, tipo de pavimento e seu escoamento lateral. Já os cruzamentos 

entre o sistema viário e a hidrografia caracterizam-se por maior suscetibilidade à obstrução, quanto maior for a 

magnitude fluvial (ordem dos canais da rede hidrográfica), a montante da seção do arroio com a estrada. 

Classificar os canais da rede de drenagem foi importante, pois assim foi possível categorizar-se o grau de 

influência que o curso de água pode ter sobre uma determinada estrada que o perpassa ou tangencia (MIOLA, 

2013). Essa classificação possibilitou identificar para cada cruzamento (estrada x arroio), qual a ordem de 

Strahler (arroios) cruza a classe viária enumerada. 

A operacionalização deste cruzamento deu-se através das ferramentas do QGIS, que permitem usar campos 

das tabelas de atributos das camadas vetoriais classificadas e multiplicá-las entre si. Para isso, é necessário fazer 

previamente à interseção das feições lineares, preservando as variáveis de ambas as camadas na feição resultante. 

Sobre a nova feição pontual, fez-se a multiplicação dos campos Classe Viária x Ordem Strahler, por meio da 

Calculadora de Campo do QGIS. O resultado dessa operação foi assumido como o Índice de Fragilidade Pontual 

(IFP). Esse índice representa em termos práticos a materialização das estruturas que ocorrem na sub-bacia, bem 

como o grau do risco inerente ao problema da falta de mobilidade rural. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÕES 

Os produtos gerados através da delimitação da sub-bacias foram de suma importância para que pudéssemos 

gerar o Índice de Fragilidade Pontual (MIOLA, 2013). A caracterização da hierarquia fluvial configura-se como 

um dos primeiros trabalhos a serem feitos para que possamos entender a dinâmica geoambiental da área em 

estudo (Figura 3). De acordo com Christofoletti (1980), a hierarquia fluvial representa o processo de 

classificação dos cursos d’água, onde a área drenada se encontra. Sua função é facilitar e tornar mais objetivo os 

estudos morfométricos (análise linear, área e hipsometria etc.) sobre as bacias hidrográficas. Quanto maior a 

participação percentual de canais de 1ª ordem, maior é a fragilidade da paisagem, pois os mesmos indicam maior 

dissecação do relevo, que pode ser provocada por controle estrutural, como falhas, fraturas ou dobramentos 

CHRISTOFOLETTI (1980).  

Ao analisarmos a Tabela 1 podemos comprovar a relação densidade de drenagem versus densidade de canais 

de 1ª ordem representando respectivamente 111 dos cursos d'água, o que equivale a uma magnitude de 55,78 % 

presente na sub-bacia do Arroio Curuçu. 

Figura 3: Hierarquia fluvial da sub-bacia do Arroio Curuçu, Santiago-RS. 
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Tabela 1: Número de segmentos hidrográficos da sub-bacia do Arroio Curuçu, Santiago-RS. 

Número de Segmentos Hidrográficos 

Ordens 
 

Quantidade % 

1ª 
 

111 56,63 

2ª 
 

41 20,92 

3ª 
 

26 13,27 

4ª 
 

12 6,12 

5ª 
 

6 3,06 

Total  196 100 

 

As características morfométricas da bacia do Arroio Curuçu, apresentam um comprimento total de canais de 

128,08 km, tendo uma densidade de drenagem de 1,26 (km/km²) que, segundo Beltrame (1991), apresenta-se 

com mediana, numa escala que varia entre 0,50 e 3,50 (km/km²). O conhecimento desse índice permite inferir o 

grau de desenvolvimento da rede de drenagem e sua eficiência, quanto ao volume e velocidade de 

infiltração/escoamento da água captada e não infiltrada no solo. (CUNHA, 2011) cita que as estradas rurais não 

pavimentadas (Classes 2 e 3 do estudo) atuam de maneira significativa no transporte de sedimentos para a rede 

de drenagem, colocando em suscetibilidade as mesmas, já que seus sedimentos contribuem para o assoreamento 

dos canais de drenagem.  

Silva et al. (2017) mapeou e caracterizou o sistema viário do município de Santiago, RS e constatou que mais 

de 80% do mesmo são de classe 3, demostrando existir uma baixa qualidade do modal rodoviário. Na bacia do 

Arroio Curuçu observou-se haver uma forte semelhança, pois dos 131,29 km de vias mapeadas 99,24 km, ou 

75,61% não são pavimentadas (Figura 4). Tais indicadores comprovam a falta de manutenção regular das 

estradas, pelas quais os moradores da zona rural trafegam diariamente, sendo essas muitas vezes a única forma 
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de locomoção entre as cidades e lugarejos por a produção local é escoada até os mercados consumidores. 

Ferreira (2014) diz que o movimento é um dos fatores chaves que mais contribuem para a organização 

socioeconômica de qualquer lugar na superfície terrestre. Sendo que o modelo linear mostra-se eficiente para a 

representação do movimento em uma rede geográfica, já que as mesmas compõe a paisagem de uma dada região. 

No entanto, o mesmo representa grandes desafios para os gestores públicos municipais, uma vez que sua 

distribuição espacial dificulta sua manutenção periódica. 

Figura 4: Sistema viário classificado da bacia do Arroio Curuçu, Santiago, RS. 

 

Diante do exposto acima, observamos que, quanto pior a condição da estrada e maior a ordem fluvial, 

potencialmente, maior são as chances de ocorrer o rompimento ou obstrução nos cruzamentos entre a rede de 

drenagem e o sistema viário, afetando de maneira significativa os habitantes das áreas rurais na sub-bacia do 

presente estudo. Corrobora ao raciocínio, a citação de Miola (2013), ao afirmar que os trechos viários podem ser 

obstruídos por enchentes que atingem as estradas de forma diferenciada, conforme sua topografia, seu tipo de 

pavimento e seu escoamento lateral. Já os cruzamentos entre o sistema viário e a hidrografia (pontes, galerias, 

bueiros, etc.), como mostra a Figura 5, caracterizam-se por maior suscetibilidade à obstrução, quanto maior for o 

fluxo acumulado na rede hidrográfica a montante das seções transversais do arroio com a estrada. 

Como foi citado anteriormente o IFP (Figura 6) categoriza a fraqueza do sistema viário e tem por objetivo 

espacializar os locais (pontuais) de risco de uma enchente produzir situações de falta de mobilidade às 

comunidades da sub-bacia.  

 

Figura 5: Exemplo de situação de um cruzamento do Arroio Curuçu, com uma via rural na sub-bacia. 
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Figura 5: Índice de Fragilidade Pontual na sub-bacia do Arroio Curuçu, Santiago-RS. 
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CONCLUSÕES 

Estudar a distribuição espacial de características da hidrografia e do sistema viário em uma sub-bacia 

hidrográfica requer conhecimentos especializados em Geotecnologias. O uso de softwares de sistemas de 

informações geográficas possibilita a organização de variáveis espaciais aplicadas em álgebra de mapas. A 

possibilidade de uso de softwares livres nessas rotinas mostra um avanço no desenvolvimento de informações 

estratégicas para a tomada de decisão, especialmente em se tratando da gestão e do ordenamento no uso e 

ocupação de áreas rurais. Dentro desse contexto, o propósito desse estudo foi avaliar um indicador de fragilidade 

do sistema viário, o IFP. Pode-se concluir que esse indicador tem um método de obtenção de baixa 

complexidade, dependendo apenas da obtenção de bases cartográficas fidedignas à análise espacial em questão. 

Também, conclui-se que ao proceder a uma multiplicação vetorial entre as feições espaciais hidrografia e 

sistema viário, reproduz-se uma analogia matemática-computacional perfeitamente condizente à realidade 

observada na natureza. Os pontos resultantes desse cruzamento têm em si atributos espaciais que possibilitam 

inferir sobre as fragilidades que podem influenciar a mobilidade das pessoas que dependem das estruturas, 

principalmente as viárias. Diante disso, determinar um indicador numérico para esses cruzamentos possibilita 

analisar e planejar adequadamente como manter tais estruturas em condições de suportar eventos extremos de 

precipitação pluviométrica, que levam às cheias e suas drásticas consequências. Com base nos resultados 

apresentados, pode concluir que a sub-bacia do Arroio Curuçu tem um grau de fragilidade pontual no seu 

sistema viário predominantemente entre baixo e médio, visto que o maior número de cruzamentos encontra-se 

nessas duas classes de IFP. 

 

AGRADECIMENTOS 

Agradeço a CAPES (Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior) pela concessão da bolsa de 

mestrado. 

 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÀFICAS  

AGÊNCIA NACIONAL DE ÁGUAS. Topologia hídrica: método de construção e modelagem da base 

hidrográfica para suporte à gestão de recursos hídricos. Agência Nacional de Águas, Superintendência de 

Gestão da Informação. Brasília: ANA, SGI, v. 1.11, 2006. 

BRASIL. PORTARIA NORMATIVA Nº 513/EMD/MD, DE 26 DE MARÇO DE 2008, (3 Edição/2008). 

Aprova o Manual de Abreviaturas, Siglas, Símbolos e Convenções Cartográficas das Forças Armadas. 

BOLETIM DO EXÉRCITO, Brasília, Nº 14/2008, ATOS ADMINISTRATIVOS, p. 7. 

BELTRAME, A. V. Diagnóstico do meio ambiente físico de bacias hidrográficas: modelo de aplicação. 

Florianópolis: UFSC, 1994. 112 p. 

CHRISTOFOLETTI, Antônio. Geomorfologia. São Paulo, UNESP, 2ª ed., 179 p., 1980. 

CYSNE, A. L. N; SANTOS, J. H. S; PEREIRA, E. D. A bacia hidrográfica como unidade de planejamento 

socioambiental: caracterização geomorfológica e hidrográfica da sub-bacia do Rio Maracanã, São Luís-

MA. Anais. XVI Encontro Nacional dos Geógrafos, Porto Alegre, 2010. 

CUNHA, M.C. Avaliação da eficácia das caixas de contenção de sedimentos em estradas rurais não 

pavimentadas na bacia do rio das pedras, Guarapuava-PR. 2011. 115f. Dissertação (Mestrado em 

Geografia) – Programa de Pós- Graduação em Geografia, Universidade Estadual do Centro-Oeste. 

ESRI. ESRI Developer Documentation: What is ArcGIS Desktop? ESRI. S/d. Disponível 

em:<http://edndoc.esri.com/arcobjects/9.2/cpp_vb6_vba_vcpp_doc/shared/desktop/get_started/what_is_dtop.htm

>. Acesso em: 15 de março de 2018. 

FAUSTINO, J. Planificación y gestión de manejo de cuencas. Turrialba: CATIE, 1996. 90 p. 

FERREIRA, M. C.; Iniciação à análise geoespacial: Teoria, técnicas e exemplos para geoprocessamento. 1 

ed. São Paulo, Editora UNESP, 2014, 343 p., il. 



 

 

 

 
10 

  

HASENACK, H.; WEBER, E.(org) Base cartográfica vetorial continua do Rio Grande do Sul- escala 

1:5000. Porto Alegre: UFRGS Centro de Ecologia. 2010. Disponível em:< 

http://www.ecologia.ufrgs.br/labgeo/index.php?option=com_content&view=article&id=123:base50krs&catid=1

4:download-non-visible> Acesso em: 20 de março de 2018. 

MAGALHÃES JR., A. P. Indicadores Ambientais e Recursos Hídricos: realidade e perspectivas para o 

Brasil a partir da experiência francesa. Rio de Janeiro: Bertrand, Brasil, 2007. 

MIOLA, A.C.; Planejamento para comunidades rurais em situações de enchentes. Tese de Doutorado. 

PPGEA/UFSM. Santa Maria. 2013. 216p. il. 

 

_______ Modelo digital de elevação com dados SRTM disponíveis para a América do Sul, São José dos 

Campos, SP INPE: Coordenação de Ensino, Documentação e Programas Especiais (INPE-10550-RPQ/756). 

72p. 2004. 

QGIS. Documentation QGIS 2.8: SAGA GIS algorithm provider. QGIS. S/d. Disponível 

em:<http://docs.qgis.org/2.8/en/docs/user_manual/processing_algs/saga/index.html?highlight=saga> Acesso em: 

9  de março de 2018.. 

SILVEIRA, Thyago DE A.; CARNEIRO, Andrea F. Tenório; PORTUGAL, José L. Estruturação de bases 

cartográficas para sistemas de informação geográfica (SIG). II Simpósio Brasileiro de Ciências Geodésicas e 

Tecnologias da Geoinformação. Recife: 8-11 de setembro de 2008 p. 000-000. 

SILVA, Ricardo; MIOLA, Alessandro; PINTO, Gustavo. Impedâncias logísticas e geomorfométricas em 

arranjos locais de produção e consumo de frutas e hortaliças na região central do Rio Grande do 

Sul. Revista Brasileira de Iniciação Científica, Itapetininga, v. 4, n. 5, p. 1-7, out. 2017. Disponível em: 

<http://itp.ifsp.edu.br/ojs/index.php/IC/article/view/981>. Acesso em: 09 abr. 2018. 

SOBRINHO, Teodorico A. et. al. Delimitação automática de bacias hidrográficas utilizando dados SRTM. 

Jaboticabal: v.30, n.1, p. 46-57, jan./fev., 2010.   

TEODORO, V. L. I et. al. O conceito de bacia hidrográfica e a importância da caracterização 

morfométricas para o entendimento da dinâmica ambiental local. Revista UNIARA, n.20, 2007, p.136-155. 

 



 

1  

 

METODOLOGIA PARA DESENVOLVIMENTO DE UM SISTEMA DE 

PREDIÇÃO DE INUNDAÇÕES PARA AS BACIAS PILOTO DOS RIOS 

PIABANHA E PAQUEQUER, REGIÃO SERRANA DO RIO DE JANEIRO  
 

Daniele Pereira Batista do Amaral 1* 

José Edson Falcão de Farias Júnior 2 

Leonardo Tristão Chargel 3 

Daniel Palmeira Sinivirta M. da Costa 4 
 

1 Engenheira Civil, MSc. em Engenharia Ambiental, Engenheira do Instituto Estadual do Ambiente 

  2 Engenheiro Civil, MSc. em Recursos Hídricos, Assessor Especial da Secretaria de Estado do Ambiente 

3 Engenheiro Ambiental, Engenheiro da Secretaria de Estado do Ambiente 

4 Estagiário em Engenharia de Recursos Hídricos e Meio Ambiente do Instituto Estadual do Ambiente 

* E-mail: danielepba.inea@gmail.com 

 

Resumo – Regiões de topografia complexa são caracterizadas por apresentar bacias hidrográficas de resposta 

rápida ao escoamento durante eventos de chuvas extremas, o que acarreta em desastres naturais como inundação 

e deslizamento de terra. Este é o caso da Região Serrana do Estado Rio de Janeiro, onde é recorrente o 

transbordamento de rios em virtude de eventos extremos de precipitação. O presente trabalho tem como objetivo 

apresentar a metodologia que vem sendo empregada para o desenvolvimento de um sistema de predição de 

inundações para duas bacias piloto localizadas na região Serrana do Rio de Janeiro, que integra modelagem 

atmosférica, hidrológica e hidrodinâmica. O processo se inicia na simulação atmosférica, que fornecerá um 

conjunto de previsões meteorológicas, seguida da modelagem hidrológica, que por sua vez fornecerá a informação 

de diferentes cenários de vazão dentro da bacia. Por fim, a modelagem hidrodinâmica produzirá as manchas de 

inundação. Essa metodologia permitirá obter um mapa de probabilidades de inundação para as diferentes áreas das 

bacias. 

INTRODUÇÃO 

O Rio de Janeiro é um dos Estados brasileiros com maior número de desastres naturais registrados (Atlas 

Brasileiro de Desastres Naturais, 2012), principalmente os associados as inundações e ao transporte de massa. Na 

última década vivenciou sucessivos transtornos ocasionados por chuvas intensas, tais como escorregamentos em 

Angra dos Reis e na Ilha Grande (01/01/2010), inundação e escorregamento na cidade do Rio de Janeiro 

(05/04/2010), escorregamentos no Morro do Bumba em Niterói (07/04/2010), escorregamentos e inundações na 

Região Serrana (11-12/01/2011), enxurrada em Xerém (03/01/2013), inundações em Petrópolis (17/03/2013), 

inundações em Rio das Ostras (25-26/11/2013) e inundações e alagamentos em Silva Jardim e Maricá 

(29/02/2016). 

Os desastres associados às inundações e alagamentos são os eventos mais recorrentes no Estado, 

representando 62% de todas as ocorrências1, segundo o Plano Estadual de Recursos Hídricos (PERHI, 2014). Essa 

alta incidência se deve, em grande parte, aos elevados índices de pluviosidade, ao relevo acidentado e às 

particularidades da hidrografia fluminense. Os impactos das inundações são potencializados em função da 

ocupação desordenada das planícies e das margens de rios. Outros fatores, como assoreamento e degradação, 

também contribuem para esse grave problema socioambiental. 

Com isso, tem-se buscado formas de prevenir e mitigar os impactos causados por esses fenômenos. Uma 

das alternativas comumente utilizadas é prever a ocorrência dos eventos de precipitação extrema e estimar 

quantidade de vazão, e eventual inundação, provocada por este evento. Deste modo é possível prever com 

antecedência a probabilidade de ocorrência de precipitações que provoquem inundações e identificar potenciais 

áreas de inundação, apoiando assim a diminuição de perdas materiais e as ações da defesa civil.  

Neste contexto, o presente trabalho tem como objetivo apresentar a sistemática que vem sendo aplicada 

para desenvolvimento do protótipo de um sistema de predição hidrometeorológico para duas bacias piloto da 

região serrana do Rio de Janeiro. O sistema inicia-se na identificação da formação da precipitação (utilizando 

                                                 
1 Considerando-se as ocorrências de desastres naturais somente do modo como foram tipificadas nos relatórios da Defesa Civil. 
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modelos meteorológicos), seguido da transformação da precipitação em vazão (utilizando os modelos 

hidrológicos) e finalizando na propagação da onda de cheia na calha do rio (utilizando modelos hidrodinâmicos). 

DESCRIÇÃO DO SISTEMA DE PREDIÇÃO 

Os estudos desenvolvidos ora apresentados estão inseridos no contexto do Projeto “Desenvolvimento de 

um sistema de prognóstico por conjunto de chuvas extremas e sua aplicação em ações de prevenção a desastres 

naturais” (SPPD), que tem financiamento do CNPq e cuja REDE de pesquisa é formada por pesquisadores do 

INEA, INPE, IGAM, CEMADEN, UNIFEI, UENF e UFRJ.  As bacias estudadas no projeto são dos rios: Doce, 

das Velhas, Paraopeba, Verde e Sapucaí em Minas Gerais e Médio Paraíba do Sul (rios Sesmaria, Bananal e Barra 

Mansa), Piabanha e Paquequer no Rio de Janeiro.  

No âmbito do projeto, o Instituto Estadual do Ambiente do Estado do Rio de Janeiro (INEA) vem 

desenvolvendo o protótipo de um sistema de previsão para as bacias pilotos dos rios Piabanha (entre distritos de 

Correas e Nogueira, em Petrópolis) e Paquequer (no núcleo urbano de Teresópolis), Região Serrana do Rio de 

Janeiro.  A bacia piloto do rio Piabanha tem área de drenagem de 159,7 km² e a do Paquequer de 40,3 km².  

O Sistema proposto visa auxiliar o trabalho da Defesa Civil em informar à população, em tempo hábil, 

sobre a expectativa da ocorrência de eventos que podem provocar inundações e impactos socioeconômicos. 

Na metodologia distingue-se as atividades que convergem para o objetivo proposto, conforme o 

fluxograma apresentado a seguir. 

 

Figura 1: Fluxograma das etapas dos diferentes processos de modelagem resultando na interface integradora. 

 

 

MODELAGEM ATMOSFÉRICA 

Devido à atmosfera ser um sistema complexo e não linear, predizer seu estado em um tempo futuro é 

praticamente impossível (Lorenz, 1969 apud Gonçalves et al, 2014). Dessa forma, a previsão de tempo se mantém 

limitada ao uso de modelos numéricos que representam os processos físicos, pela resolução da dinâmica da 

atmosfera simulada, pela solução devido às condições iniciais e parametrizações na sub grade (Buizza et al., 1999 

apud Gonçalves et al, 2014). Uma previsão é uma estimativa do estado futuro da atmosfera. Como a atmosfera é 

um sistema estocástico, pequenos erros no seu estado inicial podem acarretar a enormes erros em uma previsão. 

Com o intuito de minimizar esses erros, os modelos numéricos de previsão são executados um número de vezes 

com pequenas perturbações nas condições iniciais, gerando um conjunto de previsões, denominados membros. O 

Esta interface permitirá integrar todo 
o processo: inserir a precipitação 

prevista, calcular vazões em diversos 
pontos da bacia e estimar possiveis 
manchas de inundação associadas a 

essas vazões.

Interface Integradora

O modelo atmosférico fornecerá 
um conjunto de previsões 

meteorológicas.

Modelagem Atmosférica

Os dados de precipitação serão 
utilizados no modelo 

hidrológico, que por sua vez 
transformará a precipitação em 

vazão na bacia hidrográfica 
estudada.

Modelagem Hidrológica

As vazões alimentarão o 
modelo 

hidrodinâmico,fornecendo 
dessa forma informações mais 
precisas de cota do nível do rio 

e das áreas de inundação.

Modelagem Hidrodinâmica
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conjunto completo das previsões geradas nestes processos é referenciado como previsão de tempo por conjunto. 

Assim, a previsão de tempo por conjunto é considerada como uma importante entrada no modelo hidrológico que 

produz as predições de vazões dos rios. 

No âmbito deste projeto, a modelagem atmosférica vem sendo desenvolvida pela equipe do INPE 

(Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais) utilizando o modelo Eta.  O modelo de área limitada Eta, foi 

desenvolvido pela Universidade de Belgrado em conjunto com o Instituto de Hidrometeorologia da Iugoslávia, e 

se tornou operacional no National Centers for Environmental Prediction (NCEP) (Mesinger et al., 1988; Black, 

1994). No decurso do projeto está sendo desenvolvida uma versão aprimorada do modelo Eta adequada em altas 

resoluções horizontais, desde altíssima, de 1km, a até 5km para dimensões continentais, para previsão de tempo 

por conjunto. A versão de 1 km do modelo Eta cobre uma área menor, contudo é mais adequada para estudos em 

bacias pequenas, como é o caso das bacias do presente trabalho, por conter células que representem melhor o 

formato da montanha e a declividade do terreno. 

INSTRUMENTAÇÃO, MEDIÇÕES E TRABALHOS DE CAMPO 

Como já mencionado, os dados hidrométricos oriundos dos levantamentos de campo estão diretamente 

relacionados a qualidade da modelagem hidrológica e hidrodinâmica. Portanto, visando aumentar a confiabilidade 

dos resultados, foram instaladas três estações de monitoramento plúvio e fluviométrico (Paquequer, Corrêas Igreja 

e Nogueira) e realizadas medições de vazão, levantamento de seções transversais e levantamento cartográfico 

através de veículo aéreo não tripulado (VANT). 

A estação Paquequer, instalada na década de 70, recebeu novos equipamentos, mais robustos, que 

possibilitam maior confiabilidade dos dados coletados. Quanto à estação Corrêas Igreja, foi realocada, para uma 

seção que permitisse a realização de medições de vazão. A terceira estação instalada, localiza-se na região de 

Nogueira, a jusante do trecho em estudo. Todas as estações foram instaladas a montante ou próximos de regiões 

com históricos de inundação, visando contribuir para a calibração, validação e constante aperfeiçoamento da 

modelagem. 

Foram realizadas sete campanhas de medição de vazão, essenciais para a determinação das curvas-chaves 

para os locais de monitoramento, tendo em vista que anteriormente não se dispunha de informações razoáveis 

acerca do escoamento nos cursos hídricos estudados. As vazões geradas por meio das curvas-chaves permitirão a 

realização da calibração e validação do modelo hidrológico utilizado. 

Para determinação das manchas de inundações foi utilizado um modelo hidrodinâmico bidimensional que 

requer grande quantidade de informações cartográficas visando caracterizar a topografia e altimetria da calha e das 

margens do rio. 

Tendo em vista essa necessidade, foi realizado o levantamento de 112 seções topobatimétricas ao longo 

de todos os estirões estudados, além do sobrevoo com VANT em uma extensão de aproximadamente 14km de 

extensão e 100m de margem ao longo dos rios Piabanha e Paquequer, para levantamento aerofotogramétrico das 

áreas marginais e obtenção de ortofotos. Essas informações de topografia e batimetria foram utilizadas para 

elaboração do modelo digital de elevação (MDE). 

MODELAGEM HIDROLÓGICA 

Os modelos hidrológicos buscam representar os processos na bacia hidrográfica, assim eles possibilitam 

estudar o processo de formação do escoamento superficial e das vazões de cheia nos cursos d’água para uma dada 

chuva. Por representarem de forma sistêmica e explícita as principais fases do ciclo hidrológico, constituem 

ferramentas valiosas na simulação dos possíveis efeitos nos corpos hídricos decorrentes de eventos climáticos , 

assim gerando hidrogramas de vazões como produto final. 

Encontram-se disponíveis na literatura diversos modelos para a simulação do processo de transformação 

chuva-vazão. A escolha do modelo mais adequado a cada caso depende de fatores como o tamanho da bacia, a 

variabilidade espacial dos processos hidrológicos e os dados disponíveis. É muito importante que seja utilizado 

um modelo cujos parâmetros de entrada sejam condizentes com as informações disponíveis para a bacia 

hidrográfica de estudo.  

Para simulação hidrológica de bacias hidrográficas de médio e grande porte um modelo amplamente 

aplicado no Brasil é o MHD-INPE, que se destaca pela possibilidade de acoplamento com o modelo atmosférico 
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ETA.  Inicialmente planejou-se utilizar o MHD-INPE nas bacias do Piabanha e Paquequer, contudo por tratar-se 

de bacias pequenas (menos de 200km²), após alguns testes identificou-se que sua aplicação não seria a mais 

adequada para representar os escoamentos. Desta forma foi necessário testar outras metodologias para obtenção 

dos hidrogramas. 

Optou-se então por utilizar no presente trabalho o modelo dinâmico chuva – vazão SWMM (Storm Water 

Management Model), desenvolvido pela Agência de Proteção Ambiental Americana (EPA) (ROSSMAN, 2008), 

por ter sido dentre os modelos testados o que melhor se adequou às características das bacias. O componente 

relativo ao escoamento superficial do SWMM opera com um conjunto de sub-bacias hidrográficas que recebem 

precipitações e geram os escoamentos. As simulações estão sendo processadas com o apoio da interface Storm and 

Sanitary Analysis (SSA), que é parte integrante do sistema AutoCAD Civil 3D.  

As informações necessárias para caraterização das sub-bacias no SWMM são: largura representativa das 

sub-bacias, coeficiente de rugosidade de Manning, declividade das sub-bacias, altura do armazenamento em 

depressões e parâmetros de infiltração. O levantamento preliminar das propriedades das sub-bacias foi feito a partir 

das informações contidas na base cartográfica disponível para o Estado do Rio de Janeiro, escala 1:25.000 

(SEA/IBGE) e no mapeamento de Uso e Ocupação do Solo (INEA, 2013). 

 Foram analisados dados históricos de chuva e vazão de anos recentes e selecionados eventos que tivessem 

dados consistentes. Os dados de chuva foram analisados e foi aplicado o método de Huff (1967), que consiste em 

analisar o comportamento médio da distribuição temporal da precipitação na região de estudo gerando uma curva 

média. Com este método, foram traçadas curvas médias de distribuição temporal da chuva em função de sua 

duração. Os dados de chuva, após aplicação do método, serviram então como parâmetros de entrada para o modelo 

hidrológico. Então, a calibração foi realizada ao se comparar os valores de vazão de pico dos eventos medidos 

com os dados de saída do modelo, os picos de vazão dos hidrogramas. Foi utilizado o coeficiente de Nash-Sutcliffe 

(1970) para validação dos resultados obtidos pelo modelo. 

MODELAGEM HIDRODINÂMICA 

Os modelos de propagação representam o movimento da água na rede de condutos e canais bem como 

nas superfícies livres, no caso do estudo quando a água do corpo hídrico extravasa a calha. Normalmente esses 

modelos utilizam as equações de Saint-Venant em sua forma completa, e são chamados hidrodinâmicos. 

Neste trabalho utilizou-se o modelo matemático bidimensional IBER2. Conforme FLUMEN (2012), o 

IBER pode ser utilizado para simulação de escoamento não permanente, de superfície livre e turbulento em rios e 

estuários. Trata-se de um modelo que trabalha sobre uma malha não estruturada de volumes finitos, resolvendo as 

equações 2D de Saint-Venant.  

A malha de cálculo foi construída utilizando o MDE gerado a partir dos levantamentos 

aerofotogramétricos e topobatimétricos. Os hidrogramas obtidos nos estudos hidrológicos foram utilizados como 

condições de contorno, sendo definidos como as vazões de entrada no início dos trechos dos rios estudados. 

A perda de carga do escoamento na equação de Saint-Venant é estabelecida através do coeficiente de 

Manning e neste estudo foi atribuído a partir de um arquivo georreferenciado de uso e ocupação do solo. 

Especificamente para a calha do rio, foi realizado um processo de calibração do coeficiente de Manning, com base 

em medições de vazão realizadas ao longo do projeto. 

Como resultado das simulações, foram obtidas as manchas de inundação para as vazões associadas aos 

eventos selecionados com diferentes volumes de precipitação.  

ESTRUTURA PARA PROCESSAMENTO DAS INFORMAÇÕES: INTERFACE INTEGRADORA 

Por tratar-se de um modelo que necessita de muitos dados de entrada, o custo computacional para gerar 

as simulações no modelo hidrodinâmico IBER é elevado, podendo demandar horas para fornecer os resultados. 

Diante dessa limitação e visto que o objetivo das previsões é auxiliar a tomada de decisões em tempo real por parte 

                                                 
2 Desenvolvido pelo Governo Espanhol. Trata-se de um modelo gratuito, fruto de esforços do CEDEX (Centro de Estudos e 

Experimentações de Obras Públicas), do GEAMA (Grupo de Engenharia de Águas e Meio Ambiente, da Universidade de La Coruña), Grupo 
Flumen (Universidade Politécnica da Catalunha e Universidade de Barcelona) e o CIMNE (Centro Internacional de Métodos Numéricos em 

Engenharia, da UPC). Foi firmada uma cooperação entre o INEA e o UPC para aplicação do IBER em bacias do território do Rio de Janeiro. 
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O modelo atmosférico fornecerá a 
previsão de precipitação com 

antecedência de pelo menos 24 
horas

Com base na previsão 
meteorológica, o usuário entra com 

a duração e volume de chuva 
previstos

A forma de ocorrência da chuva, 
concentrada em um curto espaço 
de tempo ou distribuída ao longo 

do dia, irá determinar a intensidade 
da mesma

A partir da intensidade da 
precipitação inserida, obtém-se a 

vazão associada

Para esta vazão, o ábaco retorna a 
mancha de inundação prevista

O usuário escolhe qual a localidade 
onde deseja visualizar a mancha

da Defesa Civil, deduz-se que a utilização do IBER imediatamente após o processamento dos modelos 

atmosféricos e hidrológicos não o tornaria operacional. Visando viabilizar sua utilização em tempo real, criou-se, 

através do software excel, tabelas relacionais entre os modelos atmosféricos, hidrológicos e hidrodinâmico, 

formando assim ábacos. 

A interface integradora está construída a partir dos resultados de diversas simulações hidrológicas, 

considerando eventos de precipitação com diferentes magnitudes. As vazões obtidas por meio dessas simulações 

serão inseridas no modelo hidrodinâmico, que fornecerá as manchas de inundação. A sistemática de funcionamento 

da interface integradora se dará da seguinte forma: 
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Figura 2 - Interface Integradora 

 

CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES 

A previsão hidrológica é uma importante ferramenta para a antecipação de eventos de cheia. Neste 

trabalho foi demonstrado o desenvolvimento de um sistema de predição de inundações para as bacias piloto dos 

rios Piabanha e Paquequer, localizadas na região Serrana do Rio de Janeiro, que por suas características climáticas 

e geográficas, aliadas a falta de planejamento urbano, sofre com recorrentes casos de inundações. Uma vez essa 

metodologia implementada, poderá servir de forma complementar ao sistema de alerta contra enchentes nas bacias, 

contribuindo para a melhoria da preparação da Defesa Civil. Ressalta-se, entretanto, que para o funcionamento 

adequado do sistema é necessária a parceria com os agentes envolvidos, de modo que sejam feitos os registros das 

inundações e se disponha de informações de cotas para a constante calibração do modelo hidrodinâmico. 

Apesar do potencial benefício para sistemas de alerta, o uso de previsões de precipitação em aplicações 

hidrológicas acaba sendo limitado por erros na posição, tempo de ocorrência e quantidade de chuva (Habets et al., 

2004 apud Siqueira, et al., 2015).  Como as bacias em estudo tem área de drenagem pequena, essa questão poderá 

representar um desafio aos resultados fornecidos pelo sistema proposto devido à dificuldade em se ter uma previsão 

acurada de chuvas localizadas. 
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RESUMO 

As metodologias de análise de risco ambiental fornecem informações fundamentais na avaliação e 

gerenciamento de impactos e passivos ambientais. No campo toxicológico, consiste na determinação de um 

índice numérico que relaciona a concentração de um contaminante em um compartimento ambiental (solo, água, 

sedimentos, ar, biomassa etc.) e os seus potenciais efeitos à saúde, através da integração de dados de exposição e 

toxicológicos. Este trabalho objetiva contribuir para a disseminação de metodologias baseadas no risco, 

apresentando o exemplo de um caso real de contaminação mercurial em Desocberto-MG. Assim, buscou-se 

determinar os riscos à população a partir da exposição aos teores anômalos de mercúrio no solo local e na água 

que era utilizada para abastecimento público e avaliar a aplicabilidade de uma ferramenta internacional simples e 

gratuita através da análise do risco de um caso real de contaminação mercurial no município de Descoberto –

MG. Utilizou-se, para isso, o freeware para cálculo de risco e níveis seguros de contaminantes, disponibilizada 

pela USEPA. Conforme esperado, não se encontrou risco significativo para exposição ao solo; para a água, 

todavia, os índices de risco atingiram 4,77, indicando que o manancial afetado não deve ser utilizado para 

abastecimento público, embora se trate de uma análise preliminar e conservadora e não se disponha de série de 

dados atualizada e suficiente das concentrações de mercúrio na água. A metodologia da USEPA e a ferramenta 

disponibilizada pela agência apresentaram potencial para ser aplicada em estudos preliminares de risco no Brasil, 

com cuidados adicionais na adoção de parâmetros específicos de campo quando disponíveis. Contribui, assim, 

para facilitar o emprego dessas metodologias tipicamente complexas e onerosas mesmo em casos de menor 

disponibilidade de recursos, acompanhadas pelo uso de considerações conservadoras, baseadas nos princípios de 

screening e da precaução. 

 

1. INTRODUÇÃO 

A análise de risco toxicológico à saúde humana se constitui em uma metodologia moderna e tecnicamente 

defensável para a avaliação de impactos ambientais e o gerenciamento de contaminações. Ao permitir a 

comparação entre a presença real ou hipotética de determinado contaminante em um meio e os seus potenciais 

efeitos à saúde humana (CASTILHOS et al., 2005), na presença de um cenário viável de exposição, fornece uma 

ferramenta não só para a determinação do possível impacto dessa contaminação, como também para o 

estabelecimento de níveis do contaminante protetivos à saúde humana, de acordo com as particularidades de 

cada caso, que podem servir como metas de remediação (USEPA, 1989). Também apresenta como 

potencialidade o desenvolvimento de concentrações seguras específicos para cada situação, em detrimento dos 

valores orientadores gerais recomendados pela legislação nacional ou estadual, cujo emprego inevitavelmente 

despreza os efeitos mitigadores ou potencializadores que determinado cenário ambiental específico possa exercer 

sobre a contaminação. Assim, possibilita tanto a priorização da importância e da alocação de recursos financeiros 

para o gerenciamento de múltiplos sítios contaminados quanto a racionalização e maior eficiência no uso desses 

recursos (CASTILHOS et al., 2005), o que é de extrema importância em um cenário de baixa disponibilidade de 

investimentos, como é usual nas ciências que lidam com o meio ambiente. Na área de gerenciamento de recursos 

hídricos pode ser utilizada na avaliação da qualidade da água, de acordo com os usos previstos, e no 

gerenciamento e controle de mananciais, dos serviços de abastecimento público e tratamento e disposição de 

efluentes.  

Segundo Castilhos et al (2005), o risco (toxicológico) pode ser definido como “a probabilidade de que uma 

substância produza algum efeito tóxico a algum ser vivo em específicas condições de uso”. Assim, depende da 



 
 

 

existência de um perigo (um constituinte químico tóxico à saúde humana) em determinado meio, de vias de 

transporte e exposição (inalação, ingestão, contato dermal) viáveis e de receptores reais ou potenciais (indivíduo 

exposto), que juntos constituem os cenários de exposição. A USEPA (1989) sugere que a análise de risco seja 

realizada com as seguintes etapas: coleta e avaliação de dados, avaliação de exposição, avaliação de toxicidade, 

caracterização e quantificação do risco e gerenciamento do risco. O primeiro pode aplicar, a princípio, os dados 

gerados nas etapas de avaliação da contaminação, e, a partir de então, realizar campanhas para levantamento de 

informações adicionais, visando caracterizar a área/cenário de estudo e identificar os agentes tóxicos envolvidos, 

para então estabelecer o modelo conceitual (CETESB, 2006; CASTILHOS et al, 2005). No segundo são 

estabelecidos os cenários de exposição, identificadas as concentrações e quantificada a dose de ingresso do 

agente químico de interesse para cada caminho de exposição (atuais e potenciais), de acordo com as 

características das populações expostas (CETESB, 2006). Na avaliação de toxicidade procura-se identificar os 

efeitos tóxicos dos contaminantes sobre a saúde humana e estimar o aumento da probabilidade de ocorrência de 

efeitos adversos em função das doses de exposição, através de estudos de dose-resposta ou consulta de bases de 

dados, como o Integrated Risk Information System (IRIS), da Agência de Proteção Ambiental Americana 

(USEPA) (CASTILHOS et al, 2005). Na etapa de caracterização do risco, por sua vez, o risco é devidamente 

quantificado para cada caminho de exposição e cada constituinte de interesse (que podem ser cuidadosamente 

agrupados conforme efeitos similares), através da comparação das doses de ingresso com os dados toxicológicos 

(CETESB, 2006). Por fim, o gerenciamento do risco consiste na definição de metas de remediação baseadas no 

risco desejável, protetor à saúde humana, e na escolha da técnica a ser empregada para atingir esse fim, seguida 

pelo monitoramento, ou então na restrição e compatibilização de uso da área contaminada (USEPA, 1989). 

Essa metodologia já vem sendo empregada por diversos órgãos ambientais, como a Agência de Proteção 

Ambiental Americana (USEPA), com foco no gerenciamento de áreas contaminadas, e a Organização Mundial 

de Saúde (WHO), para análise de efeitos de constituintes químicos nos diversos compartimentos ambientais 

(água, ar, solo, biosfera, alimentos) sobre a saúde humana e definição de limites. No Brasil, já foi utilizada pela 

Companhia Ambiental do Estado de São Paulo (CETESB) na determinação de valores orientadores específicos e 

como ferramenta para o gerenciamento de áreas contaminadas, pelo Ministério da Saúde e algumas outras 

agências e empresas. Uma metodologia comumente empregada e bastante consolidada é a “RBCA” (Risk Based 

Corrective Action, comumente pronunciada como “Rebeca”), desenvolvida pela USEPA e pela ASTM 

(American Society for Testing and Materials) na década de 90 para as áreas quimicamente contaminadas 

enquadradas no “Superfund”, principalmente por hidrocarbonetos, e que vem sofrendo diversas adaptações e 

melhoramento ao longo dos anos. Ela divide os estudos de risco em níveis ou estágios de complexidade 

crescente (tier 1, 2 e 3) de acordo com as necessidades de cada caso.  

Um caso de contaminação de grande relevância foi observado no município de Descoberto, na mesorregião 

da Zona da Mata, em Minas Gerais. Após escavações realizadas em um terreno íngreme situado na Bacia do 

Ribeirão da Grama, observou-se o afloramento de mercúrio em sua forma elementar, em quantidades alarmantes. 

Estudos realizados pela Fundação Estadual de Meio ambiente (FEAM), Centro de Desenvolvimento da 

Tecnologia Nuclear (CDTN) e Centro de Pesquisa de Recursos Minerais (CPRM), além de diversos outros 

pesquisadores independentes, apontaram para concentrações elevadas do elemento no solo local, acima dos 

valores de intervenção utilizados na época, resultando na interdição de uma área de 8000 m², além da interrupção 

do abastecimento público de água nos municípios de Descoberto e São João Nepomuceno, que captava em um 

ponto a jusante da área contaminada. Os estudos indicaram a origem da contaminação nas atividades minerárias 

de ouro desenvolvidas na bacia no século XIX, demonstrando ainda a possibilidade de outros focos de 

contaminação, com suspeita reforçada pelos altos teores de background encontrados ao longo do vale. Dessa 

forma, observou-se que a principal bacia hidrográfica do município apresentava quantidade anômala do metal 

em seus compartimentos ambientais, o que poderia afetar de alguma forma a saúde dos habitantes locais.  

2. OBJETIVO 

Este artigo tem como objetivo geral contribuir para a disseminação de metodologias de análise de risco 

aplicadas às questões ambientais, de utilidade ao gerenciamento de áreas contaminadas e de recursos hídricos, 

avaliação de impactos ambientais e aos serviços de saneamento e saúde ambiental. Como objetivos específicos, 

pode-se destacar a análise preliminar do risco aos habitantes de Descoberto devido aos altos teores de mercúrio 

nos solos e águas da bacia hidrográfica local e a proposta e análise crítica de uma ferramenta de uso simples para 

gerenciamento de áreas contaminadas baseada nas metodologias da USEPA, para estudos de menor nível de 

complexidade e aprofundamento (tier 1 e, em alguns casos, 2), buscando adaptá-la à realidade brasileira.  



 
 

 

3. MATERIAL E MÉTODOS 

3.1. ÁREA DE ESTUDO 

Adotou-se como área de estudo toda a região da bacia do Ribeirão do Grama onde se espera encontrar teores 

de mercúrio no solo e na água acima dos valores típicos regionais e dos valores de referência de qualidade, 

incluindo as vizinhanças da área contaminada, a área urbana e os habitantes que recebiam água de abastecimento 

público proveniente do manancial possivelmente contaminado. A figura 1 ilustra a localização do município de 

Descoberto no estado de Minas Gerais, além da posição da bacia e da área de interesse nos limites daquele, com 

destaque para a área interditada e a área urbanizada, e apresenta uma visão de satélite das vizinhanças da área 

contaminada, com destaque para a proximidade do córrego e da propriedade rural.  

Figura 1 – Localização da área com contaminação mercurial em Descoberto - MG 

 

O Ribeirão da Grama é o principal curso d´água da bacia hidrológica e o de maior relevância para o 

município, recebendo contribuição da área contaminada por mercúrio. O ribeirão atravessa a área urbana de 

Descoberto e era utilizado como manancial de abastecimento público. Apresenta uma extensão de 16 km, com 

área de contribuição de cerca de 95 km²; é afluente da margem esquerda do Rio Novo, que por sua vez é afluente 

da margem direita do Rio Pomba, um dos principais cursos d’água da Bacia do Paraíba do Sul. A encosta na qual 

se observou o afloramento de mercúrio é drenada por um pequeno curso d’água conhecido popularmente como 

Córrego Rico, afluente da margem esquerda do Ribeirão da Grama, com vazão estimada de 30 m³/hora (FEAM, 

CDTN, CPRM, 2006). As águas superficiais da bacia local são utilizadas para recreação, pesca, dessedentação 

de animais e irrigação artesanal, além de ter ocorrido abastecimento público até 2002 das cidades de Descoberto 

e São João Nepomuceno a partir de um ponto de captação no Ribeirão da Grama a 5 km a jusante da área 

contaminada, no qual já se verificou teores de mercúrio acima dos valores considerados protetivos à saúde 

humana (FEAM, CDTN e CPRM, 2006; ALEXANDRE, 2006). As comunidades rurais, por sua vez, utilizam 

águas de nascentes como solução individual de abastecimento, inclusive a família residente nas proximidades da 

área contaminada, que captava em um ponto a montante dessa (FEAM, CDTN e CPRM, 2006). Já as águas 

subterrâneas se apresentam em um sistema aquífero composto, granular nas camadas superiores e fraturado a 

maiores profundidades, já na rocha matriz, a profundidades maiores do que aquelas nas quais se observou 

presença de mercúrio (FEAM, CDTN e CPRM, 2006).  

A vegetação natural da região de Descoberto, como da Zona da Mata, pertence ao bioma da Mata Atlântica 

que, no passado, predominava em toda a região, mas que agora se encontra restrita às regiões regularizadas pelo 

Código Florestal e à Reserva Biológica da Represa da Grama. Em relação ao uso e ocupação do solo, pode-se 

destacar como atividade predominante a pecuária leiteira, com ocorrência difusa de avicultura e suinocultura de 

subsistência e agricultura familiar de milho, feijão, café, arroz, cana-de-açúcar, mandioca, batata e hortaliças; há, 

também, significativa atividade minerária para extração de bauxita (FEAM, CDTN e CPRM, 2006), e uma área 



 
 

 

urbanizada na porção centro-sul do município e da bacia, a jusante da área contaminada. Atualmente, o 

município conta com certa de 5000 habitantes.  

As campanhas de investigação ambiental da FEAM, CDTN e CPRM (2006), realizadas entre 2002 e 2004, 

encontraram teores no solo da área contaminada variando entre 0,2 a 8826 mg/kg de mercúrio total, com média 

em 980 mg/kg e considerando o valor de 512 mg/kg como o mais representativo. Nos anos seguintes, outros 

pesquisadores realizaram estudos de concentração na área; Durão (2010) encontrou concentrações na faixa de 

0,0371 – 161 mg/kg para as amostras de solo coletadas, enquanto que Oliveira (2013) obteve valores entre 0,03 e 

16,55 mg/kg. Outro resultado de destaque foram os teores anômalos de mercúrio no solo da bacia do Ribeirão do 

Grama, em valores médios de 0,3 mg/kg (FEAM, CDTN & CPRM, 2006), superiores aos números típicos da 

região e aos valores de referência de qualidade do solo (0,05 mg/kg) propostos pela DN COPAM 166/2011, e 

apenas um pouco inferiores ao valor de investigação (0,5 mg/kg) da DN COPAM/CERH nº 02/2010. Outros 

pesquisadores também encontraram valores dessa ordem de grandeza para o background local, oscilando entre 

0,03 e 0,55 mg/kg. Já para a água do rio, foram encontradas concentrações acima dos valores orientadores de 

qualidade da água de abastecimento público nas análises da COPASA, inclusive no ponto de captação. Alguns 

anos após a realização destas análises, da interrupção do abastecimento e da construção dos sistemas de 

contenção de águas pluviais a montante da área contaminada, novos valores elevados foram encontrados por 

Alexandre (2006), de 2,8 μg/L no mesmo ponto, e Tinôco et al. (2007), variando entre  0,2 a 2,1 ao longo de 

vários pontos nos cursos d’água da bacia a jusante da área contaminada.  

3.2. LEVANTAMENTO E AVALIAÇÃO DE DADOS SECUNDÁRIOS, DEFINIÇÃO DO MODELO E 

ANÁLISE DE TOXICIDADE 

Como o estudo em questão objetiva a realizar uma análise de risco simples (nível 1-2) e de baixo custo, e 

como a área contaminada em Descoberto já foi intensivamente estudada por outros pesquisadores, no que diz 

respeito aos níveis de concentração mercurial e parâmetros que influenciam na sua interação com o solo, não foi 

realizado nenhum ensaio de campo ou análise laboratorial para a geração de dados primários. Os parâmetros 

foram obtidos a partir dos dados levantados nas publicações da FEAM, CNEN e CPRM (2002-2006), Alexandre 

(2006), Durão (2010) e Oliveira (2013), além de bases de dados da Agência de Proteção Ambiental dos Estados 

Unidos (USEPA) e da Companhia Ambiental do Estado de São Paulo (CETESB). 

Para o meio contaminado, considerou-se as concentrações de 0,3 mg/kg de mercúrio no solo encontradas 

como background local (FEAM, CDTN & CPRM, 2006) e de 2,8 μg/L na água de abastecimento público, caso 

ela ainda fosse captada no manancial possivelmente contaminado, considerando conservadoramente que esse 

valor é representativo e se manteria ao longo de todo o período de exposição (tempo de vida dos residentes). 

Para o solo, Durão (2010) encontrou predominância do mercúrio na forma inorgânica oxidada, como o mercúrio 

inorgânico (Hg2+), com um bom potencial de adsorção e propiciando mobilidade reduzida para o contaminante; 

no entanto, também de forma conservadora, considerou-se mercúrio na forma elementar com maior mobilidade e 

potencial para se volatilizar. Os ensaios realizados pela FEAM, CDTN e CPRM (2006) observaram que a 

contaminação encontra-se retida na camada superficial do solo para a maioria das amostras, até 

aproximadamente 50 cm de profundidade, e considerou-se que no solo da bacia a contaminação apresentou 

distribuição vertical similar. 

Existem diversas metodologias para cálculos dos índices de risco e dos níveis aceitáveis ou metas de 

remediação com base no risco, com parâmetros de entrada e procedimentos similares. Como as equações 

utilizadas com esse fim são bastante elementares, assim como o são as estimativas dos fatores de transporte 

intermeio (fator de volatilização, fator de emissão de partículas...), uma metodologia barata e rápida é realizar as 

operações em planilhas de cálculo eletrônico. A USEPA também disponibiliza, em sua página virtual, 

calculadora de risco baseada na metodologia RBCA, voltada principalmente para definição de níveis de 

“screening” (com foco nas áreas do programa Superfund), com base de dados toxicológicos atualizados 

constantemente e de valores regionais/climáticos representativos para os parâmetros do meio, além de permitir a 

inserção de valores específicos de campo. No Brasil, é notável a existência de planilhas de análise de risco 

desenvolvidas pela CETESB, com base de dados embutida e configurável e com metodologia semelhante às 

propostas pela USEPA em seus manuais e guias técnicos. Existem, ainda, vários softwares voltados para esse 

fim, como o RBCA Toolkit for Chemical Releases (Groundwater Services INC), Risk Workbench (Scientific 

Software Group), CSOIL 2000, SADA (University of Tenessee Research Corporation) e a TRIM (Total Risk 

Integrated Methodoly, USEPA), sendo os dois últimos com licença aberta, e muitos guias metodológicos, como 

os da USEPA e da Organização Mundial de Saúde (WHO Human Health Risk Assessment Toolkit: Chemical 



 
 

 

Hazards). O presente estudo foi embasado nas metodologias original da USEPA (1989) e “RBCA”, fazendo uso 

da ferramenta da USEPA “RSL Calculator” para cálculo dos índices de risco e níveis seguros de contaminantes 

com dados específicos de campo, buscando analisar a aplicabilidade desse freeware à realidade brasileira.   

Para a avaliação de toxicidade desenvolvida neste trabalho, optou-se por empregar apenas os dados das bases 

toxicológicas da USEPA (IRIS - Integrated Risk Information System) e da CETESB, nesta ordem de prioridade. 

Para o mercúrio metálico, os estudos avaliados pela IRIS observaram efeitos adversos por via de inalação, com 

LOAEL (Lowest Observed Adverse Effect Level, isto é, a menor dose avaliada de um constituinte químico para a 

qual se observam o desenvolvimento de efeitos adversos, tóxicos) de 0,025 mg/m³, resultando em concentrações 

de referência (RfC) de 3E-04 (0,0003) mg/m³ar, com fator de incerteza de 30 e modificador de 1 (USEPA, 1995). 

As pesquisas foram realizadas para cenários de exposição ocupacional, mas se espera refletir bem ou de forma 

conservadora a realidade do cenário em questão. Não foram avaliadas as doses de referência (RfD), para 

ingresso oral, por parte da agência, devido à baixa toxicidade do mercúrio metálico por essa via, já que apenas 

uma pequena fração (0,01%) é absorvida pelo trato gastrointestinal (WHO, 2003). A CETESB apresentou 

valores orientadores com base no risco para o mercúrio, com ingresso diário tolerável (TDI, via de ingestão, 

similar às RfD) de 6,1E-4 mg/kgcorporal/dia. Esse valor é próximo da dose de referência do IRIS para mercúrio 

inorgânico (cloreto de mercúrio II), de 3,0E-04 mg/kg/dia (com fator de incerteza de 1000), de forma que essa é 

outra consideração conservadora, já que esse composto é muito mais facilmente absorvido pela ingestão, 

comparado ao Hg
0
. Em relação à via de absorção por contato dérmico, já foi observado efeito de irritação na pele 

e mucosas, mas com ação limitada para compostos do metal na forma elementar, para o qual esta via contribui 

com 2,6% do ingresso total após exposição ao vapor de mercúrio (em comparação a 97,4% por inalação) 

(HURSH et al., 1989; apud WHO, 2003). Já para sais de mercúrio (forma inorgânica) foram observados efeitos 

tóxicos em animais após exposição dermal (WHO, 2003). A agência também classificou o mercúrio elementar 

como não carcinogênico em humanos (grupo D), já que os estudos comparados não conseguiram estabelecer 

nenhuma relação entre a inalação de vapor de mercúrio e o aparecimento de cânceres (USEPA, 1995). De forma 

a reduzir a influência da via de ingestão e contato dérmico na determinação do risco, tendo em vista que não 

apresentam importância significativa para o ingresso de mercúrio no organismo, segundo os conhecimentos da 

toxicocinética (WHO, 2003), foram adotados fatores de biodisponibilidade reativa e absorção dérmica reduzidos 

(0,2 e 0,1, respectivamente). O primeiro indica a disponibilidade do contaminante presente no meio para os 

organismos; por exemplo, um metal fortemente adsorvido pelo solo pode apresentar baixa biodisponibilidade, 

enquanto que livre em solução na água pode ser mais facilmente assimilado; já o segundo representa a fração da 

massa de contaminante em contato com a pele que é efetivamente absorvida pelas estruturas do órgão. 

3.3. AVALIAÇÃO DA EXPOSIÇÃO 

O primeiro procedimento para a avaliação da exposição foi determinar todos os cenários de exposição 

possíveis para o perigo que se deseja avaliar, identificando a fonte de contaminação e o meio contaminado, as 

vias de exposição viáveis e os receptores reais e potenciais nos pontos de exposição. No caso, buscou-se avaliar 

o risco à saúde da população de Descoberto exposta aos altos níveis de background de mercúrio no solo e ao 

consumo da água de abastecimento público que sofria influência da área efetivamente contaminada. Para o 

primeiro meio não se esperava encontrar risco para a população, por ser bastante inferior aos valores de 

intervenção. 

Para calcular o risco associado às vias por inalação de vapores e particulado respirável foi necessário 

determinar os fatores de transporte intermeio. Existem diversos modelos para a estimativa desses fatores; alguns 

dos mais aplicados nas metodologias de análise de risco da USEPA foram apresentados em alguns guias técnicos 

publicados por esse órgão, como Soil Screening Guidance (USEPA, 1996) e Supplemental Guidance for 

Developing Soil Screening Levels for Superfund Sites (USEPA, 2002). A emissão de partículas respiráveis 

(PM10) de solo para a atmosfera pode ser calculada pelo fator de emissão de particulados (PEF), que varia de 

acordo com o mecanismo atuante, sendo a força do vento o principal mecanismo para o cenário de estudo. Outro 

fator intermeio de importância para exposição em solo contaminado por mercúrio é o fator de volatilização, que 

pode ser determinado por dois modelos distintos, considerando fonte infinita ou finita, sendo a última aplicável 

para os casos em que a profundidade da área contaminada possa ser estimada com precisão (USEPA, 2002). Para 

este estudo, será emprego o modelo de massa finita, já que o mercúrio se concentrou predominantemente nos 50 

centímetros superiores da camada de solo. As formulações matemáticas para cálculo desses fatores, nos dois 

casos mencionados, encontram-se apresentados no guia técnico da ferramenta, conforme publicado em 2017 pela 

USEPA e constante nas referências bibliográficas ao final deste artigo.  



 
 

 

Depois de identificar os cenários e os caminhos de exposição, torna-se necessário quantificar as doses de 

ingresso para cada via, usualmente em relação à dose administrada (CASTILHOS et al., 2005). Todavia, para as 

vias de ingestão e contato dérmico, buscou-se corrigi-las para a dose absorvida, de forma a evitar superestimação 

excessiva do risco por essas vias, garantindo a coerência com os princípios da toxicocinética. Para os cálculos 

daquela são utilizados os parâmetros exposicionais, divididos em três categorias: relacionados ao composto 

químico, ao período de exposição e às populações (CETESB, 2006). A formulação genérica para cálculo do 

ingresso é apresentada na equação 1, na qual “C” representa a concentração de contaminante no meio, “IR” a 

taxa de contato com o meio, “ED” a duração da exposição, “EF” a frequência de exposição, “BW” o peso 

corporal e “AT” o tempo médio de exposição (CETESB, 2006). 

I [
mg

kg.dia
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ou

L

dia
]*EF[
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ano
]*ED[anos]

BW [kg]*AT[dias]
                    Equação 1 

As doses de ingresso foram calculadas implicitamente através da ferramenta empregada para execução deste 

trabalho, já na formulação do risco e dos níveis seguros de contaminante, discutidos nos tópicos 3.4 e 3.5. Os 

valores dos parâmetros de exposição foram obtidos de bases de dados da CETESB (2001 e 2006) e da USEPA 

(2002). 

3.4. QUANTIFICAÇÃO DOS NÍVEIS DE RISCO 

A partir dos dados toxicológicos do composto de interesse e das doses de ingresso para cada via do cenário 

de exposição pode-se calcular os índices de risco (THQ). Esses são um dos principais produtos das metodologias 

de análise de risco toxicológico, permitindo comparar os efeitos da contaminação ao seu potencial de causar 

prejuízos à saúde dos receptores (reais ou potenciais). Os índices de risco foram calculados através do freeware 

USEPA’s RSL Calculator, no qual o índice é oferecido como informação adicional à determinação dos “RBSL”, 

através de inserção dos teores atuais ou hipotéticos de contaminação nos compartimentos ambientais afetados. 

Conforme apresentado no tópico 3.2, o mercúrio não é classificado como cancerígeno em humanos. Dessa 

forma, foi calculado apenas o risco não carcinogênico, através da razão entre a dose de ingresso e a dose de 

referência (equação 2) ou pela razão entre a concentração no ar respirável pela concentração de referência 

(equação 3), no caso da via de inalação (CETESB, 2006). Assim, quando o índice é superior à unidade, tem-se 

que o ingresso é superior ao limiar considerado seguro, e existe risco à saúde humana.  

Riscoingestão e cutâneo (THQ) = 
Dose de ingresso

Dose de referência
              Equação 2 

Riscoinalação(THQ) = 
Concentração no ar respirável

Concentração de referência
             Equação 3 

Para os efeitos não carcinogênicos, o risco fornece um valor numérico a partir da comparação do ingresso (da 

dose absorvida ou administrada) ao longo de um período de tempo com a dose de referência (RfD); quando o 

primeiro excede a segunda, o risco é maior que 1 e existe a chance de ocorrem efeitos adversos sobre a 

população exposta (CETESB, 2006). De acordo com Castilhos (2005), o perigo não cresce linearmente com a 

aproximação da dose de ingresso com a dose de referência, devido à aplicação dos fatores de incerteza e às 

mudanças de inclinação nas curvas de dose-resposta, de forma diferente da qual ocorre com o risco. 

Após o cálculo e a avaliação do índice de risco em cada via de exposição, é importante sumarizar os 

resultados para cada cenário, geralmente somando-se os valores individuais de cada via que resulte em efeitos 

nos mesmos sistemas do organismo (CETESB, 2006; USEPA, 2017).  

3.5. DETERMINAÇÃO DOS NÍVEIS ACEITÁVEIS COM BASE NO RISCO 

Além de verificar a existência e magnitude do risco que um meio contaminado pode trazer às populações 

expostas, as metodologias de análise de risco propostas pela USEPA permitem, também, identificar os níveis 

específicos de concentração de contaminantes no meio considerados seguros, isto é, que não resultem em risco 

para os usos e cenários de exposição previstos do meio investigado. Dependendo do grau de detalhamento dos 

estudos, esses níveis seguros, quando inferiores aos de contaminação observados para o meio, podem servir, 

também, como metas de remediação com base no risco (MRBR), isto é, níveis desejáveis até os quais se deseja 

recuperar para eliminar os riscos, permitindo racionalizar a aplicação de recursos por meio tecnicamente 

defensável. Assim, evita o surgimento de custos elevados que inviabilizem a obra e permite a proteção adequada 

da saúde humana, além possibilitar o gerenciamento de um maior número de problemas. A equação 4 apresenta a 

formulação matemática genérica para a determinação dos níveis de exposição aceitáveis, no caso de compostos 



 
 

 

não cancerígenos, em que E representa a taxa de exposição (relacionada à aplicação dos fatores de exposição 

descritos no tópico 3.3) e RBEL é o nível de risco aceitável para a exposição (CETESB, 2006). 

RBEL= 
THQ*RfD

E
                 Equação 4 

Como o nível de exposição difere da concentração efetiva no meio, pode-se considerar que as metas de 

remediação podem ser superiores ao primeiro, devido à atenuação natural associada ao caminho de transporte e 

exposição. De acordo com norma ASTM RBCA Standard, os padrões de remediação variam de acordo com o 

nível (tier) do modelo de análise de risco adotado; no nível 1, tem-se os níveis de screening baseados no risco 

(RBSL, ou simplesmente SL), obtidos a partir da aplicação dos fatores de atenuação natural de transporte 

intermeio sobre os RBEL; já no nível 2, tem-se as metas de remediação baseadas em risco (MRBR) 

propriamente ditas (ou Site-Specific Target Level, SSTL), com o emprego dos fatores de atenuação do transporte 

lateral (intrameio), e de maior aplicabilidade prática.  

A calculadora da USEPA foi proposta, principalmente, para os níveis de “screening” com base no risco 

(RBSL), mas, a partir da aplicação de parâmetros específicos de campo e analisando a influência dos fatores de 

atenuação do transporte lateral (podendo aplicá-la, por exemplo, nos níveis de risco desejável, inferiores ao 

padrão unitário na mesma proporção dos efeitos da atenuação lateral), pode ser aplicada para o cálculo das metas 

de remediação, quando não se dispõe de recursos suficientes para utilizar ferramentas de análise mais 

sofisticadas (USEPA, 2017). Assim, foram calculados também os níveis aceitáveis de contaminação para um 

risco máximo de “1” para o cenário de exposição considerado, com fins de comparação. A USEPA (2002) 

sugere uma série de equações específicas para o cálculo dos níveis de screening para cada via de ingresso, por 

receptor, a partir de fatores relacionados ao constituinte de interesse (concentração no meio, dose de referência, 

constante de Henry...), às vias de transporte (volatilização, emissão, lixiviação...) e de exposição e aos receptores 

reais ou potenciais.  

4. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

De acordo com o alcance proposto para esse artigo, foi construído um cenário de exposição para o risco que 

possíveis residentes de Descoberto poderiam sofrer através da contaminação do solo (devido ao background 

elevado para o município de Descoberto) e da água de consumo, quando essa era captada no Ribeirão da Grama, 

ou considerando a hipótese em que a medida de interrupção do abastecimento e mudança do manancial não 

tivesse sido adotada. Neste cenário, foi considerada a exposição contínua ao mercúrio presente no solo nas 

concentrações de background definidas para a área, cujo principal via de exposição seria a inalação dos vapores 

de Hg
0
 volatilizados a partir do solo; embora não se espere risco por esse cenário, objetiva-se determinar os 

níveis de segurança para esse uso (residencial). Já para a água de consumo considerou-se os valores mais 

elevados encontrados, para residentes urbanos ao longo de toda a vida. Cabe ressaltar que se trata de uma 

avaliação muito conservadora, já que esse número pode ter ocorrido apenas nos períodos de chuva mais intensa, 

não refletindo as condições reais em uma escala temporal mais longa ou após concentração na calha de captação. 

Não foi considerado exposição através da água subterrânea, já que os estudos não encontraram concentrações 

significativas de mercúrio nestas e não foi observado seu uso nas vizinhanças da área contaminada.  

Foi adotado, de forma conservadora, que os residentes (adulto (60 kg) e criança (15 kg)) teriam contato 

contínuo com o solo “contaminado” em uma frequência média de 350 dias por ano, durante 24 horas por dia 

(ET), ao longo de toda a vida (6 e 58 anos), com taxa de ingestão de solo de 300 e 150 mg/dia. Para os níveis de 

risco de screening da água de abastecimento público, com a concentração conservadora de 2,8 ug/L medida no 

ponto de captação na época de desenvolvimento dos estudos de investigação pelos órgãos ambientais e por 

Alexandre (2006), considerou-se ingestão de 1 e 2 L/dia para criança e adulto, respectivamente, ao longo de 350 

dias por ano por 6 e 58 anos, com evento de contato dermal de 0,54 e ,71 horas/dia.  

Os índices de risco toxicológico não carcinogênico calculados neste trabalho encontram-se apresentados na 

tabela 1, assim como a concentração máxima de mercúrio que não resultaria em risco para cada cenário 

considerado. Os valores fora dos parênteses representam a o risco considerando mercúrio na forma elementar, 

enquanto que dentro dos parênteses representam o risco considerando mercúrio oxidado. Apesar de os teores de 

background de mercúrio na bacia do Ribeirão da Grama (0,3 mg/kg) serem superiores aos valores usuais para a 

região como um todo e também aos valores de referência de qualidade do solo estaduais (0,05 mg/kg, constante 

à DN COPAM 166/2011), indicando a possível ocorrência de transporte da contaminação por dispersão 

atmosférica, foi confirmado que esses não resultam em risco significativo em qualquer cenário de ocupação. 



 
 

 

Tabela 1 – Níveis de risco e de screening para o cenário proposto 

Cenário Risco Nível 

aceitável 

Receptor Meio Concentração  Ingestão Contato 

Dérmico 

Inalação Total RBSL 

 

Residente 

(criança) 

Solo 0,3 mg/kg 0,0019 0,0015 0,0054 0,0088 34,3 mg/kg 

 Água de 

abastecimento 

2,8 μg/L 

Hg
0 
/(Hg

2+
) 

0,293 

(0,597) 

0,001 

(0,03) 

4,47/0 4,77 

(0,63) 

0,587 μg/L 

(4,47) μg/L  

 

        

Residente 

(adulto) 

Solo 0,3 mg/kg 0,0002 0,0002 0,0054 0,0058 51,7 mg/kg 

 Água de 

Abastecimento 

2,8 μg/L 

Hg
0 
/(Hg

2+
) 

0,147 

(0,224) 

0,001 

(0,02) 

4,47/0 4,62 

(0,25) 

0,606 μg/L 

(11,4) μg/L 

 

 

No entanto, observa-se que para a criança residente em condições de background, cenário no qual foi 

considerada exposição permanente e contínua ao meio contaminado, o teor máximo de mercúrio no solo que não 

resulte em risco seria de 34,3 mg/kg, enquanto que para o adulto seria de 51,7 mg/kg. Dessa forma, o uso 

residencial jamais poderia ser permitido nas condições atuais da área contaminada de Descoberto, em que as 

concentrações atingem valores bastante superiores em alguns pontos (média de 512 mg/kg, nos estudos da 

FEAM, CNEN e CPRM, 2006, e até 161 mg/kg em Durão, 2010), embora a maior parte do solo apresente níveis 

menores do que os RBSL calculados. Felizmente, a região não está localizada em área potencial para esse tipo de 

uso, bastante distante das manchas urbanas. De toda forma, percebe-se que se esses níveis de contaminação 

ocorressem em área com ocupação residencial, haveria a possibilidade do surgimento de problemas muito mais 

graves do que os encontrados, servindo como alerta para os riscos de ocupação de áreas potencialmente 

contaminadas sem a realização de estudos ambientais.  

O resultado de RBSL para esse cenário está de acordo com os valores orientadores de intervenção da 

deliberação normativa COPAM/CERH 02/2010 para uso residencial, de 36 mg/kg, com diferença justificável 

frente à ordem de grandeza esperada para as incertezas, e buscando proteger o receptor mais sensível (criança). 

Já para o uso agrícola, que ocorre em parte da área rural de Descoberto, a legislação estadual, assim como a 

nacional, propõe valor de intervenção de 12 mg/kg, já que envolve o consumo de produtos cultivados no solo; 

como não condiz com os objetivos deste trabalho, não foram calculados os riscos para esse cenário, mas se 

espera que também sejam insignificantes, uma vez que a concentração fora da área contaminada está bem abaixo 

do permitido pela legislação, enquanto que dentro da área não há e não é permitida a agricultura, já que se 

encontra interditada pela FEAM. Porém, sabe-se que as interações do contaminante com o meio e os caminhos 

de transporte e de exposição variam em cada caso, sendo importante considerar o mais restritivo para a 

construção dos valores orientadores generalistas da legislação; em outros cenários ou regiões do estado de Minas 

Gerais, poder-se-ia encontrar valores máximos de concentração que não apresente risco à saúde humana 

superiores ou mesmo inferiores (menos provável) aos da legislação. Através dessa comparação, pode-se perceber 

a potencialidade de se aplicar técnicas de avaliação baseada no risco para a obtenção dos limites de 

contaminação mais realistas para as especificidades de cada cenário. 

Já em relação à água de abastecimento, obteve-se um risco total de 4,77 para a criança e 4,66 para o adulto, 

dos quais 4,47 era apenas pela via de inalação, possivelmente superestimada, já que se considerou volatilização 

constante ao longo de todo o tempo médio de exposição. Esses valores, apesar de serem resultados de uma 

análise preliminar e simplificada, poderiam ser somados aos resultados de risco na exposição ao solo, por se 

tratar do mesmo receptor, embora os últimos sejam insignificativos frente aos valores da exposição à água. 

Como RBSL, foi encontrado 0,6 μg/L, inferior ao valor orientador de 1 μg/L da Portaria 2914 do Ministério da 

Saúde e de 6 μg/L da Organização Mundial de Saúde para mercúrio inorgânico, os quais possivelmente são mais 

confiáveis, por ter sido originado de estudos mais detalhados de exposição. A principal incerteza que gerou essa 

divergência nos níveis aceitáveis de mercúrio na água diz respeito à via de exposição e a forma predominante do 



 
 

 

mercúrio, uma vez que os órgãos de saúde consideram apenas a via de ingestão para o mercúrio inorgânico 

(incluindo os sais de mercúrio II e III), enquanto que nesse trabalho consideraram-se os usos diversos da água de 

abastecimento e a volatilização e posterior inalação do mercúrio elementar (HG
0
), uma via menos usual, já que 

se espera a sua oxidação. De fato, ao se considerar o mercúrio totalmente na forma oxidada (Hg
2+

), o risco se 

reduziria para 0,6 (inexistente) no receptor mais sensível, 91% pela via de ingestão, com concentrações seguras 

até 4,5 μg/L, de acordo com os valores orientadores mundiais e os princípios toxicológicos. Cabe ressaltar, 

ainda, que não se sabe se os valores utilizados são representativos para a concentração de mercúrio nas águas 

onde era realizada a captação; embora tenham se apresentado em valores similares nos estudos da FEAM (2002), 

Alexandre (2006) e Tinôco et al. (2010), não se dispõe de valores mais atualizados. Também não se pode afirmar 

que o valor se manteria no nível de 2,8 μg/L ao longo de todo o período de exposição (tempo de vida dos 

residentes), já que os metais dissolvidos em águas apresentam ampla variação temporal; de fato, estudos 

realizados por Tinôco et al. (2010) encontraram concentração de 0,2 μg/L a 2,1 μg/L em 2007, inclusive no 

ponto avaliado no estudo de Alexandre (2006), cujos resultados foram utilizados neste trabalho, ressaltando o 

caráter conservativo desse estudo. A favor da segurança, no entanto, sugere-se considerar a abordagem mais 

conservadora. Assim, conclui-se que a medida de interrupção do abastecimento foi adequada e que, para 

reabilitação do manancial a esse uso, devem ser realizados estudos ambientais e monitoramento minucioso das 

concentrações de mercúrio nas suas águas, de forma a confirmar a eficácia das medidas de 

contenção/remediação e a ausência de risco aos consumidores. 

Pode-se observar que, em concordância com os conhecimentos da toxicologia, a via de inalação foi o 

caminho de ingresso predominante, em ordem de grandeza bastante superior às vias de ingestão e contato 

dérmico, por ser a principal via através da qual o mercúrio elementar é absorvido pelo organismo. Já pera o 

mercúrio inorgânico, observou-se o predomínio por ingestão. Pode-se verificar, também, que as incertezas 

existentes nessa análise de risco estão associadas, basicamente, aos cenários de exposição, às taxas de 

transferência dos contaminantes entre os diferentes compartimentos ambientais e aos dados toxicológicos do 

mercúrio. A CETESB (2006) destaca que o número de incertezas é indiretamente proporcional ao conhecimento 

dos cenários estudados, requerendo a aquisição de novos dados quando se torna necessário reduzi-las. De acordo 

com a agência, uma abordagem conservadora, com a aplicação de fatores de segurança, é importante para evitar 

a subestimativa dos riscos e a adoção de medidas incorretas que ameacem a saúde da população. 

5. CONCLUSÕES 

Neste contexto, a ferramenta disponibilizada pela USEPA e aplicada neste trabalho (RSL Calculator) foi 

suficiente para o nível de abordagem e complexidade do problema, utilizando relações consolidadas para cálculo 

do risco e dos RBSL e permitindo boa aproximação com as condições específicas dos cenários estudados, 

através da modificação dos parâmetros de entrada (exposicionais, de transporte e toxicológicos) para valores de 

campo. Também possibilita a construção de um bom número de cenários de exposição e apresenta uma base de 

dados toxicológicos/físico-químicos extensa e constantemente atualizada. Os resultados ficaram de acordo com o 

esperado, a partir da revisão bibliográfica, e as incertezas encontradas transcendem a ferramenta utilizada. 

Assim, foi observado um bom potencial para emprego em procedimentos mais simples de análise de risco (de 

tier 1 e, em alguns casos, de tier 2), ideal para a obtenção de informações de screening a respeito do risco de 

determinado evento de contaminação química do meio ambiente e das concentrações seguras. No entanto, em 

cenários mais complexos ou que requeiram simulação avançada de transporte lateral intermeio dos agentes 

químicos de interesse para estimativa da exposição em pontos potenciais, torna-se necessário o emprego de 

ferramentas mais robustas, ou a sua conciliação com outros procedimentos que visem a atender essas limitações 

(por exemplo, estudos de transporte para estimativa da concentração em determinado ponto de exposição 

potencial, seguido pelo emprego desta na calculadora de risco com o resultado encontrado). Por fim, cabe 

ressaltar que seria ideal a elaboração de ferramenta/software similar com metodologia e base de dados adaptada 

e específica às condições nacionais/estaduais, permitindo a redução de incertezas; a CETESB, por exemplo, 

desenvolveu planilhas eletrônicas com base de dados para o estado de São Paulo, e com opção de inserir valores 

de campo. Na sua ausência ou para usuários menos avançados de metodologias de risco, no entanto, a utilização 

minuciosa da calculadora da USEPA com parâmetros específicos ou programação em planilhas de cálculo 

eletrônico já é suficiente para uma série de aplicações de análise de risco no âmbito nacional. 

As metodologias de análise de risco ambiental são bem consolidadas e tecnicamente defensáveis, 

apresentando resultados favoráveis e auxiliando muito o gerenciamento da contaminação e a avaliação de 

impactos. Através de uma série de procedimentos comuns e critérios similares, podem ser aplicadas às mais 



 
 

 

diversas situações e cenários, em diferentes níveis de complexidade, observando sempre as especificidades de 

cada caso. É, ainda, uma tecnologia recente e que apresenta vasto potencial de estudo e desenvolvimento, 

permitindo também melhorar o conhecimento de diversos fenômenos, interações e aspectos ambientais. Como a 

análise de risco é uma ferramenta que fornece informações de grande relevância tanto para a avaliação de 

impactos ambientais como para o gerenciamento de áreas contaminadas, recomenda-se que seu uso seja cada vez 

mais difundido no país, de forma a favorecer o gerenciamento integrado dos passivos existentes no território 

nacional e proteger a saúde dos seres humanos e a funcionalidade dos ecossistemas.  

Futuramente, serão publicados resultados mais detalhados com análise do risco oferecido pela área 

efetivamente contaminada em Descoberto e análise das medidas de controle e remediação cabíveis para a sua 

redução. 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

ALEXANDRE, S. C. Avaliação de Área Contaminada por Mercúrio Total em Descoberto – Minas Gerais. 

Dissertação de mestrado, Universidade Federal de Viçosa, Viçosa, 2006. 

CASTILHOS, Z. C.; CASTRO, A. M.; RAMOS, A. S.; LIMA, C. A.; RODRIGUES, A. P. C. Avaliação de 

Risco à Saúde Humana: conceitos e metodologia. Série Estudos e Documentos. CETEM/MCT, 2005. 

COMPANHIA AMBIENTAL DO ESTADO DE SÃO PAULO (CETESB). Relatório de Estabelecimento de 

Valores Orientadores para Solos e Águas Subterrâneas no Estado de São Paulo. CETESB; 2001. 

COMPANHIA AMBIENTAL DO ESTADO DE SÃO PAULO (CETESB). Avaliação de risco à Saúde 

Humana. In: Manual de Gerenciamento de Áreas Contaminadas. CETESB, 2006. 

DURÃO JÚNIOR, W. A. Especiação, Quantificação, Distribuição e Transporte de Mercúrio em Solos 

Contaminados do Município de Descoberto, Minas Gerais. Tese de doutorado, Universidade Federal de Minas 

Gerais, Belo Horizonte, 2010. 

FEAM, CDTN e CPRM. Diagnóstico da contaminação ambiental em Descoberto, Minas Gerais, em 

decorrência do afloramento de mercúrio em dezembro de 2002 – Relatório Final. Belo Horizonte, 2006. 

MINAS GERAIS. Deliberação Normativa COPAM/CERH n° 02, de 08 de setembro de 2010. D. E. – “Minas 

Gerais”, Belo Horizonte, 2010. 

MINAS GERAIS. Deliberação Normativa COPAM/CERH n° 166, de 29 de setembro de 2011. D. E. – 

“Minas Gerais”, Belo Horizonte, 2011. 

OLIVEIRA, G. A. Avaliação dos níveis atuais de mercúrio total em área contaminada no município de 

Descoberto – MG. Dissertação de mestrado. Universidade Federal de Juiz de Fora, Juiz de Fora, 2014. 

TINÔCO et al. Avaliação de contaminação por mercúrio em Descoberto, MG. Engenharia Sanitária e 

Ambiental, v. 15, n. 4, p. 305-314, out./dez. 2010. 

U.S. ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY (USEPA). Risk Assessment Guidance for Superfund, 

Volume I, Human Health Evaluation Manual (Part A), Interim Final. Washington, D.C. Dezembro, 1989. 

U.S. ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY (USEPA). Mercury, elemental (CASRN 7439-97-6). 

In: Integrated Risk Information System (IRIS). Washington, D.C., USEPA, 1995. Disponível em: < 

https://cfpub.epa.gov/ncea/iris2/chemicalLanding.cfm?substance_nmbr=370> Acesso em: 22/11/2017. 

U.S. ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY (USEPA). Suplemental Guidance for Developing Soil 

Screening Levels for Superfund Sites. Washington, D.C.: United States Environmental Protection Agency, 2002. 

U.S. ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY (USEPA). Regional Screening Levels (RSLs) - User's 

Guide (June 2017). Washington, D.C, United States Environmental Protection Agency, 2017. Disponível em: 

<https://www.epa.gov/risk/regional-screening-levels-rsls-users-guide-june-2017> Acesso em: 22/11/2017. 

U.S. ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY (USEPA). RSL Calculator. Washington, D.C, USEPA, 

2017. Disponível em: <https://epa-prgs.ornl.gov/cgi-bin/chemicals/csl_search> Acesso em: 22/11/2017. 

WORLD HEALTH ORGANIZATION (WHO). Elemental mercury and inorganic mercury compounds: 

human health aspects. Concise International Chemical Assessment Document 50. Geneva, WHO, 2003. 



	

1  
	

ESTUDO	DA	DISPERSÃO	DE	POLUENTES	EM	CURSOS	D’ÁGUA	NA	BACIA	DO	RIO	
PARAIBUNA	A	PARTIR	DE	DESPEJOS	ACIDENTAIS	DE	SUBSTÂNCIAS	QUÍMICAS	PELO	

TRANSPORTE	RODOVIÁRIO		
	

Driely	Celestino	da	Costa1*;	Carolina	Pereira	do	Amaral1*;	Laura	Guedes	Ferreira1*;	Celso	Bandeira	de	Melo	
Ribeiro1*	

	

1Universidade	Federal	de	Juiz	de	Fora	–	UFJF.	Departamento	de	Engenharia	Sanitária	e	Ambiental	(ESA).		
*	driely.costa@engenharia.ufjf.br;	carolina.amaral@engenharia.ufjf.br;	laura.guedes@engenharia.ufjf.br;	

celso.bandeira@ufjf.edu.br		
	

RESUMO	–	Sabe-se	que	a	contaminação	de	cursos	d’água	pode	ser	advinda	de	diversas	fontes,	principalmente	
de	caminhões	de	carga	em	rodovias	por	todo	o	país.	Neste	trabalho,	aborda-se	a	carga	rodoviária	como	fonte	
de	despejo	acidental	em	cursos	d’água	na	bacia	do	Rio	Paraibuna,	bem	como	o	comportamento	do	transporte	
e	dispersão	da	substância	química	durante	seu	percurso	nos	cursos	d’água.	O	objetivo	do	trabalho	é	realizar	
um	 mapeamento	 dos	 pontos	 de	 maior	 vulnerabilidade	 à	 contaminação,	 por	 despejos	 acidentais	 de	 cargas	
rodoviárias,	que	possam	atingir	e	 contaminar	os	corpos	hídricos	da	bacia	do	 rio	Paraibuna	e	posteriormente	
simular	 o	 transporte	 e	 dispersão	 desses	 poluentes	 em	 alguns	 pontos	 na	 bacia.	 Para	 descrever	 o	
comportamento	do	transporte	e	dispersão	do	poluente,	foram	considerados	diferentes	cenários	hidrológicos,	
isto	é,	vazão	mínima,	vazão	média	e	vazão	máxima	dos	pontos	simulados.	Espera-se	que	este	trabalho	ajude	na	
tomada	de	decisões	visando	apoiar	a	criação	de	um	plano	de	alerta	para	os	usuários	da	bacia	do	Rio	Paraibuna,	
considerando	o	poluente	despejado.	

Palavras-Chave	–	Dispersão,	vazão,	simulação.	

	

ABSTRACT	–I	t	 is	known	that	the	contamination	of	tributaries	can	be	derived	from	several	sources,	mainly	of	
freight	 trucks	 on	 highways	 throughout	 the	 country.	 In	 this	work,	 the	 road	 load	 is	 addressed	 as	 a	 source	 of	
accidental	dumping	 in	watercourses	 in	the	Paraibuna	River	Basin	as	well	as	the	behavior	of	dispersion	of	the	
chemical	 during	 its	 course	 in	 the	 watercourses.	 The	 objective	 of	 this	 work	 is	 to	 map	 potentially	 polluting	
activities,	by	accidental	sewage	of	road	transportation,	and	to	simulate	the	transport	and	dispersion	of	these	
pollutants	 in	 the	 basin.	 To	 describe	 the	 behavior	 of	 the	 pollutant,	 different	 hydrological	 scenarios	 were	
considered,	that	are,	minimum	flow,	average	flow	and	maximum	flow	of	the	simulated	points.	It	is	hoped	that	
this	 work	 will	 help	 in	 decision-making	 by	 creating	 an	 alert	 plan	 for	 users	 of	 the	 Paraibuna	 River	 Basin,	 by	
considering	the	pollutant	dumped.	

Keywords	–	Dispersion,	flow,	simulation.	

	

INTRODUÇÃO	

Atualmente,	um	dos	maiores	desafios	da	saúde	pública	mundial	é	a	qualidade	da	água	e	o	seu	tratamento.	
Despejos	de	poluentes	podem	ocorrer	de	forma	acidental	ou	 intencional	nos	corpos	hídricos,	afetando	assim	
todas	as	atividades	dependentes	do	uso	da	água	daquele	determinado	curso	d’água.	Esses	despejos	podem	ter	
as	mais	variadas	fontes,	como	efluentes	domésticos	e	industriais	e	podem	ser	advindos	da	agricultura,	erosão,	
atividades	de	mineração	-	ativos	ou	inativos	(ROTTING,	2008),	ou	serem	de	fontes	desconhecidas.		

Ao	 mesmo	 tempo,	 há	 a	 necessidade	 de	 se	 desenvolver	 tratamentos	 praticáveis	 tecnologicamente,	 que	
sejam	 eficientes	 e	 economicamente	 acessíveis.	 Para	 isso,	 é	 necessário	 o	 reconhecimento	 do	 corpo	 receptor	
(bem	como	sua	vazão	e	localização)	e	da	fonte	poluidora	(seus	constituintes	e	origem	-	orgânica	ou	química).	
Assim	 sendo,	 esses	 poluentes	 são	 transportados	 e	 tem	 notável	 participação	 na	 degradação	 dos	 recursos	
hídricos.	Para	 analisar	 o	 processo	 de	 transporte	 e	 dispersão	 longitudinal	 de	 poluentes,	 em	 cursos	 d’água	
naturais,	podem	ser	utilizados	modelos	unidimensionais	(1D)	(RIBEIRO	et	al.,	2011).	Para	isso,	são	necessárias	
equações	diferenciais	e	analíticas	para	a	representação	da	variação	temporal	da	concentração	do	mesmo,	em	
um	determinado	local.	
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Assim,	a	equação	da	advecção-dispersão	unidimensional	é	amplamente	utilizada	na	previsão	da	qualidade	
de	água	em	rios,	sendo	o	coeficiente	de	dispersão	longitudinal	(DL)	um	dos	parâmetros	mais	importantes	em	
modelos	 unidimensionais	 (RIBEIRO,	 2007).	 Neste	 sentido,	 são	 comumente	 utilizados	 os	 métodos	 dos	
elementos	finitos	e	equações	diferenciais	ordinais	para	descrever	o	processo	de	transporte	ambiental	de	massa	
do	poluente	no	corpo	hídrico	(COSTA	et	al.,	2015).	Após	a	definição	do	modelo	matemático	são	empregados	
métodos	computacionais	para	possibilitar,	então,	a	simulação	do	transporte	do	poluente.	

Uma	das	principais	fontes	de	poluição	e	contaminação	são	os	despejos	acidentais	de	poluentes	solúveis	em	
cursos	d’água,	que	ocorrem	em	área	urbanas	e	distritos	industriais,	onde	se	concentra	uma	grande	quantidade	
de	atividades	antrópicas	e	indústrias	com	substâncias	químicas	sendo	diariamente	processadas	e	armazenadas.	
Outra	atividade	que	apresenta	grande	potencial	de	ocorrência	de	vazamentos	são	os	transportes	rodoviários	
de	substâncias	químicas,	em	que,	em	casos	de	acidentes,	tais	substâncias	podem	atingir	mananciais	de	água	e	
consequentemente	prejudicar	a	utilização	desta	pela	população	de	diversas	cidades.	

Sendo	 assim,	 este	 estudo	 pretende	 realizar	 um	 levantamento	 e	mapear,	 para	 toda	 a	 extensão	 da	 bacia	
hidrográfica	do	 rio	Paraibuna,	as	atividades	que	utilizam	substâncias	químicas	poluidoras,	 sobretudo	aquelas	
relativas	aos	transportes	rodoviários,	para	confecção	de	um	mapa	de	vulnerabilidade	espacial	de	contaminação	
de	mananciais	superficiais	e	posteriormente	desenvolver	um	estudo	de	simulação	hidrológica	do	transporte	e	
dispersão	 desses	 poluentes,	 nos	 cursos	 d’água	 da	 bacia	 do	 rio	 Paraibuna,	 visando	 contribuir	 para	 o	
planejamento	 e	 tomada	 de	 decisão	 dos	 órgãos	 relacionados	 ao	 gerenciamento	 dos	 recursos	 hídricos	 nesta	
região.		

OBJETIVOS	

Este	 estudo	 tem	 como	 objetivo	 realizar	 o	 georreferenciamento,	 em	 ambiente	 SIG	 dos	 pontos	 que	
apresentam	grande	potencial	de	despejo	acidental	de	substâncias	químicas,	em	cursos	d’água	superficiais,	na	
bacia	 hidrográfica	 do	 rio	 Paraibuna,	 a	 partir	 do	 cruzamento	 do	mapa	 de	 rodovias	 com	 o	mapa	 da	 rede	 de	
drenagem	da	bacia.	Pretende-se	também	realizar	simulações	do	transporte	e	dispersão	desses	poluentes	nos	
cursos	d’água,	a	partir	de	equações	matemáticas,	considerando	diferentes	cenários	hidrológicos,	com	vazões:	
mínima,	média	 e	máxima	 dos	 cursos	 d’água,	 nesses	 pontos	 que	 possuem	 algum	 risco	 potencial	 de	 despejo	
acidental	de	substâncias	químicas.	

METODOLOGIA	

Caracterização	da	área	de	estudo	

A	bacia	 hidrográfica	 do	Rio	 Paraibuna	 (Figura	 1)	 apresenta	uma	área	de	drenagem	de	 aproximadamente	
6.777	 km2,	 correspondendo	 a	 12	 %	 da	 área	 total	 da	 bacia	 do	 Rio	 Paraíba	 do	 Sul.	 Abrange	 um	 total	 de	 26	
municípios	 parcial	 ou	 totalmente	 contidos	 no	 seu	 interior,	 sendo	 o	 de	 Juiz	 de	 Fora	 o	 que	 apresenta	maior	
influência,	com	79	%	da	população	total	da	bacia	(FEAM,	1996).	
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Figura	1	–	Localização	da	bacia	do	Rio	Paraibuna.	Fonte:	RIBEIRO,	C.B.	Sistema	de	Alerta	Ambiental	Fundamentado	
em	Estudo	Teórico-Experimental	de	Transporte	e	Dispersão	de	Poluentes	Solúveis	em	Cursos	D’água,	2007.	

	

Determinação	do	mapa	de	vulnerabilidade	espacial	

Inicialmente	foi	gerado	um	mapa	de	vulnerabilidade	espacial	de	risco	potencial	de	poluição	por	substâncias	
químicas,	 na	 bacia	 hidrográfica	 do	 rio	 Paraibuna,	 a	 partir	 de	 cruzamentos	 das	 principais	 rodovias	 com	 os	
principais	rios	da	bacia,	conforme	apresenta	a	Figura	2.	

	
Figura	2:	Pontos	de	maior	vulnerabilidade	de	contaminação.	Fonte:	Autoria	própria.	

Simulações	do	transporte	e	dispersão	dos	poluentes	solúveis	

As	simulações	hidráulico-hidrológicas	do	transporte	e	dispersão	dos	poluentes	químicos	solúveis,	nos	cursos	
d’água	superficiais,	foram	realizadas	utilizando	equações	matemáticas	de	transporte	e	dispersão	de	poluentes	
unidimensionais.	 Tal	 equação	é	baseada	na	equação	de	 transporte	de	massa	de	uma	dimensão	 (advecção	e	
dispersão)	dos	constituintes.	

𝛛𝐂
𝛛𝐭
	+	u	𝛛𝐂

𝛛𝐱
	=	𝐃𝐋

𝛛𝟐𝐂
𝛛𝐱𝟐
																																																Equação	(1)	
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Onde,	

C	–	concentração	média	da	substância	ML-3;	t	-	tempo,	T;	

U	–	velocidade	média,	LT-1;	

DL	–	coeficiente	de	dispersão	longitudinal	na	direção	do	fluxo,	L
2T-1;		

X	e	t	–	distancia	percorrida	pelo	poluente,	L;	

u *+
*,
	-	transporte	do	poluente	por	advecção,	MT-1L-3,	e																																				

𝐷.
/0

/10
	-	transporte	do	poluente	por	dispersão,	MT-1L-3.																																

Considerando	a	condição	inicial	equivalente	a	uma	injeção	instantânea	uniformemente	distribuída	ao	longo	
da	seção	transversal	(ou	seja,	uma	quantidade	de	massa	M	concentrada	num	espaço	de	tempo	infinitamente	
pequeno)	 no	 tempo	 t	 =	 0	 e	 na	 origem	 do	 eixo-x,	 chega-se	 a	 um	 modelo	 fickiano,	 também	 conhecido	 por	
modelo	de	Taylor,	dado	por:	

𝐂	 𝐱, 𝐭 = 	 𝐌
𝐀 (𝟒𝛑𝐃𝐋𝐭)

× ;(𝐱;𝐮𝐭)𝟐

𝟒𝐃𝐋𝐭
												 	 																																					Equação	(2)	

Onde,	

C	–	concentração	do	constituinte	ou	poluente,	ML-3;		

M	–	massa	do	constituinte	despejada,	M;	

A	–	área	da	seção,	L2;	

DL	–coeficiente	de	dispersão	longitudinal,	L
2T-1;	U	–	fluxo,	LT-1,	e	

X	e	t	-	espacial	(L)	e	temporal	(T),	respectivamente.	

	

Determinação	das	características	hidrológicas	e	hidráulicas	

As	 coordenadas	 dos	 pontos	 de	 maior	 vulnerabilidade	 foram	 listadas	 para	 determinação	 de	 suas	 vazões	
mínimas,	médias	e	máximas,	assim	como	as	características	hidráulicas	das	suas	respectivas	seções,	como:	áreas	
molhadas	 e	 velocidades,	 que	 podem	 ser	 visualizadas	 na	 Tabela	 1,	 obtidas	 por	 meio	 do	 software	 SISHIDRO	
(RIBEIRO,	2011),	como	segue	na	Figura	3	abaixo.	

	

	
													Tabela	1:	Pontos	de	maior	vulnerabilidade	do	Rio	Paraibuna	e	suas	respectivas	características	hidráulicas	e	

vazões	mínimas,	médias	e	máximas,	obtidas	pelo	software	SISHIDRO.	Fonte:	Autoria	própria.	



	

5  
	

	
Figura	3:	Ilustração	da	Bacia	do	Rio	Paraibuna	no	software	SISHIDRO.	Fonte:	RIBEIRO,	C.	B.	M.;	REIS,	G.	R.;	Leal,	F.	C.	

T.;	LIMA,	R.	N.	S.	SISHIDRO	-	Sistema	Hidrológico	para	Geração	de	Vazões	Máximas	na	Região	Norte	de	Juiz	de	Fora	(MG),	
2011.	

As	larguras	(B)	foram	estabelecidas	analisando	as	imagens	do	Google	Earth,	tornando	possível	a	utilização	
da	equação	da	continuidade	(Equação	3)	para	se	encontrar	a	profundidade	(H)	de	certa	seção	do	Rio	Paraibuna.	
Nesta	equação	foram	utilizadas	as	vazões	mínimas,	médias	e	máximas	dos	pontos	vulneráveis	do	Rio	Paraibuna	
(Q),	encontradas	atráves	do	software	SISHIDRO,	como	descrito	anteriormente.	

𝑸 = 𝑼	×	𝑨	 → 		𝑸 = 𝑼	×	𝑩	×	𝑯	 → 		𝑯 = 	 𝑸
𝑼	×	𝑩

																																																																				Equação	(3)	

Com	base	nesses	dados,	 tornou-se	possível	a	utilização	do	software	DISPERSÃO	2.1	 (RIBEIRO,	2007),	uma	
vez	munidos	de	todos	os	dados	de	entrada	necessários	para	se	realizar	a	simulação	de	dispersão	longitudinal	
de	substâncias	solúveis	que	tenham	sofrido	um	despejo	 instantâneo	em	corpos	hídricos.	Foram	selecionados	
três	pontos	de	maior	vulnerabilidade	de	ocorrência	de	despejo	de	substância	tóxica	solúvel	devido	à	acidentes	
de	transporte	rodoviário	no	perímetro	urbano	da	cidade	de	Juiz	de	Fora	–	MG,	no	Rio	Paraibuna.	Um	primeiro	
ponto	à	montante	no	rio	Paraibuna,	vulnerável	a	esses	despejos,	foi	selecionado	para	se	descobrir	em	quanto	
tempo	 uma	 carga	 despejada	 neste	 local	 demandará	 para	 chegar	 ao	 primeiro	 ponto	 (ponto	 de	 entrada	 na	
cidade	de	JF),	segundo	ponto	(ponto	ao	centro	da	cidade	de	JF)	e	no	terceiro	ponto,	mais	a	jusante	(ponto	de	
saída	da	cidade	de	JF)	do	perímetro	urbano	da	cidade	de	Juiz	de	Fora.	Os	pontos	vulneráveis,	sujeitos	à	despejo	
acidental,	utilizados	nesse	estudo	foram:	P1	(Rodovia	MG135	com	Rio	Paraibuna)	–	Ponto	de	despejo;	P3	(BR	
040	com	Rio	Paraibuna)	–	Ponto	de	entrada;	P7	(Rodovia	353	com	Rio	Paraibuna)	–	Ponto	ao	centro;	P9	(BR267	
com	Rio	Paraibuna)	–	Ponto	da	saída.	Na	Tabela	2	seguem	os	pontos	e	seus	respectivos	dados	de	entrada	no	
software	DISPERSÃO	2.1.		

	

	
Tabela	2:	Dados	de	entrada	no	software	DISPERSÃO	2.1	para	Vazão	Mínima,	Vazão	Média	e	Vazão	Máxima.	Fonte:	

Autoria	própria.	
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Após	 o	 input	 dos	 dados	 no	 software	 e	 o	 cálculo	 do	 coeficiente	 de	 dispersão	 longitudinal,	 que	 no	
desenvolvimento	do	sistema	DISPERSÃO	2.1,	foram	implementados	o	método	do	ajuste	(modelo	de	Taylor),	da	
convolução	e	fórmulas	empíricas	de	predição	do	DL,	com	objetivo	de	avaliar	o	tempo	de	chegada	e	passagem	
da	nuvem	de	um	poluente	conservativo,	injetado	de	modo	instantâneo	ou	contínuo,	em	uma	seção	a	jusante	
do	 despejo	 (RIBEIRO,	 2007)	 demonstrado	 na	 Equação	 4.	 Nos	 cursos	 d’água	 naturais,	 os	 mecanismos	 de	
transporte	 e	 dispersão	 de	 poluentes	 são	 mais	 relevantes	 ao	 longo	 da	 direção	 principal	 do	 fluxo.	 Assim,	 a	
equação	da	advecção	-	dispersão	unidimensional	é	amplamente	utilizada	na	previsão	da	qualidade	de	água	em	
rios,	 sendo	 o	 coeficiente	 de	 dispersão	 longitudinal	 (DL)	 um	 dos	 parâmetros	 mais	 importantes	 em	 modelos	
unidimensionais.	Além	disso,	a	determinação	do	DL	por	meio	da	equação	abaixo	ajustada	é	comprovadamente	
mais	 simples	 que	 métodos	 de	 campo	 que	 demando	 mais	 tempo,	 equipamentos	 e	 técnicas	 especializadas	
(RIBEIRO,	2007).	

𝑫𝑳 = 𝟕, 𝟑𝟐𝟔	(𝒖 ∗)𝟎,𝟑𝟎𝟑(𝑯)𝟏,𝟑𝟏𝟔(𝑩)𝟎,𝟒𝟒𝟓(𝑼)𝟏,𝟒𝟓𝟖																																											Equação	(4)	

Onde,	

H	=	profundidade	media	da	seção;	

u*	=	g.	Rh	.S	=	velocidade	de	cisalhamento;	

Rh	=	raio	hidráulico;	

g	=	aceleração	da	gravidade;	

S	=	declividade	do	leito;	

B	=	largura	da	seção	transversal	do	curso	d’água;	

U	=	velocidade	de	fluxo.	

RESULTADOS	

Logo	 após	 o	 cálculo	 do	DL,	 por	meio	 da	 Equação	 2	 a	 concentração	do	poluente	 pôde	 ser	 determinada	 e	
obtém-se	como	retorno,	os	gráficos	da	dispersão	da	concentração	do	poluente	ao	longo	do	tempo.	Os	gráficos	
dos	 pontos	 da	 Tabela	 2	 seguem	 abaixo	 e	 como	 podemos	 observar,	 para	 a	 simulação	 do	 despejo	 no	 dia	
19/05/2017	às	9:00	horas	da	manhã,	com	carga	igual	a	20	Kg	de	carga	poluente	solúvel	no	Ponto	1	-	Rodovia	
MG135	com	Rio	Paraibuna,	a	dispersão	da	concentração	desse	poluente	ocorrerá	durante	2	dias.	A	dispersão	
da	carga	solúvel	foi	testada	às	mesmas	condições	para	as	vazões	mínimas,	médias	e	máximas	como	segue	na	
Tabela	1,	onde	foram	obtidos	os	Gráfico	1,	Gráfico	2	e	Gráfico	3	abaixo.	Analisando	os	gráficos,	constatamos	
que	a	dispersão	ocorreria	de	forma	mais	lenta	e	a	concentrações	mais	elevadas	do	poluente	quando	simulado	à	
vazão	mínima;	 para	 a	 simulação	 à	 vazão	média,	 o	 poluente	manteve-se	 em	 concentrações	mais	 baixas	 e	 a	
dispersão	ocorreu	de	forma	menos	lenta	se	comparado	a	anterior;	por	fim	quando	simulado	à	vazão	máxima,	a	
dispersão	ocorreu	consideravelmente	mais	rápida	e	a	concentrações	mais	baixas.	

	
Gráfico	1:	Resultado	obtido	no	DISPERSÃO	2.1	para	a	dispersão	do	poluente	à	vazão	mínima.	Fonte:	Autoria	própria.	
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Gráfico	2:	Resultado	obtido	no	DISPERSÃO	2.1	para	a	dispersão	do	poluente	à	vazão	média.	Fonte:	Autoria	própria.	

	

	
Gráfico	3:	Resultado	obtido	no	DISPERSÃO	2.1	para	a	dispersão	do	poluente	à	vazão	máxima.	Fonte:	Autoria	própria.	

CONCLUSÕES	

Os	 resultados,	 ainda	 preliminares	 demonstraram	 que	 os	 programas	 SISHIDRO	 e	 DISPERSÃO	 2.1	 se	
mostraram	adequados	para	simular	o	transporte	de	substâncias	solúveis	para	diferentes	condições	de	vazões	
(mínimas,	médias	e	máximas),	do	rio	Paraibuna.	Observa-se	que	para	todas	as	vazões	as	substâncias	chegaram	
a	 maiores	 concentrações	 entre	 os	 pontos	 P1	 e	 P3,	 para	 as	 vazões	 mínimas	 esse	 registro	 sendo	
aproximadamente	35	horas	após	o	despejo,	para	as	vazões	médias	o	registro	foi	aproximadamente	24	horas,	e	
para	 as	 vazões	 máximas	 o	 registro	 sendo	 em	 aproximadamente	 6	 horas	 após	 o	 despejo.	 Com	 base	 nesses	
resultados	podemos	concluir	que	em	menores	vazões,	mais	altas	serão	as	concentrações	de	poluentes	solúveis,	
e	a	sua	dispersão	demandará	maior	tempo,	de	acordo	com	as	características	deste	corpo	hídrico.	 	

Espera-se,	 que	 este	 estudo	 possa	 contribuir	 para	 subsidiar	 a	 gestão	 dos	 recursos	 hídricos	 nesta	 bacia,	
sobretudo	 no	 município	 de	 Juiz	 de	 Fora,	 visando	 minimizar	 os	 prejuízos	 sociais	 e	 ambientais	 advindos	 dos	
despejos	acidentais	de	poluentes	químicos	tóxicos.	
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RESUMO  

A modelagem hidrológica vem sendo utilizada como uma ferramenta útil na gestão dos recursos hídricos, na 
tentativa de identificar problemas e questões a serem tratadas com o decorrer das atividades antrópicas. Através 
destes mecanismos computacionais, torna-se possível obter uma realidade geral de toda a unidade de 
gerenciamento, a bacia hidrográfica, principalmente quanto aos avanços e impactos causados pelas atividades 
industriais e agrícolas, o que nos leva a redobrar os cuidados com as relações que usufruem do meio ambiente para 
seu desenvolvimento. Dessa forma, este estudo originou-se na perspectiva de identificar um panorama da bacia do 
rio Paraibuna, na região Sudeste do Brasil, através de uma modelagem com a ferramenta Soil and Water 
Assessment Tool (SWAT) e a respectiva análise das unidades de resposta hidrológica (HRU) geradas por 
consequência. Foram observadas as características da região quanto à declividade, tipo de solo e uso e ocupação, 
além de relacioná-las com as interferências nas vazões observadas por quatro estações fluviométricas e sua 
distribuição no espaço geográfico. Através deste procedimento, encontrou-se a predominância da HRU pasto com 
Latossolo e declividade entre 0 e 20%. Encontrou-se também a presença de Argissolos e Cambissolos, assim como 
uma significativa porcentagem de áreas descobertas e florestas ainda preservadas. 

Palavras chave: modelagem computacional, solos, vazão 

 

INTRODUÇÃO 

Considerada uma das formas de modelagem hidrossedimentológica mais utilizadas n o mundo, o SWAT vem 
se tornando um importante instrumento na gestão e gerenciamento de Recursos Hídricos (ABBASPOUR, 2007). 
Este modelo foi desenvolvido por Jeff Arnold e equipe em Tempe, Texas, EUA, tendo o United State Departament 
of Agriculture (USDA) como suporte para a execução. Através desta ferramenta, tornou-se possível a manipulação 
de dados hidrográficos observados, estimados ou futuros, sempre em relação a impactos no solo, transporte de 
sedimentos, qualidade da água e possibilidades de utilização do terreno e do corpo d’água em questão (plantio, 
extração, etc) (NEITSCH et al, 2005). A ferramenta conta com duas interfaces que auxiliam a elaboração da base 
de dados para a modelagem. A primeira é o ArcSWAT, uma extensão do ArcMap, com a qual é possível elaborar 
a nova base de dados, cruzando informações de relevo, tipo e uso do solo, além de sua ocupação. Juntamente com 
os dados de clima obtidos, gera-se a base para o SWAT CUP, o qual permite calibrar e validar a amostra em 
questão para tornar o modelo viável e aplicável. Neste último software, são gerados diversos gráficos que irão 
guiar as escolhas quanto a parâmetros sensíveis que interfiram no processo hidrossedimentológico da bacia. Para 
tal, são necessários os valores observados das estações de interesse. 

Além disso, o SWAT, para seu correto funcionamento, é alimentado com dados sobre clima, relevo, vegetação 
e tipo de solo da bacia em questão. Os demais mecanismos são modelados pela própria ferramenta. Através dele, 
podem ser modelados de maneira eficiente bacias de diversos tamanhos, sendo que, quão maior a área, mais tempo 
é necessário para todos os procedimentos devidos. (NEITSCH et al, 2005; ARNOLD et al, 1998; PINTO, 2011). 
Mesmo com a possibilidade de o modelo abarcar previsões para longos períodos, o SWAT não simula eventos 
isolados como precipitações extremas e cheias, nem leva em considerações atividades pontuais como irrigação 
(ARNOLD, 2000).  Contudo, o desafio encontrado na aplicação do SWAT consiste nas diversas variáveis 
envolvidas que interagem entre si, o que demanda em grande quantidade de dados para uma boa representatividade 
(ROSA, 2016).  

O SWAT vem sendo muito utilizado e aceito em diversos estudos científicos. A manipulação dos dados com 
a ferramenta para análises hidrosedimentológicas pode ser observada em estudos desde pequenas bacias (como é 
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o presente caso) até áreas maiores como é o estudo de ABBASPOUR, (2015) o qual realiza observações e tenta 
modelar as diversas bacias principais europeias, como a do Rio Danúbio, Rio Pó, Rio Volga, dentre outros. Através 
das conclusões obtidas neste estudo, é possível auxiliar as conclusões de erros comuns e até mesmo encontrar 
explicações para questionamentos existentes nas etapas de calibração e validação. Em questões de Qualidade da 
água, o SWAT foi utilizado, por exemplo, em um projeto realizado na Universidade de Missouri, nos Estados 
Unidos em 2006 para guiar as tomadas de decisão na gestão das águas, identificar e examinar os impactos e auxiliar 
no encontro de soluções para reverter as problemáticas existentes, juntamente com a população local. Na gestão 
das águas, algumas relações vêm sendo mostradas pela manipulação dos dados, como FARAMARZI, (2010) num 
caso apresentado dos impactos da água virtual no Iran. Outras aplicações podem ainda ser conferidas como a 
avaliação de riscos patológicos da água quanto à presença de Chyptosporidium sp realizado na Suécia (BERGION 
et al, 2016), impactos do ciclo de vida com a introdução de espécies vegetais, projeto desenvolvido nos Estados 
Unidos (TICHENOR et al, 2016), consequências e relações entre urbanização e alterações climáticas na Coreia do 
Sul (DO KIM et al, 2017) e ainda um vasto estudo sobre a presença de nutrientes no escoamento da bacia, assim 
como sua retenção na vegetação. 

Já no Brasil, o modelo ainda vem se restringindo aos casos de análise hidrológica ou hidrossedimentológica 
com grande importância em seus resultados obtidos, muitos deles sendo reconhecidos pela qualidade e relevância 
ao retratar a realidade ambiental da bacia. Estes estudos buscam principalmente destacar o impacto de atividades 
desenvolvidas no entorno de corpos hídricos ou ainda justificar as consequências de outras origens. Pode-se citar 
como referência as análises realizadas no Rio Grande do Sul no rio Quaraí (COLLISCHONN et al, 2011), a 
modelagem na Bacia do rio Pomba, MG (ROSA, 2016) e ainda a avaliação de vazão-erosão na grande Bacia do 
Taperoá, Paraíba (DANTAS et al, 2015). Contudo, muitas iniciativas têm sido dadas para utilização destes projetos 
em decisões ligadas ao desenvolvimento sustentável e gestão de recursos hídricos, avançando para casos de 
estimativa de evapotranspiração em regiões críticas do país como aquele realizado por SILVA (2015) no sertão 
pernambucano ou ainda tomando como base unidades importantes para geração de energia, de forma similar ao 
estudo de DIAS et al (2017), no reservatório da UHE de Furnas de geração de energia, no estado de Minas Gerais.  

A aplicação do SWAT neste estudo se deu numa região encontrada estrategicamente situada no contexto 
econômico do país. Situada entre três grandes polos (Belo Horizonte, Rio de Janeiro e São Paulo), a Bacia do 
Paraibuna pode ser considerada como potencialmente sujeita a intervenções antrópicas quanto à ocupação urbana, 
desmatamento e outras atividades econômicas, sejam elas agrícola, pecuária ou industrial. Historicamente, a região 
foi povoada desde o início da colonização portuguesa na extração mineral. Com a construção da Estrada Real, 
poderia-se dizer que o Paraibuna tenha tido papel importante neste cenário pela sua localização no trecho desta 
estrada, a qual ligava o porto da cidade do Rio de Janeiro e Paraty até as áreas das minas, como Ouro Preto e 
Diamantina. Com o declínio da atividade mineral do século XVIII, deu-se início à produção de café no Vale do 
Paraíba, alcançando a própria Zona da Mata Mineira, tendo mais uma vez o Rio Paraibuna como componente 
importante.  

Um estudo desenvolvido por VALVERDE (1958), revela ainda que a produção cafeeira não se limitou somente 
às margens do Paraibuna, mas também abrangeu cidades próximas como Mar de Espanha (banhada pelo Rio 
Cágado) e o próprio Vale do Rio Preto, rios que compõem a bacia de estudo (ORLANDO, 2009). 
Consequentemente, a ocupação populacional se daria no entorno desses rios. A partir de então, o desenvolvimento 
econômico, principalmente para Juiz de Fora, intensificou-se, conferindo o título a esta cidade de Manchester 
Mineira, principalmente devido à atividade têxtil que despontou como solução após o café (ARAÚJO et al, 2009). 

Já no século XX, o Rio Paraibuna, como referido anteriormente, sofreu uma série de modificações no seu curso 
natural. Por conta de enchentes causadas pelo transbordamento do rio dentro da cidade de Juiz de Fora, duas 
medidas foram necessárias a serem tomadas. A primeira delas foi a retificação do curso d’água do rio, apontada já 
em 1943 por Saturnino de Brito como saída para a problemática. Contudo, a mesma retificação alteraria o 
comportamento do rio em épocas de seca e cheia, uma vez que grandezas como vazão e velocidade seriam 
reconfiguradas devido ao novo perfil implementado. Dessa forma, construiu-se a Barragem de Chapéu D’Uvas a 
partir da década de 60 entre as regiões da Zona da Mata e Campos das Vertentes, em Minas Gerais, a uma distância 
de 38 km do núcleo urbano de Juiz de Fora. Além disso, a própria barragem evita o acúmulo de sedimentos nas 
águas do rio. Inicialmente, seu objetivo principal era controlar a vazão do Rio Paraibuna na época de cheia por se 
localizar a montante da área afetada com as inundações. Contudo, com a crise hídrica atual, considera-se utilizá-
la para abastecimento hídrico devido à alta qualidade da água, o que vem sido discutido pelas autoridades locais 
(LEAL, 2017).  
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OBJETIVO 

 O objetivo deste estudo é analisar as unidades de resposta hidrológica (HRU) presentes na bacia do rio 
Paraibuna com o intuito de justificar possíveis diferenças no comportamento do regime quantitativo das vazões. 
Através destas análises, buscou-se entender e caracterizar a região como um primeiro passo da modelagem 
hidrológica, com o intuito de gerar um futuro estudo sobre as alterações na bacia com as mudanças climáticas. 

 

MATERIAIS E MÉTODOS 

Para a elaboração do presente estudo e a interpretação dos resultados, utilizou-se do Software ArcSWAT, uma 
extensão do ArcGIS, sendo este na versão 10.1 (ArcMap). Nesta primeira etapa, realizou-se a correlação das cartas 
de Declividade, Tipo de Solo e Uso e Ocupação do Solo, previamente elaborados. Também serviram para o estudo 
nesta parte as informações contidas no sistema HidroWeb, da Agência Nacional de Águas (ANA). Desta 
plataforma, foram extraídos os Shapefiles relativos à Bacia Atlântico, Trecho Leste com as estações Fluviométricas 
relativas à área, assim como os valores de vazão observados entre 1996 e 2005 nas seguintes estações 
Fluviométricas: Estevão Pinto (Rio Cágado), Juiz de Fora Jusante (Rio Paraibuna), Manuel Duarte (Rio Preto) e 
Fazenda Santo Antônio (Rio do Peixe). O Modelo Digital de Elevação (MDE/DEM) foi obtido pela plataforma 
Earth Explorer da United States Geological Survey (USGS), por meio da qual foi possível obter uma imagem de 
alta resolução de toda a área que contém a bacia em questão. 

Para as análises de HRU foram compilados no Excel todos os dados informados pelo ArcSWAT e computados 
a quantidade de HRUs semelhantes nas 16 sub-bacias geradas, a área de abrangência e sua proporção na área total, 
sendo realizado o procedimento para cada bacia (do Peixe, Cágado, Preto e Paraibuna). Para facilitar a análise das 
HRUs, foram desconsideradas aquelas contidas nos trechos do rio Paraibuna entre os exutórios dos afluentes do 
mesmo. Na compilação das HRUs, foi criado um pequeno código para designar os diferentes tipos de solo, uso e 
ocupação e faixas de declividade, explicados nas legendas dos quadros. 

 

Quadro 1: Parâmetros calibrados e suas características no SWAT CUP (BUENO, 2017) 

 

A área de estudo modelada pelo SWAT é definida como sendo a bacia do Rio Paraibuna (figura 1), integrante 
da bacia do Rio Paraíba do Sul. A região, em sua maior parte no estado de Minas Gerais, tendo uma menor parte 
compreendida pelo estado do Rio de Janeiro, incluindo seu exutório ali presente, mais precisamente na cidade de 
Três Rios. A bacia é delimitada pelo Rio Paraibuna como principal, tendo seus contribuintes os rios do Peixe, 
Cágado e Preto, os quais tiveram suas respectivas bacias incluídas neste estudo. Segundo um estudo realizado por 
CASTRO (2008), a região em estudo caracteriza-se pelo elevado compartimento planáltico, o que caracteriza o 
cenário de “mares de morros”, sendo notado em predominância as formas côncavo-convexas, quando não aguçadas 
por processos erosivos. Além disso, pode-se apontar a presença de declividade acentuada e relevo tabuliforme. 
Quanto à caracterização climatológica, tem-se o clima de Tropical de Altitude (GIAROLA et al,2017). 

PARÂMETRO DESCRIÇÃO FAIXA OPERADOR 

v_GW_REVAP Coeficiente de ascensão da água à zona saturada -0,05 a 0,06 

r_SOL_AWC Capacidade de armazenamento de água no solo 0,57 a 0,63 

v_CH_K2 Condutividade hidráulica efetiva do canal 0,71 a 2,47 

v_ALPHA_BF Coeficiente de recessão do escoamento de base 0,07 a 0,23 

r_EPCO Coeficiente de absorção de água pelas plantas 0,28 a 0,81 

r_SURLAG Coeficiente de retardamento do escoamento superficial 3,72 a 17,25 

r_ESCO Coeficiente de compensação de evaporação de água do solo 0,34 a 1,00 

r_REVAPMN Limite de água no solo para ocorrência da ascensão capilar -268,29 a 1198,29 

r_CN2 Curva Número inicial para umidade antecedente II -0,3 a -0,25 
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A bacia do Rio Paraibuna, com nascente em Antônio Carlos (MG), abrange uma área de 8.593km², tendo o 
município de Juiz de Fora como a maior zona de ocupação da mesma, a qual é banhada pelo corpo d’água, 
representando 70,1% da população total beneficiada pela bacia (ARAÚJO et al, 2009). Com cerca de 166 km, 
apenas 44 km se encontram no território fluminense. A faixa compreendida pelo Rio Preto banha em parte 
adjacente uma porção do estado do Rio de Janeiro, tornando-se o corpo d’água o divisor de estados Minas Gerais-
Rio de Janeiro a partir da cidade de Visconde de Mauá (RJ). O mesmo desagua no Rio Paraibuna próxima à estrada 
União e Indústria que liga a cidade de Simão Pereira (MG) à rodovia RJ-151. Dessa maneira, encontra-se em meio 
à zona da mata mineira e a Centro-Oeste da Serra do Mar, no estado fluminense (OLIVEIRA e FERREIRA, 2017). 

Em conjunto, a região do Rio do Peixe encontra-se à direita do Rio Paraibuna. Com cerca de 224 km de 
comprimento, o Rio do Peixe contribui para uma área de 2.357 km², a qual engloba cidades como Olaria e Lima 
Duarte, ambas também em Minas Gerais (ARAÚJO, 2009). Já a porção do Rio Cágado apresenta-se à esquerda 
do Rio Paraibuna, tornando-se seu contribuinte entre as cidades de Chiador e Santana do Deserto, ambas no estado 
de Minas Gerais. Enquadra-se no contexto da Serra da Mantiqueira na Zona da Mata Mineira, atendendo cidades 
como Pequeri, Guarará e Mar de Espanha (EDUARDO et al, 2017). 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Após a utilização das informações no ArcGIS através da extensão do SWAT, foi possível gerar as informações 
relativas às Unidades de Resposta Hidrológica (HRU). Este resultado nada mais é que a junção dos dados de Tipo 
de Solo, Uso e Ocupação e Declividade da Bacia. Cada HRU corresponde a uma faixa de declividade, um tipo de 
solo e um diferente uso do mesmo, o que possibilitou a geração de 195 diferentes HRUs em 16 sub-bacias dentro 
da área de estudo. Para tal modelo, utilizou-se o período entre 1985 e 2012, retirando-se os dois primeiros anos 
para aquecimento, a fim de eliminar condições iniciais (ABBASPOUR, 2015). Tendo em mãos o relatório das 
HRUs, uma análise foi realizada a fim de encontrar possíveis relações entre as características nas sub-bacias dos 
rios do Peixe, Preto e Cágado e correlacionar estas informações com dados de vazões observados pela ANA e 
CPRM, em suas estações fluviométricas. A caracterização geral dos três elementos que compõem as HRUs pode 
ser analisada na série de gráficos 1.  

Figura 1: Mapa da Bacia do rio Paraibuna. Representação da formação das Unidades de Resposta Hidrológicas – 
HRUs, pela combinação da base de dados de solo, declividade e uso e ocupação do solo. Destaca-se também as 

estações fluviométricas utilizadas no estudo. 
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Gráfico 1: Porcentagem na área total da bacia dos tipos e usos do solo e declividades presentes nas HRUs 

 

Bacia do rio do Peixe 

A bacia do rio do Peixe (Quadro 3) apresentou 18 combinações diferentes de HRUs. 
 

Quadro 2 - Análise das HRU da sub-bacia do rio do Peixe 

TIPO* QUANTIDADE ÁREA (m²) PORCENTAGEM 

FLOR-CAM-1 3 6648.95 2.882% 

FLOR-CAM-2 3 12175.40 5.278% 

FLOR-CAM-3 3 5008.69 2.171% 

FLOR-LAT-1 4 15011.71 6.507% 

FLOR-LAT-2 4 19396.70 8.408% 

FLOR-LAT-3 4 3975.87 1.723% 

ADESC-CAM-1 1 435.13 0.384% 

ADESC-CAM-2 1 674.04 0.595% 

ADESC-CAM-3 1 232.34 0.205% 

ADESC-LAT-1 1 107.55 0.095% 

ADESC-LAT-2 1 105.09 0.093% 

ADESC-LAT-3 1 19.70 0.017% 

PASTO-CAM-1 3 22613.82 9.802% 

PASTO-CAM-2 3 28112.44 12.186% 

PASTO-CAM-3 3 7458.66 3.233% 

PASTO-LAT-1 4 54200.68 23.494% 

PASTO-LAT-2 4 48687.63 21.105% 

PASTO-LAT-3 4 5831.66 2.528% 
*Legenda – FLOR: floresta, ADESC: área descoberta, PASTO: pasto, CAM: cambissolo, LAT: latossolo, 1: declividade entre 
0% e 20%, 2: declividade entre 20% e 40%, 3: declividade acima de 40%. 

 
 Através das informações no quadro 3, pode-se concluir que a bacia possui uma área com solo exposto. 

Nesta região, predomina-se a presença de pasto, com Latossolo e declividade menor que 20%, mesmo que haja 
uma maior presença de declividade na faixa de 20% a 40% em toda a bacia. As partes de floresta encontram-se 
bem divididas nas faixas de declividade, apresentando-se tanto em áreas de maior inclinação quanto nas áreas mais 
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baixas. Estas características justificariam um regime tendente à uniformidade de vazão ao longo do ano, mesmo 
que haja picos de cheia nas épocas de chuvas fortes (verão), principalmente pelo fato do Latossolo possuir um solo 
profundo e de alta infiltração, o que reduz o escoamento superficial e consequentemente o surgimento de picos de 
vazão. Outro fator que favorece este regime é a presença de áreas florestadas nas partes de maior declividade, o 
que assegura uma redução da erosão natural e do carreamento de sedimentos para a calha do corpo d’água, 
componentes que podem contribuir com enchentes. Acredita-se que o padrão apresentado no gráfico 1 possa ter 
sofrido impactos diretos da ampla devastação da bacia para pasto que favorece a erosão laminar e ainda com as 
áreas descobertas, mesmo que em pequena escala. Além disso, como impacto positivo, têm-se a presença da 
vegetação nas áreas mais baixas (próximas ao rio), assegurando uma drenagem das águas superficiais e auxiliando 
no abastecimento contínuo do nível d’água. 

Ainda no quesito tipo de solo, pode-se justificar os picos de vazão relacionados ao rápido escoamento das 
águas superficiais devido à porcentagem significativa de Cambissolo (36,7%), o qual, devido à sua característica 
pouco intemperizada (estágio intermediário), pouco profundo e com relativos teores elevados de minerais, 
impedem a devida infiltração da água no solo (OLIVEIRA,2011), assim como ocorre de forma mais frequente nas 
bacias do rio Paraibuna e Cágado. Semelhança encontra-se na bacia do rio Preto, o qual também possui parcela 
significativa de Cambissolo (30,3%). 

Bacia do rio Preto 

A bacia do rio Preto, caracterizada pelo Quadro 4, apresenta-se mais uniforme quanto ao tipo de solo, 
manifestando apenas floresta e pasto, com ausência de áreas descobertas e urbanizadas em quantidade 
representativa. A pesar desta realidade, a expressiva dominância de pastagens não permite concluir que a bacia 
tenha um alto estado de preservação, uma vez que a porcentagem ocupada por pastos é de 74,58%, mesmo sendo 
a bacia mais florestada das quatro estudadas. Nela também está presente os três tipos de solos da região (Argissolo, 
Cambissolo e Latossolo), sendo a predominância de pastos com Latossolos na segunda faixa de declividade (20% 
a 40%). 

Quadro 3 - Análise das HRU da sub-bacia do rio Preto 

TIPO* QUANTIDADE ÁREA (m²) PORCENTAGEM 

FLOR-CAM-1 2 12944.87 3.830% 

FLOR-CAM-2 2 27710.51 8.199% 

FLOR-CAM-3 2 15252.30 4.513% 

FLOR-LAT-1 4 10428.98 3.086% 

FLOR-LAT-2 4 19719.83 5.835% 

FLOR-LAT-3 4 8046.41 2.381% 

FLOR-ARG-1 2 336.99 0.100% 

FLOR-ARG-2 2 537.08 0.159% 

FLOR-ARG-3 2 248.36 0.073% 

PASTO-CAM-1 2 15352.70 4.543% 

PASTO-CAM-2 2 22204.31 6.570% 

PASTO-CAM-3 2 8970.90 2.654% 

PASTO-LAT-1 4 84380.48 24.967% 

PASTO-LAT-2 4 88417.74 26.162% 

PASTO-LAT-3 4 16467.55 4.873% 

PASTO-ARG-1 1 5819.63 1.722% 

PASTO-ARG-2 1 8094.95 2.395% 

PASTO-ARG-3 1 2360.96 0.699% 
*Legenda – FLOR: floresta, ADESC: área descoberta, PASTO: pasto, CAM: cambissolo, LAT: latossolo, ARG: argissolo, 1: 
declividade entre 0% e 20%, 2: declividade entre 20% e 40%, 3: declividade acima de 40%. 

 
 Através do Gráfico 1, é evidente uma grande variação dos valores observados das vazões ao longo do 
período analisado (1996 a 2005), quando se compara dos valores de vazão média de cada rio (Preto, Paraibuna, 
Peixe e Cágado). Verifica-se que a maior vazão entre os quatro corresponde ao rio Preto, além de picos estreitos 
o que corrobora para a hipótese da ocorrência de um impacto na drenagem superficial. Contudo, este cenário é 
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diferente do esperado, uma vez que se acreditava que as áreas florestadas poderiam ajudar na infiltração mais 
constante, o que acarretaria numa padronização maior das vazões. Possivelmente, a declividade muito grande 
existente na região (mais de dois terços da bacia encontra-se das faixas 2 e 3 de declividade) possa ter contribuído 
para a aceleração do escoamento superficial, o que pode indicar também a possibilidade de áreas com potencial de 
erosão devido ao carreamento de sedimentos. 

Bacia do rio Cágado 

Através do Quadro 5, pode-se concluir que a bacia do rio Cágado configura-se como a área menos florestada 
de todas as outras analisadas, havendo uma presença significativa de pasto (cerca de 80%) devido à característica 
rural da região.  

Quadro 4 - Análise das HRU da sub-bacia do rio Cágado 

 

*Legenda – FLOR: floresta, ADESC: área descoberta, PASTO: pasto, CAM: cambissolo, LAT: latossolo, ARG: argissolo, 1: 
declividade entre 0% e 20%, 2: declividade entre 20% e 40%, 3: declividade acima de 40%. 

 
Além disso, a bacia conta com um pequeno percentual de áreas descobertas, o que torna as áreas florestadas 

menores do que o esperado, sendo um fator preocupante para todo o sistema hidrológico. As áreas descobertas 
apresentam-se uniformemente distribuídas nas faixas de declividade, enquanto que as regiões florestadas se 
concentram na segunda faixa (20% a 40% de declividade). Nesta bacia percebe-se também o aparecimento do 
Argissolo, bem presente em pastagens (11,42%), o qual possui horizonte B textural considerável e aumento de 
argila nos horizontes subjacentes (OLIVEIRA, 2011). Somado este último tipo de solo com os pastos, o 
escoamento superficial pode ter sido reduzido, fator percebido no Gráfico 1 com a redução de picos e tendência a 
um regime mais constante se comparado à bacia do rio do Peixe. O desmatamento evidente na reduzida área 
florestada e aumento das áreas descobertas também influenciou neste resultado, além da significativa extensão das 
pastagens com o próprio Latossolo. 

 Nesta unidade encontra-se uma significativa presença de Argissolo, o qual se configura como o tipo se 
solo intermediário em relação à taxa de infiltração entre os três estudados, principalmente devido à baixa atividade 
da argila. Além disso, o Latossolo, predominante tanto no rio Cágado quanto em todas as quatro bacias, é 
considerado um bom infiltrante, fato que pode contribuir para o abastecimento da bacia a longo prazo e evitar 
picos de vazão, principalmente pelo avançado estágio de intemperismo e sua boa condutividade hidráulica. 
(OLIVEIRA,2011). 

Bacia do rio Paraibuna (até a confluência com o rio do Peixe) 

TIPO* QUANTIDADE ÁREA (m²) PORCENTAGEM 

FLOR-LAT-1 2 6021.99 5.318% 

FLOR-LAT-2 2 9399.96 8.301% 

FLOR-LAT-3 2 1869.29 1.651% 

FLOR-ARG-1 1 1401.54 1.238% 

FLOR-ARG-2 1 2315.77 2.045% 

FLOR-ARG-3 1 746.89 0.660% 

ADESC-LAT-1 1 120.81 0.107% 

ADESC-LAT-2 1 170.60 0.151% 

ADESC-LAT-3 1 44.08 0.039% 

ADESC-ARG-1 1 207.33 0.183% 

ADESC-ARG-2 1 291.41 0.257% 

ADESC-ARG-3 1 62.85 0.056% 

PASTO-LAT-1 2 40778.14 36.012% 

PASTO-LAT-2 2 33673.01 29.737% 

PASTO-LAT-3 2 3193.93 2.821% 

PASTO-ARG-1 1 5580.86 4.929% 

PASTO-ARG-2 1 6289.39 5.554% 

PASTO-ARG-3 1 1066.87 0.942% 
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A bacia do rio Paraibuna, considerando o seu exutório próximo à confluência com o rio do Peixe, é a única que 
acusa a representatividade de HRUs com áreas urbanizadas significativas (Quadro 6), além de apresentar áreas 
descobertas em cerca de 3% da área cada uma. 

 
Quadro 5 - Análise das HRU da sub-bacia do rio Paraibuna, até a sua confluência com o rio do Peixe. 

TIPO* QUANTIDADE ÁREA PORCENTAGEM 

FLOR-CAM-1 1 698.00 0.565% 

FLOR-CAM-2 1 988.21 0.801% 

FLOR-CAM-3 1 349.41 0.283% 

FLOR-LAT-1 2 10090.17 8.174% 

FLOR-LAT-2 2 11997.27 9.719% 

FLOR-LAT-3 2 1819.85 1.474% 

ADESC-LAT-1 2 2519.64 2.041% 

ADESC-LAT-2 2 1063.30 0.861% 

ADESC-LAT-3 1 31.01 0.025% 

PASTO-CAM-1 1 1802.13 1.460% 

PASTO-CAM-2 1 1627.83 1.319% 

PASTO-CAM-3 1 336.25 0.272% 

PASTO-LAT-1 2 45846.60 37.139% 

PASTO-LAT-2 2 36264.87 29.377% 

PASTO-LAT-3 2 2786.14 2.257% 

URBA-LAT-1 2 2774.12 2.247% 

URBA-LAT-2 2 1089.51 0.883% 

URBA-LAT-3 - - - 
*Legenda – FLOR: floresta, ADESC: área descoberta, PASTO: pasto, URBA: área urbana, CAM: cambissolo, LAT: latossolo, 
ARG: argissolo, 1: declividade entre 0% e 20%, 2: declividade entre 20% e 40%, 3: declividade acima de 40%. 

 
 Pode-se afirmar que a predominância nesta bacia corresponde às regiões de Pasto, com Latossolo e 

declividade até 20%, algo semelhante à bacia do rio Cágado. Outra semelhança com esta bacia é o regime de vazão 
com tendência constante durante o ano, excluindo-se os mesmos períodos de pico nas épocas de cheias, os quais 
configuram-se como menores e menos evidentes. Acredita-se que esta linearidade, a qual configura-se mais regular 
que no rio Cágado, deva-se ao reservatório de Chapéu D’Uvas, o qual regulariza o nível do rio Paraibuna, além 
das próprias HRUs que configuram a bacia. 

A característica desta bacia de apresentar áreas descobertas e áreas urbanizadas pode tender a acentuar os picos 
de cheias, uma vez que ocorre a impermeabilização (no caso das áreas urbanas) e escoamento superficial rápido, 
provocando o aumento do volume conduzido para a bacia num curto intervalo de tempo, o que pode acarretar em 
enchentes nas áreas próximas à calha do rio. Esta realidade pode ser comprovada com os constantes casos de 
alagamentos em alguns bairros da cidade de Juiz de Fora, a qual faz parte da referida bacia, os quais encontram-
se às margens do Paraibuna. A ocupação por parte das áreas urbanizadas encontra-se em sua maioria na primeira 
faixa de declividade, assim como as áreas descobertas. Contudo, somente as áreas descobertas apresentam-se nas 
três faixas, o que alivia de certa forma o escoamento superficial e a velocidade das águas pluviais. No entanto, a 
presença destes dois tipos de solo ainda apresenta preocupação quanto ao regime da bacia. Em contrapartida, a 
constituição predominante de Latossolos garante uma maior infiltração e um consequente escoamento 
(OLIVEIRA, 2011). 

Análise das vazões nas sub-bacias 

Após as análises das HRUs, procedeu-se a análise do comportamento das vazões no período de 1996 a 2005 
(Gráfico 1), onde se destaca as maiores vazões para a estação fluviométrica da bacia do rio Preto, onde apresenta 
também os picos de vazões mais acentuados, o que tem relação com a grande cobertura de florestas nesta bacia e 
uma declividade acentuada em boa parte do seu relevo. 
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Gráfico 2: Vazões dos rios analisados entre 1996 e 2005 

 

CONCLUSÕES 

 Através das análises das HRUs da região da bacia do Paraibuna, foi possível observar a variação das 
vazões nos rios abordados principalmente quanto aos picos registrados em algumas épocas do ano, consequência 
direta da porcentagem presente de pasto e Latossolos. No caso do rio Preto, a vazão chegou a aumentar quase 
400%, sendo um dos rios mais afetados do estudo de acordo com as características das HRUs nesta bacia, contando 
declividades diversas e presença dos três tipos de solo. A situação se agrava quando a presença de Latossolos e 
pastos aparece simultaneamente (abrangendo 54,36% da área total), assim como a presença de áreas urbanizadas 
e descobertas (1,17%), fatores de impacto direto no escoamento superficial e impermeabilização das áreas. Dessa 
forma, faz-se importante recompor as áreas consideradas críticas como os topos de morro, entorno dos rios e 
reservatórios e áreas impermeabilizadas para um funcionamento ideal de toda a bacia. 
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RESUMO 

 A bacia hidrográfica do rio Muriaé, sofreu nos últimos anos com diversos eventos de inundações, 

causando impactos socioeconômicos e ambientais na região. Uma alternativa para melhor compreender estes 

eventos e possibilitar a sua previsão é por meio de uma modelagem hidrológica. Assim foi criado o projeto de 

Sistema de Alerta Hidrológico do rio Muriaé (SAH-Muriaé) com o objetivo de emitir boletins de aviso para 

possibilitar a mitigação dos impactos de uma inundação. Para a execução do projeto foram instaladas cinco 

estações hidrológicas na bacia, com observação e transmissão automática de dados de precipitação e cota com 

um intervalo de 15 minutos. Foi calculado o tempo de percurso da onda de cheia entre as estações hidrológicas e 

com eventos do passado, realizada a calibração de equações empíricas de previsão de cotas futuras. Estas 

equações, apesar da simplicidade, se mostraram uma alternativa satisfatória e útil principalmente para os pontos 

com maiores áreas de drenagem. Alternativas para melhorar a confiabilidade das previsões e possibilitar uma 

maior antecedência da ocorrência de eventos de inundação são: a utilização de sistemas de observação 

especializados de precipitação, como satélites e radares meteorológicos, e a utilização de uma modelagem de 

transformação Chuva-Vazão. 

Palavras-chave: Previsão de inundação, modelagem empírica, bacia do rio Muriaé. 

INTRODUÇÃO 

Segundo o Ministério das Cidades/Instituto de Pesquisas Tecnológicas-IPT (2007), um evento de 

inundação pode ser definido como um transbordamento das águas de um curso d’água, atingindo a planície de 

inundação ou área de várzea. Inundação é classificada como fenômeno hidrológico, classe que também inclui 

alagamentos urbanos e movimentos de massa (de Freitas et al., 2014). As inundações estão relacionadas a 

fenômenos meteorológicos como tempestades convectivas e sistemas frontais, e o seu principal deflagrador são 

as precipitações intensas (Souza, 1998), potencializadas por outros fatores como a taxa de infiltração da água no 

solo, grau de saturação do solo e características morfológicas da bacia de drenagem (Tominaga et al., 2009). 

Ocasionalmente as inundações também podem ocorrer, em geral com maior impacto à população, devido ao 

rompimento de barragens de usinas hidrelétricas e de diques de contenção de rejeitos de mineração (Brasil, 

2005). 

Inundações são fenômenos naturais, mas quando ocorrem em áreas habitadas tornam-se desastres 

naturais, estando o Brasil entre os países mais atingidos, com 10.444 eventos registrados entre 1991 e 2010 e 

com mais de 38 milhões de pessoas afetadas (UFSC-CEPED, 2012). A expansão urbana associada à problemas 

socioeconômicos vem atuando no aumento e intensificação dos desastres naturais relacionados a inundações. 
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Isto se deve por mudanças no ciclo hidrológico original com o aumento da impermeabilização do solo, 

desmatamento, erosão e intervenções estruturais nos rios (Tucci, 1998; Ministério das Cidades/IPT, 2007) e o 

aumento da população, principalmente de baixa renda, em áreas de risco, aumentando a sua vulnerabilidade 

(Goerl & Kobiyama, 2005). 

Os impactos à população atingida podem ser diversos e bastante significativos dos quais se destacam: 

óbitos diretos, destruição de edificações, desalojamentos, rompimento de diques e barragens e obstrução de vias 

(Tucci & Bertoni, 2003). Inundações urbanas também podem aumentar a disseminação de doenças de veiculação 

hídrica como leptospirose, influenza, doenças diarreicas e contaminação alimentar (de Freitas et al., 2014). O 

prejuízo econômico causado por desastres naturais também é significativo, como por exemplo, estima-se que 

apenas no ano de 2008 ele tenha sido de aproximadamente US$ 1 bilhão (Tominaga et al., 2009). 

No Brasil, as regiões Sul e Sudeste são as mais atingidas por desastres naturais hidrológicos (Tominaga 

et al., 2009), no qual a bacia hidrográfica do rio Muriaé (localizada nos estados de Minas Gerais e Rio de 

Janeiro) está entre as afetadas. Segundo dados da AGEVAP (2007), destacam-se as inundações ocasionadas por 

precipitações intensas nos anos de 1997, 2008 e 2012, quando municípios como Patrocínio do Muriaé/MG, Laje 

do Muriaé/RJ, Itaperuna/RJ, Italva/RJ e Cardoso Moreira/RJ sofreram com prejuízos sociais, ambientais e 

econômicos. Em 2007, os municípios da bacia também sofreram com uma inundação causada pelo vazamento de 

2 milhões de metros de rejeito de bauxita da barragem de São Francisco, no município de Miraí/MG. O impacto 

e a intensidade destes eventos foram potencializados pela urbanização ocorrida na bacia nas últimas décadas e o 

elevado grau de desmatamento nas suas sub-bacias, eliminando as florestas e vegetação secundária (AGEVAP, 

2007). 

Uma maneira de melhor compreender os fenômenos hidrológicos, permitindo em alguns casos prever a 

ocorrência de eventos de inundação, ocorre por intermédio de modelos hidrológicos (Xu, 2002). A partir da 

observação de eventos críticos do passado, com o levantamento de dados hidrológicos e topográficos, como 

precipitação, vazões, cotas e marcas de cheia, é possível a elaboração de equações empíricas de previsão de cotas 

futuras durante eventos de enchente. Estas previsões possibilitam a execução de ações preventivas e mitigadoras 

de órgãos como defesa civil municipal e estadual, prefeituras e corpo de bombeiros antes da ocorrência do 

evento, para assim minimizar os impactos sociais e materiais nas áreas que serão atingidas pela inundação. 

Assim, com o objetivo de prever eventos hidrológicos extremos e mitigar o impacto à população foi criado em 

2014 o projeto Sistema de Alerta Hidrológico do rio Muriaé (SAH-Muriaé). 

OBJETIVO 

O objetivo principal deste trabalho é descrever a operação do projeto SAH-Muriaé desde à obtenção de 

dados até a aplicação das equações de previsão . 

MATERIAIS E MÉTODOS 

A bacia hidrográfica do rio Muriaé (BHRM) (Figura 1) está localizada nos estados de Minas Gerais e 

Rio de Janeiro, com uma área de drenagem de 8.126 km². O rio Muriaé é um afluente da margem esquerda do rio 

Paraíba do Sul, sendo o seu último contribuinte principal antes se sua foz no Oceano Atlântico. Na bacia estão 

localizados 26 municípios, dos quais os mais urbanizados são Muriaé/MG, Itaperuna/RJ e Carangola/MG. A 

população total da bacia é de aproximadamente 440 mil habitantes (IBGE, 2017). 
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Figura 1 – Mapa das bacias hidrográficas dos rios Paraíba do Sul (verde) e Muriaé (vermelho). 

 

Os dados utilizados na operação do SAH-Muriaé são provenientes de 5 estações hidrológicas 

telemétricas localizadas na bacia (Tabela 1 e Figura 2). Todas as estações são pertencentes à Rede 

Hidrometeorológica Nacional (RHN), operada conjuntamente pela Agência Nacional de Águas (ANA) e pelo 

Serviço Geológico do Brasil (CPRM). Estas estações medem e transmitem dados de nível do rio (cota) e 

precipitação com uma frequência de 15 minutos. 

 

Tabela 1 – Lista das 5 estações hidrológicas telemétricas do projeto SAH-Muriaé. 

Nome da estação Município/UF Código ANA Sigla Lat. Long. Ád (km²) 

Patrocínio do 

Muriaé 

Patrocínio do 

Muriaé/MG 

58920000 PMU 21º09’02”S 42º12’52”W 2990 

Carangola Carangola/MG 58930000 CLA 20º44’18”S 42º01’26”W 742 

Porciúncula Porciúncula/RJ 58934000 PLA 20º57’41”S 42º02’16”W 1318 

Itaperuna Itaperuna/RJ 58940000 INA 21º12’26”S 41º53’31”W 5768 

Cardoso Moreira Cardoso Moreira/RJ 58960000 CMO 21º29’29”S 41º36’48”W 7283 
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Figura 2 - Localização das 5 estações do projeto SAH-Muriaé. 

 

 

 Conforme pode ser observado na Figura 2, as estações de Carangola e Porciúncula estão localizadas às 

margens do rio Carangola, o principal afluente do rio Muriaé. As outras três estações estão no rio Muriaé, das 

quais Itaperuna e Cardoso Moreira estão a jusante da contribuição do rio Carangola.  

A primeira etapa para a operação de um sistema de alerta hidrológico é a definição das cotas de 

referência: Inundação, Alerta e Atenção. 

A cota de Inundação é um nível de significado físico, no qual o rio extravasa o leito principal e começa 

a causar um impacto à população. Esta cota precisa ser determinada no local. Já as cotas de Alerta e Atenção são 

cotas determinadas a partir de uma análise estatística de distribuição de frequência. Estas cotas, inferiores à cota 

de Inundação, funcionam como referência para a tomada de decisão do envio de boletins alertando as 

autoridades locais sobre a possibilidade de uma inundação. 

Para a elaboração das equações, as seguintes etapas são necessárias: 

1. Seleção dos eventos de enchente; 

2. Consistência dos dados; 

3. Cálculo do tempo de deslocamento da onda de cheia; 

4. Calibração das equações; 

5. Validação das equações; 

 

É importante que os eventos sejam selecionados utilizando-se um critério objetivo uma vez que objetivo 

é a previsão para situações de cotas altas com risco de inundação. Assim, tanto para calibração quanto para 

validação, foram selecionados apenas eventos em que a cota ultrapassou o nível de Atenção. 

O tempo de deslocamento entre as estações foi calculado em duas etapas. A primeira consiste no cálculo 

do tempo pela relação distância-velocidade, no qual a velocidade utilizada é a velocidade observada no nível de 

Alerta. A segunda etapa é a confirmação do valor obtido utilizando-se eventos observados. Esta ultima etapa é 

importante, uma vez que nem sempre a velocidade da água na estação é igual à velocidade média do trecho. O 
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tempo de deslocamento é uma informação fundamental tanto para a calibração das equações quanto para a 

definição do tempo de antecedência do evento 

Até o presente momento, a metodologia da Modelagem Linear utilizando dados de Vazão foi utilizada. 

Os dados de Cota e Vazão são transformados de um para outro utilizando a equação da Curva-Chave. Assim, as 

equações são possíveis apenas para os pontos que tem alguma estação a montante, ou seja, para Porciúncula, 

Itaperuna e Cardoso Moreira. As equações são empíricas e utilizam dados da própria estação para o qual se 

deseja realizar a previsão e das estações a montante, conforme apresentado na Tabela 2. Nas equações, α, β, γ e δ 

são parâmetros empíricos a serem calibrados e τ é o tempo de deslocamento da onda de cheia proveniente das 

estações a montante. 

Tabela 2 - Formato das equações empíricas de previsão de vazões futuras. 

Estação Equação 

Porciúncula QPLA(t+τ) = α * QPLA(t) + β * QCLA(t) + γ 

Itaperuna QINA(t+τ) = α * QINA(t) + β * QPLA(t) + γ QPMU(t) + δ 

Cardoso Moreira QCMO(t+τ) = α * QCMO(t) + β * QINA(t) + γ 

 

 

Para a avaliação da qualidade da modelagem calcula-se o Coeficiente de Nash-Sutcliffe (NS) (Nash & 

Sutcliffe) para cada equação. O Coeficiente NS é dado pela seguinte equação (Equação 01): 

𝐍𝐒 = 𝟏 − 
∑ (𝐐𝐜

𝐢 −𝐐𝐨
𝐢 )

𝟐𝐧
𝐢=𝟏

∑ (𝐐𝐨
𝐢 −�̅�)

𝟐𝐧
𝐢

 ;                                                                                                          Equação 01 

Em que: 

Qc
i  = Vazão calculada no instante i; 

Qo
i  = Vazão observada no instante i; 

Q̅ = Vazão média de todo evento. 

RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

Na Tabela 3 estão apresentados os valores de cotas de referência para os municípios com previsão. Estas 

cotas foram obtidas a partir de análises das séries históricas de dados hidrológicos e visitas aos locais.  

Tabela 3 - Cotas de referência para as estações com equações de previsão de cotas futuras. 

Estação Cota de Atenção Cota de Alerta Cota de Inundação 

Porciúncula 200 cm 370 cm 460 cm 

Itaperuna 290 cm 390 cm 450 cm 

Cardoso Moreira 300 cm 500 cm 750 cm 
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 Na Tabela 4 estão apresentados os parâmetros empíricos (α, β, γ e δ) obtidos na calibração, assim como 

os tempos de percurso (τ) e eficiência da calibração (NS). 

Tabela 4 - Parâmetros empíricos obtidos após a calibração. 

Estação Tempo de percurso (τ) α β γ δ NS 

Porciúncula 11 horas 0.5835 0.6172 9.0170 -- 0.7794 

Itaperuna 14 horas 0.0592 0.5662 0.8865 25.6602 0.9837 

Cardoso Moreira 15 horas 0.6802 0.2989 38.9818 -- 0.9090 

 

Observa-se na Tabela 4 que as estações com maiores áreas de drenagem (Itaperuna e Cardoso Moreira) 

obtiveram uma maior eficiência de calibração. Este fato é esperado uma vez que a previsibilidade do 

comportamento hidrológico em um ponto tende a aumentar com o aumento da área de drenagem.  

Devido ao tempo de percurso entre as estações (> 10 horas) e a questões operacionais, optou-se pela 

aplicação das equações três vezes ao dia em horários pré-definidos (08:00h, 15:00h e 22:00h). Assim durante o 

período chuvoso na região (novembro a março) três vezes ao dia as equações são aplicadas e, caso alguma cota 

futura ultrapasse o limite da cota de Alerta, órgãos locais são alertados sobre a possibilidade de inundação. 

Na madrugada do dia 09/03/2018 observou-se volumes elevados de precipitação na região, como por 

exemplo na estação de PCH Tombos Montante 2 (código 58930500), onde foram registrados 168 mm de chuva 

em apenas 5 horas. A precipitação neste dia resultou em inundações em diversos municípios da bacia, dos quais 

os mais afetados foram Eugenópolis/MG (não monitorado pelo SAH-Muriaé) e Porciúncula/RJ. Na Tabela 5 está 

exposto a comparação entre a magnitude e instante dos níveis máximos observados e calculados. 

Tabela 5 - Resultado da aplicação nas equações no evento de precipitação intensa ocorrido no dia 09 de 

Março de 2018. 

Estação 

OBSERVADO CALCULADO COMPARAÇÃO 

Cota máx Hora máx Cota máx Hora máx Dif. Cota Dif. Hora 

Porciúncula 520 cm 09/03/2018 às 

15:00h 

481 cm 09/03/2018 às 

18:00h 

-39 cm + 3 horas 

Itaperuna 446 cm 10/03/2018 às 

10:15h 

446 cm 10/03/2018 às 

11:00h 

0 cm + 45 min 

Cardoso 

Moreira 

680 cm 11/03/2018 às 

04:00h 

668 cm 11/03/2018 às 

02:00h 

- 12 cm - 2 horas 

 

CONCLUSÕES 

O SAH-Muriaé mostrou-se uma alternativa não-estrutural, de baixo custo para ajudar a mitigar o 

impacto causado por inundações em regiões habitadas. O conhecimento, com horas de antecedência, da 
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magnitude e momento da chegada da onda de cheia em uma área urbana é uma ferramenta importante para 

aumentar a segurança da tomada de decisão dos órgãos competentes. 

Entretanto a margem de erro ainda é elevada, principalmente no cálculo da cota máxima de um evento. 

Este erro pode ser ainda maior em casos de precipitações convectivas localizadas que podem não ser observadas 

pelos pluviômetros automáticos. Por este motivo existem duas etapas futuras essenciais para a melhoria da 

qualidade do SAH-Muriaé. A primeira é a utilização de sistemas de observação de precipitação especializados, 

como radares e satélites meteorológicos. As medições de precipitação por estes sistemas ainda podem ser 

otimizadas por pluviômetros, por meio de uma Análise Objetiva Estatística (Pereira Filho et al., 1998). A 

segunda etapa é a utilização de uma modelagem de transformação de chuva em vazão que permite uma maior 

antecedência de ocorrência dos eventos e precisão no cálculo das cotas futuras. 
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RESUMO 
 

A água é um recurso natural finito. Sua manutenção em padrões de quantidade e qualidade é um grande 

desafio para a sociedade mundial. Neste sentido, torna-se fundamental a elaboração de estudos sobre sua 

conservação e manutenção para a atual e as futuras gerações. As previsões quantitativas de vazão podem se 

tornar uma informação indispensável aos gerenciadores de bacias hidrográficas e, em particular, para o 

planejamento e prevenção de prejuízos causados por enchentes. Contudo, as dificuldades são extremas devido à 

alta variabilidade das escalas temporal e espacial e as não-linearidades das variáveis que descrevem o processo 

natural da precipitação-vazão em bacias hidrográficas. Os modelos envolvendo redes neurais artificiais oferecem 

a vantagem de não requererem um conhecimento explícito da bacia estudada e têm apresentado bons resultados 

na modelagem de processos hidrológicos de transformação de chuva em vazão, especialmente nos casos onde 

estes conhecimentos sejam muito limitados. Nesse contexto, este estudo tem como objetivo prever a vazão 

natural diária de curto prazo, com um horizonte de até 7 dias à frente, da estação Campos-Ponte Municipal no rio 

Paraíba do Sul. Além disso, busca investigar o horizonte temporal sobre o qual isso pode se apoiar. O valor da 

vazão predita foi considerado como uma função de conjuntos finitos de observações de precipitação e vazão 

antecedentes. Para isto, uma base de séries históricas de precipitação e vazão foi utilizada na modelagem da 

previsão da vazão. A rede neural artificial apresentou resultado satisfatório no problema de modelagem de vazão. 

 

Palavras-chave: Redes neurais artificiais; Previsão de vazão; Recursos hídricos; Hidrologia. 
 

INTRODUÇÃO 

Contextualização do problema 

A água é um recurso natural finito. Sua manutenção em padrões de quantidade e qualidade hoje representa 

um grande desafio para a sociedade demandando, assim, estudos sobre sua conservação, para a atual e futuras 

gerações (FERREIRA et al., 2011). Previsões quantitativas de vazão consistem em uma informação fundamental 

no gerenciamento de bacias hidrográficas, especialmente para o planejamento e prevenção de prejuízos causados 

por enchentes. Entretanto, as dificuldades para a realização destas previsões são grandes, considerando-se a 

variabilidade das escalas temporal e espacial e a característica não-linear das variáveis que delineiam o processo 

natural da precipitação-vazão (MARACAJÁ, 2005). Dessa forma, modelos físicos e matemáticos, conceituais ou 

empíricos são continuamente aprimorados buscando principalmente circundar esse problema e suprir, de forma 

confiável, a carência de dados de vazão em bacias hidrográficas (MINUCCI et al., 2014). 

Os modelos conceituais buscam simular a evolução dos processos físicos da bacia hidrográfica com certo 

grau de precisão. Neste processo, esses modelos necessitam serem calibrados e validados, para melhor 

representar o ambiente estudado, no processo de simulação. Os modelos conceituais fornecem bons resultados 

mas, em contrapartida, apresentam certas dificuldades, dentre as quais: dificuldade na interpretação do 

algoritmo, incerteza nos parâmetros utilizados, grande número de parâmetros a serem calibrados, necessidade de 

conhecimento aprofundado de hidrologia e levantamento de dados no campo (FERREIRA et al., 2011).  

mailto:yu.gorodetskaya@gmail.com


 

2 

 

Alternativamente, os modelos empíricos baseados em redes neurais artificiais (RNA) têm como vantagem a 

não requisição de um conhecimento explícito da bacia estudada. Especialmente nos casos onde os 

conhecimentos dos processos hidrológicos são muito limitados, as RNAs têm apresentado bons resultados na 

modelagem de processos hidrológicos de transformação de chuva em vazão (MARACAJÁ, 2005). 

Aplicações de técnicas de redes neurais em estudos hidrológicos de previsão de vazões 

Vários estudos recorrem a técnicas como redes neurais artificiais, programação genética linear (WHIGHAM 

et al., 2001), entre outras, no desenvolvimento de modelos de chuva-vazão com o objetivo de prever as vazões 

naturais de rios para intervalos de tempo diários, semanais e mensais. Os trabalhos citados a seguir alcançaram 

resultados satisfatórios e inclusive melhores que os obtidos com outros modelos hidrológicos. 

Ferreira et al. (2011) desenvolveram um modelo de previsão de vazão e o modelo de transformação chuva-

vazão para a bacia do ribeirão João Leite, em Goiás, utilizando redes neurais artificiais com múltiplas camadas e 

treinamento pelo algoritmo de Levenberg-Marquardt. A entrada da RNA foi elaborada a partir das séries 

históricas dos dados diários de precipitação e vazão observados nos postos pluviométricos e fluviométricos 

existentes ao longo da bacia em um período de seis anos, de 1991 a 1997. A pesquisa observou uma boa 

representação do modelo hidrológico utilizando-se RNAs devido à obtenção de coeficientes de correlação no 

intervalo de 0.75 a 0.90 durante a etapa de teste. 

Santos et al. (2014) utilizaram uma variação do modelo k-nearestneighboor (KNN), método de aprendizado 

de máquina baseado em instâncias, para buscar maior transparência aos resultados obtidos por uma RNA. Este 

modelo, guiado por dados (data-drivenmodel) foi aplicado na modelagem da previsão de vazão do rio Japaratuba 

no estado de Sergipe. Os resultados foram comparados aos de simulações feitas com o uso de RNAs e indicaram 

superioridade das RNAs e também previsões satisfatórias com o KNN. 

Nayak et al. (2013) apresentaram um modelo híbrido que integra wavelets e RNAs a que deram o nome de 

rede neural wavelet (RNW), desenvolvido para modelar a chuva-vazão para a bacia do rio Malaprabha na Índia. 

Foram utilizados na modelagem dados sobre chuva, vazão e evaporação diária. O modelo RNW foi comparado 

com os modelos tradicionais RNA e North American Mesoscale Model (NAM), amplamente utilizados em 

sistemas de previsão operacional de enchentes, por exemplo, modelos black box e chuva-vazão conceitual. 

Parâmetros do modelo foram calibrados utilizando 17 dos 21 anos de dados disponíveis sendo o restante 

utilizado para validação do modelo. Uma abordagem estatística foi utilizada para descobrir as entradas para os 

modelos RNA e RNW. Da análise, o RNW obteve um índice de eficiência superior a 94% em comparação aos 

84% da RNA e 85% do NAM. Análises gerais indicaram que as performance da RNA e da NAM foram 

relativamente inferiores comparadas à RNW. 

Conceito de rede neural artificial 

O modelo de rede neural artificial foi primeiramente formado como um modelo paralelo simplificado em 

relação ao modelo “biológico”. Ele simula as características da rede neural humana para lidar com informação 

paralelamente distribuída. O diferencial da modelagem de sistemas usando RNAs é que as mesmas são 

desenvolvidas a partir de um conjunto de dados de entrada, com ou sem supervisão, não sendo, portanto, um 

modelo baseado no processo físico do fenômeno. O mecanismo básico consiste em treinar uma rede 

paralelamente interconectada de nós com dados reais, ou seja, dados empíricos, com amostras ou exemplos de 

padrões de entrada-saída para construir uma relação não-linear entre os exemplos e, a partir disso, criar um 

modelo que permita realizar previsões (SCHEIDT et al., 2011). 

Dentre os benefícios da RNA, podem ser citados: 

 não-linearidade: uma RNA é não-linear se esta for construída de neurônios artificiais também não-

lineares. Esta é uma característica importante, pois a maioria dos sistemas físicos responsáveis pela 

geração do mapeamento entre os sinais de entrada e saída desejada são não-lineares; 

 adaptatividade e aprendizagem: dependendo da mudança de um ambiente, faz-se um novo treinamento 

da RNA com aplicação de novos exemplos explorando sua capacidade de se adaptar;  

 tolerância à falhas: normalmente não perde desempenho quando sujeita a condições adversas e, além 

disso, quando treinada adequadamente, possui uma capacidade eficiente de generalização, ao contrário 

de modelos físicos. 
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OBJETIVO 

Nesse contexto, este estudo tem como objetivo prever a vazão natural diária de curto prazo, com um 

horizonte de até 7 dias à frente, da estação Campos-Ponte Municipal no rio Paraíba do Sul, utilizando técnicas de 

redes neuras artificiais. Além disso, busca investigar o horizonte temporal sobre o qual isso pode se apoiar. 

 

MATERIAIS E MÉTODOS 

Descrição da área em estudo e conjunto de dados 

A bacia hidrográfica do rio Paraíba do Sul, representada pela Figura 1, flui através da mais importante região 

industrial do Brasil, entre as cidades do Rio de Janeiro e de São Paulo e abastece a cidade do Rio de Janeiro e a 

região do Grande Rio. De acordo com a Agência Nacional de Águas (ANA), a bacia do rio Paraíba do Sul é 

caracterizada por conflitos de usos múltiplos de recursos hídricos (abastecimento urbano, diluição de esgotos, 

irrigação e geração de energia hidrelétrica) e pelo desvio de suas águas para o rio Guandú, responsável pelo 

abastecimento de cerca de 9 milhões de pessoas na região metropolitana do Rio de Janeiro. Em função da sua 

importância, a aplicação de ferramentas de auxílio à previsão de vazão natural do rio pode assumir valor 

estratégico para a gestão da quantidade e da qualidade da água nesta bacia. A bacia hidrográfica do rio Paraíba 

do Sul está situada na região sudeste entre as latitudes 20º26’S e 23º38’S e as longitudes 41º00’O e 46º25’O e 

possui uma área de drenagem de aproximadamente 62.074 km². Ela contempla, de forma integral ou parcial, 39 

municípios no estado São Paulo, 57 no estado Rio de Janeiro e 88 no estado de Minas Gerais, contabilizando um 

total de 184 municípios (DE ANDRADE et al., 2016). 

Figura 1: Localização da bacia hidrográfica do rio Paraíba do Sul e estação fluviométrica/pluviométrica Campos-

Ponte Municipal. 

 

 
No processo de modelagem foram utilizadas séries históricas de dados diários de precipitação e vazão da 

estação Campos-Ponte Municipal (58974000, 2141002) da bacia do rio Paraíba do Sul que são provenientes pela 

Agência Nacional de Águas (ANA), entre os anos de 1990 a 2016. 

 
Procedimento de previsão 

No presente trabalho, o procedimento de previsão de vazão visa estimar o valor da vazão Q no período 

(t+1,..., t + H), onde t é o dia atual e H=7 é o horizonte de previsão, em função de valores de precipitação (P) e 
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vazão (Q) em 14 dias passados (t, t - 1, t - 2, ...,t-13). Seja y =[Q(t+1),...,Q(t+7)] o vetor das vazões a ser 

prevista e X=[P(t),P(t-1),P(t-2),...,P(t-13), Q(t),Q(t-1),Q(t-2),...,Q(t-13)] o chamado vetor de atributos de 

entrada, i.e., os valores passados de chuva e vazão usados para prever o deflúvio futuro. O objetivo é encontrar 

uma função f que mapeia a entrada X com a saída y da forma y =f (X) de modo que:  

Q(t+1), ..., Q(t+7) = f{P(t), P(t-1), P(t-2), ..., P(t-13), Q(t), Q(t-1), Q(t-2) ,..., Q(t-13)}. 

A função f pode ser qualquer método de aprendizado de máquina. Neste trabalho utilizou-se uma RNA.  

Deste jeito, a RNA recebe como entrada 28 valores, 14(P) de precipitação e 14(V) de vazão, e retorna 7(V) 

valores correspondentes às vazões estimadas. Para realizar tal tarefa, foram selecionados, na série histórica de 

vazão, períodos com 21 dias, e, na série histórica de precipitação, períodos com 14 dias de informações 

contínuas, como mostrado na Figura 2, ou seja, onde não havia dados faltantes de precipitação e de vazão. 

 
Figura 2: Amostra de dados com um conjunto de informações ininterruptas de 21 dias de vazão e 14 dias de 

precipitação. 

 

Alternativamente à maioria dos modelos encontrados na literatura, neste artigo um mesmo modelo foi usado 

para, a partir dos dados colhidos para os 14 dias anteriores, realizar a previsão de todos os 7 dias subsequentes. 

 
Arquitetura das RNAs 

Uma rede neural artificial do tipo Multilayer Perceptron (MLP) é formada por um conjunto de neurônios (ou 

nós), que formam as camadas de entrada, intermediária e de saída da rede. Um simples neurônio processa 

diversas entradas aplicando-nas uma função de ativação em uma combinação linear de entradas 

𝐲𝐢 = 𝛗𝐢 (∑ 𝐰𝐢𝐣𝐱𝐣

𝐍

𝐣=𝟏

+ 𝐛𝐢),                                                                                                                                                      (𝟏)  

onde {xj} é o conjunto de entradas, wijé o peso sináptico conectando a j-ésima entrada ao i-ésimo neurônio, bi 

um bias, 𝜑𝐢(.) é a função de ativação e yi é a saída do i-ésimo neurônio considerado. A Figura 3 (A) mostra um 

neurônio. 
As funções de ativação que foram testadas são logística e ReLU (Rectified Linear Unit) (HAYKIN, 1998; 

NAIR et al., 2010). 

Na busca de uma solução para um determinado problema, a RNA passa por uma etapa de treinamento. Neste 

ponto, a rede elaborada retira características importantes de padrões de informações apresentadas com a 

finalidade de criar uma representação específica para o problema. Essa etapa de treinamento é um processo 

iterativo onde pesos e bias (vieses) são ajustados, buscando-se a minimização do erro na saída da RNA. 

(MINUCCI at al., 2014).  
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Figura 3: (A) uma representação esquemática de um neurônio artificial. (B) exemplo de uma rede neural com uma 

única camada oculta e um único neurônio de saída. Fonte: adaptado de Pasero et al. (2010). 

 

 
No presente estudo, foi treinada uma RNA do tipo MLP com uma camada oculta de 500 neurônios e função 

de ativação ReLU (Rectified Linear Unit) (NAIR et al., 2010) minimizando o erro médio quadrático. A rede foi 

treinada usando a técnica de Stochastic Gradient-based Optimizer (KINGMA et .al, 2014). Utilizou-se taxa de 

aprendizado igual a 0.001. O critério de parada do treinamento foi de 200 iterações.  

 
Avaliação dos modelos e medidas de desempenho 

Para avaliação do desempenho do modelo, foram utilizados dois critérios de avaliação: erro percentual 

absoluto médio MAPE, e o Coeficiente de eficiência de Nash-Sutcliffe (NS). Estes critérios são dados de acordo 

com as seguintes equações: 

𝐌𝐀𝐏𝐄 =
𝟏

𝐧
∑ |

𝐐𝐨𝐛 − 𝐐𝐩𝐫

𝐐𝐨𝐛

|

𝐧

𝐭=𝟏

× 𝟏𝟎𝟎,                                                                                                                                     (𝟐) 

onde Qob representa a vazão observada, Qpr a vazão predita pelo modelo e n é o tamanho da série histórica.  

 

 

𝐍𝐒 = (𝟏 −
∑ (𝐐𝐨𝐛 − 𝐐𝐩𝐫)

𝟐𝐧
𝐭=𝟏

∑ (𝐐𝐨𝐛 − 𝐐𝐩𝐫
̅̅ ̅̅ ̅)

𝟐𝐧
𝐭=𝟏

) ,                                                                                                                                       (𝟑) 

onde n e t são o número de dados e o tempo, respectivamente. Qob é a vazão observado, Qpr é a vazão predita, 

Qpr
̅̅ ̅̅ ̅ é a média da vazão predita.  

Conforme (BALTOKOSKI et al., 2010), quando o valor de NS resultar maior que 0,75, o desempenho do 

modelo é considerado bom. Para valores de NS entre 0,36 e 0,75, o desempenho é considerado aceitável, 

enquanto valores de NS inferiores a 0,36 fazem com que o modelo seja julgado como inaceitável. 
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Na etapa de treinamento da RNA foi utilizada a estratégia de validação cruzada k-fold que onde éque realiza 

a divisão do conjunto total de amostras em k subconjuntos, sendo que (k-1) dentre eles serão utilizados para 

formar o subconjunto de treinamento. A partição restante formará o subconjunto de teste. Consecutivamente, o 

processo de aprendizado é repetido k vezes até que cada uma das partições tenham sido utilizadas como 

subconjunto de teste. O valor do parâmetro k está relacionado à quantidade total de amostras disponíveis. Cada 

topologia candidata terá seu desempenho global obtido em função da média entre os desempenhos individuais 

observados quando da aplicação das k partições (SILVA et al., 2010). Nos experimentos computacionais 

realizados neste estudo o conjunto de dados de entrada foi dividido em k = 5 subconjuntos a cada iteração do 

processo da validação cruzada (veja Figura 4). O modelo é treinado considerando 4 subconjuntos (conjunto de 

treinamento) e ajustado para estimar a vazão em 1 subconjunto (conjunto de teste) e ambas as métricas MAPE e 

NS são calculadas para as estimativas dos modelos.  

 
Figura 4: Divisão do conjunto de dados em k = 5 subconjuntos. 

 

 
A preparação dos dados foi realizada utilizando-se OpenOfficeCalc 4.1 e a linguagem de programação 

Python 3.5. Especificamente, foi utilizada a implementação de RNA disponível na biblioteca scikit-learn 

(PEDREGOSA et al., 2011). 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Os dados referentes a precipitação e vazão de 26 anos foram utilizados como dados de entrada no modelo 

RNA para a previsão de vazão em um período de 1-7 dias. A Tabela 1 apresenta os resultados médios dos 

índices de desempenho obtidos em 30 execuções independentes. A Figura 5 apresenta a variação do MAPE e do 

coeficiente NS ao longo do período de previsão (1-7 dias). Observou-se o aumento gradual do MAPE e o 

decréscimo do coeficiente NS com o aumento do alcance da previsão. Em outras palavras, o desempenho é 

melhor para prazos de previsão mais curtos. Além disso, observou-se, conforme Tabela 1, que, para o primeiro e 

segundo dias, o modelo RNA produziu MAPE com valores médios em torno de 11,64% e 15,74%, 

respectivamente. Para o terceiro dia, valor médio em torno de 18,66%. Já para o intervalo entre os dias 4 e 7, 

valores médios entre 20,57% e 24,12%. Em termos de coeficiente NS, para os dias 1 e 2, a Rede Neural 

Artificial apresentou bom desempenho com valores médios 0,89 e 0,75, respectivamente. Para o intervalo entre 

os dias 3 e 7, a rede alcançou um desempenho aceitável com valores médios entre 0,58 e 0,49. 
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Tabela 1: Resultado médio do desempenho das redes neurais após 25 execuções. Os valores dentro dos parênteses 

apresentam o valor do desvio padrão. 

Horizonte de 

Previsão (Dias) 
MAPE (%) NS 

1 11.7684 (0.3589) 0.8846 (0.0054) 

2  15.9723 (0.4649) 0.7402 (0.0067) 

3  19.2273 (0.4241) 0.6277 (0.0047) 

4  21.4451 (0.4168) 0.5539 (0.0044) 

5  22.9591 (0.275) 0.5018 (0.0066) 

6  24.1018 (0.2953) 0.461 (0.0048) 

7  24.9011 (0.2998) 0.429 (0.0044) 

 

Figura 5: Variação das métricas MAPE e NS. 

 

A Figura 6 compara a vazão predita pela RNA e a vazão observada ao longo de todo o período de observação 

para o primeiro, terceiro e sétimo dia. Notou-se a piora na qualidade da previsão com o avanço dos dias, 

principalmente na capacidade de previsão dos picos de vazão. De acordo com os resultados, a rede neural 

artificial obteve desempenhos satisfatórios em relação às medidas de erros usados, o que demonstrou que os 

modelos foram totalmente treinados. Entretanto, como pode ser observado nas Figuras 6 e 7, os picos de vazão 

do rio não foram capturados com razoável precisão. 

Os resultados para os períodos mais avançados de previsão reforçam a necessidade do desenvolvimento de 

métodos preditivos com maior acurácia e robustez na previsão das vazões. Uma estratégia para aumentar a 

capacidade preditiva é realizar o ajuste de um modelo para um determinado dia subsequente. 

 

Figura 6: Modelagem de vazão utilizando RNA ao longo de todo o período de observação para o primeiro, terceiro e 

sétimo dia. 
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Figura 7: Modelagem de vazão utilizando RNA ao longo do intervalo de 100 dias para o primeiro, terceiro e sétimo 

dia. 

 

 

CONCLUSÃO 

O presente estudo realizou as previsões de vazão de curto prazo para 7 dias subsequentes da estação Campos-

Ponte Municipal do rio Paraíba do Sul empregando redes neurais artificiais. Com a finalidade de investigar o 

horizonte temporal sobre o qual a previsibilidade pode se apoiar, uma previsão multipasso à frente foi realizada e 

a performance do modelo RNA é investigada para previsões de 1 a 7 dias.  

De modo geral, conclui-se que a RNA demonstrou desempenho satisfatório em relação às medidas de erros 

usados, o que indicou que o modelo foi totalmente treinado. Entretanto, observou-se que os picos de vazão do rio 

não foram previstos com desejável precisão. Percebeu-se que o desempenho do modelo utilizado decresce com o 

incremento no número de dias. Ou seja, o desempenho é superior para previsões de mais curto prazo. Neste 

trabalho o modelo apresentou erros variando de 11,64% a 18.66%, para as previsões de vazões de 1 a 3 dias à 

frente e 20,57% a 24,12% para previsões de vazões de 4 a 7 dias à frente. 

Os resultados demonstram um grande potencial da utilização de técnicas de inteligência computacional na 

área de gerenciamento de recursos hídricos, em especial, como uma boa alternativa em estudos de predição de 

vazões efetuados a partir de dados de chuva. Além disso, a pesquisa desenvolvida neste trabalho pode ser útil 

para desenvolvedores de software e para gestores de recursos hídricos visto ser um avanço em um método 

amplamente utilizado em modelagem hidrológica. Adicionalmente, permite assistir aos especialistas e 

organizações com avaliações mais acuradas nos processos de gerenciamento de recursos hídricos. 
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RESUMO 

O prognóstico e avaliação da concentração futura de potenciais contaminantes na água subterrânea 

subjacente a uma eventual fonte de contaminação vem se tornando uma necessidade a medida em que cresce o 

interesse em proteger os recursos hídricos, de forma a evitar danos à saúde pública e à qualidade ambiental. Este 

artigo objetiva apresentar a metodologia utilizada para a análise do transporte e dispersão de contaminantes em 

águas subterrâneas provenientes de um vazamento hipotético em um aterro de resíduos perigosos da Unidade 

Valorização Sustentável de Juiz de Fora da empresa ESSENCIS/SOLVI, de forma a contribuir para a divulgação 

de novas tecnologias de suporte ao processo de tomada de decisão e gerenciamento ambiental, em especial dos 

recursos hídricos subterrâneos. Essa se consiste em uma metodologia de screening, que faz uso de modelos 

matemáticos simplificados, em geral bastante conservativos e com número reduzido de parâmetros de entrada, 

priorizando dados secundários e considerações conservadoras. Os resultados maximizados desta abordagem 

contribuem para a tomada de decisão, estando sempre a favor da segurança, já que se avalia um cenário 

conservativo comparado àquele da realidade. Os resultados obtidos com a aplicação da metodologia de screening 

identificam também os parâmetros de maior sensibilidade na análise em questão, indicando a necessidade de se 

realizar estudos mais detalhados ou a aquisição de novos dados, sendo, portanto uma ferramenta poderosa de 

suporte ao gerenciamento ambiental e dos recursos hídricos nas bacias em que se desenvolvem atividades com 

potencial de contaminação. 

1. INTRODUÇÃO 

Embora não se apresente distribuída de forma uniforme em todo o território, o Brasil é notável por apresentar 

grande disponibilidade de recursos hídricos. No entanto, estes recursos sofrem ameaças constantes devido à 

contaminação provocada por diversas atividades; destacando-se o lançamento e a disposição inadequados de 

efluentes e resíduos sólidos no meio ambiente. Neste contexto, torna-se fundamental conhecer e prever os 

impactos que as atividades desenvolvidas na bacia hidrográfica podem causar, de forma a adotar medidas 

administrativas de prevenção e controle visando a evitar o comprometimento da disponibilidade hídrica, da 

saúde humana, do equilíbrio dos ecossistemas e da qualidade dos serviços ambientais na bacia, no âmbito do 

gerenciamento integrado e da busca pela sustentabilidade no uso dos recursos hídricos. 

A principal solução adotada no país para equacionar o problema do gerenciamento de resíduos sólidos são os 

aterros, que concentram a disposição de resíduos em locais previamente selecionados e preparados para 

minimizar os impactos e a poluição difusa associada à disposição em locais inadequados. Portanto, são 

essenciais para o desenvolvimento e melhoria da qualidade ambiental de uma região. Contudo, estes 

empreendimentos estão sujeitos a falhas de projetos, construtivas, operacionais e naturais, que podem ocasionar 

vazamentos de lixiviados com grande potencial de contaminação do solo e das águas subterrâneas, podendo 

afetar até a qualidade das águas superficiais na bacia de contribuição.  



 
 

 

Mensurar o impacto de um possível vazamento em um aterro é essencial para poder mitigar seu impacto e 

evitar danos à saúde pública. Neste aspecto, a escolha do local de instalação de um empreendimento deste tipo é 

uma etapa importante; outra etapa que vem recebendo destaque é a modelagem computacional do transporte de 

contaminantes no solo e águas subterrâneas, a partir de um potencial evento de falha das barreiras de engenharia 

e infiltração do lixiviado do aterro. Esta, por sua vez, permite prever a capacidade do meio de suportar e mitigar 

os efeitos da possível contaminação, proporcionando informações fundamentais para a tomada de decisão nas 

etapas de escolha locacional, licenciamento, gerenciamento e controle ambiental. 

O prognóstico da concentração futura de potenciais contaminantes na água subterrânea subjacente a um 

aterro deve ser realizada utilizando-se de modelos matemáticos que simulam o fluxo e transporte destes 

poluentes em meios porosos, utilizando-se de metodologia com grau crescente de detalhamento de dados 

primários e de modelos matemáticos. Numa primeira fase dos estudos propõe-se o uso de modelos matemáticos 

simplificados, em geral bastante conservativos e com número reduzido de parâmetros de entrada. Tais estudos 

são referenciados na literatura como modelos de screening.  

Para tal deverão ser inicialmente identificados e caracterizados os contaminantes que poderão ser dispostos e 

ou gerados no aterro, utilizando-se de dados secundários existentes nos estudos ambientais disponíveis, no 

inventário de resíduos e nos critérios de aceitação estabelecidos para o empreendimento. A seguir deverá ser 

selecionado o modelo matemático simplificado a ser utilizado para a simulação do transporte de contaminantes 

nesta primeira fase dos estudos e finalmente identificados os padrões de qualidade ambiental aplicáveis.  

2. OBJETIVO 

O objetivo deste artigo é apresentar a metodologia de screening utilizada para a análise do transporte e 

dispersão de contaminantes em águas subterrâneas provenientes de um vazamento hipotético em um aterro de 

resíduos perigosos da Unidade Valorização Sustentável de Juiz de Fora (UVS-Juiz de Fora) da empresa 

ESSENCIS/SOLVI, de forma a contribuir para a divulgação de novas tecnologias de suporte ao processo de 

tomada de decisão e gerenciamento ambiental, em especial dos recursos hídricos subterrâneos. 

3. MATERIAL E MÉTODOS 

O cenário apresentado neste artigo é de uma situação hipotética onde por algum motivo é rompida a 

estanqueidade do fundo de um aterro de resíduos perigosos, implicando em um transporte de lixiviados do aterro 

para a camada de solo subjacente. O lixiviado, nesta hipótese, infiltra-se pela zona vadosa do solo até atingir a 

camada saturada, na qual é transportado na direção do fluxo subterrâneo até atingir regiões sensíveis, como 

poços de água subterrânea e zonas de recarga de cursos d’água, passando por pontos de controle estabelecidos 

nos estudos. 

A abordagem adotada neste trabalho consiste-se de uma metodologia de screening, envolvendo uma 

avaliação preliminar com dados secundários, modelos simplificados e considerações conservadoras, que 

objetivam verificar se o cenário estudado está sujeito a níveis de contaminação que requeiram maior atenção. 

Caso os resultados se enquadrem nessa situação, torna-se necessário realizar estudo mais aprofundado e de maior 

complexidade, para aproximá-los da realidade e do que seria observado em uma investigação confirmatória; já 

em caso contrário, pode-se considerar que a vulnerabilidade e os riscos são baixos e a proteção dos recursos é 

satisfatória, nas condições atuais.   

A metodologia empregada para o desenvolvimento dos estudos compõe-se de três etapas: 

 Primeira etapa: Caracterização do termo fonte, ou seja, dos contaminantes a serem avaliados e sua 

carga ou massa inicial no sistema;  

 Segunda etapa: Simulação matemática do transporte de contaminantes na geosfera e hidrosfera; e, 

 Terceira etapa: Avaliação dos resultados obtidos com a modelagem e sua conformidade com a 

legislação pertinente.  

3.1. LEVANTAMENTO DE DADOS SECUNDÁRIOS E INFORMAÇÕES EXISTENTES 

Para a busca, seleção e aquisição de informações pertinentes e realização do trabalho, a ESSENCIS 

disponibilizou pessoal qualificado que auxiliou de forma imprescindível na execução dessa etapa da 

metodologia, bem como disponibilizou o Estudos de Impacto Ambiental (EIA) do empreendimento, relatórios de 

monitoramento e investigação ambiental e o Parecer Único nº0096436/2017 da SEMAD. A utilização de apenas 



 
 

 

dados secundários está em acordo com os princípios da metodologia de screening, buscando selecionar os 

parâmetros mais conservadores dentro da faixa de variação apresentada por esses dados, quando ainda não se 

dispõe de informações precisas, evitando procedimentos onerosos de aquisição de dados para os quais pode não 

se dispor de recursos. 

3.2. CARACTERIZAÇÃO DA ÁREA DE ESTUDO E DO MODELO FÍSICO CONCEITUAL 

A UVS-Juiz de Fora está situada na Rua Vicente Gávio, nº 435, próxima ao Km 762 da BR-040, bairro de 

Paula Lima no município de Juiz de Fora – MG. O terreno do empreendimento possui uma área aproximada de 

58,28 ha e tem a sua localização geográfica caracterizada pelas coordenadas UTM (datum oficial: SAD 69): E = 

657000 metros e N = 761400 metros. O local está situado no extremo norte do município, distante da área 

central urbana, aproximadamente 35 km.  

A caracterização da área de estudo é importante para a delimitação da região de interesse para a simulação 

matemática e para a elaboração do modelo físico conceitual. Para isso, é importante conhecer as características 

edáficas, hidrológicas e hidrogeológicas do meio físico, além do uso e ocupação do solo na região de influência 

direta e indireta e dos aspectos técnicos do aterro sanitário (geometria, geotecnia, inventário de resíduos). 

A partir da investigação e do diagnóstico ambiental constantes nos documentos disponibilizados, foram 

obtidos valores paramétricos hidrogeológicos da bacia do empreendimento, como coeficiente de permeabilidade, 

porosidade, gradiente hidráulico (através de mapas potenciométricos), geologia, pedologia e tipo de aquífero, 

necessários para aplicação do modelo matemático. Desta forma, foi possível determinar as rotas preferenciais de 

transporte de contaminante e definir os coeficientes e simplificações adotadas.  

Dentre as simplificações conservadoras empregadas no modelo físico conceitual, de forma a aplicar modelos 

matemáticos menos robustos e obter valores de contaminação superestimados em relação à realidade, 

considerou-se que a contaminação não é retida na zona vadosa, e todo composto que ultrapassar as barreiras de 

impermeabilização e proteção do aterro atingirá a água subterrânea com a mesma concentração encontrada no 

termo fonte e com a mesma carga observada nos vazamentos. Desta forma, considera-se, no modelo conceitual, 

o nível da água em profundidade coincidente ao ponto mais baixo do aterro, e desprezam-se os efeitos da 

diluição. 

Para a simulação matemática do transporte de contaminantes e construção do modelo conceitual optou-se por 

utilizar a bacia hidrográfica local como unidade territorial, em detrimento do limite da propriedade na qual o 

aterro classe I da UVS-Juiz de Fora se insere, uma vez que é dentro daquela unidade que se processam a maior 

parte dos fenômenos de transferência de massa e energia nos campos da hidrologia e hidrogeologia. Considerou-

se, também, que os domínios hidrogeológicos coincidem ou se aproximam da divisão topográfica do terreno, 

mostrando-se uma assunção consistente ao ser confrontada com as informações de sondagem, monitoramento 

ambiental e fluxo de água subterrânea.  

Foi observada a ocorrência de dois cursos d’água de pequena dimensão dentro da propriedade, sendo que 

apenas um apresentou influência do aterro. Este, por sua vez, apresenta caráter efêmero nos trechos iniciais, com 

vale de natureza úmida (brejo) em suas cabeceiras. Há, também, a presença de seis poços de monitoramento de 

água subterrânea. Para a definição dos pontos de controle para a simulação matemática considerou-se o ponto de 

infiltração do lixiviado do aterro na água subterrânea e os elementos sensíveis do terreno, como a região brejosa 

e o curso d’água, além dos poços de monitoramento que poderiam servir para controle e validação futura, no 

caso da ocorrência de um vazamento real.  

Foi necessária a elaboração de um mapa potenciométrico para a determinação da direção do fluxo da água 

subterrânea, realizada a partir dos dados dos quatro pontos de monitoramento mais antigos, cotas do terreno 

(curvas de nível) e dados das sondagens. Foram utilizadas as informações da investigação ambiental do EIA e 

ferramentas de GIS. De acordo com o estudo realizado pela ESSENCIS em 2011, o aquífero granular local 

possui caráter livre, contínuo, anisotrópico e heterogêneo. Como simplificação, foi considerado caráter 

homogêneo para parâmetros de massa específica aparente seca e porosidade efetiva, sobre os quais o modelo 

apresenta menor sensibilidade, e também para a condutividade hidráulica e dispersividade (longitudinal e 

transversal). Foi delimitada uma área de interesse para a simulação matemática, de acordo com os divisores de 

água da bacia de contribuição na qual o aterro se encontra inserido, o vale do corpo hídrico que realiza a 

drenagem daquela e a direção preferencial de fluxo subterrâneo, que representa a fração com maior potencial de 

contaminação.  



 
 

 

O modelo conceitual do terreno foi desenhado através de ferramentas de CAD, considerando o perfil do 

aterro, o nível de água subterrânea, estimado de acordo com os dados de sondagem e o mapa potenciométrico, as 

camadas do solo e de confinamento e os elementos de maior importância, como poços de monitoramento e leito 

de curso d’água.  

3.3. SELEÇÃO E CARACTERIZAÇÃO DO TERMO FONTE 

Como parte do aterro analisado não estava em operação no momento de realização do estudo, não se 

dispunha de dados de analise físico-química do lixiviado. Desta maneira, optou-se por extrapolá-los de laudos de 

recebimento de resíduos fornecidos pela Essencis para a caracterização do lixiviado do aterro. 

Os critérios utilizados para selecionar os contaminantes do termo fonte a serem contemplados na etapa de 

modelagem foram: a massa de cada resíduo contendo o contaminante recebido pelo aterro, baseado nos dados de 

recebimento; a toxicidade de cada contaminante; e a mobilidade dos contaminantes no solo, a partir dos 

coeficientes de distribuição (Kd). Desta forma, selecionou-se os contaminantes que apresentavam maior 

probabilidade de ocorrência no lixiviado, toxicidade considerável por via de ingestão e alguma mobilidade no 

solo local. 

3.4. ESTIMATIVA DAS CONCENTRAÇÕES EFLUENTES NO TERMO FONTE 

Uma vez determinados os contaminantes de interesse presentes no efluente do termo fonte, realizou-se a 

estimativa da concentração de cada um deles nesse efluente. Para isso, utilizou-se de procedimento 

fundamentado em modelo desenvolvido pela Division of Radiation and Waste Safety (1999), para cenários de 

lixiviação de contaminantes no interior de aterros de resíduos. Este modelo considera que a taxa de liberação é 

proporcional ao inventário dos contaminantes remanescente no termo fonte. A equação diferencial que descreve 

a evolução da massa residual do contaminante “i” no interior do aterro é apresentada na equação 1, na qual 

“Mri(t)” descreve a massa residual no interior do Aterro; “F” a probabilidade de falha da manta de geomembrana 

de PEAD da unidade de disposição [adimensional]; “ALF” a taxa de liberação do contaminante “i” (1/ano), e “t” 

o tempo em anos. A taxa de liberação do contaminante “i” (ALF) pode ser representada conforme Equação 2, em 

que “Mi(t)” é a massa do contaminante “i” liberada em “t”. 

                                                                             (Equação 1) 

                (Equação 2) 

Destaca-se que a estimativa da taxa de liberação dos contaminantes a partir da base do aterro é o dado inicial 

básico para a simulação do transporte de contaminantes na geosfera. A equação 3 apresenta a relação matemática 

que melhor descreve essa taxa para o cenário em questão, a partir de um modelo baseado na lixiviação. Nela, 

“Q” representa a vazão anual de líquidos percolados no interior do aterro [m
3
.ano

-1
]; “Vdispunit” o volume da 

unidade de disposição/aterro [m
3
]; “ωcd” o teor de umidade do resíduo em condições não saturadas 

[adimensional]; “ρbd” a massa específica do resíduo na unidade de disposição [kg.m
-3

]; e “Kdresíduo” o 

coeficiente de distribuição do contaminante na unidade de disposição [m
3
.kg

-1
]. 

ALF = Q / [Vdispunit . ( cd + bd . Kdresiduo)] 

A carga anual efluente do termo fonte é representada por [Mi(t)] e é calculada utilizando-se a Equação 4 (na 

qual F é a probabilidade de falha da membrana). Já a solução analítica da Equação 1, que quantifica a massa total 

residual do contaminante “i” no aterro em “t” anos [Mri(t)], é apresentada na Equação 5, na qual MF á a massa 

do contaminante “i” ao final da vida útil do aterro [kg] e “t” é  o tempo após fechamento do aterro [ano]. 

 

 

O resultado da Equação 6 fornece a concentração de cada contaminante no efluente do aterro, um dos dados 

de entrada do modelo de transporte de solutos na água subterrânea. Para sua estimativa, considera-se a massa 

anual efluente do contaminante “i” (Mi(t), em kg.ano
-1

) e a vazão anual de líquidos percolados no interior do 

aterro (Q, em m
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(Equação 5) 

(Equação 4) 



 
 

 

   

3.5. SIMULAÇÃO MATEMÁTICA DO TRANSPORTE DE CONTAMINANTES 

Para a modelagem do transporte de lixiviados no aquífero foi utilizado um modelo matemático simplificado, 

sendo aplicadas condições de contorno conservadoras. O modelo é determinístico, numérico e “pseudo-

transiente” (em função de intervalos discretizados de tempo), baseado nas leis físicas básicas de transporte de 

solutos em meios porosos saturados.  

Para a simulação numérica do transporte de contaminantes no solo e águas subterrâneas adjacentes ao aterro 

classe I foi desconsiderada a zona não-saturada (vadosa) do solo, localizada entre a cota mínima do aterro e o 

nível freático da água. Assim, considera-se conservadoramente que qualquer carga contaminante que porventura 

ultrapassasse as camadas de proteção do aterro atingiria diretamente o aquífero freático. Essa simplificação foi 

adotada como critério de análise, em consonância aos procedimentos de screening, uma vez que o transporte de 

solutos na camada não saturada é de grande complexidade, apresentando ampla variação no espaço e no tempo 

para os parâmetros de teor de umidade volumétrico, coeficiente de dispersão, condutividade hidráulica e 

descarga específica (RITTER, 1994), requerendo, ainda, mais dados específicos do campo. Os valores da 

concentração de poluentes na água subterrânea encontrados com a simplificação descrita serão superestimados, 

enquanto que o tempo de chegada da frente de contaminação será subestimado, já que existe retardamento e 

atenuação significativos na camada vadosa.  

O modelo físico-matemático adotado para o transporte de contaminantes consiste em uma solução numérica 

para a equação diferencial de advecção-dispersão-sorção em duas dimensões, apresentada pela Equação 7, que 

será conceitualizada e justificada ao longo deste tópico. 
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O termo da direita representa a taxa de variação da concentração de contaminante em um dado ponto ao 

longo do tempo, multiplicado por um fator de retardamento (que considera a massa específica aparentemente 

seca dos solo, a porosidade eficaz e o coeficiente de partição). Na esquerda, os primeiros termos (negativos) 

representam o transporte por advecção nas direções dos componentes da trajetória das partículas no fluxo e os 

últimos (positivos) a dispersão hidrodinâmica (constituída pela dispersão mecânica e difusão molecular) 

O transporte por advecção (ou convecção) é resultante do movimento longitudinal da água em um meio 

poroso, regido pela Lei de Darcy (em meios saturados, ou com teor de umidade volumétrico superior a 80%) 

(RITTER, 1994; MOLANO, 2003). A força diretriz que governa esse mecanismo, no solo, é a velocidade média 

real de percolação da água subterrânea, não dependendo da composição e concentração dos solutos.  

A difusão molecular é um mecanismo de transporte governado por forças intermoleculares, quando há a 

ocorrência de um gradiente de concentração do soluto ao longo do meio. Assim, as partículas se movem por 

difusão de um ponto de maior concentração para um de menor concentração. Esse mecanismo promove um 

retardamento da frente de contaminação, e é o único que opera mesmo na ausência de movimento da água 

subterrânea. O fluxo por difusão por unidade de área é descrito pela primeira lei de Fick. O fator de 

proporcionalidade, chamado coeficiente de difusão, varia de acordo com as propriedades do soluto (p.e. 

tamanho, forma, valência, natureza química), do meio de transporte (p. e. viscosidade) e das condições 

ambientais (temperatura, pressão, pH). Para a água subterrânea no solo, deve-se considerar o efeito da 

tortuosidade ao longo dos poros interconectados, que retarda a taxa na qual a difusão molecular ocorre; dessa 

forma, deve-se adotar um coeficiente de difusão efetivo, obtido a partir do produto do fator de tortuosidade do 

solo para a área analisada pelo coeficiente de difusão em solução livre (RITTER, 1994).  

O transporte por dispersão mecânica é responsável pelo espalhamento do soluto através da movimentação da 

água subterrânea ao longo dos poros interconectados do solo. Isso ocorre devido à dissipação da energia cinética 

durante aquele movimento, seja pela rugosidade dos grãos do solo e a formação de um perfil de velocidades ao 

longo do interstício, pela sinuosidade do trajeto ou pela diferença de área entre os poros (RITTER, 1994). Este 

movimento apresenta um componente longitudinal e outro transversal; como o processo é anisotrópico, a 

dispersão longitudinal é o componente mais forte (FREEZE E CHERRY, 1979). O coeficiente de dispersão 

mecânica é proporcional à velocidade de advecção a partir de um fator de proporcionalidade, denominado 

C =
M

i
(t) / t

Q
(Equação 6) 

(Equação 7) 



 
 

 

dispersividade, característico das propriedades físicas e geométricas do meio. O fluxo por dispersão mecânica 

apresenta forma similar à descrita na primeira lei de Fick da difusão molecular.  

Os mecanismos de transporte que promovem o retardamento da pluma contaminante, isto é, a dispersão 

mecânica e a difusão molecular, podem ser agrupados em um processo denominado dispersão hidrodinâmica, de 

mais fácil mensuração em análises laboratoriais ou de campo. A soma do coeficiente de difusão efetivo com o 

coeficiente de dispersão mecânica resulta no coeficiente de dispersão hidrodinâmica (a partir de então 

representado apenas como “D”). Este pode ser determinado, em laboratório, através de um ensaio em coluna, 

introduzindo um traçador não reativo na camada superior e traçando a curva de concentração efluente pelo 

tempo (RITTER, 1994). Este método é questionado por alguns pesquisadores e pode não ser representativo das 

condições de campo (FREEZE & CHERRY, 1979; DOMENICO & SCHWARTZ, 1998).  

A análise da influência relativa dos processos de difusão e dispersão mecânica no retardamento do transporte 

de solutos, cujo conhecimento se faz necessário antes de se adotar suposições simplificadoras em um processo de 

modelagem, pode ser realizada através de um parâmetro adimensional denominado número de Péclet, dado pela 

razão entre a taxa de transporte por advecção e a taxa por difusão (RITTER, 1994). Constata-se que em solos 

saturados com condutividade hidráulica muito baixa (<10-5 cm/s, como é o caso de siltes e argilas) e gradientes 

hidráulicos inferiores a 1, a dispersão mecânica é desprezível e a difusão molecular predominante, enquanto que 

em solos arenosos a dispersão mecânica costuma ser mais significativa, predominante para condutividades acima 

de 10-3cm/s. Já em relação à advecção, observa-se que em velocidades muito baixas (menores do que 

0,6cm/ano) esse mecanismo também pode ser desprezível (RITTER, 1994). Dessa forma, considerando que a 

região na qual se insere o aterro recebeu tratamento de impermeabilização com a aplicação de argilas, o 

transporte vertical (originado de uma infiltração hipotética) predominante na base do maciço seria por difusão, 

podendo ocorrer advecção e dispersão mecânica significativas a partir do momento em que os contaminantes 

atingissem o aquífero fora da área tratada. No entanto, como optou-se por desconsiderar o transporte na zona 

vadosa e objetiva-se, no screening de nível 1, realizar uma simulação mais conservadora, gerando valores 

superestimados, foi considerado apenas o fluxo horizontal na zona saturada, nas camadas naturais de solo, 

desconsiderando os efeitos da difusão molecular, em virtude dos gradiente elevados. Os efeitos da proteção de 

engenharia e impermeabilização da área do aterro foram considerados no cálculo da carga contaminante afluente, 

a partir da aplicação de um fator de proporcionalidade visando propiciar uma estimativa realista da carga 

existente no aterro que poderia ser lixiviada, em uma situação hipotética de falha nas camadas de proteção.  

Além dos mecanismos físicos de transporte de solutos em meios porosos saturados, existem reações químicas 

que podem alterar a concentração do contaminante com o tempo. Pode-se destacar os processos de sorção 

(absorção, adsorção e troca iônica), no qual os solutos são particionados entre a fase líquida e a interface sólida; 

a precipitação, em que a transferência de solutos para a interface sólida ocorre com a acumulação de uma nova 

substância em fase sólida; a oxirredução, reação qual as espécies químicas alteram seu estado de valência; a 

complexação, em que os cátions reagem com os ânions (orgânicos (ligantes mais fortes) ou inorgânicos) 

formando compostos complexos; e a biodegradação, na qual as reações de oxirredução se processam catalisadas 

pelo metabolismo de organismos biológicos, como bactérias e fungos, ou por bioacumulação/bioassimilação 

(RITTER, 1994). Como os compostos que podem ser lixiviados em um aterro classe I são de difícil degradação e 

tóxicos para os organismos (efeito ainda potencializado pela combinação entre as diferentes espécies químicas), 

a biodegradação pode ser efetivamente desconsiderada, resultando também em uma abordagem conservadora. 

Apesar de os mecanismos de precipitação, oxirredução e complexação ocorrerem com frequência para 

compostos metálicos, também optou-se por desconsiderá-los no processo de atenuação, já que são de difícil 

representação matemática e necessitam de análises laboratoriais mais avançadas, em desacordo com os objetivos 

da etapa de screening proposta. Assim, o único mecanismo de atenuação considerado nesta simulação foi a 

sorção, que pode ser representada por um parâmetro de mais fácil determinação e bastante difundido na literatura 

técnica, como o coeficiente de distribuição Kd. Ressalta-se que essa hipótese simplificadora resulta em uma 

superestimava da distribuição de concentrações, já que não considera alguns mecanismos que influenciariam na 

atenuação da carga contaminante. 

A sorção é o termo genérico utilizado para indicar a partição dos solutos entre a fase líquida e a interface 

sólida do solo. Dentre os mecanismos predominantes nesse processo, destacam-se a adsorção, na qual o soluto se 

adere por forças eletrostáticas à superfície da fase sólida, principalmente em argilo-minerais e compostos 

orgânicos, a absorção, em que o soluto sofre difusão para o interior dos poros das partículas sólidas que 

constituem o meio (não os poros relacionados aos interstícios do arranjo entre as partículas sólidas), e a troca 



 
 

 

iônica, em que íons adsorvidos em uma fase sólida carregada eletricamente são trocados por quantidades 

equivalentes (em energia) de outros íons de carga de mesmo sinal (RITTER, 2004).  Ritter (2004) destaca que os 

processos de sorção geralmente ocorrem em velocidades muito superiores às de fluxo; nesse caso, quando a 

reação é reversível, pode-se descrever o processo pelas reações de superfície de equilíbrio. Já quando o processo 

for lento, como ocorre em solos mais neutros e de textura com predominância de diâmetros maiores, a autora 

apresenta que o mecanismo deve ser descrito pelo modelo de sorção cinético.  

A determinação laboratorial da sorção envolve a estimativa da concentração de soluto sorvida pela fase 

sólida, conhecendo a concentração de soluto afluente e medindo a removida. Assim, permite-se plotar um 

gráfico da concentração ou massa de soluto pela concentração ou massa sorvida pelo solo e, a partir do ajuste de 

curva, obtém-se as informações necessárias para caracterizar os processos de sorção (RITTER, 1994). Quando 

aquela é linear, tem-se a isoterma de sorção linear, na qual o coeficiente angular da reta corresponde ao 

coeficiente de distribuição, Kd. Este depende da interação entre as propriedades da fase sólida e a natureza 

química do contaminante. Ritter (2004) aponta duas limitações para esse modelo: não há definição de um limite 

superior da quantidade de soluto que pode ser sorvida (quando na realidade pode ocorrer a saturação da interface 

sólida) e que o ajuste de curva depende do número de ensaios realizados, podendo apresentar-se como linear se 

este for insuficiente. As isotermas lineares ocorrem com mais frequência para situações com baixo valor de Kd. 

Outras reações de superfície de equilíbrio são as isotermas de Freundlich, que considera uma relação não linear 

(Cs = KCN) (sendo a isoterma linear um caso particular da isoterma de Freundlich, quando N=1) e a isoterma de 

Langmuir, que considera a quantidade de saturação no sólido e um fator relacionado à energia de ligação. Como 

as duas últimas são de aplicação mais complexa nos modelos matemáticos de transporte e requerem maior 

levantamento de dados primários, optou-se pode adotar, como hipótese simplificadora, a sorção linear, que 

resulta mais uma vez em valores superestimados.  

Para melhor entendimento do modelo matemático, cabe retomar a conceptualização dos parâmetros de 

entrada. Os termos representados por “Vx” e “Vy” constituem os componentes da velocidade real média do 

movimento da água subterrânea no sistema aquífero sobre o qual a simulação será realizada, nos eixos “x” e “y”, 

regida pela Lei de Darcy, e estão diretamente relacionados ao transporte advectivo e implicitamente ao 

transporte dispersivo. Trata-se da média das velocidades reais ao longo de todo o percurso, que variam ponto a 

ponto com o diâmetro dos interstícios entre os grãos de solo, a porosidade efetiva e a condutividade hidráulica, 

nos sistemas heterogêneos e anisotrópicos. Essas variações da velocidade, associadas às de trajetória, apresentam 

efeito, no entanto, na dispersividade mecânica. Já os termos apresentados como “Dx” e “Dy” tratam dos 

coeficientes de dispersividade hidrodinâmica, ao longo dos eixos “x” e “y” (que, dependendo do sentido 

preferencial de fluxo, correspondem aos fatores longitudinais e transversais), e são relacionados ao transporte 

dispersivo, que proporciona um retardamento na frente de contaminação e espalhamento da pluma em todas as 

dimensões consideradas. São constituídos pela soma entre o produto dos fatores de dispersividade pela 

velocidade advectiva com o coeficiente de difusão efetiva para o meio em questão. A massa específica aparente 

seca e a porosidade eficaz são parâmetros físicos do solo, sendo que o último corresponde ao teor de umidade 

volumétrico para os solos saturados, e podem variar no espaço ou serem aproximados por uma média, já que o 

modelo é menos sensível a esses termos; o fator Kd é o coeficiente de distribuição da isoterma de sorção linear, 

dado pelo volume de contaminante retido por unidade de massa do solo. Como esse parâmetro varia para cada 

poluente de acordo com as especificidades do local, é ideal que seja mensurado para a situação de estudo; no 

entanto, em virtude da abordagem proposta, optou-se por adotar os valores encontrados na literatura para 

situações similares que forneçam os resultados mais conservadores.  A relação entre esses três últimos termos 

corresponde ao fator de retardamento, número adimensional que representa a porção de contaminantes retardada 

ou atenuada pelos efeitos de sorção no solo.  

Especial atenção deve ser conferida à dispersividade, já que se trata de um dos dados de maior relevância nos 

estudos de transporte de massa na geosfera, mas também o de mais difícil obtenção, carecendo de metodologias 

consolidadas e economicamente viáveis para a sua determinação em campo (FREEZE & CHERRY, 1979; 

DOMENICO & SCHWARTZ, 1998).  Domenico (1998) apresenta a dispersividade como uma propriedade 

microscópica do meio, e alerta para as limitações de se extrapolar os conceitos de dispersão de uma microscala 

para sistemas maiores. O autor demonstra que, nos estudos realizados em campo, observa-se um aumento do 

valor de dispersividade com a escala adotada; no entanto, aponta que essa relação é mais aparente do que real, já 

que os valores obtidos nos estudos mais confiáveis apresentam-se aproximadamente constantes, na faixa inferior 

da variação encontrada. Esclarece, também, que essa relação resulta principalmente de erros de observação e 

interpretação de dados, sendo, muitas vezes, um parâmetro de calibração da curva do transporte dispersivo. 



 
 

 

Constata-se que, na macroescala, o parâmetro é função das heterogeneidades do meio, o que ajuda a justificar a 

variabilidade dos valores com a distância. Quando esta é pequena, o constituinte que sofre o processo não teve 

interação suficiente com as heterogeneidades, de tal forma que o valor medido é menor; à medida que cresce, há 

mais interação com aquelas e a sua magnitude é (aparentemente) maior (DOMENICO & SCHWARTZ, 1998). 

Assim, os valores obtidos para ensaios de coluna, em laboratório, comumente apresentados na literatura 

específica, não são válidos para a extrapolação a escala de campo, já que as colunas são de pequena dimensão e 

não apresentam volume suficiente para abranger as heterogeneidades do meio como um todo (DOMENICOS & 

SCHARTZ, 1998). Domenico (1998) cita que as variações comumente encontradas são de 2 a 3 ordens de 

magnitude, sendo provável a existência de valores acima de 10 metros, embora não existam estudos de larga 

escala com confiabilidade suficiente; estima-se, ainda, que os valores reais de campo são geralmente superiores 

aos teóricos e experimentais. Em relação à dispersividade transversal (αt), percebe-se que os valores são cerca de 

dez vezes inferiores aos da dispersividade longitudinal (αl) quando se trabalha com índices altos do número de 

Péclet, como é comum em regiões com gradiente médio e alto (DOMENICO & SCHWARTZ, 1998). 

3.6. IMPLEMENTAÇÃO DO MODELO MATEMÁTICO 

A implementação do modelo matemático seguiu as etapas de definição da área de estudo, definição do 

modelo conceitual, levantamento dos parâmetros de entrada e das concentrações de entrada (termo-fonte), 

identificação do fluxo preferencial da água subterrânea e das rotas de transporte, definição das condições de 

contorno e a simulação matemática propriamente dita. As condições de contorno foram fixadas a partir de pontos 

conhecidos de campo, e não foi possível utilizar nenhum ponto de controle para calibração ou validação do 

modelo.  

Foram realizadas simulações para os intervalos de tempo de 5, 10, 15, 20 e 30 anos, de acordo com 

condicionante da licença ambiental que originou esse trabalho, além de avaliações adicionais para determinar a 

concentração de pico nos pontos de controle mais sensíveis e o tempo necessário para que essa fosse observada, 

desde o evento de liberação, para os contaminantes que não a apresentaram nos intervalos da condicionante. 

3.7. METODOLOGIA DE AVALIAÇÃO DOS RESULTADOS 

A terceira etapa consistiu em avaliar a conformidade dos resultados obtidos com a modelagem matemática, 

para diferentes cenários, com a legislação ambiental pertinente (estadual mineira). As concentrações resultantes 

da simulação realizada foram comparadas com valores estabelecidos por dois instrumentos normativos: 

 Deliberação Normativa Conjunta COPAM/ CERH n°02, de 8 de setembro de 2010, que estabelece 

as diretrizes e procedimentos para a proteção da qualidade do solo e gerenciamento ambiental de 

áreas contaminadas por substâncias químicas, nos pontos de controle de água subterrânea, e;  

 Deliberação Normativa Conjunta COPAM/ CERH n°01, de 05 de março de 2008, que dispõe sobre 

a classificação dos corpos de água e diretrizes ambientais para o seu enquadramento, bem como 

estabelece as condições e padrões de lançamento de efluentes, e dá outras providências, nos pontos 

de controle que se aproximam de água superficial. 

4. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Em um vazamento hipotético, de acordo com o modelo conceitual e simplificações adotadas, observar-se-ia a 

formação de uma pluma de contaminantes que se dispersaria nas duas dimensões (considerando mistura 

completa ao longo da profundidade, que se justifica pela natureza solúvel dos compostos e pela espessura 

razoavelmente baixa da camada saturada) ao longo do tempo, até atingir o vale úmido (charco) onde se observa a 

formação de um córrego. A partir desse ponto, migraria em velocidades mais baixas (em virtude do menor 

gradiente hídrico) até atingir a água superficial do córrego no ponto em que este adquire vazão mais 

significativa, pela recarga do córrego pela água subterrânea no escoamento de base. A advecção favorece o 

avanço da frente de contaminação, enquanto que a dispersão hidrodinâmica garante espalhamento ao longo da 

área e atenuação da concentração máxima em pontos mais distantes, em relação à fonte. A adsorção no solo, por 

sua vez, retarda o avanço da pluma e reduz as concentrações no meio líquido ao longo do tempo. Todos esses 

diferentes componentes e fenômenos foram contemplados no modelo de screening, obtendo as concentrações de 

interesse em diversos segmentos de área e selecionadas aquelas que ocorriam sob os pontos de controle.  

A metodologia adotada possibilitou as simplificações conservadoras que podem ser resumidas da seguinte 

forma: 



 
 

 

1. Foi desconsiderada a camada não-saturada do solo abaixo do aterro, de tal forma que uma hipotética 

infiltração de contaminantes pelas barreiras de engenharia atingiriam diretamente a água subterrânea. Dessa 

forma, a carga e as concentrações serão superestimadas, uma vez que se desconsidera a retenção na zona vadosa 

do solo, e o tempo de chegada da frente de contaminação é subestimado, pois não se considera o atraso que 

sofreria naquela; 

2. Foi considerada mistura completa dos contaminantes ao longo da profundidade, de tal forma que o 

transporte advectivo-dispersivo ocorre apenas em duas dimensões, longitudinal e transversal. Essa consideração 

é razoável frente à pequena espessura da camada saturada e a natureza solúvel dos contaminantes analisados; 

3. Não foi considerada diluição na água subterrânea no momento de mistura com o lixiviado do aterro, de 

tal forma que as concentrações deste, estimadas no termo-fonte, correspondem às concentrações iniciais para a 

água subterrânea, superestimando os valores reais. Além de ser uma consideração conservadora, essa 

simplificação foi adotada em virtude da dificuldade de mensurar o armazenamento e a vazão média real para o 

aquífero granular existente, e é razoável face aos baixos volumes de água subterrânea esperados na área do aterro 

(devido às baixas taxas de infiltração e a pequena área de contribuição a montante); 

4.  Optou-se por simular o transporte/dispersão dos contaminantes solúveis a partir de um pulso 

instantâneo de contaminação, de tal forma que a massa de contaminantes existente e passível de lixiviação entre 

no sistema integralmente em um único evento. Dessa forma, não é necessária a adoção de um modelo transiente, 

mais complexo e sensível, e adota-se uma abordagem conservadora, com as concentrações máximas 

superestimadas. De fato, observa-se pela curva de variação dos níveis de contaminantes ao longo do tempo que a 

infiltração pontual e instantânea de uma determinada massa de contaminantes provoca picos de concentração 

mais elevados e depleção mais rápida que o de fontes contínuas a determinada taxa de liberação;  

5. Considerou-se a massa de contaminantes como de caráter conservativo (não degrada/decai com o 

tempo) e sujeita apenas aos fenômenos de sorção no solo, dentre os mecanismos de retenção/remoção. Assim, 

desconsiderou-se a complexação, oxi-redução, precipitação e biodegradação/bioassimilação, superestimando os 

valores de concentração.  

6. Utilizou-se o modelo de sorção por isoterma de Freundlich no caso linear, em que não considera um 

limite de saturação para a sorção de contaminantes no meio sólido; 

7. Foram considerados valores homogêneos para alguns parâmetros do modelo, como a porosidade eficaz, 

massa específica aparente seca, condutividade hidráulica, dispersividade e coeficiente de distribuição, apesar de 

se tratar de um sistema hidrogeológico heterogêneo, anisotrópico e complexo, devido à dificuldade de se obter 

valores reais em cada ponto do campo. Os valores foram adotados a partir dos dados de monitoramento 

ambiental e valores típicos esperados, sempre com abordagem conservadora; 

8. A difusão molecular no transporte de contaminantes no meio saturado foi desconsiderada, pela sua 

baixa significância frente aos mecanismos de advecção e dispersão mecânica. Assim, a dispersão hidrodinâmica 

é diretamente proporcional a velocidade de fluxo, a partir do fator de dispersividade, com um componente 

longitudinal (no mesmo sentido do fluxo) e outro transversal (ortogonal ao fluxo); 

9. Para triagem dos contaminantes de possível ocorrência no lixiviado e estimativa das suas concentrações 

foi realizada a análise de dados de recebimento de resíduos do aterro em questão e laudos físico-químicos 

provenientes de aterros em condições similares. 

As incertezas associadas aos resultados obtidos e ao emprego da metodologia apresentada estão relacionadas 

às simplificações empregadas, à utilização de dados secundários (dos estudos ambientais realizados no processo 

de licenciamento e, para aqueles que não constavam nesses estudos, de literatura específica), ao modelo 

matemático, que em todos os casos é uma representação simplificada de um fenômeno complexo, à falta de 

estudos de calibração e à dificuldade em se conhecer antecipadamente às características do lixiviado de um 

aterro no início de sua vida útil. Elas tendem a, principalmente, superestimar os valores de concentração de 

contaminantes que seriam observados na ocorrência de um evento real. Apesar dessas simplificações e 

incertezas, os resultados maximizados desta abordagem contribuem para a tomada de decisão, estando sempre a 

favor da segurança, já que se avalia um cenário conservativo comparado àquele da realidade. Eles permitem, 

também, identificar os parâmetros de maior sensibilidade na análise em questão, indicando a necessidade de se 

realizar estudos mais detalhados ou a aquisição de novos dados ou mesmo verificar a conformidade ambiental. 



 
 

 

A metodologia permitiu obter estimativas (em screening) das concentrações de contaminantes de risco no 

lixiviado do aterro, em um evento hipotético de ruptura das barreiras de engenharia e infiltração no solo, dos 

valores de concentração esperados em toda a área de influência do evento, com traçado da pluma de 

contaminação, as concentrações de contaminantes que atingiriam os recursos hídricos (água subterrânea, brejo, 

córrego) em diferentes tempos de simulação (5, 10, 15, 20 e 30 anos), a concentração máxima (pico) nos pontos 

de controle e o tempo de chegada do pico, para cada contaminante, e a análise da adequabilidade legal desses 

valores e dos possíveis impactos sobre os sistemas ambientais. Os resultados preliminares para o vazamento 

hipotético no aterro perigoso da UVS – Juiz de Fora foram satisfatórios frente aos limites normativos, o que 

indica boa capacidade do meio no qual o aterro está inserido em amenizar os efeitos do lançamento de 

contaminantes, mesmo nas taxas máximas esperadas para este sistema de disposição de resíduos, e permite 

concluir que este se encontra bem localizado e apresenta baixo risco de contaminação dos recursos hídricos. 

5. CONCLUSÕES 

O estudo da contaminação dos solos e das águas subterrâneas e as práticas de controle, intervenção e 

sustentabilidade necessárias no manejo desses recursos são também de grande importância para o equilíbrio 

ambiental e hídrico nas bacias hidrográficas, tanto nos aspectos qualitativos quanto nos quantitativos, uma vez 

que se trata de componentes elementares desse sistema complexo. Devido aos custos elevados e à dificuldade no 

tratamento desses meios, muitas vezes acabam sendo esquecidos ou desconsiderados no gerenciamento 

ambiental e de recursos hídricos na bacia hidrográfica, trazendo prejuízos de difícil mensuração; no entanto, 

existem técnicas e metodologias modernas, de baixo custo e relativamente simples, como a apresentada neste 

artigo, que permitem o seu entendimento e compatibilização, possibilitando enriquecer esse gerenciamento. 

A principal vantagem da abordagem de screening apresentada neste artigo é reduzir os custos com aquisição 

de dados, simulação de cenários e aplicação de modelos complexos, já que, uma vez que os resultados sejam 

satisfatórios na etapa de screening, não é necessário utilizar métodos mais onerosos ou realizar ensaios para a 

obtenção de dados primários, ou, se insatisfatórios, verificar aqueles de maior sensibilidade. Dessa forma, essa 

abordagem é fundamental para a realização de estudos complexos na área ambiental, permitindo a otimização na 

aplicação de recursos e a obtenção de informações preliminares a respeito dos impactos que determinadas 

atividades ou suas alternativas locacionais ou tecnológicas podem ocasionar sobre o meio. 

Futuramente, os resultados do estudo apresentado neste artigo serão publicados em periódicos científicos 

especializados, complementando este trabalho com a sua aplicação prática e a análise de resultados.  
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RESUMO 

Este artigo tem como eixo temático a disponibilidade hídrica para abastecimento de água, no contexto da 

interligação das represas Jaguari – bacia do rio Paraíba do Sul – e Atibainha – bacias dos rios Piracicaba, 

Capivari e Jundiaí (PCJ), além do processo de intensificação de eventos extremos naturais, que tem as mudanças 

climáticas como uma das maiores ameaças ao desenvolvimento sustentável. Portanto, com a aplicação da 

Dinâmica de Sistemas, nesse estudo analisam-se algumas características de parte do sistema que abastece a 

Região Metropolitana de São Paulo (RMSP), bacias PCJ e Vale do Paraíba, e elementos de planejamento da 

infraestrutura de abastecimento público de água, no que se refere à dinâmica da interligação das represas 

supracitadas, que foi concebida para melhorar a capacidade de abastecimento tanto do Sistema Cantareira, 

quanto dos sistemas associados ao rio Paraíba do Sul. O estudo tenta capturar relações de comportamento do 

sistema, no que diz respeito às interdependências das variáveis associadas à disponibilidade hídrica, 

apresentando uma proposta de modelagem com enfoque na sustentabilidade, utilizando a Dinâmica de Sistemas. 

Os mecanismos de controle propostos na operação (restrição operacional) e na demanda (política de controle), 

regulados por uma variável que correlaciona os níveis das duas represas (“Razão de Controle”), podem ser 

eficientes na tentativa de estabilizar o sistema em cenários de escassez de água, além de auxiliar na gestão dos 

recursos hídricos dentro de uma nova espacialidade. 

1. INTRODUÇÃO 

Associado a uma expansão urbana desordenada, com infraestrutura precária e degradação ambiental, o 

crescimento acelerado da população urbana brasileira exige novas abordagens para o gerenciamento das águas 

urbanas. Para Silveira et al. (2003), isto acontece em razão de dificuldades socioeconômicas, desencadeando 

uma expansão irregular da periferia, com pouca ou nenhuma obediência à regulamentação urbana, presente em 

normas específicas de ocupação do solo, incluindo frequentemente a ocupação de áreas públicas por populações 

de baixa renda. 

Diante do cenário recente de crise hídrica, sobretudo nos estados brasileiros da região sudeste do país (anos 

2013 a 2015), adiciona-se a esse contexto, ainda, o processo de intensificação de eventos extremos naturais 

associados a cenários de mudanças climáticas. 

O desenvolvimento de cenários climáticos através de Modelos Climáticos Globais (MCG) possibilita a 

compreensão dos potenciais impactos devidos às alterações no clima. Entretanto, para Torres e Marengo (2012), 

um dos maiores desafios é a incerteza em escala regional nessas projeções climáticas baseadas em modelos 

numéricos, embora os grandes avanços científicos e computacionais das últimas décadas tenham possibilitado 

um melhor entendimento da dinâmica do sistema climático global. 

No processo de detecção dessas mudanças, a precipitação caracteriza-se como uma das variáveis mais 

importantes para o diagnóstico de extremos de máximos ou mínimos. O aquecimento global, caracterizado pelo 

aumento da temperatura, tem o potencial de causar maiores taxas de evaporação e transportar maiores 

quantidades de vapor de água para a atmosfera, provavelmente acelerando o ciclo hidrológico global (YANG e 

LIU 2011; ZHANG et al. 2011).  

Assim, esse estudo analisa de forma preliminar, a obra de interligação das represas Jaguari – bacia do rio 

Paraíba do Sul – e Atibainha – bacias do Piracicaba, Capivari e Jundiaí (PCJ) (Figura 1), segundo a SABESP 

(2015), foi concebida para a recuperação volume armazenado nas represas do Sistema Cantareira, e a redução do 

risco sistêmico no abastecimento de água na Região Metropolitana São Paulo (RMSP), Região Metropolitana de 
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Campinas (RMC), aglomerados urbanos de Jundiaí e Piracicaba, e outros municípios das bacias dos rios PCJ, 

caso a estiagem severa de 2014 e início de 2015 evoluísse por período prolongado. 

Figura 1: representação esquemática – interligação entre as represas Jaguari e Atibainha. 

 

De acordo com SABESP (2015), essa interligação consiste em um conjunto de instalações para captação de 

uma vazão média anual de 5,13 m³/s a uma vazão máxima de 8,5 m³/s de água do reservatório Jaguari (na bacia 

do Paraíba do Sul), e posterior recalque e adução para o reservatório Atibainha, do Sistema Cantareira na bacia 

dos rios PCJ. E para a segunda etapa, a interligação possibilita o fluxo no sentido inverso, da represa Atibainha 

para a represa Jaguari, de até 12,2 m³/s, em situações específicas de cheia. 

A redistribuição de água deve ser realizada de forma sustentável, de modo a preservar o equilíbrio do 

sistema. Desse modo, para obter informações desse comportamento, no que se refere às interdependências entre 

a disponibilidade hídrica, mudança na infraestrutura do sistema (interligação entre as represas Jaguari e 

Atibainha) e políticas públicas que direcionem para melhor controle de oferta/demanda, apresenta-se uma 

proposta de modelagem utilizando a Dinâmica de Sistemas – diagrama causal. 

A Dinâmica de Sistemas é uma abordagem cuja modelagem captura características essenciais de muitos tipos 

de sistemas. A arte dessa modelagem é descobrir e representar os processos com feedback, estoque e estruturas 

de fluxo, delays, e as não-linearidades, que juntas determinam a dinâmica de um sistema (FORRESTER, 1987). 

Tendo em vista a criticidade das incertezas envolvidas no gerenciamento do sistema de abastecimento 

público de água nas regiões RMSP, bacias dos rios PCJ, e Vale do Paraíba, e considerando os múltiplos atores 

envolvidos, a estruturação do problema com a Dinâmica de Sistemas – diagrama causal, busca obter melhor 

entendimento dessa complexidade do sistema analisado, de modo a direcionar as análises e subsidiar estudos 

pormenorizados no futuro. 

Conforme Carmo e Anazawa (2017), considerar a hidromegalópole – sistema integrado por bacias 

hidrográficas, regiões metropolitanas e municípios – significa compreender a diversidade das demandas de água 

existentes, indicando que a transposição pode significar a diminuição da disponibilidade em situações críticas de 

sazonalidade, ou como resultado de eventos climáticos extremos. 

Para contextualizar, apresentam-se dados de Marengo e Alves (2016), sobre o episódio climatológico de final 

de dezembro de 2013, que foi sucedido pelo mês (janeiro de 2014) mais seco dos últimos 52 anos na região do 

Sistema Cantareira (Figura 2). 
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Figura 2: anomalias de chuva observadas. Dizem respeito à média climatológica de longo termo (1961-90). Fonte: 

Marengo e Alves (2016). 

 

Diferente da mitigação, onde o objetivo é reverter ou eliminar, se possível por completo, os impactos 

causados por determinado evento deflagrador, a adaptação pressupõe medidas imediatas que permitam conviver 

com os impactos causados por determinado evento ou situações em que tais eventos tenham sua frequência 

ampliada. Em certa medida, os impactos também serão reduzidos porque seus efeitos deverão ser minimizados, 

mas o evento continuará a existir (IPCC, 2001; NOBRE, 2011). 

Apresentam-se na Seção 2 os objetivos desse estudo. Na Seção 3 é realizada uma breve caracterização da 

área estudada, e posteriormente, o delineamento da metodologia de análises a ser aplicada. Já na Seção 4 são 

apresentados alguns resultados e discussões, e na Seção 5 são expostas as conclusões obtidas. 

2. OBJETIVO 

Diante das incertezas inerentes ao problema analisado, quais seriam as garantias que podem ser dadas? É 

nesse sentido que esse estudo apresenta uma proposta de modelagem que visa capturar relações de 

comportamento do sistema, no que diz respeito às interdependências das variáveis associadas à disponibilidade 

hídrica, e à sustentabilidade do sistema, considerando os prováveis impactos das mudanças do clima associadas 

às projeções de crescimento populacional, dentro de uma nova espacialidade. 

3. MATERIAIS E MÉTODOS 

Carmo e Anazawa (2017) destacam que a conexão física criada por uma transposição exige decisões que 

considerem a grande heterogeneidade regional materializada na hidromegalópole – um sistema integrado por 

bacias hidrográficas, regiões metropolitanas e municípios. Nesse sentido, é importante que os gestores públicos 

tenham em mente que, com a consolidação dessa hidromegalópole, o potencial de conflito em uma situação de 

escassez prolongada é ampliado de maneira significativa. Assim, é fundamental considerar essa nova 

espacialidade nos processos de gestão da água e do território. 

Reserva técnica dos reservatórios Jaguari e Atibainha 

Segundo SABESP (2014), para evitar a possibilidade de que o volume útil do sistema Cantareira se 

esgotasse, dada a severidade da crise de escassez hídrica que o atingiu no verão 2013-2014, a companhia 

concebeu um projeto para aproveitamento de 182 milhões de m³ da reserva técnica das represas Jaguari/Jacareí 

(município de Joanópolis) e Atibainha (município de Nazaré Paulista). Este volume de água é 1,3 vezes o 

volume total de água da represa Guarapiranga. 

A dimensão hídrica da integração envolve as bacias do Paraíba do Sul, PCJ e Alto Tietê, que recebe águas 

produzidas pelo sistema Cantareira. Já em termos socioeconômicos e de demandas e suprimento de água, são 

envolvidas as regiões metropolitanas de São Paulo, Campinas, Vale do Paraíba e Litoral Norte e Rio de Janeiro 

(SABESP, 2015). 

Para Carmo e Anazawa (2017), essa transposição de águas entre bacias cria interdependência hídrica entre os 

municípios da macrometrópole paulista e da região metropolitana do Rio de Janeiro, em bases infraestruturais, 

um conjunto de mais de trezentos municípios, com cerca de 46 milhões de habitantes. E diante da recente 
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escassez hídrica verificada entre 2013 e 2015, mostrou que as grandes metrópoles da região Sudeste do país 

estão vulneráveis à falta de água. E ainda, conflitos foram explicitados entre os diferentes usuários da água 

(residencial, industrial, agropecuária), e também entre regiões (com maior e menor disponibilidade hídrica). 

Projeções de mudanças climáticas e sazonalidade 

Essa interligação pode significar a diminuição da disponibilidade em situações críticas de sazonalidade, ou 

como resultado de eventos climáticos extremos, de baixa ou elevada pluviosidade, com períodos mais ou menos 

longos. 

Nesse sentido, o desenvolvimento de cenários climáticos através de modelos é fundamental para a 

compreensão dos potenciais impactos devidos às alterações no clima. Assim, para incorporar a mudança 

climática no cenário de estudo, apresentam-se dois indicadores extremos climáticos baseados na precipitação 

diária. Calculados por Lyra et al. (2017), e cobrindo três importantes regiões: Região Metropolitana do Rio de 

Janeiro (RMRJ), Região Metropolitana de São Paulo (RMSP) e Santos. Essas simulações de 5 km resultam de 

um downscaling utilizando o Modelo Climático Global (MCG) HadGEM2-ES (COLLINS et al. 2011) – 

Cenários RCP - 8.5 e 4.5. Os dados são resultantes das simulações do Modelo Climático Regional (MCR) Eta 

RCM (CHOU et al. 2012; MARENGO et al. 2012). 

Desse modo, para analisar as alterações nos extremos de precipitação, foram considerados os seguintes 

indicadores: a precipitação total anual (PRCPTOT), a quantidade de precipitação diária que excedeu o percentil 

95 da precipitação diária (R95p), obtidos por Lyra et al. (2017). 

Para apoiar as análises, adotam-se esses índices para complementar a informação, referente às projeções para 

o período (2011 a 2040). Eles podem apontar as mudanças nas características da precipitação. 

De acordo com Lyra et al. (2017), as projeções desses índices sugerem uma tendência a um clima mais seco 

na maior parte da área de estudo (RMRJ, RMSP e Santos) usando os cenários RCP4.5 (não mostrado) e RCP8.5, 

com uma redução nos PRCPTOT e R95p (Figura 3). 

Figura 3: diferenças entre o período futuro (2011 a 2040) e o período histórico (1961-1990) no cenário RCP8.5. À 

esquerda – PRCPTOT (%) e à direita – R95p (%). Fonte: adaptado de Lyra et al. (2017). 

 

Projetando o final do século, Lyra et al. (2017) apontam uma redução na precipitação anual total, superior a 

50%, em todo o estado do Rio de Janeiro e entre 40 e 45% na RMSP e em Santos. 

Dinâmica de Sistemas: estruturação com diagrama causal 

Tendo em vista a criticidade das necessidades especiais de gerenciamento desse sistema, sobretudo no que se 

refere à especificidade representada pela interligação dessas represas, para a estruturação do problema, 

utilizaram-se informações obtidas a partir de pesquisas em mídia eletrônica (depoimentos de stakeholders 

envolvidos) e pesquisa bibliográfica para identificar a contextualização da situação problemática. 
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Nesse sentido, conforme Sterman (2000), a Dinâmica de Sistemas permite gerenciar sistemas complexos de 

feedbacks, objeto desse estudo. Dentro desse contexto, o Ciclo Causal (Causal Loop) é um conjunto de variáveis 

conectadas por ligações causais, sendo que essas ligações (causa – efeito) tem a missão de representar esses 

feedbacks do sistema. 

Em aspecto mais amplo, para Gies et al. (2014) a combinação entre a modelagem hidrológica e a Dinâmica 

de Sistemas produz uma simulação realista de escassez hídrica, e os efeitos sobre os sistemas naturais. 

Para a estruturação das relações de causalidade, a proposta de modelagem do sistema para a análise da 

interligação entre as represas será utilizando o Software Vensim PLE Plus 6.4, de modo a fazer representações 

sistêmicas para analisar a evolução temporal do sistema em estudos pormenorizados no futuro. 

Diagramas causais tem a missão de explicitar e comunicar a hipótese dinâmica do sistema analisado. 

Hipótese dinâmica do problema: a interligação atuando como um sistema integrado. 

Baseando-se em dois estoques (Figura 4) que representam as represas Jaguari e Atibainha, objeto da 

interligação, sugere-se o controle entre os níveis registrados. Desse modo, estrutura-se o problema admitindo a 

variável "Razão de Controle", relacionando os níveis das represas. 

Figura 4: representação esquemática da variável “Razão de Controle”. 

 

Com essa informação, direciona-se para a hipótese desse estudo – a interligação atuando para garantir o 

sistema integrado – promovendo o equilíbrio sustentável. Para isso, regulada pela variável “Razão de Controle”, 

impõem-se condições de controle "Restrição Operativa" obedecendo às seguintes estratégias, a saber: 

Se >80% - Excelente. Requer pouca atividade de gestão; 

De 80 a 60% - Confortável. Pode haver problema local; 

De 60 a 40% - Preocupante. Gestão necessária; 

De 40 a 20% - Crítica. Gestão indispensável; 

Se <20% - Muito crítica. 

Essas estratégias devem ser analisadas em conjunto com a operação de todo o sistema (ambos os sentidos), tendo 

como referência o nível crítico da “Reserva Útil”. Assim, um controle para observar status de operação “Reserva 

Útil” deve abranger todo o Sistema Cantareira, conforme analisado em Mendes Filho et al. (2016). 

4. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Diversos fatores atuam como indutores de crescimento urbano. Entretanto, considerando a hipótese dinâmica 

do problema, a interligação operando em um sistema integrado, buscaram-se relações de causalidade que 

subsidiassem a estruturação do problema, destacando os efeitos desse ciclo de crescimento urbano, no aumento 

da demanda por água potável. 

Destacando inicialmente as categorias de usos consuntivos (população, irrigação e indústria), tratam-se das 

retiradas do recurso hídrico responsáveis pela diminuição na disponibilidade, espacial e temporalmente. 

Entretanto, deve ser observada a categoria de uso não-consuntivo, referente aos usos que retornam à fonte (lazer, 

diluição e depuração de efluentes). 

Como mecanismos para conter a demanda (uso consuntivo), considerando o Produto Interno Bruto (PIB) 

como variável regulatória o crescimento urbano, acrescentam-se políticas de controle, a exemplo do 
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racionamento de uso da água. Assim, na Figura 5 destaca-se o diagrama causal do problema, no que se refere ao 

loop “Crescimento Urbano”. 

Figura 5: diagrama crescimento urbano. 

 

Considerando projeções de crescimento da demanda, mapeadas nas relações de causalidade indicadas na 

Figura 5, as projeções de mudanças climáticas e sazonalidade discutidas na Seção 3, e visando que a interligação 

promova o equilíbrio sustentável ao sistema, na Figura 6 apresenta-se um diagrama do “Controle de Operação”. 

Esse controle utiliza a variável “Razão de Controle”, criada para atuar como um indicador que relaciona o nível 

em cada represa (Jaguari/Atibainha). Em seguida, a variável "Restrição Operativa", obedecendo às estratégias 

supracitadas, atua na restrição da “Demanda” auxiliada pela “Política de Controle”. 

Figura 6: diagrama do controle de operação. 

 

Essas restrições devem considerar, ainda, os diversos tipos de usos desses reservatórios: prioridade para 

abastecimento – uso consuntivo, volume de controle de cheias, nível mínimo para navegação, nível mínimo para 

lazer, nível mínimo para conservação, descarga mínima para jusante (meio ambiente e diluição), a fim de 

compatibilizar com outros usos, principalmente indústria e irrigação. 

Finalmente, de forma complementar, apresenta-se na Figura 7 o diagrama de “Planejamento das Bacias”. 

Segundo Carmo e Anazawa (2017), a recente escassez hídrica verificada entre 2013 e 2015 evidenciou a 

fragilidade do sistema, e forçou a interligação das represas Jaguari/Atibainha. E assim, gerou uma nova 

espacialidade, combinadas dinâmicas sociais, econômicas e políticas, envolvendo espaços ambientais e 

administrativos heterogêneos. Nesse sentido, no diagrama indicado (Figura 7) ressalta-se a variável 
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“Planejamento Regional” atuando como mecanismo de controle em duas frentes: na bacia (“Investimento na 

Bacia”), e na operação (“Reservação”). 

Figura 7. Diagrama de planejamento das bacias. 

 

Importante lembrar que essa “Política de Controle” é regulada pela variável “Razão de Controle”, conforme 

detalhe em Figura 6. No entanto, as medidas discutidas até esse momento, necessitam de maior eficiência para 

controlar o loop de reforço indicado na Figura 5. E como consequência desse processo, um maior controle da 

demanda por água, de modo a promover maior atratividade da cidade/região, promovendo um desenvolvimento 

urbano ordenado. 

5. CONCLUSÕES 

A relação entre a precipitação e a água acumulada em reservatórios é constituída por feedbacks não-lineares. 

Nesse sentido, os mecanismos de controle adotados, “Restrição Operativa” e “Política de Controle”, regulados 

pela variável “Razão de Controle”, podem ser eficientes do ponto de vista da tentativa de estabilização do 

sistema em cenários de escassez hídrica e conflitos. Porém, ainda existem variáveis importantes para avaliar o 

sistema como um todo. 

E nesse contexto, as alterações nos extremos de precipitação mostradas nas projeções dos índices PRCPTOT 

e R95p, sugerem a tendência a um clima mais seco na maior parte da RMSP e RMRJ usando os cenários RCP4.5 

e RCP8.5 em três períodos futuros. Desse modo, entendemos que o estudo apresentam dados importantes e que 

indicam a necessidade de avaliar a interligação das Represas Jaguari/Atibainha e direcionar novas análises e 

subsidiar estudos pormenorizados no futuro. 

AGRADECIMENTO 

À Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior – CAPES pelo apoio financeiro à pesquisa 

do Programa de Pós-graduação do Instituto Tecnológico de Aeronáutica – ITA. 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS  

CARMO, Roberto Luiz do; ANAZAWA, Tathiane Mayumi. Hidromegalópole São Paulo-Rio de Janeiro: 

escassez hídrica, sobreposição de espacialidades e conflitos. 2017. 

CHOU SC,MARENGO JA, Lyra AA, SUEIRO G, PESQUERO JF, ALVES LM, KAY G, BETTS R, CHAGAS 

DJ, GOMES JL, BUSTAMANTE JF (2012) Downscaling of South America present climate driven by 4-

member HadCM3 runs. Climate Dynamics 38:635–653. doi:10.1007/ s00382-011-1002-8. 

COLLINS, W. J., BELLOUIN, N., DOUTRIAUX-BOUCHER, M., GEDNEY, N., HALLORAN, P., HINTON, 

T., ... MARTIN, G. Development and evaluation of an Earth-System model-HadGEM2. Geoscientific Model 

Development, v. 4, n. 4, p. 1051, 2011. 

FORRESTER, JAY. W. Lessons from system dynamics modeling. System Dynamics Review, v. 3, n. 2, p. 136-

149, 1987. 

YANG, Zhifeng; LIU, Qiang. Response of streamflow to climate changes in the Yellow River Basin, China. 

Journal of Hydrometeorology, v. 12, n. 5, p. 1113-1126, 2011. 



 

8  

 

INTERNATIONAL PANEL OF CLIMATE CHANGE, IPCC. Climate Change 2001. Synthesis report. 

Cambridge University Press. 2001. 

LYRA, A., TAVARES, P., CHOU, S. C., SUEIRO, G., DERECZYNSKI, C., SONDERMANN, M., ... 

GIAROLLA, A. Climate change projections over three metropolitan regions in Southeast Brazil using the non-

hydrostatic Eta regional climate model at 5-km resolution. Theoretical and Applied Climatology, v. 132, n. 1-

2, p. 663-682, 2018. 

MARENGO JA, CHOU SC, Kay G, AALVES LM, PESQUERO JF, SOARES WR, SANTOS DC, LYRA AA, 

SUEIRO, Betts R, CHAGAS DJ, GOMES JL, BUSTAMANTE JF, TAVARES P (2012) Development of 

regional future climate change scenarios in South America using the Eta CPTEC/ HadCM3 climate change 

projections: climatology and regional analyses for the Amazon, São Francisco, and the Paraná River basins. 

Climate Dynamics 38:1829–1848. 

MARENGO, Jose Antonio; ALVES, Lincoln M. Crise hídrica em São Paulo em 2014: seca e desmatamento. 

GEOUSP: Espaço e Tempo (Online), v. 19, n. 3, p. 485-494, 2015. 

MENDES FILHO, W. M.; ZANETTI, V. B. ; BELDERRAIN, M.C.N. ; SOUSA JÚNIOR, W. C. . Water 

availability of the Cantareira system, São Paulo: behavior analysis study using System Dynamics. In: XIV 

CLADS - Congresso Latino Americano de Dinâmica de Sistemas, 2016, São Paulo. Memorias del XIV 

Congreso Latinoamericano de Dinámica de Sistemas, 2016. v. 1. p. 40-50. 

NOBRE, C. A. Vulnerabilidades das megacidades brasileiras às mudanças climáticas: região metropolitana de 

São Paulo: relatório final / Carlos A. Nobre, coordenador. – São José dos Campos, SP: INPE, 2011. 192 p. 

SABESP. Sistema Cantareira. Plano de Contingência II: (2014) Ações Contingenciais e Resultados.. São 

Paulo: Sabesp, 2014. Disponível em: < http://arquivos.ana.gov.br/imprensa/noticias/20140930055501_Plano 

%20de%20Contingencia%20II%20-%20SABESP%20vs2.pdf >. Acesso em: 1 mar. 2018. 

SABESP. EIA/Rima para a obra de interligação entre as represas Jaguari (bacia do Paraíba do Sul) e 

Atibainha (bacia do PCJ) (2015). São Paulo: Sabesp. v. 1. Disponível em: < 
http://site.sabesp.com.br/site/interna/Default.aspx?secaoId=548 >. Acesso em: 4 mar. 2018. 

SILVEIRA, G. D.; SILVA, C. D.; IRION, C. A. O.; CRUZ, I. C.; RETZ, E. F. Balanço de cargas poluidoras 

pelo monitoramento quali-quantitativo dos recursos hídricos em pequena bacia hidrográfica. Revista Brasileira 

de Recursos Hídricos, v. 8, n. 1, p. 5-11, 2003. 

TORRES, Roger Rodrigues; MARENGO, Jose Antonio. Uncertainty assessments of climate change projections 

over South America. Theoretical and applied climatology, v. 112, n. 1-2, p. 253-272, 2013. 

VENTANA SYSTEMS Inc., “Vensim PLE. The ventana simulation enveronment.” 2016. Disponível em: 

http://vensim.com/vensim-ple-plus/ 

ZHANG Q, SINGH VP, SUN P, CHEN X, ZHANG ZX, LI JF (2011) Precipitation and streamflow changes in 

China: changing patterns, causes and implications. Journal of Hydrology, v. 410, n. 3-4, p. 204-216, 2011. 

http://arquivos.ana.gov.br/imprensa/noticias/20140930055501_Plano


 

1  

 

ESTIMATIVA DO REGIME HIDROLÓGICO DA BACIA DO RIO PARAIBUNA 
UTILIZANDO O MODELO SWAT 

 
 

Benedito, Yago Vinícius Motta 1* 

Ribeiro, Celso Bandeira de Melo2 

 

1 Estudante de Graduação em Engenharia Ambiental e Sanitária, UFJF 
2 Professor orientador, Engenharia Ambiental e Sanitária, UFJF 

* yago.motta@engenharia.ufjf.br 
 

RESUMO  

A Utilização da modelagem computacional aliada à gestão dos recursos hídricos e ao gerenciamento de bacias 
vem ganhando cada vez mais espaço no decorrer das evoluções das tecnologias dos Sistemas de Informação 
Geográfica (SIG). Através destes instrumentos, torna-se possível prever situações futuras com a inclusão de 
forçantes, assim como o monitoramento da situação atual de corpos d’água, reservatórios e áreas de interesse, com 
o objetivo de sanar questões ambientais provenientes do uso e manipulação dos recursos naturais. A própria 
Política Nacional de Recursos Hídricos (PNRH) alerta para o cuidado dos usos múltiplos da água para evitar a 
degradação e as disputas pela distribuição do bem, dotado de valor econômico. Neste sentido, o presente estudo 
realizou através da ferramenta de modelagem Soil and Water Assessment Tool (SWAT) uma análise hidrológica 
da bacia do rio Paraibuna no intuito de comparar os valores observados de vazões nas estações selecionadas com 
os valores estimados pelo modelo. Como resultado preliminar, obteve-se uma calibração com valores de 
coeficientes estatísticos inferiores aos desejados, sendo eles o coeficiente de Nash-Sutcliffe (NS=0,36), o 
coeficiente de Determinação (R²=0,60) e o coeficiente de Tendência Média (PBIAS= 28,0). 

Palavras Chave: Análise Hidrológica, calibração, SWAT-CUP. 

 

INTRODUÇÃO 

Amplamente utilizada nos estudos mais recentes na modelagem hidrológica, o software SWAT consolidou-se 
como uma ferramenta útil na geração de modelos consistentes, não se restringindo na análise 
hidrossedimentológica, mas expandido para outros usos e análises em bacias hidrográficas. Elaborado no Texas, 
EUA com o suporte da United State Departament of Agriculture (USDA), o SWAT possibilitou a integração dos 
estudos, outrora baseados em observações puras de dados, com sistemas de referência geográficos com interfaces 
no ArcGIS (NEITSCH et al, 2005). Além disso, tornou-se possível a integração do funcionamento das bacias e seu 
regime hidrológico com os impactos no solo, qualidade da água, plantio e o próprio transporte de sedimentos, sem 
contar a oportunidade de geração de cenários futuros. 

Em sua primeira etapa, o SWAT realiza uma sobreposição de tipo de solo, uso e ocupação e declividade do 
terreno a fim de gerar Unidades de Resposta Hidrológica (HRU), as quais respondem na geração do modelo no 
próprio ArcSWAT. O número de HRUs varia de acordo com as distribuições de cada camada, assim como o 
tamanho da bacia modelada, o que pode comportar em maior tempo de formulação do modelo. Através deste 
insumo, recorre-se à segunda etapa no SWAT CUP para calibração e validação. Todavia, apresenta-se como uma 
complicação do modelo a grande quantidade de parâmetros e variáveis que interagem entre si, o que pode 
proporcionar erros na execução assim como uma quantidade considerável de informações a disponibilizar (ROSA, 
2016). 

Com a sua ampla utilização, o SWAT vem sendo empregado em alguns cenários de estudos em bacias de 
tamanhos diversos, desde dimensões menores, como é o caso deste trabalho, até áreas continentais, como aquele 
realizado em bacias europeias por ABBASPOUR (2015) e RIBEIRO et al. (2015), no Brasil. De maneira similar 
ao realizado na Bacia do Paraibuna, muitos outros projetos vêm ganhando espaço diante dos alarmes produzidos 
quanto às mudanças climáticas constantes e aos eventos extremos que a cada vez mais são noticiados, o que 
preocupa a comunidade acadêmica e a sociedade de modo geral. Isto pode ser justificado com o aumento de artigos, 
teses e dissertações desenvolvidas com o SWAT nesta temática, desde a Bacia do Rio Krishna, na Índia 
(KULKARNI, 2014), até a Bacia do Rio Elba, na Itália (NAPOLI, 2017), por exemplo. Contudo, esta temática 
ainda não possui grandes avanços no Brasil. 
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Além disso, muitos estudos envolvendo SWAT e mudanças climáticas vêm sendo desenvolvidos, 
principalmente em áreas críticas do globo terrestre, fato que pode ser comprovado pelo extenso número de artigos 
e publicações de países que enfrentam crises hídricas “crônicas” devido à má distribuição de água no território 
como Jordânia (HAMMOURI, 2016) e Mongólia (SUKHBAATAR, 2017), a fim de auxiliar no bom 
gerenciamento destas bacias. Nestes projetos, o papel da calibração torna-se essencial na identificação dos 
parâmetros mais influenciáveis no regime hidrológico, uma vez que não só a quantidade de água sofre estes 
impactos, mas também a sua qualidade e todos os componentes que envolvem a bacia como a vegetação e alguns 
nutrientes (PINIEWSKI, 2017). 

 

OBJETIVO 

O objetivo deste estudo é obter um modelo que represente o regime hidrológico da bacia do rio Paraibuna, 
incluindo-se os rios Preto, do Peixe e Cágado a fim de contribuir para a tomada de decisões do gerenciamento dos 
recursos hídricos desta unidade. 

 

MATERIAIS E MÉTODOS 

Neste estudo, utilizou-se do Software ArcSWAT, uma extensão do ArcGIS, sendo este na versão 10.1 
(ArcMap). Nesta primeira etapa, realizou-se a correlação das cartas de Declividade, Tipo de Solo e Uso e Ocupação 
do Solo, previamente elaborados para a criação das unidades de resposta hidrológica (HRU). Também foram 
necessárias as informações contidas no sistema HidroWeb, da Agência Nacional de Águas (ANA), de onde foram 
obtidas informações relativas às vazões observadas a partir de 1985 nas seguintes estações Fluviométricas: Estevão 
Pinto – 58610000 (Rio Cágado), Juiz de Fora Jusante - 58480500 (Rio Paraibuna), Manuel Duarte - 58585000 
(Rio Preto) e Fazenda Santo Antônio – 58516500 (Rio do Peixe). Algumas estações não possuíam dados 
completos, restringindo o estudo até o ano de 2005. Para o aquecimento do modelo, foram utilizados os dois 
primeiros anos da série. 

Após a geração do modelo pelo SWAT, recorreu-se ao SWAT CUP 2012 para obter a sua calibração. Para tal, 
foram utilizados alguns parâmetros considerados sensíveis através da análise de sensibilidade pelo próprio 
software, o que permitiu alcançar uma adequação maior dos dados observados aos dados estimados (quadro 1). 
Foram realizadas cerca de 20 iterações, sendo as 10 primeiras para encontrar os parâmetros sensíveis, as quais 
obtiveram poucas simulações. As demais contaram com 200 simulações cada, valor mínimo preconizado pelos 
estudos, e em alguns casos em que se considerou pertinente, foram feitas 250 e até 500 simulações por iteração. 
Ao longo das iterações da calibragem, alguns coeficientes estatísticos foram utilizados (quadro 2) para se basear 
na obtenção de um resultado adequado e representativo. Para a análise de sensibilidade, foram utilizadas as 
ferramentas do próprio SWAT na aba Global Sensitivity através dos coeficientes p-value e t-stat. 

Quadro 1: Parâmetros calibrados e suas características no SWAT CUP (BUENO, 2017) 

PARÂMETRO DESCRIÇÃO FAIXA OPERADOR 

v_SOL_AWC Capacidade de armazenamento de água no solo -0,189 a -0,154 

v_CH_K2 Condutividade hidráulica efetiva do canal 243,92 a 269,81 

v_ALPHA_BF Coeficiente de recessão do escoamento de base 0,0204 a 0,0259 

v_OV_N Coeficiente de Manning 15,23 a 30,00 

v_SURLAG Coeficiente de retardamento do escoamento superficial 18,89 a 19,14 

v_RCHRG_DP Fração percolada para o aquífero subterrâneo 0,9568 a 1,0290 

v_REVAPMN Limite de água no solo para ocorrência da ascensão capilar 674,94 a 700,79 

v_CN2 Curva Número inicial para umidade antecedente II 87,71 a 134,47 

v_HRU_SLP Declividade das HRUs 0,1242 a 0,1746 

v_SLSUBBSN Declividade média 98,271 a 150,00 

v_CANMX Quantidade de água máxima interceptada pela vegetação -9,11 a -3,95 
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Quadro 2: Coeficientes Estatísticos e suas faixas (BUENO, 2017) 

COEFICIENTES* MUITO BOM BOM SATISFATÓRIO INADEQUADO 

Nash Sutcliffe (NS) 0,75<NS<1,00 0,65<NS<0,75 0,5<NS<0,65 0,5>NS 

Tendência média (PBIAS) 10,0>|PBIAS| 10,0<|PBIAS|<15,0 15,0<|PBIAS|<25,0 25,0<|PBIAS| 

*O coeficiente de Determinação (R²) também foi observado e sua faixa acima de 0,6 é considerada aceitável e 
varia entre 0 e 1 (DIAS, 2017). 

O coeficiente de Nash Suticliffe pode variar entre -∞ e 1, sendo que quanto mais tendencioso para 1 for o valor 
encontrado, mais representativo está o modelo. O mesmo é válido para o coeficiente R², que varia entre 0 e 1. Já 
o coeficiente PBIAS que também varia entre 0 e 1 deve apresentar valores menores para indicar um ajuste perfeito 
com os dados observados (CORREA, 2017).  

Área de estudo 

A área tomada como base para o estudo é considerada toda a bacia do rio Paraibuna, uma sub-bacia do rio 
Paraíba do Sul. Contida em sua maior parte no estado de Minas Gerais, possui três afluentes consideráveis, o rio 
Preto, o rio do Peixe e o rio Cágado (figura 1). O exutório desta unidade encontra-se próximo à cidade de Três 
Rios, RJ, onde encontra com o principal rio Paraíba do Sul e o rio Piabanha, na margem oposta. As cidades de 
Antônio Carlos, Juiz de Fora e Matias Barbosa, ambas em Minas Gerais, são exemplos de cidades banhadas pelo 
rio Paraibuna. Já quanto ao rio Preto, são contempladas Visconde de Mauá (RJ), Rio Preto (MG) e Simão Pereira 
(MG), sendo este rio o divisor dos dois estados. O rio do Peixe compreende as cidades mineiras de Lima Duarte e 
Olaria, enquanto o rio Cágado as cidades de Pequeri, Mar de Espanha e Guarará, ambas em Minas Gerais 
(EDUARDO et al, 2017). 

 

 A região possui relevo acidentado e tabuliforme, típico da região abordada e declividade acentuada. Quanto à 
caracterização climatológica, tem-se o clima de Tropical de Altitude, com duas estações bem definidas, sendo 
julho o mês mais frio e fevereiro o mês mais quente. Os sistemas atmosféricos que atuam na região da bacia são a 
Massa Tropical Atlântica, a Massa Polar Atlântica e a Zona de Convergência do Atlântico Sul, sendo esta com 

Figura 1: Mapa da Bacia do rio Paraibuna. Em destaque, estação utilizada para modelagem. 
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menor impacto na região (GIAROLA et al, 2017). Considerado o rio principal da bacia, o rio Paraibuna passou 
por intervenções quanto ao seu represamento e sinuosidade natural no século XX. Em sua porção que corta o 
núcleo urbano de Juiz de Fora, seu curso d’água foi alterado a fim de reduzir o número de ocorrência de enchentes. 
Da mesma forma, para suportar o novo regime hidrológico que seria implementado no curso d’água, foi construída 
uma represa para regular a vazão do rio na localidade de Chapéu D’Uvas, a 38 km de distância de Juiz de Fora, a 
qual contribuiu também para evitar o acúmulo de sedimentos ao longo do percurso (LEAL, 2017). Além disso, 
pôde-se observar um número elevado de usinas hidrelétricas (UHE) e usinas de pequeno porte (PCH) dispostas 
não só no curso do rio Paraibuna, mas também nos outros rios da bacia do estudo, dado obtido na manipulação do 
modelo no ArcGIS através do Shapefile extraído da ANA. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 Após a realização das primeiras iterações mencionadas na metodologia deste artigo, não se conseguiu encontrar 
um valor satisfatório de todos os coeficientes estatísticos (quadro 3), o que caracteriza um modelo ainda 
inadequado para utilizações futuras. Foi necessário, portanto, retornar ao SWAT com novos valores obtidos em 
iterações consideradas de sucesso para remodelar a bacia e conseguir refinar os valores e coeficientes encontrados. 
É de fundamental importância a utilização de coeficientes estatísticos na modelagem, uma vez que permitem a 
comparação e análise de eficiência do modelo ao retratar a realidade de acordo com os dados observados. Espera-
se que um modelo bem calibrado e validado possua valores estatísticos dentro das faixas correspondentes para que 
possa ser utilizado com representatividade. No entanto, as características das bacias e de outros componentes que 
nela interferem como os parâmetros podem interferir nestes resultados, como pode ser visto claramente neste caso.  

 As primeiras iterações realizadas no SWAT CUP não se apresentaram satisfatórias, com valores de coeficientes 
estatísticos muito aquém do desejado. Obteve-se R²=0,15, NS=-0,08 e PBIAS=24,8 na melhor simulação da 
melhor iteração. O coeficiente NS negativo, conforme encontrado, indica que os dados observados são mais 
confiáveis do que os dados modelados, ou seja, os dados gerados pelo SWAT são inferiores à realidade. Acredita-
se que este resultado se deva às alterações realizadas na bacia, como por exemplo a alteração do curso d’água do 
rio Paraibuna (principal rio da bacia) e seu represamento em Chapéu D’Uvas. Além disso, o próprio gerenciamento 
da bacia quanto ao seu uso pode influenciar na modelagem computacional no SWAT CUP (ABBASPOUR, 2015). 

 Não encontrando melhores resultados, retornou-se ao SWAT com os valores dos parâmetros desta iteração e 
substituiu-se no próprio modelo a ser rodado sem alterar a configuração das HRUs já geradas inicialmente. Dessa 
maneira, foi necessário criar um novo projeto no SWAT CUP e iniciar novas iterações. A partir desta mudança, 
notou-se uma nítida melhora dos coeficientes estatísticos, mesmo que esta mudança tenha sido manifestada de 
forma gradual e lenta. Depois de cerca de 30 iterações, os valores desejados começaram a ser encontrados, 
tornando mais satisfatórios os resultados e melhorando a própria relação de dados observados e estimados pelo 
modelo. 

 Prova de que os coeficientes ainda necessitam serem melhorados é a subestimação das vazões, uma vez que os 
valores observados ainda se encontram mais altos e haja um leve descompasso de fase e amplitude no gráfico se 
comparados os dois perfis (observado e estimado). Desta forma, recorreu-se à literatura e em busca de parâmetros 
que pudessem melhorar quesitos, encontrando elementos que poderiam ser incluídos relacionados à recarga do 
aquífero subterrâneo e às características físicas da bacia (ARNOLD, 2012). Com isto, obteve-se um resultado mais 
satisfatório em algumas das iterações, sendo a melhor apresentando os valores de R² igual a 0,6, NS igual a 0,35 e 
PBIAS em 29,1. 

 Vendo ainda a possibilidade de otimizar os resultados, recorreu-se pela segunda vez ao SWAT com as 
alterações dos valores dos parâmetros e obteve-se um resultado em que não se conseguiu melhoras, estabilizando-
se mesmo com as alterações de outros valores. Os resultados dos coeficientes estatísticos da melhor iteração 
(quadro 3), apresentou NS com valor positivo e um aumento do R², significativamente melhores do que antes do 
primeiro retorno ao SWAT, os quais encontravam-se inadequados e inaceitáveis em todos os casos e muito 
distantes do limite que separava os outros níveis de satisfatório, bom e muito bom. Apenas o PBIAS apresentou 
piora no seu valor, sendo esta mudança muito pequena se comparada a seu resultado em outras iterações. 

  Quadro 3: Valores obtidos dos coeficientes na melhor iteração de calibração do SWAT CUP 

COEFICIENTE Nash Sutcliffe (NS) Tendência média (PBIAS) Coeficiente de Deerminação (R²) 

VALOR OBTIDO 0,36 (Inadequado) 28,0 (Inadequado) 0,60 (Satisfatório) 
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 A partir de então, foi possível uma melhor interpretação do modelo, com um ajuste mais adequado à realidade, 
mesmo que ainda não seja possível concluir que os resultados obtidos sejam de um todo satisfatórios. Os três 
coeficientes estatísticos observados ainda não se encontram totalmente dentro da margem esperada e acredita-se 
que este resultado se deva ao tipo de gerenciamento da bacia, principalmente pelas alterações já realizadas como 
a retificação do Paraibuna e seu represamento. Além disso, o exemplo tomado neste estudo, assim como outros 
consultados, mostra que nem todas as bacias modeladas são de fácil manipulação, uma vez que alguns parâmetros 
são muito variáveis de uma bacia para outra e o sistema de modelagem muito amplo para aplicação generalizada, 
apesar de mostrar-se muito satisfatório nos estudos utilizados. Quanto à análise dos dados observados e estimados 
pelo modelo, as figuras 2 e 3 mostram a evolução da melhor iteração antes e depois do retorno ao SWAT para 
reescrever os valores dos parâmetros considerados como adequados e sensíveis. Através de suas análises, pode-se 
observar 

 

Figura 2: Relação entre dados observados e estimados na estação Manuel Duarte, no início do processo de 
calibração, antes do retorno ao SWAT dos melhores valores indicados na calibração. 

 

Figura 3: Relação entre dados observados e estimados na estação Manuel Duarte, na calibração após o retorno ao 
SWAT dos melhores valores dos parâmetros, indicados na calibração. 
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Análise de sensibilidade 

 Durante as diversas iterações realizadas, foram realizadas manipulações na faixa de operação dos parâmetros, 
além da exclusão daqueles que não se manifestassem nas variações do modelo quanto à vazão. Para isto, recorreu-
se à comparação dos valores de t-stat e p-value, os quais deveriam apresentar os maiores valores possíveis para t-
stat e menores para p-value, gerando uma diferença numérica absoluta entre eles suficiente para concluir a 
sensibilidade do parâmetro (ABBASPOUR, 2015). Através do quadro 4, é possível encontrar os valores de cada 
um dos coeficientes em ordem de sensibilidade, do mais sensível para o menos sensível. Os demais parâmetros 
utilizados em outras iterações foram desconsiderados uma vez que se mostraram não sensíveis durante a análise. 
Outro ponto observado foi que a retirada de todos os parâmetros menos sensíveis de uma iteração não resultava 
numa melhora significativa da calibração. Nos casos em que isto era feito, na iteração seguinte surgiam outros 
parâmetros não sensíveis, entrando num ciclo vicioso em que não se encontrava uma conclusão clara dos melhores 
parâmetros a serem utilizados. Desta forma, eliminou-se aqueles que menos se ajustavam e que forçavam o 
surgimento de outros itens sensíveis, principalmente ao aumentar os valores de t-stat e diminuir o p-value destes. 
Na iteração com melhores resultados, foram mantidos dois não sensíveis.  

 As figuras 4 e 5 apresentam, também em ordem de sensibilidade, a distribuição gráfica dos coeficientes que 
indicam a influência de cada parâmetro nos resultados da calibração. É importante ressaltar que as escalas dos 
gráficos em cada imagem não são as mesmas. 

 

Quadro 4: Análise de Sensibilidade dos parâmetros. 

PARÂMETRO P-VALUE T-STAT 

v_OV_N 0,00 13,61 

v_SLSUBBSN 0,00 7,37 

v_CN2 0,00 6,57 

v_HRU_SLP 0,00 -4,55 

v_ALPHA_BF 0,00 -2,80 

v_SURLAG 0,13 -1,53 

v_CH_K2 0,40 -0,85 

v_RCHRG_DP 0,47 0,73 

v_CANMX 0,49 0,69 

v_REVAPMN 0,91 -0,11 

v_SOL_AWC 0,98 0,03 
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Figura 4: Valores do coeficiente P-Value para os parâmetros da melhor iteração da calibração considerada. 

 

Figura 5: Valores do coeficiente T-Stat para os parâmetros da melhor iteração da calibração considerada. 
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CONCLUSÕES 

 Com os resultados obtidos pelos coeficientes estatísticos (satisfatório para R², mas insatisfatórios para NS e 
PBIAS), conclui-se que o modelo representou razoavelmente o comportamento da bacia. Os 11 parâmetros 
utilizados mostraram-se coerentes com as características da bacia e responderam em conjunto para alcançar o 
resultado obtido, apesar de ainda não se ter conseguido um resultado excelente na calibração. Com isso, faz-se 
necessário compreender a dinâmica da bacia e entender o funcionamento de cada parâmetro a fim de conseguir 
uma correta manipulação de seus valores e criar uma combinação adequada entre si que gere resultados 
importantes e satisfatórios para o estudo hidrológico. O SWAT mostrou grande potencial para ser utilizado como 
um modelo de gerenciamento dos recursos hídricos em nível de bacia hidrográfica, uma vez calibrado, podendo 
auxiliar aos tomadores de decisão no planejamento dos recursos hídricos da bacia. 
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RESUMO 

 

Neste artigo apresenta-se o resultado de um estudo experimental inerente a análise das variáveis intervenientes 

na variação do fator de atrito (f) da Equação de Darcy-Weisbach, medidos em um trecho de rio de 

aproximadamente cem metros de extensão em uma seção de monitoramento de aproximadamente dez metros de 

largura superficial e profundidade máxima da ordem de dois metros, existente no bairro de Chápeu D’Uvas em 

Juiz de Fora (MG). Na seção de monitoramento, foram realizadas 25 campanhas de medições que proporcionaram 

o provimento dos dados necessários para a realização do trabalho. O estudo mostrou que os parâmetros 

adimensionais mais representativos no impacto da variação do fator de atrito da Equação de Darcy-Weisbach para 

o rio Paraibuna são: um termo que representa uma rugosidade relativa (D90/RH); um parâmetro que traduz a 

intensidade de turbulência do escoamento (V/V*) e o número de Froude (Fr) que traduz as forças de inércia sobre 

as forças gravitacionais. Foi obtida uma equação que permite calcular o fator de atrito (f) empregando-se os 

adimensionais sobreditos. O coeficiente de correlação do ajuste foi de 0,98. Quando os valores calculados pela 

equação ajustada foram comparados aos medidos, utilizando-se o critério da diferença percentual relativa - em 

valores absolutos - observou-se que o erro médio foi 6% e o máximo de 16% destacando que em três campanhas 

de medidas o valor calculado foi igual ao medido. 

  

 1. INTRODUÇÃO 

 

A abordagem do problema da resistência hidráulica em escoamentos com superfície livre pode ser realizada 

através de dois tipos de equações: as que consideram a fronteira do escoamento constituída por leitos rígidos e 

aquelas que consideram o leito aluvional propenso a sistemáticas alterações. No caso dos escoamentos com 

superfície livre em que o leito do curso de água é do tipo aluvional, alguns autores, como Garde & Raju (1985) e 

Simons & Senturk (1992), ainda consideram que os estudos podem ser abordados de duas maneiras: métodos que 

lidam com a resistência global oferecida pelo escoamento e métodos que consideram que uma parte da resistência 

é oferecida pelo grão e outra parte é atribuída às resistências de formas devido às ondulações do leito. Para o 

primeiro caso, algumas equações citadas na literatura, como a Equação de Darcy-Weisbach, Equação 5, podem 

ser consideradas clássicas (PAIVA, 2007). A Equação 5, pode ser aplicada tanto nos escoamentos com superfície 

livre quanto nos escoamentos em condutos forçados, desde que se determine criteriosamente o fator de atrito (f) 

constante na equação (SIMONS & SENTURK, 1992).  

No tocante aos escoamentos em condutos forçados estudos revelam que o fator de atrito é altamente impactado 

pelas características do escoamento avaliado pelo número de Reynolds e pela rugosidade superficial do conduto, 

de modo que é possível estabelecer referencias para fixação do coeficiente de atrito em função das características 

do escoamento e da rugosidade superficial (AZEVEDO NETO, 2007). Assim, no escoamento laminar e no 
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escoamento turbulento hidraulicamente liso (f) depende apenas do número de Reynolds e independe da rugosidade, 

na transição entre o escoamento turbulento hidraulicamente liso para o rugoso o fator de atrito depende 

simultaneamente da rugosidade e do número de Reynolds, ao passo que no escoamento turbulento hidraulicamente 

rugoso o fator de atrito depende apenas da rugosidade e independe do número de Reynolds. Para os rios a dinâmica 

do escoamento torna-se mais complexa, pelas deformações impostas ao leito do rio, decorrente da descarga de 

sedimento, criando condições para o surgimento da chamada resistência de forma (COIADO E NAKAHARA, 

1996).  

Diferentemente dos escoamentos em condutos forçados, quando se pretende avaliar as condições de 

escoamento em rios normalmente o parâmetro mais indicado é o número de Froude associando-se a resistência de 

superfície a um diâmetro representativo do material do leito. No estudo contemplado neste artigo a resistência de 

superfície será considerada global e será associada a um diâmetro característico do material do leito obtido a partir 

de coleta em um curso d’ água natural, de modo que foi possível avaliar as variações do fator de átrio com 

parâmetros associados ao escoamento e a rugosidade do leito. Como consequência dos estudos foi determinada, 

por regressão múltipla, uma equação prática que permite facilmente calcular o fator de atrito para o rio Paraibuna 

e foi possível concluir que o aumento da rugosidade relativa aumenta o fator de atrito, enquanto que as relações 

de turbulência quando aumentam reduzem o fator de atrito. Para a viabilização dos estudos dispõe-se de uma base 

dados de 25 campanhas de medições realizadas no rio Paraibuna, no bairro de Chapéu d’ Uvas em Juiz de Fora 

(MG).  

 

2. OBJETIVO 

 

Este artigo tem como objetivo à aplicação da Equação de Darcy-Weisbach na determinação da resistência 

hidráulica ao escoamento em um curso d’água natural, avaliando-se as interações entre as variáveis intervenientes 

na resistência ao escoamento e os impactos dessas interações nas variações do fator de atrito. 

 

3. MATERIAIS E MÉTODOS 

 

3.1 Caracterização da área de estudo 

 

O Rio Paraibuna está contido na bacia hidrográfica do rio Paraíba do Sul (Figura 1). Tem sua nascente 

localizada no município mineiro de Antônio Carlos e então deságua no rio Paraíba do Sul, próximo à cidade de 

Três Rios (RJ), seu principal afluente. Para o trabalho, Foi utilizada uma base de dados coletados em um trecho 

de rio de aproximadamente cem metros de extensão em uma seção de monitoramento de aproximadamente dez 

metros de largura superficial e profundidade máxima da ordem de dois metros, existente no bairro de Chapéu 

D’Uvas em Juiz de Fora (MG). Na seção de monitoramento, foram realizadas 25 campanhas de medição que 

proporcionaram o provimento dos dados necessários para a realização do trabalho. 

Neste artigo caracterizou-se o trecho do rio Paraibuna como um escoamento permanente e uniforme, o que 

facilitou a metodologia de cálculo para a obtenção do fator de atrito da Equação de Darcy-Weisbach. O 

procedimento de cálculo será apresentado no item 3.2.3. Mas, antes, será feita uma breve apresentação de conceitos 

essenciais para o embasamento da discussão dos resultados e das conclusões do artigo. No rol desses conceitos, 

receberam destaques: O conceito de perda de carga total; uma breve apresentação da Equação de Darcy-Weisbach 

e o conceito de diâmetro hidráulico (DH), este empregado para adequar a dimensão linear do escoamento em 

conduto forçado de seção circular, representada pelo diâmetro (D) à dimensão linear do escoamento em conduto 

livre neste caso traduzida pela relação de 4 vezes o raio hidráulico. 

 

3.2 Considerações sobre as características dos escoamentos livres ou canais 
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São caracterizados como escoamentos livres, todos aqueles nos quais o conduto apresente em sua seção 

transversal uma superfície em contato com a atmosfera, ou seja, tenha a pressão atmosférica atuando na superfície 

do escoamento (BAPTISTA E LARA, 2010). Os maiores exemplos que temos de escoamentos livres são os rios, 

as galerias de águas pluviais e as calhas. Os escoamentos em condutos livres são classificados de acordo com a 

variação do tempo conforme se exemplifica na figura 2, com implicações na alteração da variação da aceleração 

do escoamento. 

Figura 1: Representação da Bacia Hidrográfica do 

Paraíba do Sul (ANA, 2009) 

 

Figura 2: Tipos de escoamentos possíveis. 

(AZEVEDO NETTO, 2007)

 

 

 

3.2.1 Carga total e perda de carga 

 

A fundamentação teórica para o desenvolvimento do artigo ampara-se na Equação 1, que é parte do princípio 

de conservação da energia e é conhecida mundialmente como Equação de Bernoulli (STREETER, 1982). Na 

referida equação, o termo Ht representa a carga total em uma seção do escoamento.  

Ht=Z+
P

γ
+

V2

2.g
                                                                                                                                          Equação (1) 

Sendo Z, a representação da energia potencial do escoamento, P/γ a energia piezométrica, ou de pressão e 

V²/2g representando a energia cinética do escoamento.  

Se aplicada entre duas seções consecutivas do escoamento deve-se considerar a dissipação de energia. Assim, 

analisando as cargas totais entre as seções A e B (Figura 3), temos: 

Figura 3: Representação do escoamento permanente e uniforme em um canal. 
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HtA=HtB+hf(A,B) ⇒ ZA+
PA

γ
+

V²A

2.g
= ZB+

PB

γ
+

V²B

2.g
+hf(A,B)                                                                      Equação (2) 

Onde hf (A,B) corresponde à perda de carga do escoamento entre as seções A e B. Na Equação 2, ao se considerar 

o escoamento permanente e uniforme, admite-se que a declividade do fundo do canal se aproxima da declividade 

da linha d’água, que a altura da lâmina d’água em quaisquer duas seções apresenta o mesmo valor e que a 

velocidade entre duas seções distintas apresenta mesma magnitude. Portanto, essas considerações trarão uma 

simplificação da Equação 2 sobredita. Definindo-se que a perda de carga por unidade de comprimento (J) é a razão 

entre a perda de carga e a distância entre duas seções distintas, a Equação 2 se resumirá na Equação 3. 

ZA-ZB=J.L(A,B)∴J=
(ZA-ZB)

L(A,B)
                                                                                                                     Equação (3) 

Apreciando a configuração trigonométrica na figura 3, observa-se que o lado direito da Equação 3 corresponde 

ao seno do ângulo alfa. Porém, para valores pequenos de alfa, temos que o valor do seno se aproxima 

substancialmente do valor da tangente, podendo-se admiti-los iguais. Normalmente pode-se admitir que esta 

simplificação é possível porque nos rios, a declividade é relativamente baixa. Com isso conclui-se que:  

J= 
(ZA-ZB)

L(A,B)
=sen(∝)≅tg(∝)=S                                                                                                                 Equação (4) 

Nota-se então que a perda de carga por unidade de comprimento pode ser aproximada pela declividade da linha 

d’água. Esta simplificação torna-se altamente importante para o desenvolvimento do artigo, sobretudo porque 

dispõe-se de uma base de dados constituída da declividade e das demais variáreis requeridas para o cálculo da 

perda de carga usando a Equação de Darcy-Weisbach. 

 

3.2.2 A Equação de Darcy-Weisbach 

A Equação de Darcy-Weisbach foi concebida na primeira metade do Século XIX, sendo até hoje referência 

nos estudos de perda de carga (Equação 5) e desde então vem se mostrando como a mais precisa e conhecida 

quando se trata do cálculo da perda de carga em condutos forçados (CAMARGO, 2001). A Equação de Darcy-

Weisbach, amplamente utilizada para as aplicações em escoamentos em condutos forçados, será utilizada neste 

artigo para a estimativa da perda de carga a um escoamento com superfície livre. 

hf=f.
L.V²

2.g.D
                                                                                                                                                 Equação (5) 

Mesmo tendo grande aceitação para as aplicações práticas, a precisão dos resultados na Equação 5 está 

condicionada a determinação do fator de atrito (f). No rol das pesquisas, para o entendimento das implicações das 

variáveis intervenientes no fator de atrito da Equação de Darcy-Weisbach, os trabalhos de Coolebrook-White, 

Hagen-Posiseulle, Blasius, Nikuradse, Swamee-Jain merecem destaques, sobretudo porque propuseram equações 

explícitas para o cálculo do fator em função do número de Reynolds e de uma rugosidade relativa. (BAPTISTA E 

LARA, 2010), 

Na Equação 5, ao multiplicar os dois termos por 1/L, teremos o parâmetro hf/L, que recebe a conceituação de 

perda de carga por unidade de comprimento (J). Além disso, para que fosse viabilizada a aplicação da Equação de 

Darcy-Weisbach a um escoamento com superfície livre o termo que representa o diâmetro do conduto (D) usado 

nas aplicações em escoamento de condutos forçados de seção circular, foi substituído pelo conceito de diâmetro 

hidráulico. O diâmetro hidráulico, Equação 6, é um parâmetro geométrico da seção transversal, definido a partir 

de uma analogia entre escoamento em condutos forçados de seções circulares e escoamento em canais abertos de 

seções distintas. 

Em condutos forçados circulares, temos: 

Rh=
A

P
=

π*R²

2*π*R
=

R

2
=

DH

2
.

1

2
=

DH

4
 ∴DH=4.RH                                                                                               Equação (6) 

 

Substituindo a Equação 6 na Equação 5, temos: 
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hf

L
=J=f.

V²

8.g.RH
                                                                                                                                           Equação (7) 

 

 

3.2.3 Cálculo do fator de atrito a partir dos dados medidos 

 

Para obtenção do fator de atrito (f) para o rio Paraibuna, utilizou-se dados provenientes de 25 campanhas de 

medições realizadas entre janeiro de 2009 a abril de 2012. Os dados requeridos para o estabelecimento do fator de 

atrito foram: a velocidade (V); a declividade da linha d’água (S), o raio hidráulico (RH), o perímetro molhado (P), 

a área (A) da seção transversal; o comprimento do trecho de monitoramento (L) e a vazão do escoamento (Q). Tal 

como se descreve brevemente na sequência (PAIVA, 2010).  Para determinação do fator, foram desenvolvidos os 

seguintes passos: 

i. Determinação da velocidade: a velocidade do fluido foi estabelecida pela técnica de igual incremento de 

largura, que consiste em subdividir a seção de monitoramento em subseções, pelo estabelecimento de verticais de 

medidas espaçadas convenientemente na seção transversal do curso de água (CARVALHO, 1994). A medida da 

velocidade foi viabilizada pelo uso do molinete fluviométrico. 

ii. Determinação da declividade da linha d’água (S): a declividade foi estabelecida pela diferença de cotas 

entre duas réguas limnimétricas, uma instalada a montante e outra a jusante da seção de monitoramento. Foi medida 

também, por levantamento topográfico, a distância entre as duas réguas ficando caracterizado o comprimento (L) 

do trecho de monitoramento. 

iii. Determinação das medidas morfológicas da seção: a profundidade da seção de monitoramento foi 

estabelecida por batimetria realizada in loco. Uma vez estabelecida a batimetria, o perímetro (P) e a área (A) da 

seção ficam automaticamente estabelecidos. Através da divisão da área da seção (A) pelo perímetro (P) 

determinou-se e o raio hidráulico em cada uma das 25 campanhas de medições. 

iv. Determinação do fator de atrito (f) da Equação de Darcy-Weisbach: Para cada campanha de medição, 

uma vez conhecidos a declividade da Linha d’ água (S), a vazão do escoamento (Q), a área da seção transversal 

(A) e o perímetro (P) determinava-se o fator de atrito da Equação de Darcy-Weisbach pela Equação 7.  

v. Análise sobre os parâmetros intervenientes no fator de atrito (f): Uma vez determinado o fator de atrito 

tal como descrito na alínea “v” sobredita foram realizadas diversas correlações entre parâmetros particulares do 

escoamento e o fator de atrito determinado a partir dos dados medidos, para inspecionar qual parâmetro mais se 

adequaria para o ajuste de uma equação analítica que permita estimar de forma direta o referido fator de atrito. 

Seguindo o critério de ajuste pelo maior coeficiente de correlação, foram selecionados o número de Froude do 

escoamento (Fr), expresso pela Equação 8 abaixo, que traduz a relação entre as forças de inércia e as forças 

gravitacionais, a razão D90/RH, que representa uma rugosidade relativa; e a relação V/V*, que representa uma 

relação de intensidade de turbulência do escoamento. Nos parâmetros sobreditos V- é a velocidade média; V*- a 

velocidade de cisalhamento do escoamento, representada pela Equação 9 abaixo; D90 é o diâmetro tal que 90% 

da amostra tem diâmetro inferior e RH é o raio hidráulico. Na sequência, serão apresentadas as argumentações que 

descrevem as intervenções dos parâmetros sobreditos na variação do fator de atrito da Equação de Darcy-

Weisbach. 

 

Fr= V √g.y
𝑯

⁄                                                                                                                                          Equação (8) 

                 

V*=√g.RH.S                                                                                                            Equação (9) 
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4. RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

As figuras 4 e 5 mostram a influencia da rugosidade relativa, Di/RH, no fator de atrito (f), na qual, i  - varia de 

10 a 90 e identifica a classe granulométrica do material do leito. Observa-se nas figuras uma redução no fator de 

atrito (f) quando a relação de rugosidade Di/RH é calculada com os sedimentos de granulometria fina e a sua 

elevação quando a referida relação é calculada com os sedimentos de granulometria grossa, tal como se nota com 

mais detalhe na Figura 5.  

Nas figuras 4 e 5 identificam-se uma dependência entre o raio hidráulico e o diâmetro representativo do 

material do leito. O aumento de uma determinada rugosidade relativa pode ocorrer aumentando o diâmetro 

representativo correspondente ou diminuindo o raio hidráulico. O comportamento antagônico para a variação do 

fator de atrito com a rugosidade relativa deve-se ao fato de que nos cursos d’águas naturais, como o rio Paraibuna, 

as flutuações na resistência ao escoamento são governadas pela rugosidade de superfície, representada por um 

diâmetro representativo (Di), e pela rugosidade de forma, caracterizadas por diferentes tipos de configurações de 

fundo, e a cada tipo de configuração associa-se a um regime de escoamento. Ademais os regimes de escoamentos 

são diretamente impactados pelas flutuações da intensidade de turbulência, representada analiticamente pelo termo 

V/V*. Assim, quando a intensidade de turbulência é reduzida haverá deposição dos sedimentos mais finos pela 

ação dos efeitos gravitacionais, que trazem como consequência menos exposição dos sedimentos maiores às 

intervenções do escoamento - pela presença dos sedimentos finos - e menos dissipação de energia com a 

consequente redução do fator de atrito da Equação de Darcy-Weisbach, ora representando a resistência global ao 

escoamento (PAIVA, 2007). Do contrário, quando a intensidade de turbulência aumenta haverá ressuspensão do 

material fino do leito, promovendo-se exposição do material de granulometria maior às intervenções do 

escoamento - que tem como consequência a elevação do fator de atrito com o aumento da relação Di/RH.  

As figuras 6 e 7 sinalizam que os efeitos morfológicos do trecho de monitoramento – raio hidráulico e 

declividade – se sobrepõem ao diâmetro representativo do material do leito na alteração no fator de atrito, 

sobretudo, porque, nota-se nas referidas Figuras (6 e 7) que há uma tendência da velocidade aumentar com a 

diminuição do raio hidráulico e com a diminuição da declividade.  

Nas Figuras 8 e 9, respectivamente, nota-se que o fator de atrito reduz com o aumento do número de Froude e 

com o aumento da velocidade. Esse comportamento deve-se principalmente aos aspectos analíticos entre as 

variáveis envolvidas na descrição da resistência ao escoamento, pelo fato de que o fator de atrito da Equação de 

Darcy-Weisbach pode ser escrito como a relação f=8J/Froude² em que J é a perda de carga unitária. Assim, nota-

se que os aumentos no número de Froude, que se devem principalmente pelo aumento da velocidade e pela redução 

do raio hidráulico reduzem o fator de atrito tal como se observa na Figura 8. Do mesmo modo, nota-se que o fator 

de atrito pode também ser representado pela relação f =8 (V*/V)² o que justifica o fato da sua redução com o 

aumento da relação V/V* tal como se observa na Figura 9.  

Estudos anteriores, em condutos forçados de seção circular, demonstram que as variações no fator de atrito não 

dependem apenas da velocidade, sendo impactadas também pela rugosidade (AZEVEDO NETO, 2007). Além 

disso, para os casos de rios naturais, a redução do raio hidráulico e a redução da declividade podem alterar a 

morfologia do leito do rio, pelo assoreamento decorrente da deposição de material fino, o que faz transferir parte 

da resistência hidráulica ao escoamento daquela caraterizada pela resistência de superfície para a resistência de 

forma, esta atribuída aos diversos tipos de configurações, que por ventura poderão surgir no leito do rio. São essas 

as alusões que suplementam a justificativa, não somente pelo viés analítico, mas também por razões físicas para a 

redução do fator de atrito da Equação de Darcy-Weisbach, com a elevação do número de Froude e com a elevação 

da velocidade, tal como se nota nos gráficos das figuras 8 e 9. 

Após identificar a variável velocidade (V); o raio hidráulico (RH); o diâmetro representativo do material do 

leito (Di) e a declividade (S) como impactantes nas alterações do fator de atrito da Equação de Darcy-Weisbach, 

procurou-se envolver essas variáveis em parâmetros adimensionais que eventualmente pudessem influenciar no 

ajuste de uma equação analítica para o cálculo do fator de atrito a partir das informações medidas.  Assim, a partir 

dos dados decorrentes das 25 campanhas de medições no bairro de Chapéu d´Uvas foi possível estabelecer através 

de regressão múltipla uma equação para a estimativa do fator de atrito da Equação de Darcy-Weisbach a partir dos 

três parâmetros adimensionais que se mostraram mais impactantes na variação do referido coeficiente, a saber: o 

parâmetro que representa a rugosidade relativa D90/RH ; o parâmetro (V/V*) traduz a intensidade de turbulência 
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do escoamento e o número de Froude (Fr) que traduz a relação entre as forças de inércia e as forças gravitacionais. 

A Equação 10 apresenta o ajuste e pode ser oportunamente usada para calcular o coeficiente de atrito no rio 

Paraibuna sobretudo por apresentar ótima correlação com os dados medidos de acordo com o que revela o 

coeficiente de correlação (R²) da ordem de = 0,98. 

 

f=0,172+11,970 (
D90

RH
) -0,009 (

V

V
*) -0,026*Fr                                                 Equação (10) 

 

Com o intuito de avaliar a aderência entre os dados medidos tomados como padrão e os calculados pela 

Equação 10 elaborou-se os gráficos das figuras 10 e 11. Na figura 10 traduzem-se as informações dos dados 

medidos e aqueles calculados com a equação ajustada para o fator de atrito (f). Através das apreciações das retas 

horizontais na figura 10 podem-se extrair as seguintes informações: os valores médios; máximo e mínimo dos 

dados medidos são respectivamente iguais a 0,069; 0,119 e 0,034. Ao passo que para os dados calculados os 

valores; médio; máximo e mínimo são respectivamente iguais a 0,071; 0,113 e 0,03. Se o critério de avaliação for 

pela diferença percentual relativa entre o valor medido (padrão) e o calculado, em números absolutos, nota-se na 

figura 11 que a diferença percentual relativa mínima foi da ordem de 6%, enquanto que valor máximo foi da ordem 

de 16%. Destaque para as campanhas de número 5 (cinco), 12 (doze) e 22 (vinte e dois) nas quais o valor medido 

foi igual ao calculado imprimindo o valor 0 (zero) para diferença percentual relativa mínima. Nota-se na figura 10 

e 11 o reflexo do ótimo ajuste com coeficiente de correlação igual a 0,98 na qual se vê os picos de variação entre 

o valor medido e o calculado praticamente coincidente mostrando uma excelente aderência entre os dados 

calculados pela Equação 10 e aqueles medidos no rio Paraibuna. 

 

Figura 4: Influência da rugosidade no fator de atrito. 

 

 

Figura 5: Influência da rugosidade D90/RH no fator 

de atrito. 

 

 

 

 

 



 

8  

 

Figura 6: Relação entre o raio hidráulico e a 

velocidade.  

 

 

Figura 7: Relação entre a declividade e a velocidade. 

 

 

Figura 8: Influência do número de Froude no fator de 

atrito. 

 

Figura 9: Influência da intensidade de turbulência do 

escoamento (V/V*) e o fator de atrito. 

 

 

Figura 10 – Comparação entre o valor medido e o 

calculado pela Equação 10. 

 

Figura 11 – Diferença entre o valor medido e o 

calculado. 
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5. CONCLUSÕES 

 

A aplicação dos dados medidos no rio Paraibuna mostrou que as variações do fator de atrito da Equação de 

Darcy-Weisbach são mais influenciadas pelas características morfológicas da seção e do trecho de monitoramento 

do que pela rugosidade relativa. 

Foi observado que a velocidade do escoamento reduz com o aumento da declividade do trecho e com o raio 

hidráulico da seção. 

Ficou constatado que os adimensionais mais representativos no impacto da variação do fator de atrito da 

Equação de Darcy-Weisbach para o rio Paraibuna são: a rugosidade relativa D90/RH; o parâmetro (V/V*) traduz 

a intensidade de turbulência do escoamento e o número de Froude (Fr) que traduz as forças de inércia sobre as 

forças gravitacionais. 

Foi observado que o fator de atrito da Equação de Darcy reduz com o aumento do parâmetro (V/V*) , que 

traduz a intensidade de turbulência do escoamento 

Foi observado que o fator de atrito da Equação de Darcy reduz com o aumento do número de Froude do 

escoamento 

Foi estabelecida através de regressão múltipla uma equação para o cálculo do fator de atrito da Equação de 

Darcy-Weisbach, em função dos parâmetros adimensionais: (V/V*); Froude (Fr) e da densidade relativa D90/RH. 

 Com um coeficiente de correlação da ordem de 0,98 a equação mostrou um ajuste excelente entre os valores 

medidos e os calculados. Destaca-se que o valor médio do coeficiente de atrito médio medido no rio Paraibuna foi 

de 0,069 ao passo que o valor calculado pela equação ajustada foi de 0,071 

Quando se usou o critério para avaliar o ajuste da equação determinada pela a diferença percentual relativa 

absoluta entre o valor medido e calculado encontrou-se respectivamente o valor máximo e médio de 

aproximadamente de 16% e 6% além disso, houve coincidência entre o valor medido e o calculado nas campanhas 

5; 12 e 22 levando a diferença percentual relativamente mínima para zero.  
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RESUMO 

Cenários de ruptura de barragens são raros, mas quando ocorrem, possuem um elevado potencial de destruição 

no vale a jusante. A partir disso, se torna relevante o desenvolvimento de estudos que possibilitem a caracterização 

desses cenários, permitindo a avaliação dos efeitos que o acidente pode causar e auxiliando assim, no adequado 

planejamento para uma situação de emergência. Com isso, o presente trabalho tem como objetivo apresentar a 

preparação da base de dados para análise da propagação da onda de cheia proveniente da ruptura hipotética da 

barragem de Chapéu d’Uvas, localizada a montante da cidade de Juiz de Fora - MG. Para realização do estudo, 

primeiramente, foram adquiridos e processados, através dos softwares AutoCAD Civil 3D e HEC-RAS, todos os 

dados topográficos a jusante do barramento até a divisa do munícipio de Juiz de Fora com Matias Barbosa. Em 

seguida, foram analisados dois possíveis cenários de ruptura, sendo que para cada um foram determinadas as 

características e tempo de formação da brecha na barragem, a vazão de pico e o hidrograma de ruptura. Por fim, 

foi realizado um teste preliminar de simulação da onda para verificação dos dados. Foi observada uma 

variabilidade considerável entre os dados obtidos para características do rompimento, resultando em um elevado 

grau de incerteza para caracterizar a situação o mais próximo possível de um cenário de ruptura real. Todos os 

dados do modelo foram processados de maneira correta, porém os resultados demonstraram instabilidade, 

indicando necessidade de refinamento da geometria, com dados mais precisos, e ajustes para verificação da 

sensibilidade e melhoria na precisão da simulação. 

 

INTRODUÇÃO 

Os benefícios da construção de barragem quanto, por exemplo, à disponibilidade de quantidades adequadas de 

água com a devida qualidade e de suprimento adequado de energia, quanto também a compensação das variações 

no ciclo hidrológico, com fornecimento vazão consistente para manter o fluxo diário necessário dos rios, são 

inegáveis (ICOLD, 2008). Entretanto, essas estruturas, acabam por gerar impactos negativos. Segundo Almeida 

(2001), os principais impactos causados por uma barragem são: inundação do vale a montante da barragem pelo 

reservatório e a eventual transferência de populações, alteração do regime natural das cheias ou das vazões no vale 

resultantes da operação das barragens; ameaça de uma eventual falha de segurança na barragem e da consequente 

ruptura total ou parcial. Dentre os impactos citados, destaca-se a consequente ruptura da estrutura. Esses cenários 

de ruptura de barragens possuem baixa probabilidade de ocorrência, mas apresentam um elevado potencial de 

causar danos ao vale a jusante devido ao grande volume de água ou rejeitos concentrados nos reservatórios. 

Somente no século XX, foram registrados cerca de 200 acidentes graves com barragens no mundo, que causaram 

a morte de mais de 8.000 pessoas e deixaram outras milhares desabrigadas (BALBI, 2008). 

As prováveis causas de ruptura de uma barragem estão associadas às causas naturais e as ações humanas. Sendo 

que esses dois fatores podem ocorrer de maneira simultânea ou não (MASCARENHAS, 1990). Segundo 

Eletrobrás (2003), as principais causas de ruptura são: rompimento de uma das faces da barragem, montante ou 

jusante; ruptura da fundação, através fratura da rocha e deslizamento de camadas; galgamento, normalmente por 

um evento hidrológico extremo; ruptura por entubamento, em função de falhas no corpo da barragem, e por ações 

de guerra ou terrorismo. 

Após graves acidentes, como em Tento, Malpasset e Vanjot, localizados nos Estados Unidos, França e Itália, 

respectivamente, os governantes e organizações passaram a se conscientizar mais sobre as consequências de uma 

ruptura de barragem. Com isso, começaram a surgir leis que regulamentavam a construção, operação e 
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manutenções de barragens, onde os responsáveis pelas barragens passaram a ser exigidos a elaborarem um plano 

de ações emergências (ICOLD, 1998). No Brasil, a verificação pelo Governo Federal da necessidade de atuação 

de forma mais eficaz em relação à segurança, ocorreu após as consequências provenientes da ruptura das barragens 

de Rejeitos de Mineração do Rio Verde, em 2001 e de Rejeitos da Indústria de Papel Cataguases, em 2003 

(LAURIANO, 2009). No mesmo ano de 2003, foi criado o Projeto de Lei nº 11821/2003 (BRASIL, 2003), que 

estabelecia a Política Nacional de Segurança de Barragens (PNSB) e propunha a criação o Sistema Nacional de 

Informações sobre Segurança de Barragens (SNISB). 

Somente em 2010, a Lei 12.334/2010 estabeleceu a Política Nacional de Segurança de Barragens e criou o 

Sistema Nacional de Informações sobre Segurança de Barragens (BRASIL, 2010). Dentre os instrumentos 

apresentados se destacam a classificação de barragens e o plano de segurança de barragens. 

A classificação de barragens, fundamentada pelos nos critérios adotados pelo Conselho Nacional de Recursos 

Hídricos apresentados na Resolução nº143/2012 (CRNH, 2012), propõe a classificação por dano potencial 

associado, no qual são considerados termos econômicos, sociais, ambientais ou de perda de vidas humanas 

considerando todos esses impactos em um possível cenário de ruptura, e a classificação por categoria de risco, no 

qual a análise é baseada em aspectos da própria barragem que possam influenciar na possibilidade de ocorrência 

de acidente. São consideradas as características técnicas, o estado de conservação e o plano de segurança da 

barragem. 

O Plano de Segurança de Barragens deve conter desde informações básicas do empreendimento até estudos 

mais complexos, como elaboração de Plano de Ações Emergenciais (PAE). Em barragens de acumulação de água 

em cursos d’água de domínio da união, o Plano de Segurança é regulamentado pela Resolução nº91/2012 da 

Agência Nacional de Águas (ANA, 2012). A resolução estabelece a periocidade de atualização, a qualificação do 

responsável técnico, o conteúdo mínimo e o nível de detalhamento do plano. Todas as barragens classificadas 

como Classe A ou com dano potencial associado alto devem possuir o Plano de Ações Emergenciais apresentando 

as ações a serem executadas pelo responsável da barragem em situações de emergências e definir os agentes que 

devem ser envolvidos para essa ocorrência. O plano tem como objetivo mitigar os efeitos provocados pela onda 

de cheia causada pela ruptura. Para sua elaboração, é necessário levantamentos de dados através de uma série de 

estudos que envolvem respostas durante períodos de intempéries, fontes de energia, estudos de propagação da 

cheia e mapas de inundação do vale a jusante do barramento para determinação das zonas de risco (MINISTÉRIO 

DA INTEGRAÇÃO NACIONAL, 2002). 

Visto a magnitude de um possível caso de ruptura de uma barragem e constante evolução sobre segurança de 

barragens, torna-se relevante desenvolver estudos que possibilitem a melhor caracterização e conhecimento desses 

cenários. Atualmente, estão sendo realizados diversos trabalhos com a utilização de modelagem hidrodinâmica na 

análise da propagação da onda de cheia. Esses modelos fornecem informações necessárias para elaboração de 

mapas de inundação e hidrogramas de passagem da onda de cheia a jusante do barramento, permitindo assim, o 

conhecimento das áreas de risco e servindo como subsídio para classificação de risco, planejamento de ações de 

emergência e tomadas de decisões em uma situação de ruptura de barragem (LAURIANO, 2009). 

Para análise da ruptura, Viseu e Martins (1997) apud Brasil (2005) propõem três cenários. Dois relacionados 

à ruptura hipotética, onde um considera a envoltória máxima para as áreas de risco a jusante, sendo essencial o 

estabelecimento do sistema de aviso e alerta, e do plano de emergência, e outro, a ruptura mais provável, utilizado 

para fins de uso e ocupação do território a jusante. E por último, um de operação extrema do reservatório, associado 

a uma cheia natural sem ocorrer o colapso da estrutura. A recomendação para análise da ruptura de uma barragem 

proposta pelo Comitê Internacional de Grandes Barragens em seu Boletim 111 propõe quatro passos: elaboração 

do hidrograma de ruptura, propagação da onda de cheia, geração dos mapas de inundação e elaboração de Planos 

de Contingências (ICOLD, 1998). 

Para o cálculo do hidrograma de ruptura é necessário conhecimento da vazão de pico e das características da 

brecha de ruptura, sendo que a sua formação está relacionada ao tipo de barragem. Para barragens de concreto, a 

ruptura tende ser instantânea e se considera, na maioria dos casos, o colapso total da barragem. Já para estruturas 

de terra, é adequado considerar a ruptura de maneira progressiva, e, de acordo com dados históricos, a geometria 

final apresenta forma trapezoidal (FROEHLICH & TUFAIL, 2004).  

Por ser um escoamento tipicamente tridimensional, possuindo significativa variação nas grandezas hidráulicas 

de espaço e tempo, um estudo do escoamento resultante de uma ruptura de barragem envolve fenômenos 

hidráulicos complexos e de difícil caracterização matemática (MASCARENHAS, 1990). Com intuito de auxiliar 
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nesse complexo estudo, é utilizado um modelo hidrodinâmico para propagação do hidrograma de ruptura e 

simulação do movimento da onda de cheia ao longo do vale a jusante da barragem. 

A saída numérica resultante da modelagem da onda de ruptura pode-se associar à cartografia do vale a jusante 

gerando os mapas de inundação. Esses mapas são de grande importância para o PAE, pois vão determinar as áreas 

de possível risco a sofrerem impactos provenientes de uma ruptura de barragem, e, assim, as informações contidas 

nos mesmos serão a base para definições de estratégias de proteção a tomar e irão melhorar a gestão do uso e 

ocupação do solo e determinar as áreas prioritárias de evacuação (LAURIANO, 2009). O principal objetivo dos 

mapas de inundação é mostrar a extensão e o tempo esperado de uma cheia proveniente da ruptura de uma 

barragem para regiões de interesse, auxiliando o gerenciamento das ações de emergência por parte das autoridades 

e proprietários da barragem (BALBI, 2008). 

 

OBJETIVO 

O presente trabalho tem como objetivo a determinação do hidrograma de ruptura e análise da propagação da 

onda de cheia, proveniente da ruptura hipotética da barragem de Chapéu d’Uvas, em Juiz de Fora (MG). 

 

MATERIAIS E MÉTODOS 

A barragem de Chapéu d’Uvas, atualmente, é administrada pela Cesama e é utilizada para controle de vazão 

do rio Paraibuna e para abastecimento de grande parcela da cidade de Juiz de Fora. A barragem principal é de terra 

protegida por enrocamento, constituída por um aterro homogêneo de solo residual compactado, cuja fundação se 

faz diretamente sobre rocha. Tem 40 metros de altura máxima, 350 metros de comprimento e largura da crista de 

11 metros, com cota é 745,5 metros (MACHADO, 2012). 

Segundo dados da Cesama e baseando na Resolução nº 143/2012 do CNRH, a barragem é classificada como 

de alto risco em relação ao dano potencial associado, com nota igual a 25, e baixo risco quanto à Categoria de 

Risco, com nota igual a 34. Sendo assim, segundo a Resolução nº91/2012 da ANA, a barragem é considerada 

como de classe A, devendo possuir, como citado na PSNB, um Plano de Ações Emergenciais, subsidiado por 

estudos de propagação da cheia e mapas de inundação do vale a jusante do barramento para determinação das 

zonas de risco e contendo as ações a serem executadas pelo responsável pela barragem em situações de 

emergências e com a definição dos agentes que devem ser envolvidos para essa ocorrência. 

A jusante do barramento, está localizada toda região urbana do munícipio de Juiz de Fora (FIGURA 1). A 

cidade está contida na bacia do Médio Paraibuna, pertencente à bacia do rio Paraíba do Sul, e seu perímetro urbano 

é drenado por 156 sub-bacias de diversas dimensões. Do ponto de vista morfológico, a bacia do Médio Paraibuna 

possui tributários com perfis longitudinais relativamente acentuados, que desembocam no rio principal com 

gradiente moderadamente baixo. O rio Paraibuna possui declividade média bastante variada, sendo que no trecho 

central de Juiz de Fora é bastante moderada, da ordem de 1,0m/km (CESAMA, 2017). 
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Figura 1:Localização do Munícipio de Juiz de Fora - MG 

 

Fonte: Autoria própria 

Foram analisados dois cenários de ruptura hipotética, um por galgamento considerando a envoltória máxima 

para as áreas de risco a jusante, sendo essencial para o estabelecimento do sistema de aviso e alerta, e do plano de 

emergência, e outro, por piping, a ruptura mais provável, considerando o NA médio operacional (cota igual a 

732m), sendo essencial para fins de uso e ocupação do território a jusante. Em ambas as situações, o volume do 

reservatório foi obtido pela curva Cota x Volume do reservatório (CESAMA, 2017), 180000000m³ e 6000000m³ 

para galgamento e piping, respectivamente. 

Para análise das características da brecha, foram utilizadas as equações empíricas propostas por Von Thun and 

Gillette (1990), Froehlich (2008) e Xu and Zhang (2009) como apresentado na Tabela 1. Sendo que para análise 

de Von Thun and Gillette (1990), Froehlich (2008) há uma prévia determinação da inclinação lateral da brecha e 

altura da mesma é considerada como a altura da própria barragem. 

 

Tabela 1: Equações para determinação da característica da brecha de ruptura 

Parâmetro 
Von Thun and 

Gillette (1990) 
Froehlich (2008) Xu and Zhang (2009) 

Largura média (m) 2,5𝐻𝑤 + 𝐶𝑏 0,27𝐾0𝑉𝑤
0,32𝐻𝑏

0,04
 (0,787 (

𝐻𝑑
𝐻𝑟
)
0,133

(
𝑉𝑤
1
3⁄

𝐻𝑤
)

0,652

𝑒𝑏3+𝑏4+𝑏5) ∗ 𝐻𝑏 

Largura do topo (m) - - (1,062 (
𝐻𝑑
𝐻𝑟
)
0,092

(
𝑉𝑤
1
3⁄

𝐻𝑤
)

0,508

𝑒𝑏3+𝑏4+𝑏5) ∗ 𝐻𝑏 

Altura (m) - - (𝐶1 −  0,025 (
𝐻𝑑
𝐻𝑟
)) ∗ 𝐻𝑑 

Tempo de formação 

(h) 
0,020𝐻𝑤 + 0,25 (63,2 √

𝑉𝑤
𝑔𝐻𝑤

2 )/3600 (0,304 (
𝐻𝑑
𝐻𝑟
)
0,707

(
𝑉𝑤
1
3⁄

𝐻𝑤
)

1,228

𝑒𝑏3+𝑏4+𝑏5) ∗ 𝑇𝑟 

Fonte: Von Thun and Gillette (1990), Froehlich (2008) e Xu and Zhang (2009) 



 

5  

 

Nos quais: 

𝐵𝑚 é a largura da brecha média [m]; 

𝐻𝑤 é a altura do volume armazenado no reservatório no início da ruptura [m]; 

𝐶𝑏 é um valor em função do volume de água armazenada no reservatório; 

𝑡𝑓 é o tempo de formação [h]; 

𝑉𝑤 é o volume de água no instante inicial da ruptura [m3]; 

𝐻𝑏 é a altura final da brecha [m3];  

K0 = 1,3 e 1,0 para rupturas por galgamento e outros modos de ruptura, respectivamente; 

𝑇𝑓 o tempo de formação [s]; 

𝑔 é a aceleração da gravidade com valor de 9,81 m2/s; 

𝐻𝑑 é altura da barragem [m];  

𝐻𝑟 é o valor da variável de controle utilizada na regressão com valor de 15 metros; 

𝐵𝑡 é a largura do topo da brecha [m]; e 

𝑇𝑟 é a variável de controle utilizada na regressão com valor de 1 hora. 

Com as características da brecha definidas e a partir das equações empíricas apresentadas por Brasil (2005) 

(TABELA 2), foram calculadas as vazões de pico para elaboração do hidrograma de ruptura. 

 

Tabela 2: Fórmulas para determinação da Vazão de Pico 

Autor Vazão de Pico 

Lou (1981) apud Mascarenhas 

(1990) 
𝑄𝑝 = 7,638𝐻𝑑

1,909
 

 

Hagen (1982) 𝑄𝑝 = 1,205(𝐻𝑑𝑉)
0,48  

 

Saint-Venant (-) apud Verol et al. 

(2013) 𝑄𝑝 = 
8

27
𝐵𝑑√𝑔𝑌𝑀É𝐷𝐼𝑂

3
2   

Schoklistch (1917) apud ICOLD 
(1998) 𝑄𝑝 = 

8

27
(
𝐵𝑑
𝐵𝑏
)

1
2
𝐵𝑏√𝑔𝑌𝑀É𝐷𝐼𝑂

3
2   

 

Bureau of Reclamation (1982) 𝑄𝑝 = 19𝐻𝑑
1,85

  
 

Singh (1996) 𝑄𝑝 = 1,7𝐵𝑑𝐻𝑏

3
2  

 

Wetmore e Fread 

(1981) apud French (1985) 
𝑄𝑝 =   1,7𝐵𝑑

{
 
 

 
 

1,94
𝐴𝑠
𝐵𝑑

𝑡𝑓 + [
1,94𝐴𝑠
(𝐵𝑑√𝐻𝑑)

]
}
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Fonte: Adaptado BRASIL, 2005 

Nos quais: 

Qp é a descarga máxima defluente da barragem em ruptura [m³/s];  

V é o volume do reservatório para o NA máximo [m³]; 

𝑌𝑀É𝐷𝐼𝑂é a profundidade média no reservatório no instante da ruptura [m];  

As é a área do reservatório para o NA máximo [m²]; e 

Bd é a largura da barragem [m]. 

Para auxílio na escolha da vazão de pico, foi utilizado o estudo de Wahl (1988), que baseado em estudos e 

casos de rupturas já ocorridos, relaciona valores observados da mesma a partir da altura da barragem e nível da 

água no momento da ruptura, volume total do reservatório e volume de água acima da brecha, e através do produto 

das variáveis altura e volume. 
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A determinação do hidrograma de rutptura da barragem foi baseada no hidrograma com decaimento parabólico 

apresentado por (BARFIELD et al., 1981 apud WALTHER et al., 2000) (EQUAÇÃO 1). Tal tipo é mais 

condizente com casos já ocorridos em barragens de terra e por caracterizar de modo mais gradual o esvaziamento 

do reservatório comparado ao hidrograma triangular simplificado. 

𝑄(𝑡) =  𝑄𝑝 [(
1

𝑇𝑝
)𝑒

(1−
𝑡
𝑇𝑝
)
]

𝑘

 (1) 

Nos quais: 

Tp é o tempo de pico [h]; e 

K é o fator de ponderação, varia entre 0,01 e 5,0 e que é calibrado de tal modo que o volume do hidrograma de 

ruptura seja igual ao volume do reservatório. 

Por fim, foi realizada uma simulação preliminar no HEC-RAS, com dados de topografia a jusante do 

barramento, com dados da tecnologia LiDAR (Light Detection and Ranging), obtidos através da prefeitura de Juiz 

de Fora (JUIZ DE FORA, 2007) e processados através do software AutoCAD Civil 3D, para teste de ambas 

situações de ruptura citadas. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Em relação à caracterização da brecha, as Tabelas 3 e 4 apresentam os resultados obtidos para ambos os 

cenários de ruptura. 

 

Tabela 3:Parâmetros da brecha obtidos pelas equações empíricas para ruptura por galgamento 

Parâmetro 
Von Thun and Gillette 

(1990) 
Froehlich (2008) Xu and Zhang (2009) 

Largura média (m) 154,90 178,27 119,76 

Largura do topo (m) 164,90 198,27 228,64 

Largura da base (m) 144,90 158,27 10,89 

Inclinação 0,5H:1,0V 1,0H:1,0V 6,9H:1,0V 

Altura (m) 40,00 40,00 31,65 

Tempo de formação (h) 1,05 1,88 11,32 

 

Tabela 4:Parâmetros da brecha obtidos pelas equações empíricas para ruptura por piping 

Parâmetro 
Von Thun and Gillette 

(1990) 
Froehlich (2008) Xu and Zhang (2009) 

Largura média (m) 122,40 94,98 71,30 

Largura do topo (m) 129,15 108,48 135,34 

Largura da base (m) 115,65 81,48 7,26 

Inclinação 0,5H:1,0V 1,0H:1,0V 4,1H:1,0V 

Altura (m) 40,00 40,00 31,65 

Tempo de formação (h) 0,79 1,61 11,33 
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Von Thun and Gilette (1990) e Froehlich (2008), não apresentam fórmulas para o cálculo da altura da brecha. 

Por isso, USACE (2014) recomenda a utilização da altura da barragem para representação do parâmetro.  

USACE (2014) ainda afirma que o tempo de formação para Xu and Zhang (2009) é sempre superior às outras 

equações pela metodologia aplicada no estudo para elaboração das fórmulas. Com isso, é recomendável não 

utilizar o tempo de formação obtido por esses autores para análise de ruptura de barragens. 

Como USACE (2014) recomenda a utilização somente de um autor para definição das características da brecha 

e visto que para o estudo pretende-se analisar a situação de maior risco possível, adotaram-se os parâmetros obtidos 

por Von Thun and Gilette (1990), por apresentar o tempo de formação menor e por consequência, resultar em uma 

propagação de um maior volume de água em intervalo de tempo menor. 

Através Tabela 5, percebe-se a grande variedade de valores encontrados para vazão de pico em ambos os casos. 

Percebe-se ainda que para Lou (1981) e Hagen (1982), o volume de água do reservatório e características da brecha 

não influenciam na vazão. 

 

Tabela 5: Valores de vazões de pico obtidos pelas equações empíricas 

Autor 
Vazão de Pico (m³/s) 

Galgamento Piping 

Lou (1981)  8.735,99 8.735,99 

Hagen (1982) 57.559,54 57.559,54 

Saint-Venant (-)  16.410,53 8.769,86 

Schoklistch (1917)  54.665,14 26.948,28 

Bureau of Reclamation (1982) 17.480,93 8.448,44 

Singh (1996) 66.617,81 29.192,82 

Wetmore e Fread (1981)  42.781,95 40.141,03 

 

Pelo estudo apresentado por Wahl (1988), através das características da barragem e da brecha de ruptura, a 

vazão máxima para Chapéu d’Uvas seria de aproximadamente 20.000 m³/s e 9.000m³/s para o primeiro e segundo 

cenário, respectivamente. 

Visto a representação de um cenário mais extremo possível de ruptura, foi adotada a maior vazão de pico obtida 

abaixo dos maiores do recomendado por Wahl (1998), ou seja, para o galgamento a vazão de pico de 17.480,93m³/s 

encontrada pela equação de Bureau of Reclamation (1982) e para o piping de 8.735,99m³/s encontrada por Lou 

(1981). Vale ressaltar, que para o piping a maior vazão encontrada foi pela equação de Saint-Venant, mas pelo 

fato da fórmula representar situações de remoção instantânea e total do barramento, o que é mais comum em 

estruturas de concreto, a mesma não foi considerada. 

Para facilitar a situação e demonstrar a diferença de volume de água do reservatório em cada cenário, a Figura 

2 apresenta os hidrogramas de ruptura obtidos para ambas as situações. 
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Figura 2: Hidrogramas de Ruptura para Barragem de Chapéu d'Uvas 

 

 

Com já esperado, o hidrograma relacionado à ruptura de barragens resultante do estudo é caracterizado pela 

rápida ascensão até um valor elevado na descarga líquida e na subsequente depleção lenta até valores reduzidos 

na descarga. Seus valores excedem significativamente em relação aos hidrogramas de cheias com diferentes 

tempos de recorrência. 

Em relação ao teste preliminar de simulação no HEC-RAS, em ambas as situações, a geometria e a simulação 

foram realizadas sem apresentar problemas. Porém, ao analisar os resultados, foi verificada uma instabilidade 

significativa no modelo, com variações bruscas e picos de vazões e cotas, principalmente na simulação do cenário 

de ruptura por galgamento, como demonstrado nas Figuras 3 (a) e (b), onde são apresentados os dados de vazão e 

cota em relação ao tempo da estação 54500, localizada a aproximadamente dois quilômetros da barragem.  

 

Figura 3:Gráfico com informação de vazão e cota em relação ao tempo na estação 54500: a) galgamento e b) piping 

 

 

Tais observações indicam a necessidade de ajustes no modelo e de um refinamento da geometria, como 

obtenção de dados mais precisos, adições de seções transversais e análise de sensibilidade nos coeficientes de 

rugosidade e análise de remanso, provocado pelo grande volume de água propagado pela onda de cheia. 

 

CONCLUSÃO 

Com a crescente preocupação relacionada à segurança de barragens e com o histórico de casos de ruptura 

ocorridos, estudos de análise da propagação e mapeamento dessas áreas com potencial risco de inundação devido 
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a essas situações são de extrema importância para auxílio no planejamento de ações de emergência e tomadas de 

decisões em um cenário de ruptura de barragem. Principalmente em contextos como da Barragem de Chapéu 

d’Uvas, onde no vale a jusante do barramento há concentração populacional em risco, elevando os impactos de 

uma possível ruptura.  

Como visto, há uma grande variabilidade de equações e metodologias para obtenção das características da 

brecha de ruptura e vazão de pico. Essas diferentes abordagens podem afetar a determinação do hidrograma de 

ruptura resultando em uma incerteza ao caracterizar a situação com significativa acurácia e influenciando na taxa 

de escoamento da água e no potencial de inundação das áreas a jusante do barramento. Portanto, a escolha desses 

parâmetros deve-se basear em análise de recomendações existentes e no critério de segurança que se pretende 

avaliar no estudo.  

O HEC-RAS é uma ferramenta muito útil para estudos de propagação de onda de cheia, mas em situações de 

regime não-permanente, a simulação é complexa, o que resulta em uma necessidade de dados precisos e confiáveis 

para o correto processamento. 
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RESUMO 

Visando acompanhar os avanços tecnológicos e científicos, percebeu-se a necessidade de desenvolver uma 

ferramenta que auxilie e facilite a execução de cálculos hidráulicos. Este trabalho tem como objetivo apresentar 

o software Flow como uma importante ferramenta educacional e prática, abordando seus aspectos conceituais e 

operacionais. O ambiente de desenvolvimento usado para criação do software foi o Visual Studio 2017, com o 

C# como linguagem de programação. Até o presente momento foram desenvolvidos formulários capazes de 

calcular Perda de Carga Contínua, Perda de Carga Localizada, Perda de Carga com Distribuição ao Longo do 

Percurso, Condutos Interligados em Série e em Paralelo e Redes de Distribuição de Água. A perspectiva para 

esta ferramenta é que ela possa abranger também os tópicos sobre Sistemas de Condutos Forçados, Instalações 

de Recalque, Associação de Bombas em Série e em Paralelo, Golpe de Aríete e Canais. O software demonstrou 

grande potencial como ferramenta para cálculos hidráulicos, uma vez que provem uma interface amigável ao 

usuário e precisão nos resultados. 

INTRODUÇÃO 

A Hidráulica esteve presente ao longo de praticamente toda a história da humanidade, devido a 

essencialidade da água para a vida humana. Com o desenvolvimento industrial, o crescimento da população e, 

consequentemente, do consumo deste recurso natural, fez-se necessário o desenvolvimento de soluções 

estratégicas para a sua utilização. Desde então a preocupação com este recurso aumentou, uma vez que o seu 

acesso tem se tornado limitado. A Organização das Nações Unidas (ONU) estima que um bilhão de pessoas 

carece de acesso a um abastecimento de água suficiente, que é aquele definido como uma fonte que possa 

fornecer 20 litros por pessoa por dia a uma distância não superior a mil metros. Tendo em vista esse cenário, fica 

evidente a necessidade do estudo da Hidráulica para solucionar essa e outras questões.  

O conhecimento existente hoje sobre a Hidráulica vem sendo implementado em algoritmos cada vez mais 

eficientes em função do advento da informática, que, conforme Baptista e Coelho (2010), possibilitou uma 

verdadeira revolução nessa área. Ainda segundo eles, a constante evolução da informática agregada à introdução 

de métodos numéricos e computacionais cada vez mais potentes, permite descortinar uma perspectiva de intenso 

desenvolvimento na Engenharia Hidráulica. Apesar desse panorama, percebe-se uma carência de sistemas 

computacionais que possam auxiliar e contribuir nesta esfera. Com o intuito de suprir essa insuficiência, 

desenvolveu-se o software Flow.  

O EPANET, desenvolvido pela U. S. Environmental Protection Agency (USEPA) permite executar 

simulações estáticas e dinâmicas do comportamento hidráulico e de qualidade da água em redes de distribuição 

pressurizada. Com ele é possível obter os valores da vazão em cada tubulação, da pressão em cada nó, da altura 

de água em cada reservatório de nível variável e da concentração de espécies químicas através da rede durante o 

período de simulação, subdividido em múltiplos intervalos de cálculo (ROSSMAN, 2010). 

O HIDROS foi desenvolvido pelo Grupo de Pesquisa em Recursos Hídricos (GPRH) da Universidade 

Federal de Viçosa (UFV). Trata-se de um conjunto de softwares que implementam diversos modelos para 

dimensionamento e manejo de projetos hidroagrícolas (PRUSKI, 2006). Esta ferramenta foi elaborada para 

atender às constantes solicitações de usuários desses softwares e é composta por tópicos sobre parâmetros de 

equações de chuvas intensas, dimensionamento de canais, drenagem de superfície, controle de terraceamento, 

entre outros. 

Os sistemas para gerenciamento dos recursos hídricos, como por exemplo o SINGERH (MOREIRA et al., 

2012), bem como o SISHIDRO (RIBEIRO et al., 2011) foram criados para permitir e obter a disponibilidade 
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hídrica para qualquer seção de interesse ao longo da rede hidrográfica de uma bacia, bem como quantificar o 

impacto da concessão de uma nova outorga nesta disponibilidade e para obtenção de vazões máximas para 

simulação de alagamentos.  

O SmartPumping é um sistema computacional para o monitoramento e controle em tempo real de redes de 

escoamento, desenvolvido por Galvão et al. Este programa utiliza uma abordagem de simulação-otimização 

como estratégia para a previsão e controle do estado da rede. Este módulo de simulação é baseado na hidráulica 

do escoamento em regime permanente (GALVÃO et al., 2004). 

O Bombasoft é um software para dimensionamento de sistemas de recalque criado por Andrade e Carvalho. 

Ele realiza cálculos de perda de carga contínua e localizada, permite também calcular a altura manométrica total 

e ainda é capaz de realizar uma análise econômica onde se determina o diâmetro de recalque econômico e os 

custos mensais e anuais com energia, entre outras funções. Este aplicativo pode ser utilizado em sistemas de 

recalque destinados à irrigação, ao abastecimento de água e à outros tipos que visem o transporte de fluidos 

(ANDRADE e CARVALHO, 2001). 

Baseado nessas ferramentas, foi possível elaborar as estratégias de gestão de projeto para o desenvolvimento 

do Flow, assim como sua metodologia.  

OBJETIVO 

O objetivo deste trabalho é apresentar o desenvolvimento do software Flow como importante ferramenta para 

cálculo e solução de problemas hidráulicos, visando auxiliar o usuário através de interface amigável e 

apresentando resultados precisos.  

MATERIAIS E MÉTODOS 

Desenvolveu-se o aplicativo computacional através do ambiente de desenvolvimento integrado Microsoft 

Visual Studio 2017. A linguagem de programação utilizada foi o C#.  

Inicialmente, fez-se a identificação dos tópicos de interesse, baseados em problemas práticos de Engenharia. 

Em seguida, desenvolveu-se um plano de gerenciamento do projeto, que consistia na criação de um cronograma 

de atividades, assim como a definição destas. Depois planejou-se um escopo básico para a programação de cada 

formulário. Foi decidido alguns procedimentos e estruturas para padronizar a utilização do sistema. A rotina de 

processos de cada formulário está demonstrada na Figura 1.  

A interação do usuário com o programa começa na inserção de dados, que pode consistir na escolha da 

fórmula para cálculo, como no caso da perda de carga contínua em que podem ser escolhidas as fórmulas de 

Hazen-Williams ou de Darcy-Weisbach (universal), ou, por exemplo, no caso da perda de carga localizada, que 

oferece a opção de cálculo pelo método dos comprimentos equivalentes ou pela sua própria fórmula geral. Em 

alguns casos, é necessário também a escolha da incógnita a ser encontrada, como perda de carga, vazão, 

diâmetro, comprimento, coeficiente, além de ser essencial o preenchimento das caixas de texto com os valores 

do problema. Além disso, quando aplicável, é possível consultar em tabelas de bancos de dados valores de 

coeficientes de perda de carga contínua “C”, de comprimentos equivalentes e de coeficientes de perda de carga 

localizada “K”. Feito isso, o usuário clica no botão Calcular. Os dados inseridos passam então por uma 

verificação, como por exemplo em alguns casos não são aceitos dados iguais a zero ou caixas de texto vazias. 

Caso o programa encontre algum erro deste tipo, uma caixa de mensagem aparece na tela informando o erro 

cometido. Quando nenhum erro é encontrado, o cálculo é efetuado e o resultado é exibido na própria caixa de 

texto da incógnita calculada. 
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Figura 1: Fluxograma de estruturação básica dos formulários. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÕES 

Ao iniciar o software, o menu inicial é carregado com as opções de programas de cálculos de tópicos 

diferentes. No momento, já foram desenvolvidos formulários capazes de calcular Perda de Carga Contínua, 

Perda de Carga Localizada, Perda de Carga com Distribuição ao Longo do Percurso, Condutos Interligados em 

Série e em Paralelo e Redes de Distribuição de Água. A Figura 2 a seguir ilustra a composição do Flow. 

Figura 2: Escopo do Flow.
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Os tópicos abordados pelo software serão apresentados e discutidos a seguir. A Figura 3 mostra a tela inicial 

do programa. 

Figura 3: Tela inicial do Flow. 

 

● Perda de Carga Contínua 

O formulário de Perda de Carga Contínua permite que o usuário escolha entre a fórmula de Hazen-Williams 

ou a fórmula de Darcy-Weisbach (conhecida também como fórmula universal) para este cálculo. Em seguida, ele 

deve informar a incógnita do problema em questão, que pode ser coeficiente, vazão, diâmetro, comprimento ou 

perda de carga. Caso a fórmula selecionada tenha sido Hazen-Williams é possível escolher um coeficiente 

através de um banco de dados, clicando no botão Procurar.  

Figura 4: Formulário de Perda de Carga Contínua.  
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● Perda de Carga Localizada 

Com o formulário de Perda de Carga Localizada é possível realizar cálculos através dos métodos dos 

comprimentos equivalente ou da fórmula geral. No primeiro caso, o usuário insere os dados de acordo com o 

problema e pode acessar um banco de dados de comprimentos equivalentes a perdas localizadas para tubos com 

o diâmetro em questão. Nele é possível selecionar as peças e informar as respectivas quantidades. O 

comprimento equivalente é então calculado e usado para os cálculos do programa. 

No segundo caso, o usuário determina a quantidade de trechos do sistema, devendo informar para cada um 

deles seu diâmetro, velocidade ou vazão e o coeficiente “K”. Este coeficiente pode ser pesquisado através de um 

banco de dados em outro formulário, onde o usuário seleciona as peças do trecho e informa as respectivas 

quantidades.  

A diferença entre os métodos neste programa é que no método dos comprimentos equivalentes as incógnitas 

podem ser a perda de carga, o comprimento ou a vazão. Já no método que utiliza a fórmula geral de perda 

localizada, somente é possível calcular a perda de carga do sistema.  

Figura 5: Formulário de Perda de Carga Localizada. 

 

● Perda de Carga ao Longo do Percurso 

O formulário de Perda de Carga ao Longo do Percurso foi desenvolvido para as situações onde a vazão do 

sistema pode ser considerada como uniformemente distribuída ao longo do conduto, a chamada vazão de 

distribuição em marcha. Esse é o caso das redes de abastecimento de água e sistemas de irrigação, onde 

normalmente existem várias derivações de água do conduto principal. O cálculo da perda de carga neste caso 

considera as vazões de montante (QM) e de jusante (QJ). O funcionamento deste formulário se assemelha ao 

formulário de Perda de Carga Contínua.  
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Figura 6: Formulário de Perda de Carga ao Longo do Percurso. 

 

 

● Condutos interligados em série e paralelo 

Os condutos em série se referem a tubulação formada por trechos de características distintas interligadas nas 

extremidades e que conduzem a mesma vazão. Já os condutos em paralelo são aqueles cujas extremidades de 

montante estão reunidas num mesmo ponto, assim como as extremidades de jusante estão em outro ponto 

(BAPTISTA e COELHO, 2010). A Figura 7 ilustra ambos tipos de ligações. 
 

Figura 7: Condutos interligados em série e paralelo. 

 

 

 Apesar da diferença entre esses tipos de conexões, a interação do usuário com o software em ambos os casos 

é a mesma. A quantidade de trechos e suas características são informadas em ambos os casos, que em seguida 

retornarão o valor da perda de carga total do sistema, conforme apresenta a Figura 8.    
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Figura 8: Formulário de Condutos Interligados em Série e Paralelo. 

 

● Redes de Distribuição de Água 

As redes de distribuição de água são condutos interligados destinados a distribuir água ao longo do seu 

percurso. Este formulário permite realizar cálculos de dois tipos de classificações de redes de distribuição: as 

ramificadas e as em anéis (ou malhadas). A Figura 9 ilustra um caso de rede ramificada e um caso de rede 

malhada. O formulário de rede ramificada requer que o usuário informe os dados do sistema, como o coeficiente 

de perda de carga da tubulação, sua vazão unitária, a quantidade de trechos e suas respectivas informações. A 

saída desta rotina é um quadro que pode ser salvo em um arquivo do tipo PDF. O formulário de rede em anel 

opera de maneira similar.  

Figura 9: Exemplos de casos de rede ramificada e rede malhada. 
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Figura 10: Formulário de Rede Ramificada e Rede em Anéis. 

 

CONCLUSÕES 

O software Flow é uma ferramenta de interface intuitiva que facilita e simplifica sua utilização. Com ele, é 

possível realizar cálculos hidráulicos com resultados precisos e confiáveis de maneira mais rápida, reduzindo 

consideravelmente o tempo gasto nas resoluções e eliminando possíveis erros de cálculos. Essa ferramenta 

computacional é capaz de realizar cálculos de Perda de Carga Contínua, Perda de Carga Localizada, Perda de 

Carga com Distribuição ao Longo do Percurso, Condutos Interligados em Série e em Paralelo e Redes de 

Distribuição de Água. A perspectiva para esta ferramenta é que ela irá abranger também os tópicos sobre 

Sistemas de Condutos Forçados, Instalações de Recalque, Associação de Bombas em Série e em Paralelo, Golpe 

de Aríete e dimensionamento de canais.    
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RESUMO 

Neste artigo apresenta-se o resultado de um estudo experimental inerente a aplicação da Equação de Hazen-

Williams (1903-1920), com base em uma serie de dados medidos em um trecho de rio de aproximadamente cem 

metros de extensão em uma seção de monitoramento de aproximadamente dez metros de largura superficial e 

profundidade máxima da ordem de dois metros, existente no bairro de Chápeu D’Uvas em Juiz de Fora (MG). 

Na seção de monitoramento, foram realizadas 28 campanhas de medições que proporcionaram o provimento dos 

dados necessários para a realização do trabalho.  

O estudo mostrou que a influência das variáveis declividade e raio hidráulico impacta substancialmente na 

redução do coeficiente C da equação de Equação de Hazen-Williams e se sobrepõem a influencia da variação 

da granulometria do material do leito na redução do coeficiente de perda de carga (C) da Equação de Hazen-

Williams e consequentemente no aumento da perda de carga. Ademais, através do emprego de uma função 

objetivo foi possível definir que os melhores valores para o coeficiente de perda de carga (C) da equação de 

Equação de Hazen-Williams para o rio Paraibuna de acordo com a base de dados empregada no estudo deve 

ficar entre 32 e 50 e o valor que gera a menor diferença percentual relativa entre a perda de carga unitária medida 

e a calculada é 47. Com um coeficiente de correlação de 0,90 foi possível estabelecer uma equação analítica que  

permite estimar o coeficiente (C) da equação de Equação de Hazen-Williams em função da velocidade de 

cisalhamento (U*) e da velocidade média do escoamento (U). 

 

1.INTRODUÇÃO 

 A abordagem do problema da resistência hidráulica em escoamentos com superfície livre pode ser realizada 

através de dois tipos de equações: as que consideram a fronteira do escoamento constituída por leitos rígidos e 

aquelas que consideram o leito aluvional propenso a sistemáticas alterações.  

No caso dos escoamentos com superfície livre em que o leito do curso d’água é do tipo aluvional, alguns 

autores, como Garde & Raju (1985) e Simons & Senturk (1992), ainda consideram que os estudos podem ser 

abordados de duas maneiras: métodos que lidam com a resistência global oferecida pelo escoamento e métodos 

que consideram que uma parte da resistência é oferecida pelo grão e outra parte é atribuída às resistências de 

formas devido às ondulações do leito. Para o primeiro caso, a equação atribuída a Hazen-Williams (1903-1920) 

citada em Azevedo Neto (2007) pode ser empregada na determinação da resistência ao escoamento. 

Embora originada a partir da experimentação, a fórmula de Hazen-Williams foi consagrada pela tradição de 

bons resultados e pela simplicidade de uso. Conforme explicado por Azevedo Netto (2007), em seu Manual de 

Hidráulica, ela há de permanecer em uso no meio dos engenheiros, ainda que exista uma campanha pelo 

abandono das fórmulas empíricas e tentativas de persuasão ao uso de outros métodos científicos de predição da 

resistência ao escoamento 

A busca por uma equação para a descrição da resistência ao escoamento tem origem no século XVIII Chézy, 

em 1769, tentou pela primeira vez, exprimir algebricamente a resistência ao longo de um conduto. Ao longo do 

tempo foram propostas, com o mesmo objetivo, inúmeras fórmulas. Para exemplificar tamanha diversidade o 

autor Azevedo Netto (2007) em seu Manual de Hidráulica cita a ocorrência de pelo menos quarenta fórmulas 

para a estimativa da perda de carga. Em trabalho relativamente recente Frank (2013) faz a apresentação de pelo 

menos dez equações de resistência ao escoamento destacando entre elas a equação de Chézy (1769); Darcy 

(1855); Manning (1895); Manning-Strickler (1923); Keulegan (1938) e a equação de Hazen-Williams (1903-
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1920). Por fugir dos objetivos deste artigo apenas a equação de Hazen-Williams será apresentada. É importante 

destacar que todas as equações supracitadas são dedicadas à estimativa ao escoamento para leitos rígidos. 

Ainda Segundo Azevedo Netto (2007) a Fórmula de Hazen-Williams pode ser usada satisfatoriamente para 

qualquer tipo de conduto e de material. Seja em condutos livres ou forçados, conduzindo água ou esgoto. Os 

autores basearam-se em diversos tipos de materiais para o estabelecimento da fórmula: aço, cimento, chumbo, 

estanho, ferro fundido, latão, madeira, tijolo e vidro. Todavia segundo Batista e Lara (2010) a equação de Hazen-

Williams é usada para transporte de água somente e para conduto circular. Como se observa, mesmo com o 

reconhecimento já consagrado, ainda existe algumas controvérsias quanto à aplicação da equação de Hazen-

Williams para rios e foram essas razões que motivaram Frank (2013) a estudar a sua aplicabilidade a um estudo 

de caso no rio Paraibuna no bairro de Chapéu D’ Uvas no município de Juiz de Fora (MG). 

2.OBJETIVOS 

Estudar o emprego da equação de Hazen-Williams em um estudo de caso real, apoiado em 28 campanhas de 

medições hidráulicas. Seu coeficiente de resistência foi ajustado para um trecho do rio Paraibuna, localizado 

bairro de Chapéu D’uvas, pertencente ao município de Juiz de Fora / MG. E objetivou-se ainda avaliar as 

variáveis intervenientes na variação do coeficiente C da Equação de Hazen-Williams. 

3.JUSTIFICATIVAS PARA O USO DA EQUAÇÃO HAZEN-WILLIAMS NO RIO PARAIBUNA 

Na referência Azevedo Neto (2007) observa-se que na grande maioria das equações de resistência a perda de 

carga unitária (J) pode ser escrita na forma 
mDnVJ  na qual (); (n) e (m) são valores numéricos  e os 

demais termos são a perda de carga unitária (J); a velocidade (V) e o diâmetro do conduto (D). A perda de carga 

unitária (J) corresponde a razão entre a perda de carga total entre duas seções consecutivas do escoamento pela 

distância de separação entre elas. Darcy (1855) “apud” Azevedo Neto (2007) foi um dos primeiros a investigar e 

associar a variação da perda de carga com o envelhecimento das tubulações. Depois de Darcy surgiu-se no 

mínimo um critério para a escolha de uma equação de perda de carga em função do expoente da velocidade e do 

diâmetro, tal como se apresenta na expressão 
mDnVJ  . Na qual o expoente “n” é função 

predominantemente do grau de turbulência do escoamento e varia entre 1,70 e 2,0. Ainda segundo estudos de 

Darcy uma equação de perda de carga apresenta-se como teoricamente correta quando a soma dos expoentes da 

velocidade (n) com o expoente do diâmetro (m) na equação sobredita iguala-se a três. 

Para Sampaio et al (2007) o trabalho de Hazen-Williams (equação 1) resultou de um estudo estatístico 

cuidadoso no qual foram considerados os dados experimentais disponíveis, obtidos anteriormente por um grande 

número de pesquisadores, além de observações próprias. Segundo os autores, a expressão determinada é 

teoricamente correta, pois a soma do expoente da velocidade (n) com o expoente do diâmetro (m) é 3,02 cuja 

diferença com o valor teórico pode ser considerada desprezível. 

Para a aplicação da Equação de Hazen-Williams foram consideradas pelo menos três simplificações: 

escoamento permanente e uniforme e foram negligenciados os efeitos de compressibilidade estes são apenas 

alguns dos conceitos essenciais para a compreensão da dinâmica dos escoamentos com superfície livre. Além 

desses, para a classificação dos escoamentos em condutos livres ou forçados, dentre outros, consideram-se 

também a pressão reinante no conduto, a trajetória dos escoamentos, a direção na trajetória das partículas, a 

variação no tempo e o número de dimensões envolvidas no fenômeno. 

No que diz respeito à pressão reinante no conduto, o escoamento pode ser considerado como em conduto 

forçado ou livre. No primeiro caso, a pressão é sempre diferente da atmosférica. Portanto, o conduto deve ser 

fechado, como nas tubulações de recalque e sucção das bombas. Há também a necessidade de o fluido trabalhar 

a seção plena pressionando os contornos do conduto. Já no escoamento em conduto livre, a pressão na superfície 

do líquido coincide com a atmosférica, permitindo que o conduto seja aberto, como ocorre nos canais fluviais, ou 

fechado, como nas redes de coleta de esgoto sanitário. 

Quanto ao espaço, os escoamentos podem ser classificados em uniforme, em que o vetor velocidade é 

constante em módulo, direção e sentido, ao longo do espaço do trecho considerado, para qualquer instante. Já no 

caso do escoamento variado é encontrada alteração no módulo, direção e sentido do vetor velocidade. 

Mais usual nos estudos em condutos forçados a direção na trajetória das partículas também é analisada na 

categorização dos escoamentos, criando a diferença entre escoamento laminar e turbulento. O fluxo laminar é 

aquele em que várias camadas do líquido se movem sem perturbação e as forças viscosas do escoamento se 
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sobrepõem às forças de inércia. O escoamento turbulento, por sua vez, apresenta partículas do líquido com 

trajetórias irregulares, o que causa transferência da quantidade de movimento de uma parte a outra do fluido. 

Para particularizar se o escoamento é laminar ou turbulento recorre-se ao número de Reynolds do escoamento, 

que expressa num adimensional a relação entre as forças de inércia e as forças viscosas.  

No caso do escoamento com superfície livre ainda pode ser citada mais uma classificação mais usual para 

este tipo de escoamento baseada na energia disponível para o transporte. De acordo com esta classificação surge 

mais de um regime de escoamento, que para efeito comparativo lança-se mão do número de Froude, um 

adimensional que representa uma relação entre as forças de inércia e as forças gravitacionais. Quando o 

adimensional é igual a unidade tem-se o equilíbrio entre as forças de inércia e as forças gravitacionais. Quando 

as forças gravitacionais predominam em relação as forças de inércia o adimensional torna-se menor do que a 

unidade e diz-se que o regime de escoamento é fluvial. Do contrario, quando as forças de inércia predominam 

em relação as forças gravitacionais o adimensional é maior do que a unidade surgindo o chamado regime 

torrencial. 

Em relação às características hidráulicas do escoamento ao longo do tempo, os escoamentos qualificam-

se em permanentes e transitórios. No regime permanente não há variação das propriedades do escoamento com o 

tempo. Opostamente, os escoamentos transitórios apresentam variação das propriedades do escoamento com o 

tempo. Obviamente, no caso dos escoamentos em rios e galerias de águas pluviais o escoamento é permanente 

apenas se a escala de observação com o tempo for de curta duração.  

A Equação de Hazen-Williams (1903-1920) apud Baptista e Lara (2010) apesar de concebida na primeira 

metade do Século XX vem sendo usada ainda hoje nos estudos de perda de carga (equação1). Mesmo tendo 

ampla aplicação em escoamentos em condutos forçados, será utilizada neste artigo para a estimativa da perda de 

carga em um escoamento com superfície livre. No rio Paraibuna no bairro de Chapéu d’Uvas em Juiz de Fora 

(MG). 
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                                                                                                                        Equação (1) 

Na equação 1 tem-se a representação da perda de carga unitária (J); em função do diâmetro do conduto (D) 

da vazão do escoamento (Q) e do coeficiente de perda de carga (C). Na equação 1 as unidades estão no sistema 

internacional e a perda de carga unitária (J) é um número adimensional.  

Além de se considerar o escoamento permanente e uniforme e não se considerar os efeitos de 

compressibilidade a equação 1 sofreu ligeira alteração fazendo-se uso do conceito de diâmetro hidráulico (DH), 

este empregado para adequar a dimensão linear do escoamento em conduto forçado de seção circular, 

representada pelo diâmetro (D) à dimensão linear do escoamento em conduto livre neste caso traduzida pela 

relação de 4 vezes o raio hidráulico. Assim a equação 1 se manipulada convenientemente usando o conceito do 

diâmetro hidráulico pode ser reescrita na forma da equação 2, em função do raio hidráulico RH (FRANK,2013). 
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          Equação (2) 

Na equação 2 o coeficiente de perda de carga (C) depende da natureza e da qualidade do material utilizado 

nas paredes dos tubos, bem como da água transportada (BAPTISTA, LARA, 2010). Para que a fórmula de 

Hazen-Williams tenha uma aplicação criteriosa é preciso cautela na adoção do coeficiente de perda de carga (C). 

A escolha inadequada desse parâmetro ou a fixação de um valor médio invariável diminui a precisão da equação.  

Ao se focalizar a Equação de Resistência de Hazen-Williams nota-se que para o caso do escoamento 

permanente e uniforme a determinação do coeficiente de perda de carga é relativamente simples bastando, para 

tanto, fazer as medições para a determinação dos parâmetros envolvidos, como foi feito neste trabalho. O 

problema ganha complexidade quando a característica do escoamento deixa de ser uniforme ou quando o leito é 

móvel, razão porque diversos fatores interferem no coeficiente destacando as deformações do leito e a descarga 

de sedimentos transportada pelo curso d’água (COIDO E NAKAHARA, 1996). Neste artigo apresentam-se uma 

alternativa para a determinação do coeficiente de perda de carga da Equação de Hazen-Williams. No decorrer 

dos estudos foi possível estabelecer que com a base de dados aplicada o melhor valor a ser adotar para o 
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coeficiente de perda de carga (C) da Equação de Hazen-Williams para o caso do rio Paraibuna na seção de 

Chapéu d’Uvas é aquele igual a 47. 

4.0 MATERIAIS E MÉTODOS  

A bacia do Paraibuna (figura 1) é constituída de três rios fundamentais: o Paraibuna, o Cágado e o 

Peixe. O Paraibuna nasce na serra da Mantiqueira, a 1.200 metros de altitude, e, após o percurso de 166 

quilômetros, encontra o rio Paraíba do Sul, a 250 metros de altitude. Segue, então, no sentido noroeste – sul - 

sudoeste, recebendo pequenos afluentes. Seus principais afluentes são o rio Preto e rio do Peixe.  

Logo que recebe o rio Preto, o curso do Paraibuna passa a acompanhar a estrada de ferro Rede 

Ferroviária Federal S.A. Assim, se torna o limite natural entre os estados de Minas Gerais e Rio de Janeiro.  

Ao descer a escarpa da Mantiqueira, o Paraibuna passa a ter uma declividade em seu alto curso. Entre 

Chapéu D’Uvas e o centro de Juiz de Fora, região que recebe a seção e o trecho deste estudo, o rio apresenta 

pequena declividade. Contudo, em alguns pontos as características se alteram devido às formações rochosas. A 

calha natural do rio em Chapéu D’Uvas mede 10 metros aproximadamente (CESAMA, 2012). 

As ribanceiras do Paraibuna são levemente inclinadas, baixas, argilosas e cobertas de vegetação. Seu 

leito é formado de pedra, areia, saibro e material sílico-argiloso. 

Figura 1 - Bacia do rio Paraibuna com seus principais rios e municípios. Fonte: (CESAMA, 2012) 

 

O trecho em estudo apresenta pouco mais de 100 metros de extensão e se encontra no Distrito de Chapéu de 

d’Uvas, no município de Juiz de Fora (MG). Para a determinação da declividade da linha d’água contava-se com 

03 (três) réguas limnimétricas: duas a montante da seção e uma a jusante. Esta já existia quando da 

materialização do trecho em estudo e pode, em caso de conveniência, ser usada para a definição da curva chave. 

A seção de monitoramente fica a 3 (três) quilômetros a jusante da represa de mesmo nome e tem largura de 

aproximadamente 10 (dez) metros. Suas seções transversais apresentam forma que se assemelham a geometria 

retangular. Para a realização do monitoramento, a seção transversal foi dividida em 08 (oito) verticais 

(FRANK,2013; PAIVA & MENDES,2010). 

Para o desenvolvimento do trabalho foram realizadas 28 (vinte e oito) campanhas de medições. Em todas as 

campanhas, determinaram-se a declividade da linha de água, a velocidade média de escoamento e a batimetria da 

seção. Através dos dados obtidos em campo, viabilizou-se a obtenção dos parâmetros necessários à aplicação da 

Equação de Hazen-Williams (1903-1920), consequentemente, foi possível ajustar o melhor coeficiente de perda 

de carga (C). A metodologia pode ser sistematizada nos seguintes passos: 
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1. Determinação da velocidade: a velocidade do fluido foi estabelecida pela técnica de igual incremento de 

largura, que consiste em subdividir a seção de monitoramento em subseções, pelo estabelecimento de verticais 

de medidas espaçadas convenientemente na seção transversal do curso de água (CARVALHO, 1994). A medida 

da velocidade foi viabilizada pelo uso do molinete fluviométrico. 

2. Determinação da declividade da linha de água: a declividade foi estabelecida pela diferença de cotas entre 

duas réguas limnimétricas, uma instalada a montante e outra a jusante da seção de monitoramento. 

3. Determinação do raio hidráulico: em cada campanha de medições realizava-se a batimetria da seção. Uma 

vez obtida a batimetria da seção, o cálculo do raio hidráulico foi facilmente viabilizado pela razão entre a área da 

seção e seu perímetro molhado este viabilizado pelo desenho da seção em escala após as informações da 

batimetria. 

4. Definição da função objetivo: com o objetivo de determinar o coeficiente de perda de carga (C) a ser 

utilizado na Equação de Hazen-Williams (1903-1920), buscando-se produzir valores estimados para as perdas 

de cargas unitárias mais próximas das medidas no rio Paraibuna adotou-se uma função objetivo. Inicialmente 

foram arbitrados valores para o coeficiente de perda de carga e, posteriormente, calculava-se a perda de carga 

unitária inerente ao valor arbitrado. A perda de carga unitária calculada foi comparada à medida pela diferença 

percentual relativa em cada campanha, o que viabilizou encontrar o melhor coeficiente de perda de carga para 

a base de dados do rio Paraibuna. Os resultados desta operação estão apresentados no gráfico da figura 2. 

 

5. RESULTADOS E DISCUSSÕES 

A tabela 1 apresenta o inventário das informações obtidas para a determinação do coeficiente de perda de 

carga da Equação de Hazen -Williams. Os dados foram coletados pela realização de 28 campanhas de medições 

na calha do rio Paraibuna. No quadro 1 abaixo apresenta-se o extrato dos valores máximos médios e mínimo 

dos dados coletados que impactam diretamente o cálculo do coeficiente de perda de carga (C). Nota-se que a 

perda medida, adotada como a declividade da linha d’ água, apresenta valor máximo médio e mínimo 

respectivamente igual a 9,73; 7,34 e 4,82. O raio hidráulico apresenta valor máximo médio e mínimo, 

respectivamente, igual a 1,20; 1,01 e 0,70. A vazão apresenta valor máximo médio e mínimo respectivamente, 

igual a 13,67; 10,10 e 4,76.  

Quadro 1- Extrato das informações da Tabele 1 

variações  

Q Jlocx10
-4

 A P RH B yh 

(m³/s) (m/m) (m²) (m) (m) (m) (m) 

Máximo 13,67 9,73 14,00 11,70 1,20 9,40 1,60 

Médio 10,10 7,34 10,49 10,23 1,01 8,51 1,22 

Mínimo 4,76 4,82 5,70 8,40 0,70 6,90 0,80 

As informações foram usadas na determinação do coeficiente de perda de carga (C). Para tanto, procedeu-se 

da seguinte maneira: 

Combina-se valores arbitrados para C com os parâmetros coletados Q(m3/s), RH (m) na equação 2 e chega-se à 

perda de carga teórica ou calculada ( ) para cada campanha.  

 Após calculada a perda de carga teórica calculava-se a diferença percentual relativa, em valores absolutos, 

pela equação 3 entre a perda de carga medida em campo ( ) e esta perda de carga teórica calculada ( ). A 

perda de carga medida foi adotada pela declividade da linha d’água do trecho no qual se estabeleceu a seção de 

monitoramento, o qual é dotado de três réguas limnimétricas sendo que duas delas distanciadas entre si de 

aproximadamente 100 metros possibilitou determinar a declividade da linha d’água. Os resultados desta 

operação estão resumidos no gráfico da figura 2. No qual se nota que é possível chegar ao valor para o 

coeficiente de perda de carga (C) igual a 47 que corresponde a diferença percentual relativa mínima de 

aproximadamente 35%.  

 

        Equação (3) 
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Observa-se pela equação [3] empregada para descrever analiticamente a diferença percentual relativa entre os 

valores medidos e calculados que, de fato, há a possibilidade de se encontrar realmente um único valor adequado 

para o coeficiente de perda de carga (C) da Equação de Hazen-Williams para as características do rio 

Paraibuna. Se os valores calculados para a perda de carga teórica forem muito menores que os valores medidos, 

o gráfico da diferença percentual relativa tende a uma assíntota horizontal em 100%, 

Observa-se na figura 2 que há tendência de redução da diferença percentual relativa para valores de C 

arbitrados entre 32 e 50 e o aumento desta diferença para valores de C arbitrados superior a 50. Observa-se ainda 

que a curva que representa a diferença percentual relativa tende a horizontalidade e tende a estabilizar a 

diferença percentual relativa para valores de C que vão até cerca de 290 e uma nova tendência de redução da 

diferença para valores de C superior a 290. Entretanto os valores de referência para o coeficiente de perda de 

carga (C) da Equação de Hazen-Williams citados na literatura revelam que C atinge o valor máximo de 140 

sinalizando, portanto, que valores de C superiores a 290 para o rio Paraibuna serão inadequados. (AZEVEDO 

NETO, 2007) 
Tabela 1 - Dados medidos no rio Paraibuna 

Nº 

Q  Jlocx10
-4

 A P RH B yh  

Nº 

Q  Jlocx10
-4

 A P RH B yh 

(m³/s) (m/m) (m²) (m) (m) (m) (m) (m³/s) (m/m) (m²) (m) (m) (m) (m) 

1 12,15 5,89 11,6 11,3 1,0 9,5 1,2 15 9,11 7,89 9,49 9,72 0,98 8,50 1,12 

2 12,99 4,92 13,6 11,2 1,2 8,8 1,5 16 7,83 7,79 7,04 8,80 0,80 7,80 0,90 

3 10,72 4,92 11,5 10,1 1,1 8,4 1,4 17 13,29 8,91 11,97 11,20 1,07 9,40 1,27 

4 10,75 5,02 10,3 9,7 1,1 8,1 1,3 18 9,77 7,89 11,02 10,66 1,03 9,30 1,19 

5 11,64 8,09 13,3 10,7 1,2 8,3 1,6 19 9,40 7,89 9,25 9,52 0,97 8,30 1,12 

6 12,56 7,07 12,0 10,6 1,1 8,3 1,4 20 9,47 9,73 9,73 9,91 0,98 8,80 1,11 

7 12,78 7,07 12,3 10,8 1,1 8,6 1,4 21 8,97 6,86 9,97 10,26 0,97 8,80 1,13 

8 13,35 7,28 14,0 11,7 1,2 9,0 1,6 22 8,97 7,89 9,84 10,11 0,97 8,80 1,12 

9 11,48 5,94 13,5 11,4 1,2 9,0 1,5 23 9,54 8,81 10,65 10,32 1,03 8,80 1,21 

10 13,67 6,04 13,1 11,5 1,1 8,7 1,5 24 9,61 8,91 10,49 10,02 1,05 8,50 1,23 

11 7,86 6,86 8,7 9,6 0,9 8,0 1,1 25 8,96 7,89 10,37 10,25 1,01 8,80 1,18 

12 4,76 4,82 5,7 8,4 0,7 6,9 0,8 26 9,57 7,80 10,63 10,40 1,02 9,20 1,16 

13 7,65 7,48 6,7 8,7 0,8 7,0 1,0 27 9,90 8,70 9,90 11,50 0,86 9,20 1,08 

14 6,69 7,99 6,9 8,8 0,8 7,4 0,9 28 11,40 7,80 11,40 10,25 1,11 9,20 1,24 

Q: Vazão ; Jloc: Perda de carga medida ; A: Área da seção transversal ; P: Perímetro molhado ; Rh: Raio 

hidráulico da Seção; B: Largura da seção transversal; ; yh: Profundidade hidráulica (Corresponde a razão entre 

a área da seção transversal pela largura). 

O gráfico da figura 3 mostra a relação entre o coeficiente de perda de carga (C) da Equação de Hazen-

Williams e a rugosidade relativa do (Di/RH), na qual, i  - assume os valores de 50; 65; 84 e 90 e identifica a 

classe granulométrica do material do leito e busca-se apreciar os efeitos da rugosidade na perda de carga. Ao 

observar os gráficos na figura 3, nota-se nítida tendência de redução do coeficiente C com o aumento da 
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rugosidade relativa. Observa-se que a relação (Di/RH) aumenta pelo aumento da granulometria ou pela redução 

do raio hidráulico, o que sinaliza, portanto, que no caso do rio Paraibuna a redução no coeficiente de perda de 

carga (C) da Equação de Hazen-Williams, é mais impactada pela redução do raio hidráulico. Ainda na figura 3 

nota-se que o coeficiente C da Equação de Hazen-Williams cresce com o aumento da granulometria do material 

do leito, para certo valor fixo do raio hidráulico. Isso pode levar a importante conclusão prática no que se refere 

à aplicação da equação de Hazen-Williams aos escoamentos em condutos livres de leito rígido, como nas 

galerias de águas pluviais. Neles, há maior possibilidade de controle dos contornos geométricos para a fixação 

do raio hidráulico e da rugosidade, majorando a possibilidade de fixação de um valor único para o C. 

Figura 2 – Diferença percentual relativa entre a perda de carga medida e a estimada para diferentes valores de C 

 
 

Figura 3 – Variação de C com a rugosidade relativa 

 

Observa-se na figura 4 que o coeficiente de perda de carga (C) da Equação de Hazen-Williams reduza com 

o aumento do adimensional (U*/U), que traduza os efeitos da turbulência do escoamento na perda de carga. 

Neste adimensional a velocidade de cisalhamento (U*) é calculada pela equação 4 em função do raio hidráulico 

(RH); da gravidade (g) e da declividade da linha d’ água (S) e “U” é a velocidade média do escoamento. 
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S.HRg.U*           Equação (4) 

A equação 4 mostra que a velocidade de cisalhamento pode aumentar mesmo com a diminuição do raio 

hidráulico em virtude da sua dependência também da declividade. Ao se apreciar a equação de Hazen-Willians, 

expressa pela equação 2, compreende-se que a perda de carga unitária aumenta com a redução do coeficiente C. 

Tais resultados corroboram os cálculos pela relação 
08,1

)U*U(159,3C


  e mostram que a influência das 

variáveis declividade e raio hidráulico influenciam substancialmente na redução do coeficiente C da equação de 

Equação de Hazen-Williams e se sobrepõem à variação da granulometria do material do leito na redução do 

coeficiente de perda de carga (C) da Equação de Hazen-Williams e, consequentemente, no aumento da perda 

de carga. Ademais a relação apresentada no gráfico da figura 4 pode ser usada como primeira aproximação para 

calcular o coeficiente C da Equação de Hazen-Williams em virtude do bom ajuste traduzido pelo coeficiente 

correção igual a 0,90. 

 

Figura 4 – Cálculo o coeficiente de perda de carga (C) em função de U*/U 

 

6.CONCLUSÃO 

Os valores do Coeficiente C da equação de Hazen-Williams são reduzidos com o aumento da rugosidade 

relativa (Di/RH). 

Os valores do Coeficiente C da equação de Hazen-Williams são reduzidos com o aumento da rugosidade 

relativa (U*/U). 

Foi observado que a influência das variáveis declividade e raio hidráulico impactam substancialmente na 

redução do coeficiente C da equação de Equação de Hazen-Williams e se sobrepõem a variação da 

granulometria do material do leito na redução do coeficiente de perda de carga (C) da Equação de Hazen-

Williams e consequentemente no aumento da perda de carga. 

Foi encontrada ótima correlação entre o parâmetro adimensional de turbulência (U*/U) e o coeficiente de 

perda de carga (C) da Equação de Hazen-Williams para o rio Paraibuna. 
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Para o estudo de caso ora abordado, através de uma função objetivo, concluiu-se que o melhor valor a ser 

indicado para o C (no rio Paraibuna) é C = 47, cuja diferença percentual relativa entre o valor medido e o 

calculado é igual a 34,79%. 

Por fim, acredita-se que a metodologia adotada neste trabalho pode ser estendida a outros cursos de água com 

características semelhantes àquelas do trecho do rio Paraibuna, em que se desenvolveu este estudo de caso. 
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RESUMO 
A região do sudeste do Brasil vivenciou durante os verões de 2013 a 2015 uma baixa histórica nos índices 

pluviométricos, que em conjunto com diversos fatores como o aumento da demanda de água e a má gestão os 
recursos hídricos desencadeou o que muitos chamaram de “crise hídrica”. Este estudo teve como objetivo avaliar 
tendências no comportamento da precipitação total mensal na bacia do rio Paraíba do Sul. Para isso foi utilizado 
o teste de Mann-Kendall e para estimar a magnitude da variação da precipitação o estimador de Sen’s Slope. 
Esses testes foram aplicados nas séries de dados de 220 estações pluviométricas distribuídas ao longo da bacia 
do rio Paraíba do Sul. Observou-se o aumento da precipitação em 17 estações e em contrapartida a diminuição 
da precipitação em 17 estações, as demais não apresentaram significância estatística. A espacialização do 
resultado demonstrou que a diminuição da precipitação total mensal foi maior do que a de aumento. Por fim, 
concluiu-se que a ocorrência de regiões em que houve diminuição da chuva foram mais elevadas do que aquelas 
com aumento. 

 

INTRODUÇÃO 
Mudanças no clima e a ocorrência de eventos extremos são assuntos que vem atraindo a atenção de diversos 

estudos ao redor do mundo. A ocorrência desses podem influenciar diversas áreas como a agricultura, a gestão 
de recursos hídricos e, o mais importante, afetam a qualidade de vida da população exposta (CHEN et al., 2017). 
Sob essa ótica, entender a distribuição temporal e espacial da precipitação, que é uma das variáveis mais 
importantes em estudos hidrológicos, é de suma importância para a gestão de recursos hídricos, de modo que 
auxiliam nas tomadas de decisões em casos de eventos críticos de seca ou cheia. (CHATTERJEE et al., 2016; 
ZHAO et al., 2018). 

No final do ano de 2013 o sudeste do Brasil vivenciou a maior estiagem dos últimos 55 anos (NOBRE et al., 
2016), onde os índices pluviométricos foram abaixo da média histórica dessa região. Este comportamento atípico 
da variável precipitação em conjunto com o crescimento da demanda de água nos centros urbanos, uma gestão 
de recursos hídricos ineficiente e a falta de consciência da população desencadeou uma crise hídrica na região 
sudeste do Brasil (MARENGO et al., 2015; NOBRE et al., 2016). 

Marengo et al. (2015) e Nobre et al. (2016) estudaram os impactos e as características do período de seca 
vivenciados nos anos de 2014 e 2015 em especial sobre a região metropolitana de São Paulo. Eles observaram 
que as condições climáticas que influenciaram os baixos índices pluviométricos na região sudeste estavam 
relacionadas a alteração da circulação atmosférica, que ocorreu devido a influência de um anticiclone anômalo 
que teve início nos primeiros dias do mês de janeiro de 2015 sobre o Oceano Atlântico subtropical. Marengo et 

al. (2015) concluíram que os problemas relacionados a falta de água, principalmente na região metropolitana de 
São Paulo, não resultam apenas das variáveis climáticas, mas também pela falta de eficiência no gerenciamento. 

OBJETIVO 
Este estudo teve como objetivo avaliar tendências no comportamento da precipitação total mensal de 220 

estações pluviométricas distribuídas ao longo da bacia do rio Paraíba do Sul.  

MATERIAIS E MÉTODOS 
A área de estudo foi a bacia hidrográfica do rio Paraíba do Sul, que está localizada na região sudeste do 

Brasil entre as latitudes 20º26’S e 23º38’S e as longitudes 41º00’O e 46º25’O. Ela possui área de drenagem de 
aproximadamente 62.074 km² e uma grande densidade populacional tendo cerca de 17.634.301 habitantes. A 
bacia engloba de forma integral ou parcial, 39 munícipios no estado São Paulo, 57 no estado Rio de Janeiro e 88 
no estado de Minas Gerais, contabilizando um total de 184 municípios (AGEVAP, 2012; INEA, 2014). O limite 
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da bacia juntamente com os limites de atuação de cada comitê da bacia do rio Paraíba do Sul se encontra na 
Figura 1. 

 
Figura 1:  Localização da região hidrográfica da bacia do rio Paraíba do Sul. Fonte: Autoria Própria. 

 

A região da bacia do rio do Paraíba do Sul possui uma grande concentração de indústrias, diversas pequenas 
centrais hidrelétricas (PCHs) e ainda conta com a transposição do rio Paraíba do Sul para o rio Guandu, que 
possui grande importância para a região metropolitana do Rio de Janeiro devido a sua contribuição para geração 
de energia elétrica e para o abastecimento. (AGEVAP, 2012; INEA, 2014). 

O clima predominante na bacia é o subtropical quente, com temperaturas médias anuais entre 18ºC e 28ºC. O 
período onde ocorrem os maiores volumes de chuvas é o verão, entre dezembro e janeiro, já o período de seca 
(baixo índice pluviométricos) ocorre entre os meses de maio a julho (AGEVAP, 2014). 

De acordo com Andrade et al. (2015) o uso e cobertura do solo predominante é a classe pastagem, que 
corresponde cerca de 60% do total da bacia. Entretanto, eles observaram que apenas 12% da área corresponde a 
classe floresta, que mesmo sendo reduzida e estando localizadas basicamente em unidades de conservação e em 
locais de difícil acesso, as áreas de floresta ainda sofrem com atividades como desmatamentos e queimadas 
(AGEVAP, 2014). 

Na figura 2, se encontra o fluxograma das etapas de aquisição dos dados e processamento dos mesmos. Os 
dados pluviométricos foram obtidos pelo site Hidroweb da Agência Nacional de Águas (ANA). Devido ao 
grande número de estações foi elaborado um código em VBA no software Excel para otimizar o processo de 
busca e download dos dados de chuva no Hidroweb. O código desenvolvido fazia uma varredura na lista de 
estações pluviométricas escritas em uma coluna do Excel, capturava o número da estação descrito na célula (i,j) 
e executava uma sequência de comandos que abria o internet explorer e fazia a busca e download do dado.  
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Figura 2:  Fluxograma das etapas de aquisição e processamento de dados. Fonte: Autoria Própria. 

 

Ao final da etapa de aquisição e preparação dos dados, foram obtidos 220 séries de chuva, as quais se 
encontram na figura 3. Nota-se nessa que grande parte dos dados de chuva estão compreendidos entre os anos de 
1969 e 2000. Além disso, observa-se que quase todas as estações possuíam falhas nos dados (quadrados brancos, 
figura 3), mas no geral as estações tinham mais dados preenchidos (quadros pretos, figura 3) do que faltantes.  
Neste trabalho não foi realizado o preenchimento das falhas. 

Figura 3:  Diagrama da distribuição dos dados de chuva das estações. Fonte: Autoria Própria. 
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As análises de tendências estatísticas foram realizadas no ambiente r, conforme figura 2. Para avaliar se há 

tendência de aumento ou de diminuição da precipitação utilizou-se o teste de Mann-Kendall, que é um teste não 
paramétrico e que vem sendo muito utilizado em estudos hidrológicos com o objetivo de avaliar a significância 
das tendências de parâmetros como, precipitação, vazão e qualidade da água (MARENGO, et al. 2005; YUE et 

al., 2002; SAGARIKA et al., 2014). 

Esse teste trabalha da seguinte forma: dado uma série temporal (Xi, Xi+1,..., Xn) resultante de uma amostra 
com “n” variáveis aleatórias independentes e identicamente distribuídas. É possível obter o coeficiente de Mann-
kendall (S) através do somatório dos sinais da diferença entre os valores (Xi) e os seus futuros valores (Xj), 
conforme as Equações 1 e 2. Quando o valor de S é positivo indica que há tendência de aumento e quando o 
mesmo é negativo indica tendência de diminuição. 

� = � � �����(
� − 
�)�
�����

���
���  

 

Onde 

�����(
� − 
�) = �+� �� �
� − 
�� > �� �� �
� − 
�� = �−� �� �
� − 
�� < � 

 

Nos casos em que n ≥ 10 a variável S possui características de uma distribuição normal, onde sua variância 
(Var(S)) e o índice de distribuição normal (Z) podem ser calculados por meio das Equações 3 e 4 

 

���(�) = �(� − �)(�� + �) − ∑ !�(�)(� − �)(�� + �)�������"  

 

Z =
⎩⎪⎨
⎪⎧ � − �(���(�)  �� � > �

        �          �� � = �� + �(���(�)  �� � < �  

 

O teste de Mann-Kendall é bi-caudal, com isso a hipótese Ho (hipótese nula) deve ser rejeitada nos casos em 
que o valor absoluto de Z for superior a Zα/2, onde α é o nível de significância. Neste estudo foi considerado um 
valor de α de 0,05. 

Além do teste não paramétrico de Mann-Kendall, foi utilizado o estimador Sen’S Slope para avaliar a 
magnitude das tendências, em outras palavras, é possível estimar o quanto uma variável aumentou ou diminuiu 
por unidade de tempo, caso haja uma tendência linear na série de dados. Esse teste foi proposto por Sen (1968), 
segundo ele a inclinação de N pares de dados, pode ser obtida pela Equação 5. 

)*+ = ,+ − ,*� − �  

 
Onde xj é o valor de uma dada variável num passo de tempo a frente do valor xi. Então, os N pares de Qij são 

ranqueados em ordem crescente e em seguida é realizado a mediana desses valores para se obter o estimador de 
Sen, conforme a Equação 6. 

(1) 

(2) 

(3) 

(4) 

(5) 
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O sinal de Qmed indica se a tendência é positiva ou negativa, já o módulo indica a magnitude da inclinação. 
Para determinar se Qmed é significativo, ou seja, diferente de zero deve-se verificar o intervalo de confiança 
mesma. Neste trabalho, os resultados foram considerados significativos quando o valor p foi menor do que 0,05. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 
O resultado do teste estatístico de Mann-Kendall se encontra na figura 4, onde os círculos em vermelho 

representam tendência de diminuição da chuva, os círculos cinzas significam que não foi detectado tendência 
(tau do teste foi igual a zero) e os círculos na cor verde são aquelas em que o teste estatístico indicaram aumento 
da precipitação total mensal. No geral, das 220 estações estudadas, apenas 34 estações apresentaram tendências 
significativas, dessas, metade apresentaram aumento da precipitação e a outra parte diminuição dos índices 
pluviométricos.  

Verificou-se que a região do comitê do rio Paraíba do Sul (parcela da bacia no estado de São Paulo) 
apresentou o maior número de estações com tendências significativas. Além disso, é a região com a maior 
densidade de estações pluviométricas na bacia do rio Paraíba do Sul.  

Figura 4:  Resultado do teste de Mann-Kendall. Fonte: Autoria Própria. 

 

O resultado da interpolação do teste de Sen’s Slope se encontra na figura 5, onde as cores quentes indicam 
diminuição da precipitação, as cores frias descrevem o aumento da precipitação e a cor cinza simboliza as 
regiões em que não foi observado tendência significativa. 

Na região próximo ao reservatório de Funil (proximidades da divisa do limite do comitê do rio Paraíba do 
Sul com o comitê médio Paraíba do Sul) a precipitação diminui cerca de 0,072 a 0,028 mm/mês, ou seja foi 
observado uma diminuição de 72 mL/m².mês. Nota-se também, na área do comitê do rio Paraíba do Sul, muitas 
regiões que indicam diminuição da precipitação total mensal. E em algumas dessas a queda do índice de chuva 
foi de 0,185 mm/mês a 0,072 mm/mês. 

  

(6) 
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Figura 5:  Espacialização do resultado do estimador Sen’s Slope. Fonte: Autoria Própria. 

 

As duas estações pluviométricas em que se observaram grande diminuição da precipitação total mensal foram 
as de Fazendinha (cód.02245165), que fica no município de Guaratinguetá-SP a 960m  de altitude e sob as 
coordenadas 22º59’00” S de latitude e 45º11’00” W de longitude, e a estação de Alto S. do Mar B. Mato Limpo 
(cód.02344009) da cidade de Cunha-SP, a 1.050m de altitude e sob as coordenadas 23º09’13” S de latitude e 
44º51’32” W de longitude. Foi detectado na estação de Fazendinha uma diminuição de cerca de 0,22 mm/mês da 
precipitação local, já em Alto S. do Mar B. Mato Limpo o estimador de Sen apontou uma diminuição de 0,18 
mm/mês. Na figura 6 e 7 se encontram os resultados dos diagramas das chuvas dessas estações, onde as cores 
frias (próximo do azul) indicam meses com alto índice pluviométricos (cheia) e as cores quentes (próximo do 
vermelho) indicam meses com baixos índices pluviométricos (seca). 

Observa-se na figura 6 (estação de Fazendinha) que a partir do ano de 1990 os índices pluviométricos 
possuem uma queda, ficando os meses a partir desse ano, abaixo de 150 mm/mês (cores do laranja para o 
vermelho). Além disso, a diminuição da chuva foi intensificada nos meses de inverno (maio a setembro), onde 
ocorre o período de seca, o que é um fator agravante para essa região.  

Figura 6:  Precipitação total mensal da estação 02245165 (mm/mês). Fonte: Autoria Própria. 
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Na estação de Alto S. do Mar B. Mato Limpo – SP, o comportamento da chuva sofre uma alteração também 
a partir do ano de 1990, conforme figura 7. Desde então os índices pluviométricos diminuíram e se 
intensificaram no período de seca. 

 
Figura 7:  Precipitação total mensal da estação 02344009 (mm/mês). Fonte: Autoria Própria. 

 

Duas estações destacam-se pelo aumento dos índices pluviométricos. A primeira foi a de Colônia do Piagui 
(cód.02245021) em Guaratinguetá-SP, onde identificou-se um aumento de 0,18 mm/mês. A segunda estação foi 
a de Briet (cód.02345175) em São Luís do Paraitinga-SP, na qual o aumentou foi de 0,12 mm/mês. O diagrama 
da variação da precipitação total mensal dessas duas estações se encontra nas figuras 8 e 9, respectivamente. 

A precipitação total mensal observada na estação de Colônia do Piagui (figura 8) transitou de verões “secos” 
(chuvas entre 100 e 400 mm/mês) para verões com índices pluviométricos mais elevados “cheias” (chuvas entre 
200 a 1.000 mm/mês), entre os anos de 1987 e 1986. 

Figura 8:  Precipitação total mensal da estação 02245021 (mm/mês). Fonte: Autoria Própria. 

 
 

Figura 9:  Precipitação total mensal da estação 02345175 (mm/mês). Fonte: Autoria Própria. 

 

CONCLUSÕES 
Os resultados da análise de tendência e de magnitude da variável precipitação, ao longo da bacia hidrográfica 

do rio Paraíba do Sul, foram significativos em 34 das 220 estações estudas. Dessas destacaram-se, devido à 
queda da precipitação, as estações de Fazendinha e do Alto S. do Mar B. Mato Limpo ambas no estado de São 
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Paulo.  Nessas os índices pluviométricos se mantiveram baixos a partir de 1990, em especial nos meses de 
inverno, onde não há tanta ocorrência de chuvas. 

Entre as estações pluviométricas em que foi notado o aumento da chuva, destacou-se a estação de Colônia do 
Piagui (cód.02245021) em Guaratinguetá-SP, onde a precipitação aumentou cerca de 0,18 mm/mês, ou seja, 
cerca de 180 mL/m².mês. 

Mesmo que o número de estações com tendência de aumento sendo igual que o de estações com tendência de 
diminuição da precipitação, foi possível, por meio da espacialização da variação em mm/mês da chuva (obtidos 
pelo estimador de Sen), concluir que no geral o módulo da diminuição da precipitação é maior do que a de 
aumento. Ainda nesse contexto, a região do comitê do rio Paraíba do Sul foi aquela com a maior ocorrência de 
áreas com diminuição da precipitação. Além dessa, destacou-se a região sobre o reservatório de Funil em que a 
precipitação diminui na ordem de 0,072 a 0,028 mm/mês. 

Por fim, os resultados alcançados neste trabalho podem servir de auxílio a gestores de recursos hídricos que 
atuam na bacia hidrográfica do rio Paraíba do Sul.  
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RESUMO 

Problemas urbanos como inundações e alagamentos, vêm aumentando nos centros urbanos em virtude do 

aumento populacional, da impermeabilização do solo e de sistemas de drenagem obsoletos. Estudos sobre 

mudanças climáticas no Brasil apontam que a região sul/sudeste do bioma Mata Atlântica terão intensificação de 

precipitação ao longo deste século, o que deixará os centros urbanos mais vulneráveis à inundações e 

alagamentos. Este estudo observou, através da série histórica de precipitação do município de Juiz de Fora, uma 

tendência de aumento na precipitação anual acumulada, com destaque para os meses de março, novembro e 

dezembro. Constatou-se também, através de regressão linear entre a precipitação e a vazão no rio Paraibuna, 

influência significativa da precipitação na vazão a jusante do município. O estudo mostrou o aumento dos 

episódios de inundações e alagamentos com aumento de precipitação, conforme esperado, o que sugere que 

medidas futuras de mitigação devem ser tomadas pelo município para minimizar os impactos à população. 

 

INTRODUÇÃO 

A bacia do rio Paraíba do Sul possui uma área de drenagem de mais de 55.000 km², localizando-se na região 

sudeste e abrangendo os estados de São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro (ACSELRAD et al, 2007). Essa 

bacia possui forma alongada, com comprimento cerca de três vezes maior que sua largura máxima, situando-se 

em uma região do país com relevo muito acidentado. Dentre os afluentes mais importantes do rio Paraíba do Sul, 

pela margem esquerda, destacam-se os rios Jaguari, Paraibuna, Pirapetinga, Pomba e Muriaé, e pela margem 

direita, os rios Bananal, Piraí, Piabanha e Dois Rios (MARENGO e ALVES, 2005). 

 Ao longo de sua extensão, estima-se uma população de 5,5 milhões, sendo que cerca de 87% desta reside em 

área urbanas, seguindo um padrão de outras regiões brasileiras, configurando um dos fatores de pressão do 

desmatamento e da poluição hídrica na bacia (ACSELRAD et al, 2007). O crescimento urbano desenfreado e a 

consequente destruição dos ecossistemas estão contribuindo para a redução da resiliência das cidades, deixando-

as mais vulneráveis a diversos problemas que poderão ser acentuados pelas mudanças climáticas, como o 

aumento das ilhas de calor, poluição do ar, inundações e alagamentos (PBMC, 2016). 

O avanço populacional nas áreas urbanas aumenta a impermeabilização da superfície, aumentando o 

escoamento superficial e ampliando eventos de inundações e alagamentos urbanos (TUCCI, 2008). Atualmente, 

os danos causados pelas precipitações são muitas vezes atribuídos apenas a uma manutenção não adequada ou 

sistema de drenagem urbana obsoleto. Outro fator interveniente das inundações e alagamentos são os resíduos 

sólidos mal acondicionados e com destinação final inadequada, contribuindo para obstrução das bocas de lobo, 

galerias e canais pluviais. Segundo o Panorama dos Resíduos Sólidos do Brasil realizado pela ABRELPE em 

2014 (ABRELPE, 2014), 90,8% dos resíduos sólidos urbanos gerados em Minas Gerias são coletados, ou seja, 

9,2% destes resíduos não são coletados e podem estar contribuindo nas enchentes e alagamentos dos municípios 

mineiros. 
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Os riscos aumentam ainda mais na medida em que há intensificação na ocorrência de eventos de forte 

precipitação. Quando os sistemas de drenagem urbana não estão dimensionados para suportar esse contingente, 

pode haver inundações e alagamentos, resultando no bloqueio das vias, podendo ocasionar perdas humanas e 

prejuízos econômicos (PBMC, 2016). Os impactos desses eventos extremos demonstram a vulnerabilidade das 

cidades às mudanças climáticas observadas (ANA, 2017a). 

O município de Juiz de Fora está localizado na Zona da Mata Mineira, região Sudeste do país, e está inserido 

no bioma Mata Atlântica.  Previsões apresentadas no Painel Brasileiro de Mudanças Climáticas (PBMC, 2014), 

para a porção Sul/Sudeste do bioma Mata Atlântica, indicam uma intensificação nos padrões de precipitação 

entre 5% a 10%, até 2040. Para o período entre 2041 e 2070, o aumento seria de 15% a 20%, podendo chegar a 

25% a 30% mais chuvoso entre 2071 e 2100.  

Assim, ressalta-se que as mudanças climáticas podem intensificar problemas urbanos já conhecidos, como 

ocorrência de fortes chuvas com pontos de alagamento, inundações e deslizamentos, e a expansão de doenças 

como a dengue, Zika e Chikungunya (PBMC, 2016). Assim, tornam-se extremamente necessários estudos para 

analisar o comportamento pluviométrico e sua relação com o sistema de drenagem urbana dos municípios.  

 

OBJETIVO 

O objetivo principal deste estudo é verificar se há alguma tendência de acréscimo ou decréscimo na 

precipitação do município de Juiz de Fora ao longo de 56 anos. Adicionalmente, avaliar a vulnerabilidade do 

sistema de drenagem do município e analisar a relação entre a precipitação e a vazão do Rio Paraibuna à 

montante e à jusante do município.  

 

MATERIAIS E MÉTODOS 

O principal corpo hídrico da cidade é o Rio Paraibuna, que possui uma extensão de 150 km dentro do 

município e segue na direção NO-SSE do mesmo (PJF, 2011). O Rio Paraibuna é o principal corpo receptor dos 

efluentes domésticos e industriais da cidade, assim como do escoamento superficial do município.  

 

As vazões do rio Paraibuna à jusante e à montante de Juiz de Fora foram obtidas através da Hidroweb, 

plataforma disponibilizada pela Agência Nacional das Águas (ANA, 2017b), que contém um banco de dados 

com informações coletadas pela rede hidrometeorológica, reunindo dados sobre cotas, vazões, chuvas, 

evaporação, perfil do rio, qualidade da água e sedimentos.   

Foram utilizados neste estudo dados de duas estações hidrometeorológicas do Rio Paraibuna ao redor de Juiz 

de Fora: Estação 58470000 (montante), com dados do período de 01/09/1949 à 30/11/2016 e coordenadas 

geográficas 21°35”38” S, 43°30’17” O; e Estação 58480500 (jusante), com dados do período de 30/09/1975 à 

30/11/2016 e coordenadas geográficas 21°46’42” S, 43°19’31” O. 

Os dados pluviométricos mensais foram obtidos no Banco de Dados Meteorológicos para Ensino e Pesquisa 

do Instituto Nacional de Meteorologia (INMET, 2017a) referentes a estação 83692, situada em de Juiz de Fora-

MG, com coordenadas 21°46’11,87” S e 43°21’51,58” O, para o período de 31/01/1961 à 31/12/2016. Ressalta-

se que a estação está localizada no campus da Universidade Federal de Juiz de Fora, a 937 m de altitude 

(INMET, 2017a), superior ao Centro Comercial do município, que se encontra a 678 m de altitude (PJF, 2018). 

 

Dados diários de ocorrência de inundação, enxurrada e alagamento, regionalizados por bairro e região, foram 

obtidos junto à Defesa Civil de Juiz de Fora (comunicação pessoal) para o período de 02/01/1996 à 09/10/2012. 

Já para o período restante, os dados existentes são anuais e apenas de enxurrada e inundação.  

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

A série temporal de precipitação mensal do município de Juiz de Fora é apresentada na Figura 1, para os anos 

de 1961 a 2016. A linha preta representa a precipitação acumulada mensal e, a linha azul, o acumulado anual. 

Observa-se, através das linhas de tendência da cada uma dessas séries, que não há variação significativa para o 

acumulado mensal, porém verifica-se uma tendência de aumento na precipitação anual acumulada. A normal 

climatológica para precipitação acumulada anual na cidade (1961-1990) é de 1597 mm (INMET, 2017b). Há um 
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indicativo de aumento do índice pluviométrico anual do município ao longo dos anos, o que não é percebido na 

série mensal em função da tendência ser diferente cada mês (Tabela 1).  Os anos mais chuvosos no município 

foram 1983, 2008, 1985, 2004 e 1965, com precipitação acumulada de 2367,5 mm, 2134,6 mm, 2101,3 mm, 

2097,3 mm e 1978,3 mm, respectivamente. Os anos mais secos foram 1970, 2014, 1979, 1963 e 1999, com 

precipitação acumulada de 686,1 mm, 906,2 mm, 978,5 mm, 1067,9 mm e 1068,5 mm, respectivamente. 

 

Figura 1- Série Histórica de Precipitação no município de Juiz de Fora. 

 
 

A Tabela 1 apresenta a tendência mensal de aumento da precipitação (+), diminuição (-), ou comportamento 

nulo (0), para a série de 1961 a 2016. Apresenta ainda, para cada mês, a média de dias com precipitação, o 

acumulado médio de precipitação, a normal climatológica e o número de meses com precipitação superior à 

normal climatológica mensal. Percebe-se a uma tendência de aumento de precipitação em meses da estação mais 

chuvosa na cidade, março, novembro e dezembro, e uma diminuição em junho, agosto e outubro, estação mais 

seca. Nota-se também, que os meses que mais ultrapassaram a normal climatológica foram os meses da estação 

chuvosa. O aumento de precipitação na estação chuvosa pode acarretar saturação para o sistema de drenagem 

urbana, intensificando eventos de inundações e alagamentos. No Painel Brasileiro de Mudanças Climáticas 
(PBMC, 2014) há previsão para o aumento da precipitação para o verão (DJF) e inverno (JJA) para esta região, 

porém, percebe-se pela Tabela 1, que a tendência no inverno em Juiz de Fora é de diminuição da pluviosidade. 

Para avaliar a influência da precipitação na vazão, relacionaram-se as vazões mensais registradas na estação 

do rio Paraibuna a montante e a jusante do município, com a respectiva precipitação mensal. Foi realizada uma 

análise estatística de regressão linear simples, que verifica a relação linear entre duas variáveis: variável 

dependente y, vazão, e a variável independente x, precipitação. Quando essas se relacionam entre si, o p-valor do 

coeficiente é menor que o nível de significância adotado, no caso 0,05.  

A figura 2 e a tabela 2 apresentam a correlação entre a vazão máxima jusante em função da precipitação para 

o período estudado. Há uma forte correlação linear, com R
2
= 0,5899, p-valor de 1,79 x 10

-81
.  Percebe-se a forte 

influência da precipitação na vazão a jusante, resultado esperado e que pode estar relacionado com a presença de 

maiores áreas impermeabilizadas, ocasionando o aumento do escoamento superficial, que é, em grande parte, 

encaminhado para o rio Paraibuna. Porém, ressalta-se ainda que não se pode afirmar que as vazões registradas 

são consequências apenas da precipitação e o do escoamento superficial, e sim, um resultado do escoamento 

superficial, da precipitação incidente sobre o rio, do lançamento de efluentes nesse corpo hídrico ao longo de sua 

extensão, do uso quantitativo ilegal da água, entre outros.  
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Tabela 1- Valores médios mensais para a série temporal de 1961 a 2016. 

Meses 

Média de 

dias com 

precipitação 

Média mensal 

precipitação (mm) 

Normal 

climatológica* – 

1916/1990 (mm) 

Número de meses com 

precipitação superior à 

normal climatológica 

Tendência de 

alteração na 

precipitação mensal 

Janeiro 18 297,8 286,7 27 não 

Fevereiro 12 169,3 181,3 23 - 

Março 14 197,9 186,4 22 + 

Abril 8 79,9 92,5 18 não 

Maio 6 40,9 48,6 14 não 

Junho 4 23,9 31,7 12 - 

Julho 4 17,5 23,2 16 não 

Agosto 4 19,9 22,1 19 - 

Setembro 8 63,4 75,8 15 0 

Outubro 13 128,7 155,2 16 - 

Novembro 16 217,1 216,4 24 + 

Dezembro 19 290,2 277,1 30 + 

Fonte: *INMET, 2017b. 

 

Figura 2 - Vazão máxima à jusante em função da precipitação para o período estudado. 

 

 

Tabela 2 - Regressão Linear das variáveis vazão máxima à jusante e precipitação. 

  Coeficientes Erro padrão Stat t valor-P 

95% 

inferiores 

95% 

superiores 

Inferior 

95,0% 

Superior 

95,0% 

Interseção 18,9384763 1,8821508 10,06215 1,97E-21 15,2386067 22,6383460 15,238606 22,638346 

149,4 0,2565456 0,0105541 24,30762 1,79E-81 0,2357987 0,2772926 0,235798   0,277292 

 

O resultado da análise da vazão à montante da cidade de Juiz de Fora em relação à precipitação, está 

apresentado na figura 3 e na tabela 3. Verifica-se que as variáveis precipitação e vazão se relacionam 
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intrinsecamente a montante, pois o p-valor encontrado na análise dos dados da amostra é menor que o valor de 

significância adotado, que foi de 5%.  Entretanto, como esperado, a correlação vazão e precipitação a montante é 

menor em relação à correlação dessas variáveis a jusante. Esse fato pode ser explicado devido a área a montante 

do município ser predominantemente rural, o que implica uma quantidade de áreas impermeabilizadas inferior 

aos grandes centros urbanos, o que possibilita uma maior infiltração das águas precipitadas no solo e 

consequentemente um menor escoamento superficial.  Adicionalmente, o volume de precipitação à montante do 

município poderá ser diferente do volume precipitado na estação meteorológica de Juiz de Fora. E, ainda, parte 

do volume precitado na área de influência da estação 58470000 poderá ser armazenado na Represa de Chapéu 

D’Uvas.  

  

Figura 3 - Vazão máxima à montante em função da precipitação para o período estudado. 

 

 

Tabela 3-  Regressão linear das variáveis vazão máxima à montante e precipitação. 

  Coeficientes Erro padrão Stat t valor-P 

95% 

inferiores 

95% 

superiores 

Inferior 

95,0% 

Superior 

95,0% 

Interseção 8,1979081  0,4913211 16,68544 4,49935E-48  7,2320853 9,1637309  7,232085 9,163730 

149,4 0,0310220  0,0027550 11,25999 8,25165E-26  0,0256062 0,0364379  0,025606 0,036437 

          

Observando-se os dados de inundações e alagamentos a partir de 1997, fornecidos pela Defesa Civil de Juiz 

de Fora (comunicação pessoal), e da precipitação anual acumulada na cidade (INMET, 2017a), nota-se uma 

correlação direta entre as variáveis de 1997 a 2007 (Figura 4); a partir de 2008 isso não é mais percebido. De 

acordo com a própria Defesa Civil de Juiz de Fora, esses dados podem não retratar fielmente a realidade do 

município, pois os eventos são contabilizados mediante Boletim de Ocorrência. A Defesa Civil, apesar de notar a 

ocorrência de eventos extremos na cidade, percebe que os cidadãos vêm fazendo menos registros ao longo dos 

últimos anos. 

De acordo com o diagnóstico apresentado no Plano de Saneamento de Juiz de Fora (PJF, 2014), o município 

possui uma topografia movimentada e elevados índices pluviométricos, dificultando a estruturação da drenagem 

e ampliando as áreas de risco. Destaca-se que Juiz de Fora não possui um sistema de drenagem estruturado, 

ficando a cargo da Secretaria de Obras os serviços de drenagem urbana e manejo de águas pluviais, mesmo não 

possuindo um setor específico para tratar as amiúdes e problemáticas referentes a este tema, além de não possuir 

recursos próprios destinados ao assunto. O Plano ressalta ainda a existência de imensuráveis sistemas mistos e 

ligações clandestinas, ou subdimensionadas, escoando águas pluviais, servidas e esgotos; a disposição irregular 

de resíduos, ocasionando obstrução de canais e bocas de lobo; a deficiência de limpeza e manutenção das bocas 

de lobos, ocasionando o entupimento; a ausência de uma política municipal consolidada direcionada a gestão da 

drenagem urbana; e mapeamento precário das redes de águas pluviais e esgotos, dentre outros problemas. 
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Figura 4 – Série temporal de precipitação acumulada anual e de inundações e enxurradas em Juiz de Fora. 

 

 

CONCLUSÕES 

Verificou-se uma tendência no aumento da precipitação acumulada anual, assim como para os meses de 

março, novembro e dezembro em Juiz de Fora. A vazão está diretamente correlacionada com a precipitação, 

portanto, espera-se um aumento da vazão do rio Paraibuna à jusante do município de Juiz de Fora. Se essa 

tendência se confirmar, poderão surgir efeitos negativos no sistema de drenagem urbana de Juiz de Fora, 

ocasionando um aumento de alagamentos e inundações, visto que o sistema de drenagem do município está 

ineficaz, ultrapassado e desatualizado. 

Por fim, ressalta-se que deve haver uma maior divulgação sobre a necessidade do registro do Boletim de 

Ocorrência de alagamentos e enxurradas junto à Defesa Civil por parte da população. Assim, com os eventos 

devidamente identificados, ações futuras podem ser tomadas por parte do município no sentido de mitigar os 

danos causados à população. 
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RESUMO 

As emissões de carbono decorrentes do desmatamento vem sendo objeto de estudo de diversos trabalhos, 

pois representam boa parcela das emissões globais. Para identificar estas emissões na bacia do rio Paraíba do Sul 

e suas principais sub-bacias, entre os anos de 2001 a 2013, foi utilizado o modelo de contabilidade de carbono 

disponível no freeware Dinamica EGO, cujos dados de entrada foram o mapa de biomassa acima do solo e 

imagens do uso e cobertura do solo do sensor MODIS, a bordo da plataforma EOS/NASA. A emissão 

acumulada no período, na área total da bacia do rio Paraíba do Sul, foi de aproximadamente 97,8 Mt de carbono. 

Destaca-se que, a sub-bacia do alto Paraíba do Sul foi a região que mais contribuiu com a emissão de carbono 

por hectare, com valor acumulado de aproximadamente 1,1 Mt de carbono por hectare. Como o desmatamento e 

a consequente emissão de carbono foram mais relevantes na região da sub-bacia do alto Paraíba do Sul, conclui-

se que esta é uma área que necessita atenção dos gestores de bacias, devido aos impactos subsequentes à 

disponibilidade hídrica nas bacias hidrógrafas.  

 

INTRODUÇÃO 

A Mata Atlântica foi detentora do título de uma das maiores florestas tropicais das Américas, abrangendo 

uma área de cerca de 150 milhões de hectares (TABARELLI et al, 2005; RIBEIRO et al, 2009). Entretanto, 

atualmente a Mata Atlântica conta apenas com pequenos fragmentos de remanescentes florestais (áreas menores 

do que 100 hectares) (RANTA et al., 1998).  

Dentre algumas das consequências derivadas do desmatamento, destaca-se a liberação do carbono contido na 

biomassa para a atmosfera. Este processo de emissão de carbono pode ocorrer de duas maneiras: de forma 

imediata, devido a queima da madeira, ou de forma mais lenta, através do decaimento da matéria orgânica 

(HOUGHTON, 2005). De acordo com Friedlingstein et al.(2010), as emissões de carbono decorrentes das 

mudanças do uso e cobertura do solo foram responsáveis por 12,5%  do montante das emissões globais, entre 

2000 e 2009.  Atualmente, com os avanços das técnicas e produtos de sensoriamento remoto, dos sistemas de 

informações geográficas (SIG) e dos modelos matemáticos, tornou-se factível obter, analisar, fazer projeções e 

identificar as mudanças do uso e ocupação do solo (WANG, 2013). Alinhados a estes avanços, diversos autores 

utilizaram dados como biomassa acima do solo e mapas de uso e cobertura do solo como entrada em modelos 

matemáticos de contabilidade de carbono, com o intuito de estimar as contribuições e os locais onde ocorrem as 

emissões de carbono devido ao desmatamento (FEARNSIDE, 2010; BACCINI et al., 2012; HOUGHTON et al. 

2012). 

Alterações no ciclo hidrológico devido à influência das mudanças no clima podem impactar e trazer riscos a 

diversas áreas como a agricultura, a gestão de recursos hídricos, setor hidrelétrico, afetando a qualidade de vida 

da população (IPCC, 2014; CHEN et al., 2017). Embora a água esteja condicionada a dinâmica de um ciclo 

hidrológico que pode vir a ser de escala global, ela é um recurso com variabilidade local (IPCC, 2014).  A região 

sudeste do Brasil, embora detentora de uma grande disponibilidade hídrica, é uma área que vem sendo afetada 

por escassez hídrica. Além de sofrer com as mudanças no clima, a região é influenciada também por variáveis 

não climáticas como urbanização descontrolada, má gestão dos recursos naturais e a falta de consciência da 

população (MARENGO et al., 2015).  
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A bacia hidrográfica do rio Paraíba do Sul, representada na Figura 1, localiza-se na região sudeste do Brasil, 

entre as latitudes 20º26’S e 23º38’S e as longitudes 41º00’O e 46º25’O, possuindo área de drenagem de 

aproximadamente 62.074 km². A bacia possui cerca de 17.634.301 habitantes e engloba, de forma integral ou 

parcial, 39 municípios no estado de São Paulo, 57 no estado do Rio de Janeiro e 88 no estado de Minas Gerais, 

contabilizando um total de 184 municípios (AGEVAP, 2012; INEA, 2014).  Esta região possui alta densidade 

populacional, uma grande concentração de indústrias e diversas pequenas centrais hidrelétricas (PCHs). Além 

disso, destaca-se também a ocorrência da transposição das águas do rio Paraíba do Sul para o Rio Guandu, a qual 

possui grande importância para o abastecimento da região metropolitana do Rio de Janeiro (AGEVAP, 2012; 

INEA, 2014). 

 

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

 
    Fonte: Autoria Própria. 

 

Áreas de floresta remanescentes, mesmo estando localizadas basicamente em unidades de conservação e em 

locais de difícil acesso, ainda sofrem com atividades de desmatamento e queimada (AGEVAP, 2014), alterando 

o uso do solo na região. Andrade et al. (2016), por meio do produto MODIS Land cover Type 1, identificaram 13 

tipos de uso do solo para a bacia hidrográfica do rio Paraíba do Sul, entre o período de 2001 e 2012.  

Constataram que a bacia possui como uso do solo predominante áreas de pastagem, que correspondem a cerca de 

60% da área total da bacia, e que apenas 12% da área da bacia corresponde a áreas de florestas.  

 

OBJETIVO 

 Este trabalho teve como objetivo principal estimar as emissões de carbono decorrentes do desmatamento na 

bacia do rio Paraíba do Sul e nas suas principais sub-bacias, entre os anos de 2001 a 2013. 

 

MATERIAIS E MÉTODOS 

O Dinamica EGO (2017), freeware desenvolvido pelo Centro de Sensoriamento Remoto da Universidade 

Federal de Minas Gerais, foi utilizado para estimar a emissão de carbono devido ao desmatamento na bacia. A 

Figura 2 apresenta o fluxograma de utilização do modelo. Na primeira etapa têm-se os dados de entrada, que são, 

respectivamente, o mapa de biomassa acima do solo, o mapa das sub-bacias, o mapa de uso e cobertura do solo 

inicial (Ti) e outro mapa referente ao ano subsequente (Ti+1). Posteriormente, na segunda etapa, realiza-se o 

cálculo das emissões anuais de carbono e do desmatamento anual, para cada passo de tempo. O cálculo das 

emissões de carbono é feito a partir da sobreposição do mapa referente ao desmatamento anual com o mapa de 
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biomassa, o que resulta num raster contendo as regiões com os valores de biomassa desmatada (SOARES-

FILHO et al., 2009). Para os cálculos das emissões anuais de dióxido de carbono (CO2), assumiu-se que 50% da 

biomassa é carbono e que, após o desmatamento, apenas a fração de 85% deste carbono é liberado para a 

atmosfera (HOUGHTON et al., 2001). Finalmente, na etapa 3, tem-se como saída do modelo os resultados 

anuais das emissões de CO2 e do desmatamento ocorridos no período de 2001 a 2013 para a bacia do rio Paraíba 

do Sul.  
 

Figura 2:  Fluxograma para cálculo das emissões de carbono no Dinamica-EGO.  

 

 

Os dados do limite da bacia do rio Paraíba do Sul foram fornecidos pelo NAGEA (comunicação pessoal)
1
. Os 

dados dos limites das sub-bacias do rio Paraíba do Sul foram extraídos da base de dados disponibilizada pela 

Agência Nacional de Águas (ANA, 2017). 

As informações de uso e cobertura do solo utilizadas foram obtidas através do produto Land Cover type 1 do 

sensor MODIS, referente ao período de 2001 a 2013, (NASA, 2017). Este produto possui resolução espacial de 

500 m e a classificação baseia-se em 17 classes de uso e cobertura do solo, de acordo com o IGBP (International 

Geosphere Biosphere Programme) (USGS, 2017). Entretanto, neste estudo foi feito um reagrupamento das 

classes com o intuito de se avaliar somente a conversão de floresta para áreas não vegetadas e agricultura. Para 

isso utilizou-se como critério de reclassificação as características de cada classe descritas no documento MODIS 

Land Cover Product Algorithm Theoretical Basis Documente Version 5.0 (STRAHLER et al., 1999). As classes 

de uso e cobertura do solo finais se encontram na Tabela 1. 

O mapa de biomassa acima do solo utilizado neste estudo, com resolução de 500 m, foi elaborado pelo 

Woods Hole Research Center Scientists (WHRC) e seus colaboradores (WHRC, 2018). Este mapa foi 

desenvolvido a partir da combinação de técnicas e produtos de sensoriamento remoto, em conjunto com dados de 

campo, para o período de 2007 a 2008. Este mapa apresenta valores em ton.ha
-1

, com um intervalo de confiança 

de 95%, para toda a zona tropical do globo (BACCINI et al., 2012). Uma pequena parcela ao sul da bacia do rio 

Paraíba do Sul não se encontra na área do mapa do WHRC. Para suprir a ausência de dados, correlacionou-se as 

classes de uso e cobertura do solo do produto MODIS LandCover Type 1 (ano de 2008) com os valores médios 

de biomassa (tabela 2), através do Dinamica EGO (2017). Assim, foi possível preencher os pixels faltantes com 

valores de biomassa acima do solo. 

                                                 
1 Núcleo de Análise Geo Ambiental da UFJF (NAGEA). 
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Tabela 1: Reclassificação das classes de uso e cobertura do solo. 

Código Classe 

0 Água 

2 Floresta 

9 Pasto 

12 Agricultura 

13 Área Urbana 

 

Tabela 2: Valores médios de biomassa por classe de uso e cobertura do solo. 

Classe Biomassa acima do solo média (ton.ha-1) 

Água 0 

Floresta 295 

Pasto 94 

Agricultura 84 

Área Urbana 0 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 A Figura 3 mostra a distribuição espacial da biomassa acima do solo na bacia do rio Paraíba do Sul.  

Destaca-se que o valor máximo de biomassa por hectare, na região da bacia, é de aproximadamente de 356 

ton.ha
-1

. Além disso, observa-se que a sub-bacia do alto Paraíba do Sul é aquela com a maior concentração de 

áreas com vegetação de alto porte, ou seja, maior biomassa. Mesmo assim tem-se que grande parte da desta sub-

bacia é caracterizada por baixos valores de biomassa (vegetação rasteira ou nenhuma).  

 
Figura 3:  Biomassa acima do solo na bacia do rio Paraíba do Sul. 
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A Figura 4 apresenta os valores anuais de desmatamento e de emissão acumulada de carbono para a bacia, de 

2002 a 2013. Observa-se que as menores taxas de desmatamento (conversão da classe floresta para as classes 

pasto ou agricultura) ocorreram durante os anos de 2004 a 2010, período em que as emissões de carbono para a 

atmosfera também foram menores. A emissão total da bacia entre 2001 e 2002 foi de 8.885.009 toneladas de 

carbono, e a emissão total (acumulada) da bacia do rio Paraíba do Sul durante o período de estudo foi de 

aproximadamente 97,8x10
6
 toneladas de carbono. 

 

Figura 4: Emissão acumulada de carbono (eixo principal) e desmatamento (eixo secundário) anuais na bacia do rio 

Paraíba do Sul. 

 

 

Na figura 5 estão representadas as distribuições e as variações dos valores de emissões acumuladas entre 

2001 e 2013, por sub-bacias. Nota-se que a maior contribuição nas emissões é da sub-bacia do alto Paraíba do 

Sul, seguida das sub-bacias dos rios Preto e Paraibuna, com emissões acumuladas de 34.107.863 tonC e de 

15.821.672 tonC, respectivamente. 

 

Figura 5:  Distribuição das emissões acumuladas de carbono por sub-bacia. 

 



 

6  

 

A Figura 6 apresenta a distribuição espacial da emissão acumulada de carbono por unidade de área para a 

bacia do rio Paraíba do Sul, dando destaque para as suas sub-bacias. Observa-se o maior impacto na sub-bacia do 

alto Paraíba do Sul (estado de São Paulo), que emitiu, entre 2001 e 2013, 1.102.314 tonC/ha.  A sub-bacia dos 

rios Preto e Paraibuna (estado de Minas Gerais) atingiu um acumulado de 437.983 tonC/ha, o que foi cerca de 

2,5 vezes menor do que a emissão da sub-bacia do alto Paraíba do Sul. 

 

Figura 6:  Emissão de carbono acumulado de 2001 a 2013. 

 

 

Os resultados mostrados apontaram a sub-bacia do alto Paraíba do Sul (estado de São Paulo) como sendo a 

região que mais emitiu carbono devido ao desmatamento.  Analisando a taxa de emissão de carbono ao longo do 

período estudado, em forma de diagrama (Figura 7), fica nítido o peso que essa região teve na contribuição para 

a emissão total na bacia do rio Paraíba do Sul, com emissão média no período de aproximadamente 2,8x10
6
 tonC 

e emissão máxima de aproximadamente 4,8x10
6
 tonC,  que ocorreu entre os anos de 2003/2004. Já a segunda 

região que mais emitiu carbono por desmatamento foi a sub-bacia dos rios Preto e Paraibuna, cuja emissão 

média foi de aproximadamente 1,3x10
6
 tonC, o que é menos da metade da média da sub-bacia do alto Paraíba do 

Sul. 

Com isso, e levando em consideração a significância dos impactos das mudanças climáticas na produção de 

água em uma bacia (ZHANG et al., 2018), tem-se que a sub-bacia do alto Paraíba do Sul é uma região que 

carece de uma maior atenção por parte da gestão de recursos hídricos da bacia. 
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Figura 7:  Emissão de carbono (106 tonC) entre os anos de 2001 e 2013. 

 

 

CONCLUSÕES 

O resultado obtido no modelo de contabilidade de carbono mostrou que a sub-bacia do alto Paraíba do Sul foi 

a região que mais contribuiu para as emissões de carbono durante o período de 2001 a 2013, emitindo em média 

2,8x10
6
 toneladas de carbono, o que é mais do que o dobro do valor de emissão média da sub-bacia dos rios 

Preto e Paraibuna. Ressalta-se que esta é a região da bacia do rio Paraíba do Sul com os maiores valores de 

biomassa e, consequentemente, de florestas. Este é um resultado preocupante, não apenas pela perda de biomassa 

e biodiversidade, mas também pela confirmação de uma forte fonte de emissão de carbono dentro da bacia do rio 

Paraíba do Sul. 

Sob a ótica da gestão de recursos hídricos, observou-se que sub-bacia do alto Paraíba do Sul é uma região 

que demanda uma atenção especial. Os efeitos oriundos do desmatamento, assim como a consequente emissão 

de carbono, são fatores que interferem na quantidade de água disponível na bacia e na estacionariedade das 

séries hidrológicas. 

Por fim, os resultados aqui apresentados mostram a importância e o potencial que os produtos e tecnologias 

de sensoriamento remoto podem trazer para a gestão dos recursos naturais, contribuindo com uma melhor 

avaliação e fiscalização da ocorrência de atividades antrópicas. 
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RESUMO 

O assoreamento é caracterizado por uma acumulação gradual de sedimentos em leitos de rios e lagos, 
podendo causar diversos danos ambientais e resultar na diminuição da vida útil de reservatórios. O objetivo do 
presente trabalho é estimar o aporte de sedimentos no Lago dos Manacás, no município de Juiz de Fora, para o 
horizonte cronológico de 200 anos. Para tanto, foram coletados dados hidrométricos e sedimentométricos 
referentes um contribuinte perene do lago, e utilizou-se a metodologia de Brune na estimativa da eficiência de 
retenção do reservatório. Os resultados indicam baixos níveis de aporte de sedimentos, de 0,04 t.dia-1, 
correspondendo a um assoreamento de 9,94% do lago em 200 anos. Para suplementar o estudo, e abranger o 
aporte de sedimentos relacionado à vazão intermitente da drenagem pluvial, a Equação Universal da Perda de 
Solo (USLE) foi aplicada à Bacia Hidrográfica do córrego Dom Bosco, à qual o lago pertence. Utilizando-se de 
dados secundários para a obtenção dos parâmetros requeridos na USLE, Obteve-se a perda de solo de 64,69 t.ha-

1.ano-1, e aporte de sedimentos de 1,95 t.dia-1. Este aporte resultou em assoreamento de 95% do reservatório em 
200 anos. 

Palavras-chave: Assoreamento; Equação Universal da Perda de Solo; Transporte de sedimentos. 

1 INTRODUÇÃO 

Um dos principais processos responsáveis pela degradação física do solo é a erosão hídrica, que afeta 
diretamente a sociedade, intensificando o transporte de sedimentos devido à desagregação e arraste de partículas 
(SANTOS et al., 2007). O processo erosivo em bacias hidrográficas resulta no acúmulo gradual de sedimentos 
em leitos de rios e lagos, caracterizando o assoreamento de recursos hídricos naturais ou artificiais e provocando 
a diminuição da vida útil de lagos e reservatórios, o que pode causar danos ambientais e econômicos de difícil 
remediação (CARVALHO et al., 2000).  

Segundo Lopes (1993), todos os reservatórios estão fadados a ter sua capacidade de armazenamento parcial 
ou totalmente tomada pelos sedimentos, num tempo determinado por uma conjunção de fatores. Embora a 
retenção de sedimentos transportados pelos afluentes ou pelo escoamento superficial seja inevitável, estudos 
relacionados ao assoreamento de reservatórios indicam que o assoreamento é passível de ser controlado e 
reduzido, através de medidas remediadoras (CARVALHO et al., 2000).  

Neste contexto, destacam-se os métodos de estimativa de assoreamento de reservatórios, que baseiam-se em 
três parâmetros fundamentais: a descarga de sedimentos; a eficiência de retenção; e o peso específico dos 
depósitos (LOPES, 1993). A descarga de sedimentos, ou quantidade de sedimento que será depositada no 
reservatório, pode ser determinada através da utilização de dados hidrométricos e sedimentométricos dos cursos 
d’água afluentes (COIADO, 2001). Não existindo dados sedimentométricos disponíveis para o local de estudo, 
uma alternativa para estimar a quantidade de sedimentos depositados no reservatório é a aplicação de modelos de 
estimativa de perda de solo por erosão (PAIVA, 2001). Quanto à eficiência de retenção, esta pode ser 
determinada pela relação entre o valor do depósito total de sedimentos e o deflúvio sólido total afluente 
(CARVALHO, 1994). Já para a estimativa do peso específico médio dos depósitos, pode-se valer da equação 
desenvolvida por Lana e Koelzer (1943 apud COIADO, 2001).  

A previsão de assoreamento pode ser realizada por métodos mais ou menos sofisticados, de acordo com o 
objetivo do estudo e a disponibilidade de dados (LOPES, 1993). Os métodos existentes podem ser considerados 
conservadores ou não conservadores. Para aplicação dos métodos conservadores, supõe-se que os depósitos de 
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sedimentos são distribuídos em camadas horizontais. Já os métodos não conservadores consideram a distribuição 
real dos sedimentos em toda a extensão do reservatório (COIADO, 2001).  

Neste trabalho, o método de estimativa de assoreamento apresentado por Coiado (2001) e descrita no Guia de 
Avaliação de Assoreamento de Reservatórios (2000) foi utilizado para o estudo do processo de assoreamento do 
Lago dos Manacás, um reservatório artificial localizado no campus da Universidade Federal de Juiz de Fora 
(UFJF).  

2 OBJETIVO 

O objetivo deste trabalho foi estimar o aporte de sedimentos no Lago dos Manacás, Juiz de Fora/MG, para 
um horizonte cronológico de 200 anos, visando, dessa maneira, prever os processos de assoreamento. Os 
objetivos específicos foram: selecionar um dos cursos d’água para a estimativa do deflúvio sólido afluente ao 
lago dos Manacás; medir a vazão e a descarga de sedimentos no curso d’água selecionado; caracterizar 
fisicamente o material do leito do curso d’água selecionado; estimar a perda de solo por erosão da bacia 
hidrográfica do córrego Dom Bosco através da USLE; estimar o tempo de assoreamento total do lago. 

3 MATERIAIS E MÉTODOS 

3.1 CARACTERIZAÇÃO DA ÁREA DE ESTUDO 

O Lago dos Manacás é um pequeno reservatório artificial localizado no campus da Universidade Federal de 
Juiz de Fora (UFJF), no município de Juiz de Fora, Minas Gerais (21045’S e 43o21’W). O lago está situado a 
uma altitude de 720 metros, ocupa uma área de aproximadamente 20.000 m2 e é abastecido por um grupo de 
cursos d’água intermitentes e um curso d’água permanente, localizados em seu entorno (SOARES et al.2009). 
Levando em conta que a profundidade média do lago é 0,83 m (CARDOSO, 2010), o volume médio estimado do 
lago é de 16.600 m3. Segundo Almeida (1996, apud LAWALL, 2005), o clima na área do campus possui 
temperatura média anual de 18,9 oC e precipitação média anual de 1.572,8 mm. Na Figura 1, apresenta-se a rede 
hidrográfica da área do Lago dos Manacás.  

Figura 1: Rede Hidrográfica do Lago dos Manacás. Em vermelho, seção de monitoramento escolhida. 

 
Fonte: FRIZZERA, 2011. 

A drenagem superficial do campus da UFJF pertence à bacia do córrego Dom Bosco e todos os 
hidrossistemas drenam para o Lago dos Manacás. O lago recebe também a drenagem pluvial da bacia, 
enriquecida com resíduos sólidos, devido às intervenções antrópicas resultantes da implantação de obras de 
infraestrutura no campus, que acarretaram modificações na morfologia do terreno (LAWALL, 2005; ALMEIDA, 
2016; MOURA, 2016). Devido à construção do campus e a proximidade com o anel viário, este sistema aquático 
sofre degradação constante pela perda do solo e assoreamento das margens (LATUF et al., 2003; LAWALL, 
2005).  

Visitas ao local de estudo objetivando o reconhecimento da área permitiram uma análise preliminar acerca 
dos possíveis pontos de monitoramento deste estudo. Devido a limitações referentes ao trabalho de campo, 
optou-se por fazer o monitoramento em apenas um dos tributários. Sendo assim, o critério de seleção utilizado 



 

3  
 

foi o de vazão mais significativa. Verificou-se que a vazão perene mais significativa é a que atinge o lago através 
do tributário próximo à Faculdade de Educação Física (FAEFID), indicado na parte inferior à esquerda na Figura 
1 pelo pequeno círculo em vermelho. Portanto, foi este o ponto de monitoramento escolhido. 

 

3.2 TRABALHO DE CAMPO E ANÁLISES NO LABORATÓRIO 

Para o trabalho em campo, foi instalada uma seção de monitoramento no tributário selecionado, conforme 
Figura 2. Destaca-se que a seção de medição foi moldada in loco para otimizar a precisão da medição da vazão.  

Figura 2: Seção de monitoramento moldada in loco. 

 
As campanhas de medição na seção de monitoramento incluíram medidas hidrométricas (velocidade) e 

medidas sedimentométricas (coleta de sedimento em suspensão, coleta de sedimento por arraste e coleta do 
material do leito para elaboração da curva granulométrica). O organograma da Figura 3 ilustra as etapas 
requeridas para a obtenção de dados.  

Figura 3: Organograma das medidas e etapas requeridas para a obtenção de dados. 

 
Foram realizadas sete campanhas de medição, no período de maio a outubro de 2017. A geração dos dados 

do trabalho foi seguida das etapas citadas no organograma da Figura 3 e de análises em laboratório para a 
obtenção das descargas de sedimentos e para a elaboração das curvas granulométricas.  

3.3 MEDIDA DA VELOCIDADE 

As medidas de velocidade foram realizadas no meio da seção de monitoramento utilizando-se molinete 
fluviométrico modelo NEWTON e contador de giros. A velocidade do fluxo é dada por equação característica do 
molinete (Equação 1), em função do número de giros da hélice do molinete.  

Vm  = 0,282 x N – 0,012                   equação (1) 

Na qual: Vm – velocidade média na seção [m.s-1]; N – número de giros por segundo da hélice do molinete na 
seção [-]. 
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3.4 CÁLCULO DA VAZÃO 

Conhecendo-se a velocidade média e a batimetria do trecho (realizada com balizas e trena), calculou-se a 
vazão na seção de monitoramento, conforme a Equação 2.  

Qm = Vm x A                equação (2) 

Na qual: Qm – vazão média na seção [m3.s-1]; Vm – velocidade média na seção [m.s-1]; A – área da seção 
monitorada [m]. 

3.5 AMOSTRAGEM DE SEDIMENTOS EM SUSPENSÃO 

Para a amostragem dos sedimentos em suspensão utilizou-se um amostrador, de formato dinâmico, contendo 
em uma extremidade um bocal com bico intercambiável com cerca de 3 mm de diâmetro para a coleta do 
material e na outra extremidade um orifício de cerca de 20 mm de diâmetro vedado com tampa roscável para a 
retirada da amostra coletada. O amostrador foi construído em PVC especialmente para a pesquisa (Figura 4).  

Para a amostragem do sedimento em suspensão movimenta-se o coletor buscando manter a velocidade do 
movimento constante de modo a se obter uma amostra integrada do transporte de sedimentos em suspensão e em 
quantidades suficientes para garantir a precisão desejada das análises de laboratório (CARVALHO et al., 2000).  

Figura 4: Amostrador de sedimentos em suspensão construído em PVC. 

      
As análises das amostras foram realizadas em duplicatas, no próprio dia de cada coleta nos Laboratório de 

Qualidade Ambiental – LAQUA, do departamento de Engenharia Ambiental e Sanitária da UFJF. O 
procedimento iniciava-se com a secagem do microfiltro na mufla, a 550 oC durante 15 minutos. Em seguida, o 
microfiltro era resfriado em dessecador até atingir a temperatura ambiente e pesado em balança de precisão. 
Filtrava-se 200 ml de amostra no microfiltro, utilizando-se conjunto de kitassato e bomba a vácuo. O microfiltro 
e os sólidos retidos na operação de filtragem eram secos em estufa a 105 oC por 24 horas. Após o resfriamento, o 
microfiltro era pesado novamente. A diferença entre as massas resultou na massa dos sólidos totais existente no 
volume filtrado (Equação 3).  

C = (Mst – Mf)/V                            equação (3) 

Na qual: C – concentração de sólidos totais em suspensão [mg.L-1]; Mst – massa dos sólidos totais retidos 
pelo microfiltro [mg]; Mf – massa do microfiltro [mg];V – volume da amostra filtrada [L]. 

Conhecendo-se a concentração de sólidos totais em suspensão e a vazão média na seção de monitoramento, 
calculou-se a descarga sólida de sedimentos em suspensão através da Equação 4 (CARVALHO et al., 2000; 
PAIVA, 2007).  

Qss = C x Qm x 0,0864                             equação (4) 

Na qual: Qss – descarga sólida total de sedimentos em suspensão [t.dia-1]; C – concentração de sólidos totais 
em suspensão [mg.L-1]; Qm – vazão média na seção [m3.s-1]. 

3.6 AMOSTRAGEM DE SEDIMENTOS POR ARRASTE 

As amostragens da descarga de sedimentos por arraste de fundo foram realizadas utilizando-se um 
amostrador do tipo ARNHEM-BTMA, composto de uma entrada retangular rígida seguida de um gargalo de 
borracha e um recipiente de tela de malha que retém partículas de tamanhos maiores ou iguais aos das areias 
médias. Para o processo de medição, deixou-se o aparelho submerso e estático sobre o leito do tributário por um 
intervalo de tempo (PAIVA, 2007). O material sólido coletado pelo amostrador foi colocado em cápsula de 
porcelana e submetido à secagem em estufa a 105 oC por 24 horas. Em seguida, a cápsula foi resfriada em 
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dessecador até atingir a temperatura ambiente e novamente pesada. A diferença das massas pesadas resulta na 
massa seca dos sólidos totais coletados no amostrador, conforme a Equação 5.  

Msst = Msc – Mcapsula                             equação (5) 

Na qual: Msst – massa seca dos sólidos totais do transporte por arraste [g]; Msc – massa da cápsula com os 
sólidos totais [g]; Mcapsula – massa da cápsula [g].  

O cálculo da descarga sólida por arraste do leito foi realizado pela Equação 6 (PAIVA, 2007). 
 

Bal = (K1 x Msst x b) / (0,085 x dt)                           equação (6)
 

Na qual: Bal – descarga total de sedimentos por arraste [t.dia-1]; K1 – constante do aparelho (valor médio K1= 
1,43) [-]; Msst– massa seca dos sólidos totais por arraste [g]; b – largura da seção de monitoramento [m]; dt – 
intervalo de tempo de amostragem [s];  

3.7 AMOSTRAGEM DE SEDIMENTO DE FUNDO 

Em cada campanha, foi coletado aproximadamente um kg do material do leito próximo à seção de 
monitoramento para a construção das curvas granulométricas. A composição granulométrica do leito do 
tributário do lago foi determinada no Laboratório de Ensaios Especiais em Mecânica dos Solos (LaEsp) da 
Faculdade de Engenharia da UFJF, através das diretrizes recomendadas pela NBR 7181 (Solo – análise 
granulométrica) (ABNT, 1984).  

3.8 ESTIMATIVA DA PERDA DE SOLO POR EROSÃO 

Para suplementar as informações advindas das campanhas de medição e preencher a lacuna das dificuldades 
de medição nas seções de vazão intermitente, referentes à drenagem pluvial, estimou-se como primeira 
aproximação as perdas de solo por erosão na bacia que abriga o Lago dos Manacás (bacia hidrográfica do 
córrego Dom Bosco) e calculou-se o assoreamento através desse dado. A Equação Universal da Perda de Solo ou 
Universal Soil Loss Equation é um modelo empírico de erosão indicado para calcular a perda de solo média 
proveniente de erosão laminar e sulcos (CARVALHO 1994; PAIVA, 2001). A USLE tem a seguinte forma 
(Equação 7): 

PS = R x K x LS x C x P               equação (7) 

Na qual: PS – perda de solo [t.ha-1.ano-1]; R – fator energético da chuva [Mj.mm.ha-1.h-1]; K – fator de 
erodibilidade do solo [t.h.Mj-1.mm-1] LS – fator topográfico [-]; C – fator de uso e manejo do solo [-];P – fator de 
práticas conservacionistas [-].  

O fator energético da chuva foi estimado a partir de dados pluviométricos pela equação de Lombardi Neto e 
Moldenhauer (1992 apud PAIVA, 2001) (Equação 8).  

R = 89.823 x (Pm
2/Pa)0,759                                    equação (8) 

Na qual:R – fator energético da chuva [Mj.mm.ha-1.h-1]; Pm – precipitação média mensal para cada mês 
[mm]; Pa – precipitação média anual [mm]. 

O fator de erodibilidade do solo representa a susceptibilidade do solo à erosão e está relacionado às 
propriedades físicas e químicas do solo. Os valores de K foram determinados experimentalmente pela taxa de 
perda de solo por unidade de índice de erosão (MEDEIROS et al., 2016). 

As perdas por erosão sofrem influência tanto do comprimento do declive quanto da declividade. Esses 
parâmetros foram determinados como um único fator, o fator topográfico, LS, através da Equação 9 
(CARVALHO, 1994; PAIVA, 2001).  

LS = (L/22,1)m x (0,065 + 0,0454 x S + 0,0065 x S2)           equação (9) 

Na qual: LS – fator topográfico [-]; L – comprimento da encosta [m];S – declividade da encosta [%]; m – 
fator dependente da declividade (m = 0,5 para S > 5%).  

O comprimento médio da encosta foi calculado em função da área, perímetro e coeficiente de compacidade 
da bacia (PAIVA, 2001).  

Os dados apresentados na Tabela 1 foram utilizados para o cálculo do fator topográfico. 

Tabela 1: Características geométricas e de relevo da Bacia do córrego Dom Bosco.  
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Características  geométricas e de relevo da Bacia do córrego Dom Bosco 

Área total (km2) 0,94 

Perímetro total (m) 5155 

Declividade média (m/m) 0,0649 

Fonte: Adaptado de ALMEIDA, 2016. 

Para estimar o fator de uso e manejo do solo (C) na bacia hidrográfica do córrego Dom Bosco, baseou-se em 
valores compilados por Ribeiro e Alves (2007) e nos dados sobre uso e ocupação do solo da bacia do córrego 
Dom Bosco apresentados por Almeida (2016).  

O fator de práticas conservacionistas é expressado pela relação entre a perda de solo utilizando uma prática 
de suporte específica e a perda de solo correspondente a uma cultura implantada no sentido de declive. O fator P 
foi estimado em função da declividade. 

3.9 CÁLCULO DO VOLUME ASSOREADO EM 200 ANOS E ESTIMATIVA DA DETERMINAÇÃO 
DA VIDA ÚTIL DO LAGO 

A determinação da vida útil do Lago dos Manacás foi realizada pelo método conservador, que considera que 
todos os sedimentos que adentram o reservatório se depositam em camadas horizontais (COIADO, 2001). Os 
dados necessários para a aplicação do método foram obtidos através das medidas efetuadas em campo e das 
análises em laboratório, ou através da estimativa pela equação universal da perda de solo. O critério utilizado foi 
o cálculo do volume a ser ocupado pelos sedimentos após um tempo fixado de 200 anos. Os parâmetros 
fundamentais utilizados para a estimativa de assoreamento foram: carga de sedimentos, eficiência de retenção e 
peso específico dos depósitos (LOPES, 1993).  

A carga de sedimentos foi determinada tanto através de medidas hidrométricas e sedimentométricas quanto 
através da estimativa pela equação da perda de solo e da taxa de entrega de sedimentos.   

No caso das medidas hidrométricas e sedimentométricas, a descarga sólida transportada em suspensão e por 
arraste foi estabelecida por intermédio de medidas efetuadas no afluente perene do reservatório. Somando-se a 
descarga de sólidos em suspensão e a descarga por arraste do leito e multiplicando-se o resultado pelo tempo de 
simulação, obteve-se a carga de sedimentos total (Equação 10).  

Qtotal = (Bal + Qss)/tempo                         equação (10) 

Na qual:Qtotal – carga total de sedimentos [t]; Qss – descarga sólida total de sedimentos em suspensão [t.dia-1 ]; 
Bal – descarga total de sedimentos por arraste (medida na camada do leito) [t.dia-1 ]; tempo – tempo de simulação 
do assoreamento [dia].  

Como uma alternativa ao cálculo da carga de sedimentos, utilizou-se também a equação universal de perda 
de solo. Estimando-se a perda de solo anual para a bacia hidrográfica e multiplicando-se esse valor pela área da 
bacia, tem-se a carga de sedimentos produzidos. Considerou-se que uma apenas uma porcentagem desse valor 
atinge o lago, baseada na taxa de entrega de sedimentos (SDR) proposta por Williams e Berndt (1972, apud 
SOUZA et al., 2006) constituindo a carga de sedimentos afluente ao lago que foi empregada nos cálculos de 
previsão de assoreamento. A Equação 11 foi utilizada para estimar a taxa de entrega de sedimentos.  

SDR = 0,627 x SLP0,403                              equação (11) 

Na qual: SDR – taxa de entrega de sedimentos ao lago [-]; SLP – declividade do canal principal da bacia 
hidrográfica [m.m-1]. 

O valor de SLP foi obtido através de estudos de Almeida (2016) e está apresentado na Tabela 1. 

A eficiência de retenção do Lago dos Manacás foi estimada através da curva de Brune (Figura 5), através da 
relação entre a capacidade do reservatório e a vazão afluente. A vazão afluente foi estimada no trabalho em 
campo, e a capacidade do reservatório foi determinada através de dados obtidos na literatura sobre a área de 
estudo (CARDOSO, 2010).  

Para sedimentos de granulometria média, como no caso do lago em estudo, utiliza-se a curva envoltória 
mediana do gráfico apresentado na Figura 5 (LOPES, 1993; COIADO, 2001).  
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Figura 5: Curva de Brune. 

 
             Fonte: CARVALHO et al., 2000. 

O peso específico médio dos sedimentos, após um período de T anos, foi calculado através da Equação 12 
(CARVALHO, 1994; COIADO, 2001; SALGADO et al., 2005).  

γm = (γ1 + k1 log T) ω1 + (γ2 + k2 log T) ω2  + (γ3 + k3 log T) ω3                         equação (12) 

Na qual: γm – peso específico médio após um período de T anos [t.m-3]; γ1, γ2 e γ3 – pesos específicos da 
areia, silte e argila, respectivamente após ano inicial (Quadro 3) [kgf.m-3]; k1, k2 e k3– coeficientes de 
compactação para areia, silte e argila respectivamente [-]; ω1, ω2 e  ω3 – porcentagem de cada fração no depósito 
total [decimal]; T – período [ano]. 

O peso específico de sedimentos após o ano inicial e o fator de compactação para cada fração encontrada no 
depósito (areia, silte e argila) estão apresentados no Quadro 1, segundo Strand (1974, apud SALGADO et al., 
2005). O lago atua com sedimentos sempre submersos, portanto, foram utilizados os valores referentes a esse 
tipo de operação do reservatório. A porcentagem de cada fração no depósito total foi obtida através das curvas 
granulométricas construídas.  

Quadro 1: Peso específico inicial de sedimentos para sedimentor sempre submersos ou quase sempre submersos. 

Tipo de Operação 
Areia Silte Argila 

γ1 k1 γ2 k2 γ3 k3 

Sedimentos sempre submersos 
ou quase sempre submersos 1,554 0 1,121 0,0913 0,416 0,2563 

Fonte: Adaptado de SALGADO et al., 2005. 

O volume a ser ocupado pelos sedimentos após 200 anos foi calculado por discretização do tempo, 
considerando-se intervalos de tempo de 5 anos, multiplicando-se a eficiência de retenção pela carga total de 
sedimentos e dividindo-se em seguida esse resultado pelo peso específico médio dos sedimentos. Tanto a 
eficiência de retenção quanto o peso específico médio dos sedimentos variam com o tempo. 

Para estimar o tempo de vida útil do reservatório, ou seja, o tempo necessário para o assoreamento total do 
lago, utilizou-se a equação apresentada por Carvalho (1994). Adota-se multiplicar o deflúvio sólido total médio 
anual afluente ao reservatório por 2, para prever um aumento da produção de sedimentos com o tempo (Equação 
13).  

Ttotal = (Vinicial x γm)/ 2 x 365 x (Qss+Bal) x Er           equação (13)
 

Na qual: Ttotal – tempo de assoreamento total de um determinado volume [ano]; Vinicial – capacidade inicial 
total do reservatório [m3]; γm – peso específico médio após um período de T anos [t.m-3]; Qss – descarga sólida 
total de sedimentos em suspensão [t.dia-1]; Bal – descarga total de sedimentos por arraste (medida na camada do 
leito) [t.dia-1]; Er – eficiência de retenção do sedimento afluente ao reservatório (calculada pela curva de Brune) 
[-]. 
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4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Na Tabela 2, consta a carga sólida total referente ao sedimento em suspensão e ao sedimento por arraste. 
Optou-se por apresentar dois cenários do processo de assoreamento: com a carga máxima de sedimentos e com a 
carga média de sedimentos. Observa-se que a descarga de sedimentos em suspensão apresenta valores superiores 
à descarga de sedimentos por arraste. Há ainda uma considerável diferença entre o valor médio e o valor máximo 
de carga de sedimentos que adentra o lago.  

Tabela 2: Descarga de sedimentos (Qtotal). 

Descarga de sedimentos Valor médio Valor máximo 

Qss (ton/dia) 0,004048 0,01271 

Bal (ton/dia) 0,0000926 0,0001490 

Qtotal (ton/dia) 0,00414 0,01286 

 

Com relação ao emprego da equação universal de perda de solos neste estudo, ressalta-se que os resultados 
implicam incertezas inerentes à estimativa de cada um dos fatores da equação. Os resultados referentes ao fator 
energético da chuva (R), ao fator de erodibilidade do solo (K), ao fator topográfico (LS), ao fator de uso e 
manejo do solo (C) e ao fator de práticas conservacionistas (P) estão apresentados no Quadro 2. 

Quadro 2: Resultados dos fatores da equação de perda de solo. 

Fator da equação Resultado 

R (Mj.mm.ha-1.h-1) 7.983,58 

K 0,015 

LS 13,64 

C 0,044 

P 0,90 

 

Com base nos valores adotados para os parâmetros (Quadro 3), a perda de solo por erosão (PS) foi estimada 
em 64,69 t.ha-1.ano-1. A bacia possui área total de 0,94 km2 ou 94 ha (ALMEIDA, 2016). Dessa maneira, tem-se 
que PS = 16,66 t.dia-1 para a área da bacia da UFJF. Como a USLE superestima a perda de solos, e além disso, 
nem todo o sedimento erodido atinge o lago, considerou-se que 20,8% de todo sedimento erodido adentra o lago, 
de acordo com a equação de taxa de entrega de sedimentos (SDR) proposta por Williams e Berndt (1972, apud 
SOUZA et al., 2006). O valor de descarga de sedimentos obtido foi de 3,47 t.dia-1, valor elevado quando 
comparado ao valor encontrado apenas para o tributário perene.  

O peso específico dos sedimentos depositados no leito do lago foi baseado no peso específico dos sedimentos 
depositados no leito do curso d’água afluente ao lago, próximo à seção de monitoramento. As amostras 
evidenciam um material de solo com predominância da fração areia, aproximadamente 48,3%. A composição 
granulométrica de cada amostra é apresentada na Tabela 3.  

Tabela 3: composição granulométrica do solo do leito do curso d’água contribuinte ao lago dos Manacás. 

Composição granulométrica média (%) Escala ABNT 

Argila Silte Areia Pedregulho 

20,63 26,35 48,30 4,72 

 

Os resultados obtidos para o volume assoreado e a capacidade remanescente do reservatório, para a carga de 
sedimentos média e máxima, e para os dados gerados através da equação universal de perda de solo são exibidos 
na Tabela 4.  
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Tabela 4: Volume assoreado e tempo de vida útil estimado para o reservatório. 

 Capacidade inicial 
do reservatório (m3) 

Volume assoreado 
em 200 anos (m3) 

Porcentagem de 
assoreamento (%) 

Tempo de vida útil 
estimado (anos) 

Carga média 16.600 167 1,01 9.042 

Carga máxima 16.600 542 3,26 2.782 

USLE 16.600 16.051 96,7 22 

 

Nota-se a ampla diferença entre o volume assoreado calculado com a carga de sedimentos medida na seção 
de monitoramento construída no tributário permanente do lago e o volume assoreado calculado com a estimativa 
da perda de solos por erosão. Enquanto os valores medidos na seção resultaram em volumes supostamente 
subestimados de sedimentos assoreados, uma vez que as campanhas de medição foram realizadas em épocas de 
baixa precipitação, na qual a capacidade de infiltração do solo é maior, os cálculos referentes à USLE resultaram 
em valores elevados e provavelmente superestimados para a previsão do assoreamento. O modelo foi empregado 
de maneira básica e elementar, portanto as incertezas dos coeficientes adotados podem ter levado a resultados 
imprecisos.  

Com relação ao assoreamento referente à carga de sedimentos medida, ressalta-se que as limitações de 
medição em campo privaram o método das contribuições das descargas sólidas pertencentes à drenagem pluvial, 
que também são imensamente relevantes para o estudo, o que colaborou para que os valores obtidos fossem tão 
pequenos. No caso da equação da perda de solo, a incerteza das estimativas, devido a falta de dados precisos, 
colaborou para que os valores de assoreamento fossem mais altos.  

5 CONCLUSÕES 

As atividades antrópicas em torno do Lago dos Manacás favorecem a erosão na bacia e o aumento do 
transporte de sedimentos e contribuem significativamente para a aceleração do processo de assoreamento, 
reduzindo o tempo de vida útil do reservatório. O estudo do assoreamento fornece dados que permitem a adoção 
de medidas preventivas e corretivas, como dragagem, controle e prevenção da erosão (CARVALHO et al., 
2000). Nesse contexto, os processos de assoreamento e erosão foram estimados para o Lago dos Manacás, com o 
intuito de despertar a população para a necessidade de se preservar o entorno do lago, que, além de constituir 
interesse paisagístico, tem função de regularização de vazão.  

O volume de sedimentos que adentra o lago, estimado pelo método das medidas sedimentométricas resultou 
em níveis baixos, por não considerar a drenagem pluvial instantânea e por não contemplar medidas realizadas em 
períodos de chuva. Sendo assim, recomenda-se dar continuidade à pesquisa, realizando medições do aporte de 
sedimentos nos tributários intermitentes do lago. Ademais, é aconselhável realizar a batimetria do lago ao longo 
dos anos. Por outro lado, a aplicação do método da equação universal da perda de solo resultou em valores 
relativamente altos de volume assoreado, devido às incertezas inerentes ao emprego da equação. Recomenda-se 
coletar mais dados de campo para que o modelo seja empregado de forma mais refinada e precisa, diminuido-se 
a imprecisão dos resultados obtidos.  

Por fim, espera-se que este trabalho alerte a comunidade local quanto aos riscos evidentes de manejos 
inadequados dos solos no entorno do lado, o que potencializa o seu assoreamento ao longo dos anos. Além disso, 
almeja-se inspirar e contribuir ao incentivo a adoção de medidas preventivas para reduzir as áreas com solo 
exposto e o estabelecimento de um programa de recuperação das áreas sem cobertura vegetal no campus, 
visando retardar o assoreamento do lago estudado.  
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RESUMO 

Este trabalho apresenta o estudo de uma metodologia alternativa para definição de um diâmetro 

representativo a ser usado nas equações de estimativa da descarga de sedimentos em escoamento de superfície 

livre. O estudo foi desenvolvido no rio Paraibuna no distrito de Chapéu D’Uvas em Juiz de Fora, contando com 

uma base de dados de 31 (trinta e uma) campanhas de medições realizadas entre 2009 e 2013, no âmbito do 

projeto Paraibuna coordenado pelo Departamento de Engenharia Ambiental e Sanitária da UFJF. Foram 

estudados diversos modelos de transporte de sedimentos, sendo que três foram selecionados para a aplicação da 

metodologia. Os modelos foram: Garde & Dattatri (1963), Engelung - Hansen (1967) e Yang (1973). Propõe-se 

neste estudo que o diâmetro representativo seja definido não mais pela sua granulometria, e sim em função de 

parâmetros característicos do escoamento como vazão, declividade e potência da corrente. A aplicação da 

metodologia proposta obteve significativas reduções nas diferenças percentuais relativas entre os valores das 

descargas calculadas e medidas. Uma das grandes vantagens da metodologia proposta é a de dispensar o 

levantamento de dados de granulométricos e ainda de poder ser empregada para cursos de água com 

granulometria uniforme ou não. 

INTRODUÇÃO 

O estudo do transporte de sedimentos em escoamentos de superfície livre é de fundamental importância para 

diagnosticar, prognosticar e solucionar problemas de engenharia hidráulica. Várias são as consequências geradas 

pela deposição de material no leito de cursos d’água como rios, lagos e reservatórios. Muitos problemas diversas 

vezes são acelerados por ações antrópicas, ocorrendo assim uma intensificação em processos naturais como 

erosão, transporte e deposição de sedimentos. Neste intuito, estudos referentes ao movimento de sedimentos nos 

escoamentos com superfície livre tem ganhado cada vez mais relevância.  

O monitoramento sedimentométrico faz-se necessário entre outras razões para analisar o estado de 

conservação da bacia hidrográfica e igualmente para analisar problemas que englobam danos ambientais, 

materiais e econômicos, tais como: redução da vida aquática, aumento com custos de tratamento de água, perdas 

de solo, transporte de contaminantes em sedimentos, assoreamento de reservatórios, dificuldade de penetração da 

luz pelo aumento da turbidez da água devido ao sedimento em suspensão com intervenção na fotossíntese, além 

de impactos ecológicos e recreativos. 

Por todos os fatores já abordados torna-se imprescindível o cálculo da descarga de sedimentos. Uma das 

primeiras equações para o cálculo do transporte de sedimentos em escoamentos com superfície livre é a equação 

de Du Boys divulgado no final do século XIX. A partir de então surgiram inúmeras outras, umas de natureza 

completamente empíricas e algumas amparadas em fundamentos teóricos da mecânica dos fluidos. No entanto, a 

maioria delas apresentam distintas e variadas hipóteses simplificadoras e uma infinidade de variáveis envolvidas, 

com o intuito de reproduzir na prática, o que se prevê através dos ensaios experimentais (PAIVA, 2007). 

Mesmo com a evolução ao longo dos últimos anos em técnicas de medições e equipamentos, ainda 

continuam os questionamentos e incertezas quanto à consistência dos dados obtidos. O mesmo ocorre na 

comparação entre valores medidos e calculados, nas quais diversas vezes são evidenciadas grandes discrepâncias 

(SCAPIN, 2007). 
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Com o propósito de selecionar métodos com melhor aplicabilidade no rio Paraibuna, pelo menos 06 (seis) 

equações foram testadas. Após os testes optou-se por apenas 03 (três), nas quais são: Método de Garde & 

Dattatri (1963), método de Engelung – Hansen (1967), método de Yang (1973). 

OBJETIVO 

O objetivo desse trabalho é a definição de um diâmetro representativo das partículas sólidas do leito do rio 

para aplicação em equações analíticas de descarga de sedimentos em superfície livre, a fim de obter uma melhor 

aproximação entre as descargas medidas e calculadas, com base nas variáveis intervenientes no movimento do 

fluido e do sedimento. 

O estudo foi desenvolvido usando uma base de dados constituída de 31 (trinta e uma) campanhas de medidas 

hidrossedimentométricas realizadas no rio Paraibuna, em Juiz de Fora, no distrito de Chapéu D’Uvas. Além de 

dispensar o levantamento de curvas granulométricas, espera-se que a metodologia possa ser empregada em 

amostras de sedimentos de gradação uniforme ou não, como foi verificado em estudos anteriores (PAIVA, 

2007). 

MATERIAS E MÉTODOS 

CARACTERIZAÇÃO DA BACIA HIDROGRAFICA E DO TRECHO MONITORADO 

O rio Paraibuna está contido na bacia hidrográfica do rio Paraíba do Sul. O rio Paraibuna nasce na serra da 

Mantiqueira, no município mineiro de Antônio Carlos e deságua no rio Paraíba do Sul, sendo seu principal 

afluente em volume d’água (COPPETEC, 2006). O rio Possui uma extensão de aproximadamente 170 km e sua 

bacia abrange uma área de 8.558 km². 

A seção de monitoramento está localizada em uma ponte no Distrito de Chapéu D'uvas no município de Juiz 

de Fora (MG). O trecho monitorado possui pouco mais de 100 metros de extensão no sentido longitudinal ao 

curso d’água. Para a determinação da declividade da linha de água conta-se com 03 (três) réguas limnimétricas: 

duas a montante da seção e uma a jusante do trecho monitorado, conforme a figura 1. A última régua já existia 

quando da materialização do trecho em estudo e pode, em caso de conveniência, ser usada para a definição da 

curva chave. A seção de monitoramento fica a três quilômetros jusante da comporta da represa de Chapéu 

D’uvas e tem largura de aproximadamente 10 metros. Suas seções transversais apresentam forma semelhante à 

representação da figura 2. 

Fígura 1: Esquematização do trecho de monitoramento 

 

Fonte: Acervo do Projeto Paraibuna 
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Figura 2: Esquematização das seções transversais 

 

Fonte: Acervo do Projeto Paraibuna 

 

MONITORAMENTO HIDROLÓGICO E SEDIMENTOMÉTRICO 

Para o desenvolvimento deste trabalho foi utilizado uma base de dados com 31 (trinta e uma) campanhas de 

medições de parâmetros hidráulicos, sedimentométricos e de dados morfológicos da seção de monitoramento 

utilizando-se de métodos tradicionais de medição da mistura água e sedimento. Em todas as campanhas 

realizaram-se as seguintes atividades: batimetria da seção, determinação da declividade da linha de água, 

velocidade média do fluxo, coletas de amostras de água e sedimentos e coleta do material do leito. Essas 

campanhas foram realizadas entre o período de maio de 2009 e novembro de 2013. As atividades de laboratório 

consistiram na determinação da concentração de sedimentos e das curvas granulométricas. A metodologia pode 

ser sistematizada da seguinte maneira: 

1. Determinação da velocidade: a velocidade do escoamento foi estabelecida pela técnica de igual incremento 

de largura, que consiste em subdividir a seção de monitoramento em subseções, pelo estabelecimento de 

verticais de medidas espaçadas, convenientemente, na seção transversal do curso de água, conforme 

recomendações técnicas (CARVALHO, 1994). Para a realização do monitoramento, a seção transversal foi 

dividida em 07 (sete) verticais, cada uma com 01 (um) metro de largura, conforme já apresentado na figura 2. A 

medida da velocidade foi realizada com uso do molinete fluviométrico. Foi considerada a velocidade medida a 

60% da profundidade como a média de cada vertical. 

2. Determinação da declividade da linha de água: a declividade foi estabelecida pela diferença das cotas 

entre as réguas liminimétricas instaladas no trecho de monitoramento. 

3. Morfologia do leito do rio: para determinação da morfologia foi realizada a batimetria com o lastro 

fluviométrico acoplado no guindaste com um contador numérico para o registro da profundidade de cada 

vertical. Essas medidas foram realizadas para determinar a área de escoamento e perímetro molhado, 

fundamentais no cálculo de outros parâmetros.  

4. Determinação da vazão do escoamento: em cada uma das verticais qualitativamente mostrada na figura 2, 

media-se a velocidade. A cada vertical atribui-se uma área de contribuição, de modo que o produto da velocidade 

pela área de contribuição representava a vazão parcial inerente aquela vertical. A soma das vazões parciais 

totalizava a vazão total do escoamento. 

5. Amostragem dos sedimentos em suspensão: a coleta da mistura água e sedimentos foi realizada, em cada 

vertical de medidas. O objetivo dessa medição é a determinação da concentração de sedimentos em suspensão na 

seção e consequentemente a obtenção da descarga sólida em suspensão. Para as amostragens utilizou-se um 

amostrador de sedimentos em suspensão DH-49 com o objetivo de coletar amostras integradas na profundidade. 

6. Cálculo da concentração de sedimentos: cada amostra coletada foi homogeneizada e posteriormente 

definiu-se um volume preestabelecido de 200 a 250 ml para filtragem num microfiltro com suporte Milipor 

para filtros de 4,7 cm de diâmetro. Antes da filtragem, o filtro foi devidamente seco em estufa obtendo-se o peso 

seco do filtro (PF). O microfiltro e os sólidos retidos na operação da filtragem foram secos em estufa a 105° C, 

durante 24 horas, para a obtenção do peso seco do filtro mais a amostra (PFA). O peso do material sólido (PMS) 

é resultado da subtração de (PFA) e (PF). Dividindo os valores (PMS) pelo volume preestabelecido obtém-se a 
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concentração em unidade de peso por unidade de volume. 

7. Amostra de fundo: o material sólido do leito do rio foi coletado por meio de uma draga tipo PETERSEN, 

com dispositivo de desarme tipo alavanca de braço móvel. As amostras foram coletadas em mais de uma vertical 

de medidas da seção, a fim de se obter maior fidelidade da representação da granulometria do leito do rio. 

9. Curva granulométrica: para a obtenção da curva granulométrica observou-se a ABNT (NBR-7181). Foi 

realizado o peneiramento. Tal ensaio permitiu o traçado da curva granulométrica do material do fundo do rio. 

10. Descarga sólida total em suspensão: a descarga sólida medida em suspensão para uma determinada vertical 

é fornecida pela equação (1), enquanto que a equação (2) fornece a descarga que passa pela seção transversal 

de medição. 

q
ssi

=Q
i
.Pi.Ci                                                                                                                                       equação (1) 

Nas quais: q
ssi

= descarga sólida em suspensão obtida na vertical de medidas; Ci= concentração dos sólidos 

totais em suspensão na vertical de medida; Pi= porcentagem da vazão líquida que passa na faixa de influência de 

cada vertical; Q
i
= vazão medida em cada vertical;  

Q
t
= ∑ q

ssi
1
n                                                                                                                                           equação (2)                                                                                                       

Na qual: Q
t
= Descarga sólida total medida do sedimento em suspensão. 

METODOLOGIA PARA A DEFINIÇÃO DO DIÂMETRO REPRESENTATIVO PARA A AMOSTRA 

A metodologia usada para a busca de um diâmetro representativo foi dividida em etapas. Será exposto de 

forma clara e objetiva todos os passos para chegar ao novo diâmetro. 

A primeira etapa constituiu na escolha dos métodos que foram utilizados neste trabalho. Nessa etapa foram 

selecionados preliminarmente vários métodos de descarga de sedimentos. Todos esses métodos foram testados 

para ver quais se enquadravam melhor dentro do comportamento do curso d’água estudado. 

Após a escolha de três métodos de descargas de sedimentos, o próximo passo foi calcular suas descargas para 

cada uma das 31 (trinta e uma campanhas) com sete valores de descargas diferentes, cada um correspondendo a 

uma faixa de diâmetro representativo na curva granulométrica. Esses diâmetros foram chamados de Di, sendo i 

=10; 16; 35; 50; 65; 84 e 90, em que Di representa o diâmetro tal que i % da amostra tem diâmetro inferior. 

 Essa primeira etapa possibilitou encontrar 31 (trinta e um) diâmetros verdadeiros (Dvi), o que correspondeu 

a igual número de campanhas de medições existente para a seção de medidas do rio Paraibuna, isto foi feito para 

os métodos de estimativa utilizados neste trabalho. Ao final desta etapa, foi conhecido para cada método, e para 

cada campanha de medidas, o diâmetro verdadeiro que mais aproximou a descarga estimada a medida através da 

análise gráfica de cada campanha de medição. Portanto, para cada método foram gerados 31 (trinta e um) 

gráficos como o da figura 3.  

Figura 3: Ilustração do diâmetro verdadeiro para um determinado método  

 

Fonte: PAIVA, 2007 
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Na etapa seguinte, já com os novos valores de diâmetros encontrados para cada campanha, estes foram 

correlacionados com parâmetros característicos do escoamento. Este procedimento finalizou o caminho para se 

chegar ao diâmetro de cálculo (Dvj) único a ser usado em um determinado método, agora não mais considerando 

as campanhas individualmente, mas sim todo o universo de campanhas. 

A correlação descrita acima foi realizada através do conhecimento dos diâmetros verdadeiros que corrigiram 

as descargas em cada campanha de medição estimadas por determinado método. Com posse dos dados dos 

diâmetros verdadeiros, fez-se a correlação desses valores com os parâmetros característicos do escoamento (Q, 

Pc, S) obtidos em cada campanha de medição, de modo, que com o conhecimento desses parâmetros, foi 

possível encontrar através de regressão uma equação analítica para calcular o diâmetro mais apropriado para ser 

utilizado em determinado método. A descrição qualitativa subsequente descreve melhor essa relação. 

Dvj = f(Q), para determinar o diâmetro em função da vazão; 

Dvj = f(Pc), para determinar o diâmetro em função da potência da corrente; 

Dvj = f(S), para determinar o diâmetro em função da declividade. 

Essa metodologia para a definição de um novo diâmetro tem por finalidade reduzir a margem de duvidas 

sobre qual diâmetro utilizar quando da aplicação de métodos de transporte de sedimentos. Outra grande 

vantagem é que através do emprego dessa metodologia, elimina-se a necessidade de levantamento de curvas 

granulométricas, além de poder eliminar possíveis erros quanto aa aspecto relativo à gradação da amostra. 

APRESENTAÇÃO DAS EQUAÇÕES SELECIANADAS NA PESQUISA 

MÉTODO DE GARDE E DATTATRI (1963) (apud PAIVA, 1995) 

Garde e Dattatri (1963) postularam que a equação de descarga total de sedimentos do leito, principalmente 

quando a desuniformidade e as configurações do leito não são claramente consideradas pode ser determinada de 

acordo com a equação 3 em kgf/m.s. 

q
B

=16.γ
s
.U*.D.τ*4

                                                                                                                              equação (3)  

no qual: 

U*: velocidade de atrito (m/s); 

D: diâmetro representativo da amostra (m); 

τ∗: tensão de atrito adimensional. 

MÉTODO DE ENGELUND E HANSEN (1967) (apud SCAPIN, 2007) 

A fórmula de Engelund e Hansen (1967) usa o conceito de potência da corrente e o princípio da similaridade. 

Alguns autores restringem o uso dessa equação para materiais de leito que possuam diâmetro médio maior do 

que 0,15 mm (CARVALHO, 1994). Apesar da maioria das campanhas de medição o material de leito possuir 

diâmetro inferior ao recomendado no método, ele foi testado devido a grande aceitabilidade para rios de pequeno 

porte.                                                                                                            

A descarga sólida total do material transportado em Kgf/m.s (q
B

) pela equação: 

q
B

=0,05.γ
s
.U2.[

D50

g.(γs γ-1)⁄
]

1

2
[

τ0

(γs γ).D50⁄
]                                                                                                  equação (4) 

γ
s
: peso específico do sedimento (ton/m³); 

γ: peso específico da água (ton/m³); 

U: velocidade média do escoamento (m/s); 

D50: diâmetro da partícula, para o qual 50% do material do leito são mais finos; 

g: aceleração da gravidade (m/s²); 

Rh: raio hidráulico (m); 
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S: declividade da linha d’água (m/m); 

B: largura da superfície do canal (m). 

A descarga sólida total em ton/dia é dada por: 

Q
t
= q

B
.B.86400/1000                                                                                                                        equação (5) 

MÉTODO DE YANG (1973) (apud SCAPIN, 2007) 

O método de Yang foi proposto para uso na previsão da concentração total de sedimentos tanto em calhas de 

laboratórios como em rios naturais com declividades pequenas, de modo que se desprezem as componentes da 

força gravitacional na direção do fluxo.  

A primeira etapa para encontrar a descarga de sedimentos através do método de Yang é calcular a velocidade 

de atrito (U∗) relativa aos grãos. 

Depois calcula-se a velocidade terminal a partícula (w), dada pela equação abaixo: 

𝒘={ [(2/3). g (γs/γ-1) . (D3 + 36.ν2].0,5 – 6.ν}/ D                                                                            equação (6) 

Por fim antes do cálculo da concentração de sedimentos é calculada a velocidade crítica UC que depende do 

fator U*.D/ ν 

Quando                1,2 < U*.D/ ν < 70 

Então 

UC/w= 2,5/[log U*.D/ν) -0,06] +0,66                                                                                                equação (7) 

Quando                U∗.D/ ν ≥ 70 

Então  

UC/w= 2,05                                                                                                                                        equação (8) 

O cálculo da concentração total de sedimentos em ppm (CT) do material do leito no escoamento é dada 

segundo o critério da granulometria. Para os sedimentos inferiores que 2 mm, é dada segundo a equação: 

log CT = 5,435-0,286.log(
w.D

v
)-0,457.log(

U
*

w
)+[(1,799-0,409.log(

w.D

v
) - 0,314.log(

U
*

w
) ].log(

U.S

w
-

UC.S

W
)                                                                                                        

                                                                                                                                                            equação (9) 

Para sedimento maior ou igual a 2 mm a concentração total de material do leito no escoamento é dado pela 

equação: 

log CT=6,681-0,633.log(
w.D

v
)-4,816.log(

U
*

w
)+ [(2,784- 0,305.log(

w.D

v
) – 0,282log(

U
*

w
) ]. log(

U.S

w
-

UC.S

W
)                                                                                                                                                             

                                                                                                                                                          equação (10) 

A descarga sólida total (Qt) em ton/dia é dada por: 

Q
t
= 0,864.CT.Q                                                                                                                              equação (11) 

RESULTADOS E DISCUSSÕES 

A principal resultado gerado nesse trabalho é a indicação de um diâmetro que seja representativo do material 

do leito para o rio Paraibuna, o que difere de muitos outros autores que consideram o diâmetro mediano da 

amostra como sendo representativo. A metodologia tem a grande vantagem de não exigir o levantamento de 

dados granulométricos para a obtenção de um diâmetro a ser usado, necessitando apenas o conhecimento de 

algum parâmetro característico do escoamento para chegar a tal diâmetro (PAIVA, 2007). 

Foram analisadas várias equações de transporte de sedimentos, porém foram utilizadas somente três dessas 

equações. A escolha das equações foi determinada a partir das análises das diferenças percentuais relativas 
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médias entre as descargas medidas e as descargas geradas pelos modelos. Os que obtiveram menores valores 

foram escolhidos para o emprego da metodologia. 

Foi desenvolvido inicialmente um conjunto de equações para a estimativa do diâmetro para o cálculo nas 

equações analíticas de transporte de sedimentos, tendo como base as 31 campanhas de medições de parâmetros 

hidrossedimentométricos realizados no rio Paraibuna em Juiz de Fora, procedendo conforme a metodologia 

descrita. 

Os valores médios, máximos e mínimos da base de dados das 31 campanhas do rio Paraibuna estão 

apresentadas nas tabelas 1, 2 e 3 nas quais estão organizados respectivamente os parâmetros hidráulicos e 

geométricos, a granulometria do material do leito, e as propriedades do fluido de escoamento e dos sedimentos. 

Tabela 1: Parâmetros hidráulicos e geométricos do rio Paraibuna 

Parâmetro 
Vazão 

(m³/s) 

Declividade 

(m/m) 

Área 

(m²) 

Perímetro 

(m) 

Raio 

Hidráulico 

(m) 

Profundidade 

Média 

(m) 

Largura da 

Seção 

(m) 

Velocidade 

(m/s) 

Média 10,31 0,00076 10,66 10,23 1,03 1,24 8,53 0,98 

Máximo 25,60 0,00134 14,04 11,65 1,24 1,60 9,40 2,00 

Mínimo 4,76 0,00048 5,66 8,40 0,67 0,82 6,90 0,70 

Tabela 2: Granulometria do material do leito do Rio Paraibuna 

Parâmetro 
 D10  D16  D35  D50  D65  D84  D90 

(mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) 

    Média 0,071 0,090 0,144 0,189 0,261 0,448 0,745 

  Máximo 0,190 0,195 0,230 0,690 1,050 1,670 2,200 

  Mínimo 0,000 0,000 0,005 0,015 0,038 0,110 0,210 

Tabela 3: Propriedades do fluido de escoamento e dos sedimentos para o rio Paraibuna 

Parâmetro 

Tensão de atrito 

média da corrente 

Velocidade de 

atrito 
Nº de Froude do 

escoamento 

Potência da 

Corrente 

Descarga sólida total 

de sedimentos 

(kgf/m²) (m/s) (kgf/s.m) (ton/dia) 

Média 0,785 0,028 0,282 8,070 8,632 

Máximo 1,427 0,038 0,545 14,332 32,574 

Mínimo 0,325 0,018 0,207 1,546 1,443 

Posteriormente, a partir dos dados do rio Paraibuna, foram calculados as equações que fornecessem o 

diâmetro a ser utilizado nos métodos de cálculo de transporte de sedimentos. Esses diâmetros foram calculados 

em função dos seguintes parâmetros: Potência da corrente (Pc), Vazão (Q) e Declividade (S). 

Para cada método foram obtidas três equações que forneciam um novo Dvj um para cada parâmetro 

analisado. Porém foi selecionada somente uma equação de um novo diâmetro representativo.  

Para se chegar à escolha de apenas uma equação de diâmetro, foi necessário calcular três novas descargas de 

sedimentos para cada método, com os novos diâmetros em função dos parâmetros de escoamento (Figura 4). 

Aquela equação cuja série de diâmetros calculada gerou descargas com menor diferença percentual relativa entre 

o valor medido e o estimado foi a classificada para a estimativa do diâmetro que melhor corrige o método em 

análise.  

Na sequência estão às três equações que melhor se adequaram para o rio Paraibuna: 

Dvj[Gard]=82,089. S1,6483                                                                                                               equação (12) 

Dvj[Engel]=0,0003. ln(Pc) +0,00006                                                                                              equação (13) 

Dvj[Yang]=0,001.Q-0,228                                                                                                                  equação (14) 



 

8  

 

Figura 4: Gráfico do diâmetros verdadeiros em função da declividade 

 

As equações 12 (apresentada também na figura 4), 13 e 14 forneceram respectivamente os novos diâmetros 

para os métodos de Garde e Dattatri (1963), Engelund e Hansen (1967) e Yang (1973). 

Observou-se que das três equações apresentadas para ajuste de diâmetro a serem empregadas nas equações de 

cálculo de transporte de sedimentos, cada uma foi em função de um parâmetro de escoamento diferente. O 

trabalho de Paiva (2007) no qual foi utilizada a mesma metodologia desse trabalho notou-se que para a maioria 

das equações ajustados para o Dvj, a declividade foi a que mais apareceu dentre aquelas empregadas na pesquisa. 

A tabela 4 mostra os novos diâmetros representativos calculados através dos ajustes feitos pelas equações. 

Nota-se pela tabela que os valores médios dos novos diâmetros ficaram sempre próximos de 0,6 mm, o que 

corresponderia valores de granulometria característico do rio Paraibuna entre o D84 e D90 conforme segue na 

tabela 2 na qual mostra os valores de cada classe e suas médias. Os novos valores diferem substancialmente 

daqueles inerentes ao D50. Por apresentarem magnitudes bem maiores do que o D50, quando usados para estimar 

a descarga de sedimentos, produzirão valores menores em decorrência do aumento do diâmetro. 

Tabela 4: Diâmetros ajustados a partir das equações obtidas 

Parâmetro 
D50 Dvj [Eng] Dvj [Gard] Dvj [yang] 

(mm) (mm) (mm) (mm) 

Média 0,189 0,664 0,607 0,595 

Máximo 0,690 0,859 1,513 0,701 

Mínimo 0,015 0,191 0,280 0,477 

As tabelas 5,6 e 7 mostram as novas descargas obtidas por cada método, além de um comparativo através das 

diferenças percentuais relativas médias (E(%)) entre as descargas sólidas (qb) medidas e calculadas com 

diâmetros D50 e os novos diâmetros ajustados pelas equações (Dvj). 

Tabela 5: Descargas calculadas pelo Método de Garde & Datratti (1963) utilizando o D50 e o Dvj 

Parâmetro 
D50 Dvj [Gard] qb medida qb[Gard] D50 qb[Gard]Dvj 

E(%) D50 E(%) Dvj 
(mm) (mm) (ton/dia) (ton/dia) (ton/dia) 

Média 0,189 0,607 8,632 485247,373 276,503 5866338,959 4061,815 

Máximo 0,690 1,513 32,574 7033924,855 617,770 91437398,702 8606,745 

Mínimo 0,015 0,280 1,443 167,837 34,681 1637,472 659,733 

Dvj = 82,089.S1,6483 

0,0000

0,0005

0,0010

0,0015

0,0020

0,0025

0,00E+00 4,00E-04 8,00E-04 1,20E-03 1,60E-03

D
vj

 (
m

) 

Declividade (m/m) 

Diamentros Verdadeiro X Declividade 
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Tabela 6: Descargas calculadas pelo Método de Engelung - Hansen (1967) utilizando o D50 e o Dvj 

Parâmetro 
D50 Dvj [Eng] qb medida qb[Eng] D50 qb[Eng]Dvj 

E(%) D50 E(%) Dvj 
(mm) (mm) (ton/dia) (ton/dia) (ton/dia) 

Média 0,189 0,664 8,632 3379,715 376,050 35620,470 6521,520 

Máximo 0,690 0,859 32,574 42034,746 734,229 154520,086 26365,930 

Mínimo 0,015 0,191 1,443 329,971 187,864 3315,919 1574,761 

Tabela 7: Descargas calculadas pelo Método de Yang (1973) utilizando o D50 e o Dvj 

Parâmetro 
D50 Dvj [Yang] qb medida qb[Yang] D50 qb[Yang]Dvj 

E(%) D50 E(%) Dvj 
(mm) (mm) (ton/dia) (ton/dia) (ton/dia) 

Média 0,189 0,664 8,632 3379,715 376,050 35620,470 6521,520 

Máximo 0,690 0,859 32,574 42034,746 734,229 154520,086 26365,930 

Mínimo 0,015 0,191 1,443 329,971 187,864 3315,919 1574,761 

Em todas as tabelas 5, 6 e 7 foram verificadas a diminuição da diferença percentual relativa média. Essa 

redução era esperada, pois os valores de Dvj são maiores que os D50. Ainda pelas tabelas 5, 6 e 7 foram 

observados valores elevados para as diferenças percentuais relativas médias entre o medido e o calculado com o 

D50. Estes resultados podem ser atribuídos a dois fatores: a primeira é que normalmente as descargas calculadas 

normalmente possuem valores mais  elevados se comparados com os valores medidos, sobretudo porque nem 

sempre as suposições inerentes a cada método corrobora o que de fato acontece em curso d' água natural, como o 

rio Paraibuna. O outro fator é que as descargas medidas no rio Paraibuna apresentam valores baixos quando se 

compara aos calculados e os dados medidos em outros rios (SCAPIN, 2007 e PAIVA, 2007). Essa seção possui 

uma característica peculiar, pois 3 (três) quilômetros montante dela possui uma barragem (represa Chapéu 

D’Uvas), e pode de certa forma atribuir menores valores de descarga devido a esse fato, pois esta serve como 

uma bacia de contenção dos sedimentos da bacia hidrográfica. A área da bacia de contribuição para a carga de 

lavagem de sedimentos que chega a seção é pequena, pois os sedimentos que estão a montante da barragem, 

quando adentram o corpo d’água, perdem velocidade na represa e sedimentam, não chegando até a seção de 

monitoramento. 

 De fato, a metodologia proposta diminui consideravelmente os erros quando se utiliza o novo diâmetro, 

porém mesmo com os novos diâmetros para os três métodos as descargas foram superestimadas. Todavia o 

principal objetivo da metodologia foi cumprido, que é diminuir os erros gerados quando se utiliza o diâmetro 

representativo como sendo o valor mediano da granulometria. 

 Foi verificado que todos os métodos reduziram as diferenças percentuais relativas com o emprego dos novos 

diâmetros, e o  Método de Garde & Datratti (1963) apresentou a menor diferença percentual relativa seguido dos 

método de  Engelung - Hansen (1967) e Yang (1973) respectivamente. 

CONCLUSÕES 

Ao se observar os parâmetros predominantes nas equações de estimativa dos diâmetros (Dvj) a serem 

utilizados nas equações, nota-se que tais parâmetros (Q; S; Pc) estão intrinsecamente relacionados à potência do 

escoamento. Tais resultados remetem a uma reflexão para o fato de que a escolha do diâmetro representativo 

apenas no levantamento granulométrico parece não ser a melhor alternativa. 

Ao se observarem os dados calculados, conforme tabela 4 nota-se que os escores para os valores dos 

diâmetros gerados pelas equações 12, 13 e 14 são maiores do que aqueles obtidos através das curvas 

granulométricas, e aproxima na sua maioria dos diâmetros de granulométrica mais elevadas no rol da base de 

dados dos sedimentos medidos no rio Paraibuna. 

  O que se observa, no entanto, é que mesmo apresentando valores extremamente elevados para as descargas 

calculadas observa-se que quando se comparam as diferenças percentuais relativas entre as descargas calculadas 
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pelos modelos selecionados tendo o Dvj como escolhido, observa-se uma redução significativa entre a diferença 

percentual relativa dos valores medidos com aqueles calculados usando o D50.  

As reduções comentadas no parágrafo supracitado contribuem para ratificar o que se espera na dinâmica dos 

escoamentos do transporte de sedimentos em escoamentos com superfície livre, sobretudo porque uma vez que 

se aumenta o diâmetro calculado há uma tendência natural das reduções das descargas de sedimentos, conforme 

se prevê na natureza e conforme se espera reproduzir nos modelos analíticos do cálculo do transporte de 

sedimentos.  

Por observar altos valores calculados para descargas de sedimentos pelos métodos empregados no trabalho 

conclui-se que nenhum poderá ser recomendado para calcular a descarga de sedimentos no rio Paraibuna. Um 

dos fatores relevantes para tal descredenciamento é que se espera que a represa de Chapéu D´Uvas detenha uma 

parte substancial das descargas de sedimentos emanados da bacia hidrográfica. Ademais a granulometria do 

material do leito coletado no trecho de medições é material muito fino na faixa de silte e argila o que contribui 

ainda mais o para o distanciamento entre as diferenças percentuais relativas entre as descargas calculadas com os 

diâmetros ajustados e aqueles coletados. 

 No tocante a opção de se escolher o diâmetro a ser usando nos modelos de cálculo do transporte de 

sedimentos, conforme se propõe neste trabalho, esta mostrou ser a melhor alternativa, pelo fato de que como já 

dito reduziu substancialmente as diferenças percentuais relativas conforme foi demonstrado nas tabelas 5, 6 e 7. 

Para finalizar julga-se pertinente recomendar que a aplicação dos modelos de transporte de sedimentos seja 

seguida de uma avaliação criteriosa para as observações das suas faixas de aplicações no caso específico, no 

mínimo, que se observem a faixa de diâmetro recomendada pelos autores. 
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RESUMO

O presente estudo ressalta os benefícios de um monitoramento diário de sedimentos em suspensão com
pontos coincidentes no tempo. Os locais escolhidos para este monitoramento foram os pontos de captação da
UEL Santa Cecília e de defluência da UHE Pereira Passos. Neste estudo foi possível calcular as descargas de
sedimentos  finos  bombeada  pela  UEL  Santa  Cecília  e  lançada  pela  UHE  Pereira  no  rio  Guandu.  O
monitoramento  coincidente  no  tempo  permitiu  também  calcular  a  quantidade  depositada  e  a  eficiência  de
retenção dos reservatórios do sistema de transposição. No ano hidrológico de 2014-2015, a UEL Santa Cecília
bombeou 72.701 t de sedimentos finos e, no ano hidrológico 2015-2016, 128.634 t. A UHE Pereira Passos, por
sua  vez,  lançou  no  rio  Guandu  30.411  t  em  2014-2015  e  51.244  t  em  2015-2016.  Nos  reservatórios  da
transposição foram retidos 42.290 t  no primeiro ano e 77.390 t  no segundo,  resultando numa eficiência de
retenção de 58 e 60%, respectivamente. O estudo conclui que mesmo em ano de crise hídrica com restrição
operativa, o sistema de transposição continua poluindo seus reservatórios, o rio Guandu e a baia de Sepetiba com
sedimentos finos do rio Paraíba do Sul.

INTRODUÇÃO

As construções de usinas hidroelétricas (UHE) e elevatórias (UEL) durante o século XX no rio Paraíba do
Sul  modificaram  suas  características  hidrológicas,  sedimentológicas  e  morfológicas  originais.  Dentre  elas,
destaca-se a UEL de Santa Cecília, localizada na margem direita do rio Paríaba do Sul, no município de Barra do
Piraí  –  RJ.  O  bombeamento  dessa  usina  é  responsável  pelo  maior  abatimento  na  oferta  hídrica  da  bacia
hidrográfica. Cerca de dois terços do volume líquido que passa nesse trecho é desviado da calha do rio. Essa
usina elevatória é o primeiro estágio do sistema de transposição de bacias Paraíba do Sul-Piraí-Guandu.

A água captada pela elevatória percorre uma complexa rede de reservatórios antes de passar pelas unidades
geradoras de hidroeletricidade. Após o aproveitamento hidroelétrico, a água transposta é lançada na calha do rio
Ribeirão  das  Lajes,  principal  formador  do  rio  Guandu,  em  uma  bacia  hidrográfica  que,  até  1953,  era
independente do rio Paraíba do Sul. Grande parte desse volume que chega ao Guandu é captada pela Estação de
Tratamento de Água (ETA-Guandu) e a outra parte deságua na baia de Sepetiba pelo canal de São Francisco.

Esse desvio não deriva apenas água do rio Paraíba do Sul para o rio Guandu e baia de Sepetiba, mas qualquer
fração sólida (particulada ou dissolvida) passível de ser sugada pelas bombas de recalque da UEL Santa Cecília e
capaz de vencer a travessia pelos reservatórios do sistema de transposição.

Os  sedimentos  finos  que  logram  vencer  a  capacidade  de  retenção  dos  reservatórios  da  transposição
encontram, nos reservatórios e estuários do rio Guandu e nas porções mais rasas da baia de Sepetiba, condições
favoráveis para deposição, alimentando o assoreamento e a progradação dos manguezais na baia de Sepetiba. No
rio Guandu, os sedimentos finos ameaçam o volume útil dos reservatórios, a qualidade da água captada pela
ETA-Guandu e o ecossistema estuarino do Canal de São Francisco. Na baia de Sepetiba, esse incremento de
sedimentos finos torna-se um potencial risco para o ecossistema, pesca, balneabilidade e navegação. A deposição
adicional de sedimentos finos pode formar vazas e manguezais em lugares onde eram pouco expressivos ou
inexistentes. A conhecida afinidade físico-química de tais argilas com metais presentes na água tornam essas
vazas e manguezais poluídos uma vez que tanto os rios Paraíba do Sul e Guandu como a própria baia de Sepetiba
podem receber pelas margens e tributários lançamentos industriais contaminados por metais.
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Na  transposição,  a  variação  temporal  da  descarga  de  sedimento  fino  não  responde  apenas  ao  ciclo
hidrológico,  mas  também  ao  regime  operativo  do  empreendimento.  As  regras  operativas  da  transposição
priorizam, em condições hidrológicas favoráveis, fins hidroelétricos e industriais (contenção da intrusão salina).
Em condições hidrológicas desfavoráveis, regras especiais entram em vigor e, em casos mais extremos, novas
regras operativas podem ser criadas pela Agência Nacional de Água a fim de garantir a segurança hídrica da
população. Os anos hidrológicos de 2014 a 2016 foram exemplos de excepcionalidade, operando com vazões
bem abaixo da série histórica.

OBJETIVO

O objetivo deste estudo foi verificar se o sistema de transposição continuou poluindo os seus reservatórios, o
rio Guandu e baia de Sepetiba com sedimentos finos oriundo do rio Paraíba do Sul mesmo em um ano de crise
hídrica com restrições operativas e baixas concentrações de sólidos suspensos nos rios devido à estiagem.

MATERIAIS E MÉTODOS

O estudo compreendeu dois anos hidrológicos: 16/04/14 a 15/04/15 e 16/04/15 a 14/04/16. A estimativa da
carga de sedimento fino desviada da calha do rio Paraíba do Sul foi obtida com o estabelecimento de uma
estação de monitoramento no túnel pelo qual sai a água bombeada pela UEL Cecília. Esse túnel se localiza em
Santanésia,  distrito do município de Barra do Piraí  – RJ (Figura 1).  Ao sair do túnel,  a água escoa para o
reservatório de Santana, por gravidade, através de um canal aberto. Nesta estação, foi estabelecido um regime de
coleta diária de águas superficiais durante a estação chuvosa (novembro a abril) e semanal na estação seca (maio
a outubro).

Figura 1: Localização das estações de monitoramento.

Outra estação de monitoramento foi estabelecida no último estágio da transposição, onde as águas do Paraíba
do Sul são lançadas no rio Ribeirão das Lajes (Figura 1). Instalou-se, nessa estação, uma sonda da marca RBR
Duo, equipada com sensor de pressão (nível do espelho d'água), turbidímetro, relógio e registrador digital. A
sonda foi fixada a um suporte estaqueado no leito próximo a saída de água a jusante da UHE Pereira Passos e foi
configurada  para  realizar  amostragem  de  pressão  absoluta  e  turbidez  a  cada  15  minutos  durante  o  ano
hidrológico de 2014 a 2015. Para o ano hidrológico de 2015 a 2016, foram realizadas coletas diárias na estação
chuvosa e semanal na estação seca.

Em ambas as estações, por se tratarem de saídas de bombas hidráulicas ou turbinas geradoras, adotou-se a
hipótese de plena mistura do sedimento fino por todo volume líquido defluente,  ou seja,  a concentração de
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sedimento fino seria espacialmente homogênea em toda a seção de controle. Em termos práticos, tal hipótese
permitiu simplificar a amostragem, tornando uma amostragem superficial suficiente e representativa da seção de
controle num dado instante do tempo. O volume amostrado dependeu da concentração: em dias de concentrações
altas, coletou-se 1 l de água e, em dias de concentrações baixas, coletou-se de 5 a 10 l de água. 

As  amostras  de  água  foram  levadas  ao  Laboratório  de  Dinâmica  de  Sedimentos  Coesivos  (LDSC)  na
COPPE/UFRJ, no qual os sedimentos finos foram retidos em filtros de fibra de vidro previamente pesados. No
caso das amostras de 5 e 10 l, antes da filtragem essas amostras foram deixadas em repouso por 7 dias em
ambiente escuro e, em seguida, removeu-se cuidadosamente o excesso de água por sifonamento. O filtro com
material retido da amostra de água foi submetido à pesagem pós secagem (80 ºC) e incineração na mufla (550º
C). A concentração de sedimento fino foi calculada pela diferença dessas pesagens. Amostras adicionais foram
separadas para análise granulométrica no analisador de partículas Malvern.

Os dados de turbidez foram convertidos em concentração de sólidos suspensos a partir da construção de uma
curva de calibração. A curva foi estabelecida combinando amostras de campo coletadas junto à janela do sensor,
logo após uma aquisição do sensor in situ e amostras coletadas no rio para ensaios controlados com diferentes
concentrações no laboratório.

O estudo adotou a resolução diária como base para o cálculo de descarga de sedimento fino. Na estação do
túnel de saída da UEL Santa Cecília, os dias com dados faltantes foram preenchidos com dados gerados por uma
curva-chave de sedimento. Esta curva-chave foi construída com a série histórica vazão natural média diária (QN)
afluente ao ponto de captação da UEL de Santa Cecília e os registros de concentração de sólidos suspensos
coletados no presente estudo e pelo Instituto Estadual do Ambiente (INEA) (estação SC200). 

A vazão natural é a vazão líquida de um rio regulado apenas pelas forçantes hidrológicas e de relevo. Para a
construção da curva-chave de sedimento, o uso da vazão natural é melhor do que o da vazão regularizada, uma
vez que o transporte de material lavado é uma resposta sedimentológica de um evento de chuva intensa e bem
distribuída na bacia.  No processo de reconstituição da vazão natural de uma seção pelo método do balanço
hídrico, retira-se o efeito da operação hidráulica dos reservatórios localizados a montante, mas consideram-se os
efeitos das contribuições naturais da bacia a montante e o tempo de viagem da água entre elas, bem como o
efeito  da  evaporação  líquida.  Esse  tipo  de  dado  é  produzido  e  disponibilizado  pelo  Operador  Nacional  do
Sistema Elétrico (ONS).  As vazões médias diárias bombeadas pela UEL Santa Cecília e defluente da UHE
Pereira  Passos  foram  extraídas  do  Informativo  Preliminar  Diário  de  Operação  (IPDO),  produzido  e
disponibilizado pelo ONS.

Na  estação  2,  os  dias  faltantes  foram estimados  por  uma  função  lei  de  potência  ajustada  pela  melhor
correlação entre os dados da estação 2 e da estação 1 atrasados de 0 a 3 dias.

O cálculo  da  descarga  anual  de  sedimentos  finos  (Qssi),  em toneladas  por  ano,  pode ser  expresso  pelo
somatório do produto entre os valores médios diários da descarga líquida e da concentração de sólidos suspensos
durante um ano hidrológico:

Qssi=∑t =1

365

0,0864Q i ( t ) Ci ( t ) ,                                                                                                          equação (1)

onde Qi(t) é a vazão líquida média diária (m³/s) e Ci(t) é a concentração média diária de sólidos suspensos (mg/l)
no dia t e na estação i=1, 2.

RESULTADOS

A análise granulométrica das amostras independentes e representativas do ciclo hidrológico confirmaram o
domínio dos sedimentos finos na composição dos materiais sólidos presentes tanto nas águas bombeadas pela
UEL Santa Cecília (10 amostras) como no defluente da UHE Pereira Passos (16 amostras). Os diâmetros (D 10 ,
D50  e D90) das partículas para o qual 10, 50 e 90 % em peso do material em suspensão são menores variaram,
respectivamente, de 1 a 2 μm, de 7 a 11 μm e de 30 a 52 μm para a estação da UEL Santa Cecília e de 1 a 2 μm,
de 4 a 8 μm e de 12 a 40 μm para estação a jusante da UHE Pereira Passos.

As séries temporais representaram 730 dias compreendidos entre o dia 16 de abril de 2014 e o dia 14 de abril
de 2016 (Figura 2).  A série  de concentração de sólidos suspensos na estação UEL Santa Cecília,  para este
período, apresentou 349 dias coletados e 381 dias faltantes. A série da estação a jusante da UHE Pereira Passos,
por sua vez,  apresentou 461 dias  coletados e 269 dias  faltantes.  Apesar  da presença significativa de dados
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faltantes, 52 % na primeira estação e 37 % na segunda, boa parte dos dias faltantes concentrou-se na estação
seca, marcada por baixas concentrações de sólidos suspensos (Figura 2).

Os  buracos  na  série  na  estação  1  foram  preenchidos  com  dados  de  saída  da  função  curva-chave  de
sedimentos finos (Figura 3). Na estação 2, a melhor correlação entre as séries das estações 2 e 1 foi obtida para
dados da estação 1 com atraso de dois dias (Tabela 1). Tal atraso representa o tempo mínimo de travessia dos
sólidos suspensos ao longo da transposição. A expressão gráfica da função de ajuste para imputação de dados
faltantes na estação 2 pode ser observada na Figura 4. A avaliação estatística dos dois modelos mostrou um baixo
desempenho para os dois modelos, com R² de 0,21 e 0,37 para as estações 1 e 2, respectivamente (Figuras 3 e 4).
Todavia,  suas estimativas foram mantidas e imputadas nas séries,  uma vez que seus usos se concentram na
estação seca, período no qual as baixas concentrações produzem reduzidos impactos no cálculo da descarga
anual de sedimentos finos.

Figura 2: Séries temporais utilizadas no cálculo da descarga anual de sedimentos finos.

Figura 3: Curva-chave de sedimentos finos para estação 1.
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A série de descarga diária de sedimentos finos pode ser visualizada na Figura 5. Na Tabela 2, encontram-se
expressas  as  estimativas  das  descargas  anuais  de sedimentos finos para os anos hidrológicos de 16/04/14 a
15/04/15 e 16/04/15 a 14/04/16. Comparando as estimativas entre as duas estações para mesmo ano foi possível
também estimar a carga anual depositada no leito dos reservatórios e a eficiência de retenção do sistema de
transposição para os dois anos monitorados.

DISCUSSÃO

Este  estudo  buscou  atender  algumas  das  recomendações  apresentadas  pelo  relatório  do  BIRD-
MPO/SEPURB/PQA-ABC-PNUD (1997) e, assim, melhorar a compreensão dos processos sedimentológicos e
morfológicos que atuam no trecho do rio Paraíba do Sul investigado e no sistema de transposição. Desde essa
época, já se enfatizava a necessidade de compatibilizar a frequência amostral com a escala temporal do processo
sedimentológico de transporte de sedimentos finos em suspensão.

Tabela 1: Correlação de Pearson entre as concentrações de sólidos suspensos nas estações 2  (C2) e 1 (C1-a) com 0, 1 ,2 e
3 dias de atraso ( a=0, 1, 2, 3).

O transporte de sedimento fino num trecho aluvial se dá preferencialmente por suspensão e sua fonte não é o
leito, mas a bacia hidrográfica. Esse tipo de transporte recebe o nome de transporte por lavagem (wash-load),
que se diferencia do transporte por arraste, no qual a fonte é o leito e a composição é essencialmente arenosa. As
variações  temporais  e  espaciais  das  concentrações  do  sedimento  em  suspensão  são  respostas  rápidas  de
mudanças ocorridas na bacia, desde um evento intenso de chuva até modificações no uso e na ocupação do solo.

Figura 4: Função de lei potência para estimativa da concentração de sólidos suspensos para a estação 2.

Como a fonte de sedimentos finos não é o leito, a vazão líquida não é a causa física das variações temporais
na  série  de  concentrações  de  sedimento  suspenso  observadas  na  seção  de  controle.  Isso  explica  o  baixo
desempenho  da  curva-chave  de  sedimentos  finos  da  estação  1.  A pouca  correlação  existente  entre  as  duas
variáveis é devida à redundância de informação, já que muito da informação contida na variância das duas
variáveis são efeitos de uma causa comum: um evento de chuva intensa na bacia.
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Figura 5: Série de descarga diária de sedimentos finos nas estações 1 e 2.

Por outro lado, monitorar as mudanças na escala espacial de uma bacia hidrográfica em resoluções temporais
que podem durar minutos é um desafio até mesmo para o sensoramento remoto. O grande número de variáveis e
suas diferentes escalas espaciais são limitantes adicionais. Logo, estimativas precisas das descargas anuais de
sedimentos  finos  ainda  dependem  de  medições  diretas  visando  construir  longas  séries  históricas,  como as
aquisitadas no presente estudo.

Coynel et al. (2004) mostraram, a partir de séries temporais em alta resolução, o quanto se perde na precisão
da estimativa da descarga sólida em suspensão quando se tem nas mãos apenas séries com baixa resolução
temporal. Ao simular uma condição na qual o desvio aceitável era de 20 %, o estudo concluiu que a amostragem
ideal para a bacia hidrográfica do rio Gironne (53.100 km²) deveria ser a cada 3 dias e para uma bacia menor
como a do rio Nivelle (165 km²) deveria ser a cada 7 horas. 

No  presente  estudo,  a  amostragem  diária  foi  aceitável  para  a  estação  2,  mas  não  para  a  estação  1.
Observaram-se  variações  diárias  bruscas  na  concentração  de  sedimentos  finos  em suspensão  na  estação  1,
revelando que a duração da passagem de um evento de alta concentração foi na ordem de horas. Possivelmente
esses eventos foram gerados na bacia do trecho incremental, entre o reservatório de Funil e a UEL Santa Cecília.
Este trecho localiza-se numa parte estreita da bacia do Paraíba do Sul (Figura 1). Assim, seus tributários estão
próximos das cabeceiras das serras Bocaina e Mantiqueira, zona de produção rápida e intensa de sedimentos
finos.  Aspecto agravado devido a prática não conservacionista  do uso e ocupação do solo na região.  Neste
trajeto,  o  sinal  do transporte  de  lavagem não sofreria  atenuação e suavização  por reservatórios  ou grandes
tributários. Por outro lado, na estação 2, os reservatórios presentes na transposição atenuaram e suavizaram a
passagem dos eventos de alta concentração que vieram dos rios Paraíba do Sul e Piraí.

A  localização  das  diferentes  fontes  de  sedimento  fino  na  bacia  a  montante  contribuiu  para  o  baixo
desempenho  da  curva-chave  de  sedimento.  Na  estação  1,  a  série  de  concentração  de  sedimentos  finos  foi
formada pela combinação de dois efeitos: da atenuação do sinal vindo a montante pelo reservatório de Funil e da
conservação do sinal oriundo do trecho incremental entre UHE Funil  e UEL Santa Cecília.  O resultado foi
concentrações altas e baixas para uma mesma vazão de cheia. Na Figura 3 é possível verificar a consequência
disso  no  ajuste  da  função:  um  aumento  da  dispersão  dos  pontos  para  concentrações  e  vazões  maiores,
característica penalizada pelo avaliador estatístico R².

No caso da estação 2, a função usada para a estimativa de dados faltantes foi prejudicada pelas frequentes
mudanças nas regras operativas da transposição, dispersando os dados e diminuindo a correlação. As regras
operativas também se alteraram nos dias em que a cheia vinha do rio Piraí, um rio que não foi considerado neste
artigo. A fim de evitar inundações na região, a transposição derivava toda a cheia do rio Piraí para o rio Guandu.
Nessa operação a passagem da água pelo sistema é mais rápida, impedindo que parte sedimento fino seja retida
nos reservatórios. Com isso, durante eventos de cheia no rio Piraí, os valores da concentração de sedimentos
finos  em  suspensão  da  saída  da  UHE  P. Passos  eram  mais  altos  do  que  se  esperaria  para  uma  mesma
concentração na estação 1.
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Tabela 2: Comparação das descargas anuais de sedimentos finos, material depositado e eficiência de retenção do
presente estudo com outros estudos.

Outro problema foi a lenta troca das águas dos reservatórios da transposição durante o início e fim da estação
chuvosa. O grau de atenuação da concentração de sedimentos finos mudava para um mesmo valor de entrada
(C1): valores mais atenuados quando os reservatórios estavam com águas claras, no início da estação chuvosa, e
menos atenuados quando o corpo receptor já estava turvo, no fim desta estação.

Os valores  de descargas de sedimentos finos em suspensão foram severamente afetados pelas  condições
hidrológicas e operativas restritivas do período de crise hídrica (Tabela 2). O regime de baixa precipitação na
bacia durante o verão de 2014 - 2015 resultou em poucos eventos grandes de transporte de lavagem e baixas
concentrações  de  sólidos  em suspensão  para  o verão  como um todo (Figura  2).  As  vazões  também foram
afetadas, obrigando a ANA a emitir resoluções que diminuíram os volumes captados pela UEL Santa Cecília
durante o período (Tabela 2).

Na estação chuvosa de 2015 - 2016, o regime de precipitação voltou à normalidade, proporcionando um
visível  aumento no transporte de lavagem e nas  concentrações observadas.  Porém, como os reservatórios  a
montante da UEL Santa Cecília ainda não haviam se recuperado da estiagem do ano anterior, a ANA manteve
resoluções restritivas para captação da UEL Santa Cecília. Nestas regras, as vazões diárias operaram abaixo da
média histórica de 149 m³/s (Tabela 2). A depleção dos reservatórios a montante também afetou a capacidade de
retenção de sedimento em suspensão dos mesmos, tornando ainda mais singular a série de concentração medidas
nesse período em relação aos anos com regime hidrológico normal.

Na  comparação  com  outros  estudos  no  trecho,  notam-se  estimativas  bem  diferentes  (Tabela  2).
Primeiramente, deve-se ressaltar o impacto no cálculo devido à restrição na vazão bombeada pela UEL Santa
Cecília durante a crise hídrica. Outro aspecto a ser considerado diz respeito às fontes de dados de concentração
de sedimento em suspensão. No estudo do BIRD-MPO/SEPURB/PQA-ABC-PNUD (1997) foram utilizados os
dados do posto da DNAEE 58321000, coletados entre os anos de 1989 e 1995. 

Esta série  de 17 registros  apresentou alguns valores  altos  de  concentração  de  sedimento em suspensão,
superando até mesmo os valores encontrados nos postos da DNAEE logo a montante (58305001) e jusante
(58385100) do mesmo. Outra inconsistência desta série foi que as maiores concentrações (394, 549, 682 e 870
mg/l)  ocorreram  durante  a  estação  seca,  estação  na  qual  se  esperaria,  em  condições  normais,  as  menores
concentrações. Esses valores impactaram a média histórica utilizada no cálculo da descarga de sedimentos em
suspensão. 

É importante frisar que não é recomendável a utilização de médias históricas neste tipo cálculo,  porque  a
amplitude entre o máximo e o mínimo variam em mais de duas ordens de grandeza. Os valores extremos acabam
desviando a média, resultando em sobrestimações. Assim, considerou-se sobrestimado o valor de descarga de
sedimento em suspensão de 1.400.000 t/ano obtido pelo BIRD-MPO/SEPURB/PQA-ABC-PNUD (1997). As
estimativas obtidas pela COHIDRO 2014 apresentaram o mesmo problema, uma vez que reproduziu fielmente a
mesma  metodologia  do  BIRD-MPO/SEPURB/PQA-ABC-PNUD  (1997),  apenas  adicionando  dados  mais
recentes disponíveis no posto 58321000. Mesmo acumulado 17 anos de aquisições, este dados extremos citados
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Ano hidrológico BIRD... COHIDRO

2014 – 2015 2015-2016 (1997) (2006) (2014)

UEL Sta. Cecília

114 107 NI 160 140

72.701 128.634 584.000 634.441

UHE P. Passos

108 108 168 175 NI

30.411 51.244 322.000 270.000 NI

Sistema de Transposição

Depositado (t/ano) 42.290 77.390 NI 980.000 NI

Eficiência de Retenção (%) 58 60 NI 78 NI

Molisani et al.

Q
bomb

 (m³/s)

Q
ss1

 (t/ano) 1.400.000(a)

Q 
def

 (m³/s)

Q
ss2

 (t/ano)



continuaram afetando a média histórica usada pela COHIDRO (2014), com valor de 143,7 mg/l, bem acima dos
postos vizinhos.

Molisani et al. (2006) também estudaram o transporte de sedimentos finos através da transposição. Segundo
os autores, a UEL Santa Cecília desviava anualmente 584.000 t de sedimentos finos. O cálculo foi baseado numa
concentração média anual de 118 mg/l, valor considerado alto se comparado à média observada tanto no presente
estudo (39 mg/l) quanto na média histórica (34 mg/l) de 210 registros coletados entre 1984-2014, na estação
SC200. Se fosse possível considerar a média histórica como um valor representativo, a descarga deveria ser de
159.761 t/ano para uma vazão média anual de 149 m³/s. Entretanto, usar valores médios anuais de concentração
de  sólidos  suspensos  e  vazão  líquida  resulta  quase  sempre  em  subestimação.  Como  ambos  os  estudos
sobrestimaram a descarga de sedimentos finos bombeada pela UEL Santa Cecília, os cálculos de deposição e
eficiência de retenção aplicados na transposição ficaram comprometidos.

CONCLUSÕES

Os valores de descarga, deposição e retenção de sedimentos finos mostraram que, mesmo em um ano de crise
hídrica, os reservatórios da transposição, o rio Guandu e, consequentemente, a baia de Sepetiba foram poluídos
por sedimentos finos oriundos do rio Paraíba do Sul.

As estimativas obtidas nesse estudo são válidas apenas para os anos da crise hídrica entre 2014 e 2016. Para
os anos hidrológicos considerados normais, um novo monitoramento precisaria ser feito. No trecho de captação
da UEL Santa Cecília, recomenda-se monitoramento na escala horária durante a estação chuvosa ou após um
evento de chuva intensa na bacia incremental entre UHE Funil e UEL Santa Cecília.
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RESUMO 

O ribeirão Espírito Santo é enquadrado como classe 1, tendo a sua bacia como principal uso o abastecimento de 

água potável para a população de Juiz de Fora, sendo por isso de grande relevância o monitoramento e gestão da 

qualidade das suas águas, que devem manter o padrão previsto para o seu uso, conforme legislação vigente. O 

controle também deve ser feito sobre a qualidade dos efluentes lançados nas águas do ribeirão, de modo à evitar 

que possam causar maiores impactos ao ecossistema e à qualidade da água. Este estudo teve como objetivo 

avaliar a qualidade da água e por meio de cálculos prever a capacidade de assimilação de carga poluidora do 

ribeirão Espírito Santo, pontuando os parâmetros mais críticos para os quais a cobrança e monitoramento devem 

ser maiores. A avaliação realizada na água do ribeirão evidenciou que o mesmo apresenta característica ácida, 

com reduzido pH, assim como elevada concentração de ferro dissolvido e turbidez, características que podem 

estar relacionadas a geologia da bacia, sem grandes influências na qualidade, o que pode ser corroborado com a 

ausência de efeito ecotoxicológico crônico ou agudo nas avaliações realizadas. No entanto, a demanda 

bioquímica de oxigêncio (DBO) apresentou alguns resultados elevados, indicando aporte de matéria orgânica 

ocasional, que pode estar associado à algum descarte indevido de esgoto doméstico. Outros parâmetros de 

possível ocorrência em efluentes industriais foram avaliados e apresentados neste estudo a fim de servir de 

embasamento para apoiar a gestão da bacia com foco na preservação do ribeirão. 

INTRODUÇÃO 

A capacidade de assimilação é definida como a habilidade dos corpos de água suportarem certos níveis de 

poluição, sem sofrerem quaisquer efeitos adversos significativos biologicamente. Em geral, é baseada na 

habilidade do corpo de água de assimilar a demanda de oxigênio que o efluente requer, sendo estudo baseado nas 

cargas poluidoras de origem orgânica que resultam, indiretamente, no consumo de oxigênio dissolvido. Nesse 

caso, o curso de água pode se recuperar por mecanismos essencialmente naturais. No processo, conhecido como 

autodepuração, há um balanço entre as fontes de consumo e de produção de oxigênio, e pode ser modelado 

matematicamente (MORAIS, 2012). 

Para as substâncias inorgânicas, não há metodologia pré-definida. A capacidade de assimilação do corpo de 

água de absorver uma substância específica depende se ela é conservativa ou não conservativa. As substâncias 

conservativas não sofrem transformações químicas e biológicas, mas se acumulam, sendo apenas diluídas e não 

assimiladas pelo corpo de água. As substâncias não conservativas decaem com o tempo em função de reações 

químicas, biológicas e físicas que incluem assimilação e acumulação pelas plantas e animais, degradação ou 

decomposição bacteriana, decaimento radioativo, transformação química para outra forma, absorção pelas 

partículas de sedimentos, volatilização e reações de oxi-redução (VON SPERLING, 2014). 

Assim, pela dificuldade de manter o controle efetivo das fontes poluidoras com base apenas na qualidade do 

corpo receptor, a legislação vigente define os padrões de lançamento e da qualidade do corpo receptor 

(Resolução CONAMA nº 357/2005, alterada pela Resolução nº 410/2009 e pela nº 430/2011 e pela Deliberação 

Normativa Conjunta COPAM/CERH-MG nº 01/2008). Os dois padrões são inter-relacionados uma vez que o 

atendimento aos padrões de lançamento deve garantir, concomitantemente, o atendimento aos padrões de 

classificação do corpo receptor. 
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O estudo de capacidade de assimilação, então, deve considerar os padrões estabelecidos para lançamento e as 

concentrações dos poluentes após a zona de mistura, mantendo-se os padrões estabelecidos para a classe do 

curso de água. 

 

OBJETIVOS 

O objetivo desse estudo foi avaliar a qualidade da água do ribeirão Espírito Santo e sua capacidade de 

assimilação de carga de efluente industrial tratado, de forma que não altere a qualidade preponderante para classe 

de seu enquadramento de acordo com a Deliberação Normativa Conjunta COPAM/CERH-MG nº 01/2008. 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

A bacia do ribeirão Espírito Santo tem uma área de 147,8 km², sendo a maior parte desta área situada na zona 

rural, à noroeste do município de Juiz de Fora. Esta bacia é afluente da bacia do rio Paraibuna pela margem 

direita e, consequentemente, faz parte da grande bacia do rio Paraíba do Sul. O ribeirão tem 17 km de extensão e 

seus principais afluentes são o córrego Gouveia e o córrego Vermelho, pela margem esquerda, e os córregos 

Barreiro e Penido, pela margem direita (CESEMA, 2018). 

O ribeirão Espírito Santo é enquadrado na Classe 1, das nascentes à confluência com o rio Paraibuna, 

conforme a DN COPAM nº 16/1996, que dispõe sobre a classificação dos corpos de água nesta bacia. A bacia 

tem como principal uso o abastecimento de água potável para a população de Juiz de Fora, em segundo plano 

vem o consumo para uso industrial, com os processos de outorga, e com menor aproveitamento existem também 

atividades de irrigação de pequenas culturas e atividades agropecuárias, pouco expressivas na região (CESEMA, 

2018). 

O padrão de qualidade para classificação e enquadramento de corpos de água conforme os limites 

estabelecidos pela Deliberação Normativa COPAM/CERH-MG nº 01/2008, para cursos de água Classe 1, são 

mais restritivos que os limites para lançamento de efluentes e que podem ser destinadas ao abastecimento para 

consumo humano (após tratamento simplificado), à proteção das comunidades aquáticas, à recreação de contato 

primário, à irrigação de hortaliças que são consumidas cruas e frutas que se desenvolvem rentes ao solo e que 

sejam ingeridas cruas sem remoção de película, e à proteção das comunidades aquáticas em Terras indígenas 

(COPAM, 2008). 

Foi feita a avaliação da qualidade da água do ribeirão Espírito Santo, com realização de ensaios fisico-

químicos e ecotoxicológicos. Para os testes de ecotoxicidade foi realizada amostragem única em 2015, 

realizando ensaios de toxicidade aguda e crônica; com organismos de dois níveis tróficos, executados de acordo 

com as normas da ABNT (2009; 2011), utilizando a Daphnia similis (microcrustáceo), para o teste de 

ecotoxicidade aguda, e a Pseudokirchneriella sp (alga) e a Ceriodaphnia dubia (microcrustáceo), para os testes de 

ecotoxicidade crônica. 

Para a realização dos ensaios de ecotoxicidade aguda com D. similis foram feitas uma série de diluições da 

amostra: de 1% até 100% (amostra bruta). Já os ensaios de ecotoxicidade crônica com C. dubia foram realizados 

com concentrações subletais definidas por meio dos ensaios de ecotoxicidade aguda. O ensaio crônico é 

importante para se avaliar a presença de efeito em longo prazo. 

No ensaio com a alga Pseudokirchneriella sp foram realizadas 5 diluições da amostra onde a menor 

concentração foi de 1% e a maior foi de 100% (amostra bruta enriquecida com nutrientes que permite o 

crescimento algáceo). 

A resolução CONAMA nº 430/2011 estabelece critérios de verificação de efeito tóxico agudo e crônico por 

meio de resultados de ensaios ecotoxicológicos padronizados realizados no efluente, utilizando organismos 

aquáticos de, pelo menos, dois níveis tróficos diferentes. 

A concentração do efluente no corpo receptor CECR é expressa em porcentagem e é calculada: 

CECR = 
Qe

Qe + QR
 x 100 equação (1) 

sendo: 
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Qe - vazão do efluente industrial (L.s
-1

) 

QR - vazão de referência do rio - Q7,10 (L.s
-1

) 

 

Para efluentes lançados em corpos receptores de água doce Classe 1, como o caso do ribeirão Espírito Santo, 

a CECR deve ser menor ou igual ao valor da CE50, obtida em testes de ecotoxicidade aguda, dividido por 10. 

Quando for realizado teste de ecotoxicidade crônica a CECR deverá ser menor ou igual ao CENO (maior 

concentração de efeito não observado) em, pelo menos, dois níveis tróficos. 

Para o enquadramento de água doce na Classe 1 não pode ser verificado efeito tóxico agudo e crônico em 

organismos a partir de amostras de água e/ou sedimento. Assim, o efluente não poderá causar ou possuir 

potencial para causar efeitos tóxicos aos organismos aquáticos no corpo receptor. 

Neste estudo não foram realizados ensaios bacteriológicos para detecção e quantificação de coliformes 

termotolerantes, ou E.coli. Em caso de lançamento de efluentes é importante que não haja mistura de efluente 

doméstico, sendo recomendável avaliar periodicamente os parâmetros supracitados, uma vez que a legislação 

estabelece, para Classe 1, que não deverá ser excedido um limite de 200 coliformes termotolerantes por 100 

mililitros em 80% ou mais, de pelo menos 6 amostras, coletadas durante o período de um ano, com frequência 

bimestral. 

Para a avaliação físico-química foram realizadas 5 (cinco) campanhas amostrais realizadas em 2015, sendo 

analisados apenas alguns parâmetros de qualidade que são característicos de efluentes industriais, embora a 

Deliberação Normativa Conjunta COPAM/CERH-MG nº 01/2008 lista diversos parâmetros de qualidade. São 

eles: 

 pH 

 Temperatura 

 Óleos e graxas minerais 

 Óleos e graxas vegetais e animais 

 Oxigênio Dissolvido (OD) 

 Demanda Bioquímica de Oxigênio (DBO5) 

 Demanda Química de Oxigênio (DQO) 

 Sólidos suspensos 

 Sólidos sedimentáveis 

 Chumbo total 

 Cádmio total 

 Cobalto total 

 Cobre dissolvido 

 Ferro dissolvido 

 Manganês dissolvido 

 Mercúrio total 

 Níquel total 

 Sulfeto 

 Zinco total 

Para avaliação da capacidade de assimilação de efluentes industriais tratados foi feita, inicialmente, a 

avaliação da qualidade da água do ribeirão para comparação com os valores dos padrões de enquadramento da 

Classe 1, estipulados pela Deliberação Normativa Conjunta COPAM/CERH-MG nº 01/2008 e, posteriormente, 

foram avaliadas as concentrações calculadas dos parâmetros passíveis de incorporação por lançamento, sem 

alteração da qualidade de água pretendida para o ribeirão. 

Para avaliação das concentrações calculadas, para cada constituinte após a mistura com os padrões de 

enquadramento, avaliando o risco de alterações e inadequações que possam alterar a qualidade da água do 

ribeirão Espírito Santo, deve-se utilizar a equação geral da mistura, a qual é obtida pela média ponderada das 

concentrações com as respectivas vazões dos componentes que se misturam. Ou seja, a concentração de um 

constituinte qualquer (OD, DBO, N, P, Ni, Zi, etc) é obtida por meio da seguinte equação: 
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Co = 
QexCe + QRxCR

Qe + QR
  equação (2) 

 

sendo: 

Co - concentração do constituinte na mistura. 

Ce - concentração do constituinte no efluente industrial. 

CR - concentração do constituinte no rio. 

Qe - vazão do efluente (L.s
-1

) 

QR - vazão de referência do rio (L.s
-1

) 

 

A vazão de referência do rio utilizada foi a Q7,10, que corresponde à vazão mínima de 7 dias com período de 

retorno de 10 anos. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Os resultados dos ensaios ecotoxicológicos, apresentados na Tabela 1, indicam não haver toxicidade crônica 

ou aguda para nenhum dos organismos teste avaliados, no ribeirão Espírito Santo, estando em conformidade com 

a Classe 1. 

Tabela 1 – Resultado dos testes de ecotoxicidade 

Ensaios ecotoxicológicos ribeirão Espírito Santo 

Agudo com D. similis Não tóxico 

Crônico com C. dubia Não tóxico 

Crônico com Pseudokirchneriella sp Não tóxico 

 

Em termos ecotoxicológicos, para o lançamento de efluente no ribeirão Espírito Santo, é necessário que a 

concentração do efluente no corpo receptor (CECR) seja menor ou igual ao CENO obtido nos testes de 

toxicidade crônica do efluente, devendo considerar para isso a vazão de referência do rio e do efluente, conforme 

equação 1. 

Para a avaliação da condição na zona de mistura do corpo hídrico com o efluente industrial tratado devem ser 

consideradas as vazões de ambos. De acordo com o Estudo Hidrológico, a vazão de referência do ribeirão 

Espírito Santo Q7,10 é de 920,8 L.s
-1

.
 

Segundo a COPAM CERH nº 01/2008, também é importante a avaliação da vazão de lançamento do 

efluente, que deve ter regime de máxima de até 1,5 vezes a vazão média do período de atividade diária do agente 

poluidor. 

A Tabela 2 apresenta os resultados da análise da qualidade das águas do ribeirão Espírito Santo. 
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Tabela 2 – Resultados da análise da qualidade das águas do ribeirão Espírito Santo 

Parâmetro Unidade 
DN COPAM nº 01/2008 

Classe I 

Resultados 

(Mediana) 
LQ 

pH - Entre 6 e 9 5,65 - 

Temperatura °C - 15,7 - 

Turbidez NTU 40 56,0 - 

OD mg.L
-1

 ≥ 6 7,2 0,1 

DBO5 mg.L
-1 ≤ 3 3,0 3 

DQO mg.L
-1 - 8,4 5 

Sólidos suspensos mg.L
-1 50 14,5 - 

Sólidos sedimentáveis mg.L
-1 - 0,1 - 

Cádmio total mg.L
-1 0,001 0,001 0,001 

Chumbo total mg.L
-1 0,010 0,010 0,010 

Cobalto total mg.L
-1 0,050 0,010 0,010 

Cobre dissolvido mg.L
-1 0,009 0,005 0,005 

Ferro dissolvido mg.L
-1 0,3 1,180 0,010 

Manganês mg.L
-1 0,1 0,040 0,010 

Níquel total mg.L
-1 0,025 0,010 0,010 

Sulfeto mg.L
-1 0,002 0,050 0,050 

Zinco total mg.L
-1 0,180 0,010 0,010 

Mercúrio total mg.L
-1

 0,0002 - 0,00015 

 

Os parâmetros de DQO e sólidos sedimentáveis não estão contemplados na avaliação de classificação do 

corpo de água, apenas nos padrões para avaliação de lançamento de efluentes. No entanto, para o estudo de 

assimilação é importante à aquisição desses dados, considerando que a nova condição do ribeirão será a 

somatória das características de ambos, como já detalhando na equação 2. O mesmo acontece com a temperatura, 

para a qual não existe limite para o enquadramento, mas que deve ser monitorada para avaliar o nível de 

alteração causada pelo efluente. 

Os resultados de mediana mostram que o ribeirão Espírito Santo, conforme os limites estabelecidos pela 

Deliberação Normativa COPAM/CERH-MG nº 01/2008, para cursos de água Classe 1, apresentam níveis 

satisfatórios de qualidade das águas, a exceção dos parâmetros ferro dissolvido, pH e turbidez. No entanto, os 

parâmetros críticos para lançamento de efluentes no ribeirão, inclui também a DBO, que já apresentou mediana 

com valor igual ao limite máximo para o enquadramento do ribeirão, de forma que a contribuição do efluente é 

suficiente para extrapolar o padrão legal. 

Dois dos cinco resultados de DBO apresentaram valores elevados, iguais a 214 mg.L
-1

 e 483,0 mg.L
-1

, o que 

pode indicar lançamento indevido e pontual de esgoto. Dos cinco resultados analíticos registrados para o 

parâmetro zinco, quatro ficaram a baixo do LQ, sendo o valor máximo, superior ao limite legal, observado em 

apenas uma das amostras. 

A concentração de ferro acima do limite pode ser devida às características hidrogeoquímicas territoriais do 

estado de Minas Gerais. Os parâmetros pH e a turbidez tiveram seus resultados avaliados de apenas duas 
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observações, determinados pela média das mesmas, podendo ser avaliados posteriormente com maior rigor. As 

águas do ribeirão Espírito Santo apresentam leve tendência à acidez com concentrações mais elevadas de sólidos 

suspensos, influenciando o parâmetro turbidez, devido, principalmente, ao carreamento de sólidos e sedimentos. 

Não foi possível avaliar o parâmetro sulfeto quanto ao padrão de enquadramento uma vez que o limite de 

quantificação (LQ) é superior ao valor máximo permitido para Classe 1 estabelecido na legislação ambiental. 

Além disso, os parâmetros cádmio e chumbo apresentam limites máximos iguais aos valores do LQ, fato que 

compromete a avaliação de tais parâmetros. Os parâmetros cádmio, chumbo, cobalto, cobre, níquel e sulfeto 

apresentaram todos os resultados analíticos abaixo do LQ. 

Para os parâmetros cádmio e chumbo, todos resultados registrados nas análises do ribeirão ficaram abaixo do 

LQ. Porém, o valor do LQ é o mesmo que o estabelecido para enquadramento de águas doces classe 1, sendo 

mais restritivo que o limite máximo para lançamento, conforme a DN COPAM/CERH nº 01/2008. Assim, 

qualquer contribuição adicional oriunda do efluente pode comprometer o lançamento do mesmo, por alterar a 

classificação do curso de água. 

Estimativas para a concentração de parâmetros nas águas do ribeirão Espírito Santo após o lançamento do 

efluente tratado (zona de mistura) podem ser realizadas conforme equação 2. A redução da vazão de lançamento 

do efluente poderia ser uma alternativa para adequação da concentração na zona de mistura para certos 

parâmetros, como pode ser visto na Tabela 3, que apresenta a concentração máxima para lançamento de alguns 

parâmetros, considerando diferentes vazões. 

Tabela 3 – Estimativa da carga máxima para lançamento de alguns parâmetros com vazões definidas, 

considerando a capacidade de assimilação do ribeirão Espírito Santo 

Vazão 

estimada 

(L.s
-1

) 

Máxima carga poluidora passível de assimilação pelo ribeirão 
(1)

 

Sólidos 

suspensos 

(mg.L
-1

) 

Cobalto 

total 

(mg.L
-1

) 

Cobre 

dissolvido 

(mg.L
-1

) 

Manganês 

(mg.L
-1

) 

Níquel 

(mg.L
-1

) 

Zinco 

(mg.L
-1

) 

CENO 

(%) 

CE50 

(%) 

10 3318 3,7 0,4 5,7 1,4 15,8 1,07 10,7 

20 1684 1,9 0,2 2,9 0,7 8,0 2,12 21,2 

30 1139 1,27 0,12 1,96 0,50 5,40 3,15 31,5 

40 867 0,96 0,09 1,50 0,36 4,1 4,16 41,6 

50 703 0,78 0,09 1,21 0,30 3,32 5,15 51,5 

60 594 0,66 0,07 1,03 0,25 2,79 6,12 61,2 

70 516 0,58 0,06 0,90 0,22 2,42 7,06 70,6 

80 458 0,51 0,06 0,80 0,20 2,14 7,99 79,9 

90 413 0,46 0,05 0,72 0,18 1,92 8,90 89,0 

100 376 0,42 0,05 0,66 0,16 1,75 9,79 97,9 

(1) Considerada como vazão de referência do ribeirão Espírito Santo Q7,10 = 920,8 L.s-1. 

 

Como já mencionado, o pH do ribeirão já encontra-se abaixo do limite inferior para enquadramento na classe 

1, no entanto, dentro da estimativa apresentada na Tabela 3, apenas com lançamento de efluentes com pH igual a 

14 e com vazão igual ou superior a 617 L.s
-1

, é possível extrapolar o limite superior (pH = 9). 

O oxigênio dissolvido também não apresentaria não conformidades dentro do modelo apresentado, sendo 

possível atingir OD menor que 6 mg.L
-1

 com lançamento de efluentes com OD igual a zero e vazão igual ou 

superior a 190 L.s
-1

. 

Os Limites de CENO e CE50 foram calculados com base na CECR estabelecida para lançamento de 

efluentes (CONAMA nº 430/2011), sendo a CECR ≤ CENO e CE50/10. 
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CONCLUSÕES 

O ribeirão Espírito Santo apresenta boa qualidade, sem indício de efeitos ecotoxicológicos e a presença de 

elementos tóxicos na água. Os parâmetros que não atenderam aos requisitos da classe I (ferro dissolvido, pH e 

turbidez) podem ser decorrentes de caractéristicas naturais da bacia. 

Diante dos dados de avaliação da qualidade da água do ribeirão Espírito Santo concluiu-se que lançamentos 

industriais podem comprometer a qualidade e a classificação da água do ribeirão como classe 1, com destaque 

para lançamentos incluindo esgoto doméstico com maior concentração de DBO, devendo-se sempre atentar para 

a carga poluidora, buscando atingir as concentrações aceitáveis de lançamento conciderando as vazões médias de 

lançamento e de referência do corpo receptor. 

Destaca-se que as avaliações foram feitas com base em um pequeno número amostral e que o monitoramento 

sistemático, com maior freqüência, poderá favorecer a construção de um banco de dados mais robusto para 

embasar novas conclusões. 

AGRADECIMENTOS 

Os autores agradecem ao Centro de Inovação e Tecnolologia SENAI FIEMG por ter apoiado e viabilizado 

esta pesquisa. 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS  

ABNT. ABNT NBR 12648: 2011 Ecotoxicologia Aquática – Toxicidade crônica – Método de ensaio com algas 

(Chlorophyceae). Rio de Janeiro: ABNT, 2011. 

ABNT. ABNT NBR 12713: 2009 Ecotoxicologia Aquática – Toxicidade aguda – Método de ensaio com 

Daphnia spp (Crustacea, Cladocera). Rio de Janeiro: ABNT, 2009. 

ABNT. ABNT NBR 13373: 2011 Ecotoxicologia Aquática – Toxicidade crônica – Método de ensaio com 

Ceriodaphnia spp (Crustacea, Cladocera). Rio de Janeiro: ABNT, 2011. 

ABNT. ABNT NBR ISO/IEC 17025: 2005 Requisitos gerais para a competência de laboratórios de ensaio e 

calibração. Rio de Janeiro: ABNT, 2005. 

CONAMA. Resolução CONAMA n. 357 de 17 de março de 2005. Dispõe sobre a classificação dos corpos de 

água e diretrizes ambientais para o seu enquadramento, bem como estabelece as condições e padrões de 

lançamento de efluentes, e dá outras providências, 2005, p. 27. Disponível em:  

<http://http://www.mma.gov.br/port/conama/res/res05/res35705.pdf>. 

CONAMA. Resolução CONAMA n. 430 de 13 de maio de 2011. Dispõe sobre as condições e padrões de 

lançamento de efluentes, complementa e altera a Resolução no 357, de 17 de março de 2005, do Conselho 

Nacional do Meio Ambiente-CONAMA, 2011, p. 9. Disponível em: 

<http://www.mma.gov.br/port/conama/legiabre.cfm?codlegi=646>. 

COPAM. Deliberação Normativa Conjunta COPAM/CERH-MG nº 01, de 05 de maio de 2008. Dispõe sobre a 

classificação dos corpos de água e diretrizes ambientais para o seu enquadramento, bem como estabelece as 

condições e padrões de lançamento de efluentes, e dá outras providências, 2008, p. 8. Disponível em: 

http://www.siam.mg.gov.br/sla/download.pdf?idNorma=8151. 

COPAM. Deliberação Normativa COPAM n. 016 de 24 de setembro de 1996. Dispõe sobre o enquadramento 

das aguas estaduais da bacia do rio Paraibuna, 1996, p. 9. Disponível em: 

http://www.siam.mg.gov.br/sla/download.pdf?idNorma=113. 

Ribeirão Espírito Santo - CESAMA (2018). Disponível em: http://www.cesama.com.br/?pagina=resanto# com 

acesso em 15/04/2018. 

VON SPERLING, M. Estudos e Modelagem da Qualidade da Água de Rios. Belo Horizonte: Departamento de 

Engenharia Sanitária e Ambiental, 2º edição. 2014. 

http://http/www.mma.gov.br/port/conama/res/res05/res35705.pdf
http://http/www.mma.gov.br/port/conama/res/res05/res35705.pdf
http://www.mma.gov.br/port/conama/legiabre.cfm?codlegi=646
http://www.siam.mg.gov.br/sla/download.pdf?idNorma=8151
http://www.siam.mg.gov.br/sla/download.pdf?idNorma=113
http://www.cesama.com.br/?pagina=resanto


 

1  

 

 

APLICAÇÃO DE MÉTODOS ESTATÍSTICOS ROBUSTOS NA AVALIAÇÃO DA 

QUALIDADE DA ÁGUA DE VERTEDORES FLUVIOMÉTRICOS 

  
 

Pedro Fialho Cordeiro 
1* 

Samuel Rodrigues Castro 
2
 

Feliciano José Baeta Costa 
1 

Marcus Manoel Fernandes 
1
 

Marina Andrada Maria 
1 

 

 

1 Centro de Inovação e Tecnologia SENAI FIEMG 

2 Universidade Federal de Juiz de Fora - UFJF 

* pcordeiro@fiemg.com.br 

 

 

RESUMO 

Os dados provenientes de resultados de amostras ambientais podem apresentar imprecisões relacionadas à 

amostragem, preparo e análise, bem como ser censurados pelo limite de detecção do método analítico. Devido a 

estas características, o emprego de métodos estatísticos que não dependem da distribuição dos dados, como os 

métodos robustos, devem ser utilizados em avaliações ambientais. O presente trabalho apresenta exemplos de 

aplicação de estatísticas multivariadas robustas, com fins de evidenciar a aplicabilidade e fomentar a difusão da 

técnica, para o tratamento de dados de qualidade e quantidade de água de 3 vertedores fluviométricos, 

construídos em área de mineração, no estado de Minas Gerais. O método de tratamento de dados empregado 

nesse estudo apresentou-se eficiente ao identificar fortes correlações entre variáveis físico-químicas, como ferro 

dissolvido, manganês total, sólidos dissolvidos totais e condutividade elétrica. Apesar disso, não foi possível 

verificar a influência de diferentes níveis de descarga líquida no comportamento da qualidade da água dos 

vertedores fluviométricos, sendo recomendável realizar novas campanhas de monitoramento para tornar o banco 

de dados mais consistente e mais sensível à influência de diferentes níveis de descarga líquida. 

 

INTRODUÇÃO 

Os vertedores fluviométricos são instrumentos hidráulicos utilizados para medir a vazão em cursos de água 

naturais e em canais. Estes equipamentos são construídos, principalmente, para avaliar o comportamento 

hidrológico de cursos de água de pequena dimensão (INIGUEZ-COVARRUBIAS et al., 2015). Nos 

empreendimentos minerários em que a água é um insumo fundamental para atividades como o processo de 

beneficiamento, operações de lavra, consumo humano e aspersão de vias, o uso de vertedores é imprescindível 

para monitorar quantitativamente as águas superficiais. 

Por meio da aplicação de equações específicas, é possível converter as leituras das cotas dos vertedores em 

vazões escoadas. Dessa forma, os dados de vazão podem ser obtidos para cada cota registrada (CHOW, 1959). 

Postos fluviométricos que têm o monitoramento da qualidade da água concomitante à leitura dos seus níveis, 

permitem verificar a influência de diferentes níveis de vazão no comportamento de variáveis de qualidade de 

naturezas físico-químicas e biológicas. 

O monitoramento ambiental, realizado por amostragens sistemáticas, procura caracterizar aspectos relevantes 

que permitam diagnosticar mudanças, como no uso e ocupação do solo, possibilitando avaliar o efeito das 

atividades humanas exercidas sobre os recursos hídricos. Os dados provenientes da análise de amostras 

ambientais apresentam variáveis espaciais e temporais como, por exemplo, a localização e a data de amostragem. 

Assim, pode-se afirmar que ocorre dependência entre as amostras, pois os pontos próximos têm mais chance de 

apresentarem resultados semelhantes que pontos geograficamente distantes (KUPPUSAMY e GIRIDHAR, 

2006). Além disso, esses dados podem apresentar imprecisões relacionadas à amostragem, preparo e análise, 

bem como ser censurados pelo limite de detecção do método analítico. 
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Estas condições podem impactar a interpretação de análises estatísticas convencionais, ocasionando 

distorções e avaliações inconsistentes. Reimann et al. (2008) sugerem o emprego de métodos estatísticos que não 

dependem da distribuição dos dados, como os métodos robustos, os quais devem ser utilizados em avaliações 

ambientais. O uso de técnicas robustas é uma metodologia consolidada e difundida internacionalmente; porém, 

no Brasil, prevalece o uso de técnicas convencionais (SABINO et al., 2014). Dessa forma, o presente estudo tem 

como objetivo aplicar estatísticas multivariadas robustas, com fins de evidenciar a aplicabilidade e fomentar a 

difusão da técnica, para o tratamento de dados de qualidade e quantidade de água de 3 vertedores fluviométricos 

construídos em área de mineração, em Minas Gerais, entre janeiro de 2015 e dezembro de 2017. 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

Para a avaliação dos resultados, foram considerados os limites e as condições estabelecidas para águas classe 

2, de acordo com a Deliberação Normativa Conjunta COPAM/CERH-MG nº 01, de 05 de maio de 2008. 

Os dados de qualidade e quantidade da água foram obtidos a partir de amostragens realizadas em 3 

vertedores instalados, em área de mineração, no estado de Minas Gerais. Os instrumentos foram construídos em 

cursos de água de pequenas dimensões, com o objetivo de monitorar as descargas líquidas, com frequência 

diária, e a qualidade da água, com frequência trimestral, no período de janeiro de 2015 a dezembro de 2017. Ao 

todo, tem-se 39 coletas realizadas, as quais contemplaram a análise de 23 parâmetros físico-químicos e 

biológicos, a saber: alumínio total, cádmio total, chumbo total, cloreto, cobre dissolvido, coliformes 

termotolerantes, condutividade elétrica, cor verdadeira, DBO5, ferro dissolvido, ferro total, fosfato, manganês 

total, mercúrio total, nitrato (N), nitrogênio amoniacal, óleos e graxas, ortofosfato, oxigênio dissolvido, pH in 

situ, sólidos dissolvidos totais, sólidos suspensos totais e turbidez. 

A seção transversal dos vertedores supracitados é do tipo trapezoidal, com dimensões da base do trapézio de 

40 cm, para os vertedores 1 e 2, e 50 cm, para o vertedor 3. Estes equipamentos têm bacias de contribuição com 

áreas que variam de 0,8 a 3,5 km². Por meio da aplicação de equações específicas, foram estimadas as suas 

vazões diárias. 

Uma análise de consistência foi empregada sobre as variáveis analisadas, com o objetivo de remover do 

conjunto de dados outliers, parâmetros com mais de 50% de valores não detectados ou abaixo do limite de 

detecção do método analítico, bem como falhas na série histórica. A análise de consistência foi realizada no 

software ProUCL 5.0.0 (Tabela 01). 

Para verificar a existência de diferenças significativas nos resultados obtidos das análises dos 3 vertedores, 

para todos os parâmetros selecionados pela análise de consistência, foi realizado o teste não paramétrico de 

comparações múltiplas Kruskal-Wallis, no intuito de evidenciar diferenças significativas entre os resultados das 

análises para os diferentes vertedouros, a 95% de confiança. Para os casos com evidência de diferenças 

significativas, foram gerados gráficos do tipo box-plot. 

Em seguida, procedeu-se com a geração de uma matriz de correlação de Spearman, para verificar a 

autocorrelação entre todos os parâmetros, contemplando os vertedores individualmente e em conjunto. O 

objetivo dessa análise foi remover pares de variáveis altamente correlacionadas. Dormann et al. (2012) sugerem 

o limiar de corte de r > ± 0,70. Nesse sentido, realizou-se o expurgo de um dos parâmetros com evidências 

significativas de autocorrelação. 

Um conjunto reduzido de variáveis não correlacionadas entre si foi selecionado para a realização de análise 

de componentes principais (PCA), visando aumentar o número de graus de liberdade. Os valores numéricos das 

componentes principais, denominados scores, foram calculados para cada elemento amostral e a sua distribuição 

espacial possibilitou identificar diferenças no comportamento das variáveis selecionadas nesse estudo. 
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RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Mais da metade dos parâmetros selecionados apresentaram elevado percentual de valores não detectados 

(NDs), bem como falhas em suas séries históricas. A análise estatística descritiva do conjunto de dados dos três 

vertedores é apresentada na Tabela 01. 

Tabela 01 – Estatística descritiva do conjunto completo de dados dos 3 vertedores 

Parâmetro Obs [1] Falhas 
Num 

Ds [2] 

Num 

NDs [3] 

% NDs 

[4] 
Mínimo Máximo Média Mediana CV [5] 

Alumínio Dissolvido 

(mg/L) 
39 0 6 33 84,62% 0,0495 0,11 0,0699 0,055 0,396 

Cádmio Total 

(mg/L) 
39 0 1 38 97,44% 0,002 0,002 0,002 0,002 N/A 

Chumbo Total 

(mg/L) 
39 0 0 39 100,00% N/A N/A N/A N/A N/A 

Cloreto (mg/L) 24 15 6 18 75,00% 1,2 1,86 1,403 1,29 0,175 

Cobre Dissolvido 

(mg/L) 
39 0 1 38 97,44% 0,01 0,01 0,01 0,01 N/A 

Coliformes 

Termotolerantes 

(UFC/100mL) 

39 0 39 0 0,00% 3 3300 171,7 55 3,051 

Condutividade 

Elétrica in Situ 

(µS/cm) 

39 0 39 0 0,00% 7,74 110,3 18,41 15,1 0,867 

Cor Verdadeira 38 1 19 19 50,00% 6 301 46,96 21 1,468 

Demanda 

Bioquimica de 

Oxigênio (mg/L) 

39 0 1 38 97,44% 3,73 3,73 3,73 3,73 N/A 

Ferro Dissolvido 

(mg/L) 
39 0 39 0 0,00% 0,1 1,36 0,403 0,32 0,726 

Ferro Total (mg/L) 39 0 39 0 0,00% 0,12 4,89 1,081 0,71 0,9 

Fosfato 3 36 0 3 100,00% N/A N/A N/A N/A N/A 

Manganês Total 

(mg/L) 
39 0 28 11 28,21% 0,0268 0,37 0,0923 0,065 0,86 

Mercúrio Total 

(mg/L) 
39 0 1 38 97,44% 3,00E-04 3,00E-04 3,00E-04 3,00E-04 N/A 

Nitrato (N) (mg/L) 24 15 15 9 37,50% 0,03 0,3 0,105 0,09 0,681 

Nitrogênio 

Amoniacal  (mg/L) 
39 0 9 30 76,92% 0,07 0,18 0,124 0,13 0,329 

Oleos e Graxas 

Totais (mg/L) 
39 0 0 39 100,00% N/A N/A N/A N/A N/A 

Ortofosfato  (mg/L) 33 3 1 32 96,97% 0,06 0,06 0,06 0,06 N/A 

Oxigênio Dissolvido 

(mg/L) 
39 0 39 0 0,00% 5,15 8,32 6,991 7,09 0,126 

pH in Situ 39 0 39 0 0,00% 5,668 7,89 6,645 6,63 0,0835 

Sólidos Dissolvidos 

Totais (mg/L) 
39 0 28 11 28,21% 8 36 15,77 14,5 0,386 

Solidos Suspensos 

Totais (mg/L) 
39 0 7 32 82,05% 2 17 8,071 6 0,679 

Turbidez  (NTU) 39 0 39 0 0,00% 0,68 49 6,807 3,58 1,414 

Vazão (Ls-1) 38 1 38 0 0,00% 1,1 217,2 20,34 10,77 1,744 

[1] número de observações 

[2] número de valores detectados (acima do limite de detecção do método analítico) 

[3] número de valores não detectados (abaixo do limite de detecção do método analítico) 

[4] percentual de valores não detectados 

[5] coeficiente de variação 

Constituídos por 39 observações, os parâmetros alumínio dissolvido, cádmio total, chumbo total, cloreto, 

cobre dissolvido, cor verdadeira, DBO, fosfato, mercúrio total, nitrato, nitrogênio amoniacal, óleos e graxas, 

ortofosfato e sólidos suspensos totais apresentaram mais de 50% de NDs e falhas na série histórica de dados, 

sendo excluídos das análises posteriores para não comprometerem o tratamento estatístico. 

Quatro das 10 variáveis selecionadas apresentaram pelo menos uma não conformidade em relação à DN 

COPAM/CERH - MG nº 01 / 2008. Os parâmetros ferro dissolvido e manganês total foram os que violaram mais 

vezes o enquadramento para classe 2, com inconformidades em 51 e 16% dos casos, respectivamente; fato que 

pode estar relacionado à geoquímica típica da região mineira objeto de estudo (Figura 01). 
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Figura 01 – Variáveis com percentual de não atendimento à legislação DN COPAM / CERH - MG nº 01/ 2008 

 

O teste de comparações múltiplas Kruskal-Wallis indicou haver diferenças significativas entre os resultados 

das análises para os diferentes vertedores, a 95% de confiança, para os parâmetros condutividade elétrica, ferro 

total, sólidos dissolvidos totais e vazão (Figura 02). 

Figura 02 – Teste de comparações múltiplas Kruskal-Wallis 

 

 

Observa-se que o vertedor 3 possui os menores valores de condutividade elétrica e de concentração de 

sólidos dissolvidos totais. Por outro lado, esse vertedor apresenta as maiores descargas líquidas entre os 3 

instrumentos avaliados, apesar de possuir apenas a segunda maior bacia de contribuição. Esta condição 

possivelmente está relacionada às contribuições diretas do aquífero de formação ferrífera da área de estudo, que 

corrobora para maiores vazões específicas, principalmente durante o período de estiagem. Ressalta-se que os 

cursos de água que drenam sobre formações ferríferas no estado de Minas Gerais são, de modo geral, 

alimentados por aquíferos em suas vazões escoadas na superfície (GUERRA, 2010). 

A correlação de Spearman das variáveis selecionadas, com destaque para as correlações significativas 

(r>±0,70; p<0,05), destacadas em vermelho, é apresentada na Tabela 02. 
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Tabela 02 - Matriz de correlação de Spearman 
 

Colif_term CE_in_situ Fe_dissolvido Fe_total Mn_total OD pH SDT Turbidez Vazão  

Colif -- -0,070596 -0,217401 0,068031 0,088995 0,365676 0,023206 0,080818 0,057085 0,244974 

CE -0,070596 -- 0,547735 0,506566 0,511608 -0,204946 -0,073649 0,705771 0,352812 -0,066046 

Fe 

dissol 
-0,217401 0,547735 -- 0,849521 0,699961 -0,463822 0,101123 0,539036 0,723035 0,142442 

Fe tot 0,068031 0,506566 0,849521 -- 0,763164 -0,187459 -0,089471 0,551555 0,854712 0,277906 

Mn tot 0,088995 0,511608 0,699961 0,763164 -- -0,037099 0,006054 0,515218 0,804488 -0,146651 

OD 0,365676 -0,204946 -0,463822 -0,187459 -0,037099 -- -0,131210 -0,101743 -0,134931 -0,162870 

pH 0,023206 -0,073649 0,101123 -0,089471 0,006054 -0,131210 -- -0,043783 -0,064244 -0,135995 

SDT 0,080818 0,705771 0,539036 0,551555 0,515218 -0,101743 -0,043783 -- 0,526116 -0,051088 

Turb 0,057085 0,352812 0,723035 0,854712 0,804488 -0,134931 -0,064244 0,526116 -- 0,109322 

Correlações significativas (r>±0,70) indicadas em vermelho 

A avaliação comparativa dos parâmetros elencados indicou a presença de variáveis altamente correlacionadas 

entre si, com destaque para o ferro total e a turbidez, com valor superior de r igual a 0,85. Ambas apresentaram, 

ainda, outras duas correlações fortes, com r > 0,70, e foram excluídas das análises posteriores (DORMANN et 

al., 2012).  

Ao final das exclusões, restaram as variáveis: coliformes termotolerantes, condutividade elétrica, ferro 

dissolvido, manganês total, oxigênio dissolvido, pH, sólidos dissolvidos totais e vazão, que foram levadas à 

análise de PCA. Os scores foram calculados para cada elemento amostral e a sua distribuição espacial 

possibilitou identificar diferenças no comportamento das variáveis selecionadas nesse estudo (Tabela 03 e 

Figura 03). 

Tabela 03 – Matriz de cargas das variáveis em cada componente principal 

 Fator 1 Fator 2 Fator 3 Fator 4 

Coliformes_termo 0,390583 0,883715 0,004996 -0,081302 

CE_in_situ -0,464187 0,090608 -0,461719 -0,660948 

Fe_dissolvido -0,727471 0,308082 0,484956 0,110088 

Mn_total -0,738800 0,206826 0,027300 0,471832 

OD 0,294585 -0,038636 -0,770911 0,296026 

pH 0,258958 -0,320183 0,486881 -0,454491 

SDT -0,722706 0,290556 -0,292723 -0,288846 

Vazão  0,431936 0,875361 0,106843 -0,057034 

 

Figura 03 – Gráfico das componentes principais CP1 e CP2 
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A componente 1, explicando cerca de 28% da variabilidade dos dados, sugere uma relação entre o ferro 

dissolvido, o manganês total, sólidos dissolvidos totais e condutividade elétrica. Esta condição é esperada uma 

vez que a presença de íons na água influencia diretamente os valores de condutividade elétrica e de sólidos 

dissolvidos totais. Segundo Sabino et al. (2014), resultados para parâmetros como ferro e manganês (cargas 

negativas) podem estar relacionados com a presença natural desses elementos nos solos da região, podendo ser 

intensificado por atividades minerárias. 

A componente 2, explicando cerca de 23% da variabilidade dos dados, indica relação entre a vazão e os 

coliformes termotolerantes, sugerindo influência das atividades agrosilvopastoris nos cursos de água, 

principalmente no período chuvoso, quando ocorrem os maiores deflúvios. 

Os parâmetros OD e pH possivelmente não estão relacionados com nenhuma das demais variáveis 

selecionadas.  

Embora seja possível identificar vazões de referência para as estações de seca e chuva, não foi possível 

verificar a influência de diferentes níveis de descarga líquida no comportamento da qualidade da água nos 

vertedores fluviométricos. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Os vertedores fluviométricos são equipamentos imprescindíveis para monitorar a qualidade da água e o 

comportamento hidrológico de cursos de água em áreas de influência de empreendimentos minerários. 

Os métodos de tratamento de dados empregados neste estudo, como a estatística descritiva, a avaliação de 

consistência de série histórica e de valores não detectados, além da verificação de outliers e exclusão de 

variáveis altamente correlacionadas entre si, apresentou-se eficiente para que fossem empregadas as melhores 

ferramentas estatísticas. Em muitos casos, esse tratamento dos dados é ignorado por pesquisadores em diversos 

estudos e pode impactar negativamente toda a análise dos resultados. 

A inclusão de novas campanhas de monitoramento poderá tornar o banco de dados mais consistente e mais 

sensível à influência de diferentes níveis de descarga líquida no comportamento de variáveis de qualidade da 

água. 
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Resumo 

A interação entre as águas meteóricas, superficiais e subterrâneas se mostra bem complexa no 

comportamento das nascentes. Todavia, a sua investigação é algo fundamental para a compreensão da dinâmica 

hidrogeomorfológica desses importantes sistemas ambientais. Nesse sentido, este artigo busca compreender 

como essa mistura condiciona a resposta hidrológica das duas nascentes localizadas no campus da Universidade 

Federal de Juiz de Fora. A partir de avaliações hidrométricas e físico-químicas básicas, verificou-se que, apesar 

da proximidade espacial das nascentes, as respostas aos eventos e acumulados de precipitação foram 

consideravelmente distintas. Contudo, levantam-se hipóteses acerca da variabilidade têmporo-espacial dos fluxos 

subsuperficiais e subterrâneos que alimentam as nascentes. 

 

PALAVRAS CHAVES 

Nascentes; Condutividade elétrica; Hidrogeomorfologia. 

 

Introdução  

As nascentes podem ser compreendidas como sistemas ambientais dotados de significativa heterogeneidade e 

singularidade, caracterizadas por processos de origem hidrológica, hidrogeológica e geomorfológica que 

desencadeiam a exfiltração da água e a consequente formação de cursos d’água (FELIPPE; MAGALHÃES JR., 

2013). No presente trabalho, adotou-se o conceito cunhado por Felippe & Magalhães Jr. (2013, p. 79) “como um 

sistema ambiental em que o afloramento da água subterrânea ocorre naturalmente de modo temporário ou 

perene, e cujos fluxos hidrológicos na fase superficial são integrados à rede de drenagem”.  

A água que emerge nas nascentes possui uma longa história de interação com a atmosfera, os solos e as 

rochas. Por ser uma substância quimicamente muito ativa, é capaz de reagir com o meio percolado incorporando 

substâncias orgânicas e inorgânicas, resultantes principalmente de processos físicos e químicos de intemperismo 

de rochas (MAGALHÃES, 2006). O intemperismo químico envolve processos de alteração mineral por meio de 

reações de dissolução, hidratação e a hidrólise, formando assim, minerais secundários (de alteração) e liberando 

íons solúveis que são incorporados ao ambiente aquático (MAGALHÃES, 2006) e assim, responsáveis pelo grau 

de mineralização das águas. 

O grau de mineralização da água pode ser inferido através da condutividade elétrica (EC). Hem (1999) 

apresenta a EC como a capacidade de uma substância de conduzir uma corrente elétrica. Almeida Neto (2017, p. 

20) frisa a existência de uma “correlação forte positiva entre o aumento da concentração [...] (de) íons e 

moléculas quimicamente ativas em solução com o aumento da condutividade elétrica em temperatura constante”.   

Em águas subterrâneas, o grau de mineralização tende a ser maior se comparado com águas superficiais, uma 

vez que a velocidade dos escoamentos é mais lenta permitindo um maior tempo de contato da água com os solos 

e as rochas (FEITOSA; MANOEL-FILHO, 2000; FELIPPE, 2013).  
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Tendo por bases essas premissas, este artigo inicia a discussão acerca da grande variabilidade de respostas 

hidrológicas e hidrogeoquímicas das nascentes em relação aos eventos meteorológicos, mesmo que em um 

recorte espacial reduzido. Tais reflexões são sobremaneira importantes na interpretação da dinâmica das águas 

das nascentes e, consequentemente, nas discussões sobre a proteção ambiental desses sistemas. Os resultados 

apresentados são um recorte inicial do projeto de iniciação científica “Interação entre as águas subterrâneas, 

superficiais e meteóricas na dinâmica hidrogeomorfológica das nascestes”, desenvolvido pelo Grupo TERRA na 

Universidade Federal de Juiz de Fora. Pretende-se discutir o monitoramento da EC de duas nascentes estudadas e 

realizar uma primeira discussão desses dados. No intuito de fomentar esse ensaio, foram utilizados, 

adicionalmente, dados de precipitação diária (acumulada para os intervalos de amostragem) e temperatura 

atmosférica junto ao Laboratório de Climatologia e Análise Ambiental (LabCAA/INMET). 

 

Caracterização da área  

As nascentes estudadas se localizam no campus da Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF), no 

município de Juiz de Fora (MG). Tais nascentes integram a drenagem do Rio Paraibuna, tributário da margem 

esquerda do rio Paraíba do Sul (após confluência com o rio Preto), na unidade geomorfológica das Serranias da 

Zona da Mata (Figura 1). Originalmente, a área apresentava fitofisionomia caracterizada pela Floresta Estacional 

Semidecidual Montana (VELOSO et.al, 1991 apud SILVA; RODRIGUES; MARQUES NETO, 2015), 

atualmente substituída por gramíneas, com grande influência para o escoamento das águas superficiais de 

edificações da UFJF, localizadas em patamares tecnogênicos. Os solos são classificados como Latossolo 

Vermelho-Amarelo hálico e distrófico (ROCHA; LATUF; CARMO, 2003), formando mantos de alteração bem 

desenvolvidos em relevo de morros (SILVA; RODRIGUES; MARQUES NETO, 2015).  

 

Figura 1: Localização da área de estudo

 
 

A área apresenta uma sazonalidade climática bem definida, sendo composta por duas estações: uma mais 

chuvosa, irradiada e quente, compreendida entre os meses de outubro a março; outra mais seca, menos irradiada 

e fria, compreendida entre os meses de abril e setembro (OLIVEIRA; FERREIRA, 2012). A precipitação média 

anual é de 1.597mm (INMET, 2016).  
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As duas nascentes escolhidas para o estudo possuem características hidrogeomorfológicas consideravelmente 

distintas, apesar de estarem em uma mesma cabeceira fluvial, distantes apenas 140m uma da outra. Localizam-se 

nos limiares do campus da UFJF, em seu setor leste, próximas à trilha que liga ao bairro Dom Bosco (Figura 2). 

A nascente nomeada como N1 possui vegetação herbáceo-arbustiva ao seu redor e a exfiltração é do tipo difusa, 

em uma concavidade entulhada por sedimentos coluviais. Apesar de perene, sua vazão média é de 7ª magnitude 

na classificação de Meinzer (1927), tendo uma vazão mínima expressivamente baixa no mínimo hidrológico. Já 

a N2 se encontra em um afloramento rochoso com exfiltração do tipo pontual. Sua vazão média a classifica 

como de 6ª magnitude, além disso, é notória sua maior constância no débito ao longo do ano hidrológico (Tabela 

1). 

 

Figura 2: Localização das nascentes estudadas. 

 

 

Tabela 1: Vazão média das nascentes e sazonalidade. 

Nascente Vazão Media (L/s) Vazão Mínima (L/s) Vazão Máxima (L/s) Sazonalidade 

N1 0,047 0,009 0,811 Perene 

N2 0,224 0,127 0,953 Perene 

Fonte: Adap. Almeida Neto et al (2017, p. 264). 

 

Materiais e Método 

Os trabalhos de campo para a coleta de amostras de água decorreram de maneira mensal, iniciando em 30 de 

agosto de 2017 e finalizando em 20 de fevereiro de 2018, totalizando sete campanhas de campo. As amostras de 

água foram coletas com o uso de seringa hospitalar e armazenadas em frascos de polipropileno.  
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A mensuração da EC foi realizada com o condutivímetro Tecnopon, modelo mCa 150, com célula de 

condutividade k=01, calibrado em solução padrão de 146,9 µS/cm a 25ºC.  

Os dados de precipitação foram obtidos junto ao Laboratório de Climatologia e Análise Ambiental da 

Universidade Federal de Juiz de Fora (LabCAA/INMET). Os resultados foram tabulados no Microsoft Excel® 

2016, bem como gráficos e análises estatísticas realizadas. 

 

Resultados e Discussões  

 

No período de 20 de fevereiro de 2017 à 20 de fevereiro de 2018 foi registrado o acumulado de 1.138mm, 

sendo que 71,6% desse volume foi precipitado nos meses de setembro de 2017 a fevereiro de 2018 (Figura 3).  

 

Figura 3: Acumulados de precipitação. 

 

 

Embora as nascentes monitoradas se encontrem próximas uma da outra, sendo em tese oriundas de um 

mesmo sistema aquífero, a dinâmica de cada uma delas se mostra bem diferenciada, apresentando distintos graus 

de mineralização (Tabela 2). 

 

Tabela 2: Dados de condutividade elétrica (µS/cm a 25°C). 

 30/08/17 26/09/17 27/10/17 21/11/17 12/12/17 16/01/17 20/02/17 

N1 17,78  26,22 33,10 33,47 19,99 22,17 24,35 

N2 11,64 11,86 11,23 11,21 10,99 11,19 11,61 

 

A nascente N1 possui uma dinâmica oscilatória (desvio-padrão de 6,1), apresentando o maior valor de EC do 

rol no mês de novembro (33,47 µS/cm), enquanto a nascente N2 apresenta uma dinâmica consideravelmente 

estável (desvio-padrão 0,3), com o maior valor de EC registrado no mês de setembro (11,86 µS/cm). 

Com o aumento do acumulado mensal de precipitação e a consequente recarga dos aquíferos com águas 

menos salinas, esperava-se que os valores de EC das nascentes diminuíssem (SOUZA FILHO et al, 2004). Ao se 
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observar a oscilação dos valores de EC do ponto N1, verifica-se que esta afirmativa não corresponde à realidade 

do caso. Em estudos pretéritos, Almeida Neto et al (2017, p. 265) constataram que as nascentes estudadas 

apresentam um tempo de residência influenciado por longos períodos de acumulados de precipitação, 

destacando-se os acumulados de 20 e 60 dias, o que pode auxiliar na explicação dessa excentricidade. 

Uma outra característica importante a ser ressaltada é a taxa de mistura da água. Especula-se que a nascente 

N1 apresente uma interação mais direta com as águas meteóricas, enquanto a nascente N2 exfiltra, sobremaneira, 

água de origem subterrânea. 

 

Considerações Finais 

 

Diante dos resultados obtidos a partir das análises realizadas foi possível constatar que a fisiografia 

diferenciada das nascentes N1 e N2 possa ser um reflexo das suas diferentes dinâmicas de interação entre as 

águas meteóricas, subsuperficiais e subterrâneas. Assim, há uma importante influência desse movimento sobre o 

grau de mineralização da água, evidenciando a existência de variações geoquímicas significativas em escala 

local. 

A partir dos resultados apresentados e discutidos, busca-se ampliar os debates sobre a complexidade da 

dinâmica das nascentes, colaborando para estudos mais específicos desses importantes sistemas ambientais. A 

utilização de dados hidrológicos é um dos passos essenciais nesse sentido. 

Ressalva-se que a presente pesquisa ainda se encontra em andamento, com análises dos dados que foram 

obtidos com encerramento do ano hidrológico estudado. 
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RESUMO

As questões relacionadas a ocorrência de deslizamentos e alagamentos é uma constante no cotidiano urbano,
principalmente no período chuvoso onde os problemas se tornam evidentes. Esses eventos, nos últimos anos não
se restringiram somente a grandes cidades, mas também a pequenos municípios, que sofrem por falta de recursos
e de pessoal especializado para prever e predizer tragédias advindas dos alagamentos e deslizamentos de
encostas provocados pela ocupação desordenada, em especial nas Áreas de Preservação Permanente. Nos
últimos 10 anos, o município de Santos Dumont, Minas Gerais, tem sofrido constantemente com o aumento do
número de casos de deslizamentos e, principalmente, alagamentos por não contar com um planejamento
integrado e atuante na contenção de tais eventos. O objetivo geral desse trabalho é contribuir para a formulação
de políticas públicas afim de corrigir e prevenir tais eventos na área urbana da cidade. Para isso foi gerado uma
base de dados históricos de um período de 30 anos que, associada ao processamento de imagens obtidas através
de radares e satélites, proporcionou identificar os pontos que merecem maior atenção e também possibilitou,
através de critério quantitativo, propor uma hierarquização dos bairros que merecem prioridade em
investimentos relacionados a contenção de riscos. Com a combinação de mapas e a comparação entre o estudo
realizado para a elaboração do Plano Diretor e o levantamento histórico feito a partir de dados primários pode-se
observar que a maioria dos casos de alagamentos e parte dos deslizamentos ocorrem na faixa de APP de curso
hídrico. Também pode se estabelecer uma relação entre a dimensão do bairro e o número de eventos
relacionados a deslizamentos.

INTRODUÇÃO

Nos últimos anos o Brasil tem vivenciado grandes tragédias relacionadas a deslizamentos e alagamentos.
Uma boa parte destes eventos teve como fator agravante as ocupações sem critério e sem a devida orientação
técnica. Um exemplo recente aconteceu no Vale do Itajaí em Santa Catarina no ano de 2008 onde ocorreram um
grande número de casos de alagamentos e deslizamentos de taludes, causando várias mortes na região. No estado
do Rio de Janeiro, em 2010, um grave deslizamento na cidade de Niterói deixou um grande número de pessoas
desabrigadas e também vários mortos. A região conhecida como “Morro do Bumba” possuía edificações
construídas sobre um antigo lixão que, com o agravamento das chuvas naquele período não suportou a carga e
ocorreu o escorregamento. Também no RJ, no ano de 2011 ocorreu o que é considerado até então a maior
tragédia climática da história do país, na região Serrana com pouco mais de 500 pessoas mortas e um prejuízo
material incalculável. Em comum a estes casos estão a falta de um planejamento efetivo por parte dos órgãos
municipais no que diz respeito ao disciplinamento do uso e ocupação do solo e a fiscalização do cumprimento da
legislação vigente.

O município de Santos Dumont, Minas Gerais, como a grande maioria das comunidades estabelecidas ao
longo da Estrada Real, surgiu como um pequeno rancho cujo objetivo era servir de pouso para os viajantes que
faziam o transporte de pedras e metais preciosos de Ouro Preto até o Rio de Janeiro. Posteriormente, com a
instalação da ferrovia, a região se desenvolveu como um importante entreposto comercial e industrial. Com o
desenvolvimento econômico, houve também, na mesma proporção, um crescimento populacional considerável e,
como naquela época não havia ainda uma legislação específica para o ordenamento e uso do solo, os loteamentos
foram surgindo as margens do Ribeirão das Posses e em áreas cuja declividade não era favorável à ocupação, o
que, consequentemente acarretou deslizamentos de taludes e alagamentos, inclusive com o registro de algumas
tragédias ao longo dos anos (DAPPC, 2008).
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OBJETIVOS

O objetivo principal deste trabalho é contribuir para o estabelecimento de políticas públicas direcionadas ao
disciplinamento do uso e ocupação do solo urbano no município de Santos Dumont, além de identificar as áreas
onde ocorreram deslizamentos e alagamentos e relacioná-las com a ocupação em áreas de preservação
permanente (APP), bem como avaliar a adequação do Plano Diretor (Lei 4241/2012) no tocante ao uso e
ocupação atual do solo em APP.

MATERIAIS E MÉTODOS

Este trabalho foi conduzido no município de Santos Dumont, localizado na Zona da Mata do Estado de
Minas Gerais. A área escolhida para o estudo é definida no Plano Diretor do município como Área Urbana
Principal e compreende uma área de 47 Km² onde se localizam a região central da cidade e os bairros periféricos
e que concentra 90% da população total do município de 47.558 habitantes (IBGE, 2015; ODM, 2015). A área
urbana principal representa 7,5% dos 637 Km² que compreendem o município e é o local onde nos últimos anos
se verificou um maior crescimento populacional e também onde ocorre a maioria dos eventos relacionados a
deslizamentos e alagamentos por conta da ocupação sem planejamento (figura 1).

Figura 1: Área urbana principal com a localização dos bairros

Para o desenvolvimento do trabalho, foi necessário fazer um estudo detalhado sobre o Plano Diretor,
principalmente dos seus anexos, que compreendem os mapas e a localização das áreas definidas pelo
zoneamento urbano (figura 2). Para que isto fosse possível, a Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos
forneceu todos os dados secundários, produto do estudo realizado para a elaboração do Plano Diretor e do
zoneamento urbano. Tais dados incluem os arquivos shapefile (.shp) e outros documentos integrantes da referida
Lei.

Figura 2: Zoneamento Urbano do município de Santos Dumont-MG

*ZPPH: Zona de Preservação do Patrimônio Histórico e da Paisagem; ZEIS: Zona Especial de Interesse Social; ZAC2: Zona de Adensamento Controlado 2; ZCA:
Zona de Consolidação do Adensamento; ZE: Zona de Grandes Equipamentos; ZA: Zona Adensável; ZPA: Zona de Proteção Ambiental; ZAC1: Zona de Adensamento
Controlado 1
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Os dados sobre ocorrências de deslizamentos e alagamentos foram obtidos através da Defesa Civil do
município por meio do Sistema Integrado de Informações sobre desastres (S2ID) do Ministério da Integração
Nacional (BRASIL,2015). Apesar de o S2ID ser bastante útil, os dados sobre o município de Santos Dumont se
encontravam desatualizados, sendo necessária a complementação para que a base de dados ficasse consistente.
Diante disso, uma pesquisa através dos arquivos do Jornal Mensagem - um semanário local - foi feita entre os
anos de 1984 a 2014 e os dados primários filtrados em uma planilha eletrônica para posterior utilização. De
posse destes dados, foi feita a localização em campo das coordenadas dos locais atingidos por deslizamentos e
alagamentos no período compreendido pela pesquisa com o auxílio de um aparelho de GPS.

A maioria dos arquivos shapefile utilizados para a confecção dos mapas são parte integrante dos anexos do
Plano Diretor gerados no mês de dezembro de 2011 pelo Instituto Nova Cidade (Idenc) e foram cedidos pela
Secretaria de Obras com Datum em UTM SAD 69. Com a finalidade de fornecer um referenciamento atualizado
e de acordo com os sistemas de coordenadas geográficas oficiais no Brasil, os arquivos foram convertidos para o
Datum UTM SIRGAS 2000 que diferencia do anterior pelo fato de ser um referencial geocêntrico, ou seja, o
centro da Terra é o ponto de referência neste sistema, enquanto que o SAD 69 utilizava um referencial na
superfície da Terra (IBGE,2014). A combinação dos shapefiles e todo o trabalho de tratamento de dados e de
geoprocessamento foi feito através do software livre QGis e com estas combinações foram gerados os mapas,
importantes resultados para a execução deste trabalho. Os mapas, em sua maioria, foram produzidos em uma
escala em torno de 1:40.000 que, de acordo com Rocha (2007), é uma escala viável pois as recomendáveis para
trabalhos de análise ambiental em âmbito municipal podem ser entre 1:50.000 e 1:10.000. Alguns mapas cujo
detalhamento não é requerido foram gerados na escala 1:100.000.

Para a geração dos mapas, além dos arquivos fornecidos foram utilizados, para a geração do Modelo Digital
de Elevação (MDE), dados gerados pelo sistema Advanced Spacebone Thermal Emission and Reflexion
Radiometer (ASTER), que geram as curvas de nível do terreno com uma resolução de 30m (NASA, 2014). As
imagens geradas pelo satélite LANDSAT foram adquiridas no site do United States Geological Survey (USGS) e
estas imagens possibilitaram obter um panorama relativamente preciso do uso do solo em toda a área urbana de
Santos Dumont numa resolução de 15m, uma vez que foi utilizada a banda pancromática do LANDSAT 8 além
das suas bandas 6, 5 e 4 respectivamente, que é a combinação recomendada pela mantenedora dos satélites para
análises do tipo.

Na análise dos mapas gerados, a metodologia proposta pelo professor Joaquim Xavier da Silva, do
Laboratório de Geoprocessamento da UFRJ e citada por Rocha (2007) foi utilizada neste trabalho. Ela analisa as
variáveis em questão presentes na área e permite avaliar as possíveis relações entre estas variáveis, gerando
assinaturas que permitem inferir sobre tais combinações e também fazer prospecções sobre os riscos ambientais
que a área pode sofrer ou o seu potencial ambiental (ROCHA, 2007).

RESULTADOS E DISCUSSÕES

LEVANTAMENTO HISTÓRICO DE ALAGAMENTOS E DESLIZAMENTOS

O aumento da demanda pelo uso do solo na região urbana de Santos Dumont principalmente no tocante à
formação de novos loteamentos e condomínios nos últimos anos é considerável, mas também há de se observar o
crescimento dos bairros já existentes com pouco ou ordenamento algum. Em ambos os casos se observa
ocupações irregulares em APP, o que tem ocasionado um aumento na frequência de deslizamentos e inundações.
É evidente que quanto maior a densidade populacional do bairro, maior a quantidade de ocorrências ao longo dos
anos (SPERFELD,2009).

Considerando as ocorrências da Defesa Civil registradas pelo S2ID, nos 30 anos que compreendem o espaço
de tempo deste trabalho, Santos Dumont chegou a decretar situação de emergência por conta de desastres
envolvendo alagamentos e/ou deslizamentos por duas vezes num espaço de 10 anos (BRASIL, 2015; CEPED,
2011).

Segundo os dados obtidos através da pesquisa nos arquivos do semanário, entre os anos de 1984 e 2014
pode-se verificar que, nos últimos 20 anos, a cidade tem experimentado um aumento considerável nos eventos
relacionados a deslizamentos e, principalmente, alagamentos como pode ser observado na Tabela 1. Isso pode ter
sido causado, dentre outros fatores, pelo aumento do número de vias pavimentadas com material impermeável, o
que tem sobrecarregado tanto a infraestrutura existente para drenagem urbana como também a calha dos cursos
d’água que passam pela região urbana do município (ZANON, 2013).
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Tabela 1: Ocorrências de alagamentos e deslizamentos em Santos Dumont por década

Década Deslizamentos Alagamentos

1980 N/D N/D

1990 4 3

2000 17 9

2010* 10 17

*Até o ano de 2014

No período de 1984 a 2014, os bairros mais afetados por alagamentos e deslizamentos foram: Quarto
Depósito, Nossa Senhora da Glória, Santo Antônio, Córrego do Ouro, Antônio Afonso, Graminha, Centro e Vila
Esperança (Tabela 2). O bairro Córrego do Ouro é o que possui o maior número de ocorrências de deslizamentos
enquanto que a região central da cidade possui o maior número de ocorrências de alagamento no período
pesquisado, conforme pode ser observado nas figuras 3 a e b e na tabela 2.

Figura 3: a) áreas de ocorrência de alagamentos; b) áreas de ocorrência de deslizamentos

Tabela 2: Ocorrências de alagamentos e deslizamentos obtidos através do levantamento histórico

Bairros Deslizamentos Alagamentos

Água Espraiada 1 1

Antônio Afonso 0 1

Barra 1 0

Centro 1 7

Córrego do Ouro 7 1

Flores 1 0

Graminha 0 1

Jardim Jaraguá 1 0

N. Sra da Glória 4 0

N. Sra das Graças 0 1

Quarto Depósito 2 3

Santo Antônio 2 4

São Sebastião 1 0

Vila Esperança 1 0

b)a)
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LEVANTAMENTO HISTÓRICO E PLANO DIRETOR

Ao se comparar os dados obtidos através do levantamento histórico com o mapa gerado pelo estudo realizado
para a elaboração do Plano Diretor, nota-se que há semelhanças em algumas áreas, mas ao se levar em conta o
produto gerado pela pesquisa histórica, verifica-se que o estudo necessita ser complementado, uma vez que ele
não compreende, por exemplo, o ponto de alagamento no Bairro Antônio Afonso e alguns pontos de
deslizamento importantes, pois são áreas onde há ocupação. Esse fato evidencia a necessidade de se buscar
fontes primárias e secundárias para se detectar as áreas de risco em um município, incluindo arquivos da
imprensa local afim de se produzir uma base de dados consistente e com o menor número de falhas possível
(CEPED, 2014). Com a união de ambos os estudos, foram gerados os mapas apresentados nas figuras 4 a) e b).
Através da combinação entre estes dois levantamentos, procurou-se alimentar a base de dados e garantir uma
consistência maior desta no que diz respeito a áreas de deslizamento e alagamento, podendo inclusive se
identificar a suscetibilidade de uma determinada região da cidade a um ou outro evento (CEPED, 2014).

Figura 4: a) Áreas propensas a deslizamentos e b) propensas a alagamentos do estudo do Plano Diretor
complementadas pelo levantamento histórico

O PLANO DIRETOR E AS APPS

O Plano Diretor do município de Santos Dumont (Lei Municipal nº 4241/2012), em seu capítulo IV que versa
sobre o uso e ocupação do solo, explicita regras para o ordenamento do território que compreende o município
com base nos diferentes usos do solo de acordo com a sua compatibilidade, o que acabou por resultar num
zoneamento de todo o município em macrozonas. Além de dividir estas macrozonas em urbanas e rurais,
também avaliou e classificou estas áreas com base numa série de fatores ambientais, geológicos, culturais e
sociais de forma a se fazer um zoneamento coerente com os atuais usos do solo e seu potencial uso futuro.

Tomando como referência o Novo Código Florestal brasileiro, em especial os parâmetros estabelecidos para
a definição de APP, e utilizando-se de técnicas de geoprocessamento através do software Vista SAGA
relacionou-se as APPs existentes na área em estudo com as regiões propícias a alagamentos e deslizamentos de
acordo com o estudo feito quando da elaboração do Plano Diretor afim de se identificar qual ou quais áreas
possuem estes problemas e se estão relacionados com o uso do solo irregular em APP. Foram consideradas neste
trabalho, as APPs de curso hídrico (rios e nascentes) e de declividade, visando relacioná-las às áreas de risco
identificadas pela prefeitura afim de se verificar as possíveis causas da ocorrência destas áreas na região urbana
do município. Por meio de combinações entre dois mapas temáticos, utilizando-se de técnicas de
geoprocessamento foi possível obter assinaturas, ou seja, tabelas que caracterizam quantitativamente a área
afetada por cada aspecto, visto que a simples visualização do mapa gerado pelo geoprocessamento muitas vezes
é prejudicada por serem áreas de pequenas dimensões ou por qualquer outra limitação do software.

De posse do mapa que representa o zoneamento urbano de Santos Dumont, primeiramente procurou-se
mensurar qualitativa e quantitativamente a presença de APPs tanto de declividade quanto de recursos hídricos.
Essa identificação é importante pois, este zoneamento é um dos instrumentos de planejamento municipal
(BRASIL, 2001). Saboya (2007) aponta que os principais objetivos de um zoneamento são o controle da
expansão urbana e proteção das áreas inadequadas a ocupação além de reduzir os conflitos inerentes aos
diferentes usos do solo. Com o uso da ferramenta “Combinar” do Vista SAGA, foram feitas combinações entre o

b)a)
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mapa de hidrografia, com buffer de 30m para rios e córregos e de 50m para as nascentes com o mapa do
zoneamento para se verificar a importância das APPs de curso hídrico em toda a área urbana principal do
município (BRASIL,2012). Também foram combinados o modelo digital de elevação com o mapa de
zoneamento afim de se verificar quantitativamente as APPs de declividade e onde se localizam. Vale ressaltar
que as declividades entre 30% e 47% estão presentes nesta combinação pois, de acordo com o Plano Diretor de
Santos Dumont, terrenos com esta faixa de declividade, para fins de parcelamento, devem possuir estudo técnico
que ateste a viabilidade de se promover algum empreendimento imobiliário neste (SANTOS DUMONT, 2012).
Como a legislação municipal prevê estudo somente para a faixa de declividade descrita anteriormente, para fins
de análise, neste trabalho consideramos um valor mais conservador para APP, compreendendo a faixa de 47% a
100% de declividade além da prevista pela legislação federal (>100%) para que não houvessem lacunas
importantes na geração do produto.

A figura 5 representa a combinação das áreas consideradas de risco e consideradas APP e em qual zona de
planejamento estão inseridas. Observando a tabela 3, nota-se que a área que compreende declividades de risco e
APP é uma pequena parcela da área urbana principal representando 0,61% desta área. Ao se levar em conta
somente a localização, pode-se verificar que 84% das áreas com declividade de risco e a totalidade das APPs de
declividade estão localizadas na ZAC1, zona que compreende a maior parte do município e apesar de possuir
infraestrutura básica para a ocupação, esta é restrita. Sendo assim, o fator declividade deve ser visto com cautela
nesta área, para se evitar transtornos advindos da construção de edificações nestas áreas.

Figura 5: Combinação entre as declividades importantes incluindo as APPs e o zoneamento urbano

Tabela 3: Assinaturas da combinação declividade x zoneamento

Categoria Área (ha) % Área

Não APP 4.579,72 99,39%

Declividade 30-47% em ZAC1 23,68 0,51%

Declividade 30-47% em ZE 2,84 0,06%

Declividade 30-47% em ZAC2 1,28 0,03%

Declividade 30-47% em ZPA 0,04 0,001%

APP Declividade em ZAC1 0,48 0,01%

Total 4.608,04 100%

Apresenta-se na figura 6 as APPs de curso hídrico (nascentes e rios) e em qual zona de planejamento estão
localizadas. Assim como a declividade, a maior parte das APPs de curso hídrico estão localizadas em
ZAC1(tabela 4), representando 3,83% da área urbana em estudo e 51% do total das APPs de curso hídrico. Esta
questão também deve ser vista com bastante critério pelos gestores locais, uma vez que a ocupação em faixas
próximas de rios e córregos podem causar uma gama de problemas ambientais e sociais na região (SANTANA,
2011). Tal cuidado deve também ser tomado nas APPs compreendidas na ZAC2 que compreende 0,01% da área
urbana principal e 14% do total das APPs de curso hídrico pois a infraestrutura básica e a acessibilidade presente
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nesta zona é precária e a ocupação às margens de cursos hídricos pode gerar problemas sérios caso ocorra uma
expansão nestas áreas.

Figura 6: Combinação entre APP de curso hídrico e as zonas de planejamento

Tabela 4: Assinaturas da combinação APP Curso hídrico x zoneamento

Categoria Área (ha) % Área

Hidrografia 111,68 2,39%

Área Urbana não APP 4.210,04 90,08%

APP Curso hídrico em ZAC 1 179,00 3,83%

APP Curso hídrico em ZPA 97,76 2,09%

APP Curso hídrico em ZE 1,84 0,04%

APP Curso hídrico em ZA 11,92 0,26%

APP Curso hídrico em ZAC2 51,24 1,10%

APP Curso hídrico em ZPPH 2,48 0,05%

APP Curso hídrico em ZEIS 5,68 0,12%

APP Curso hídrico em ZCA 2,28 0,05%

Total 4.673,92 100%

Outro ponto importante é a presença da Zona de Proteção Ambiental (ZPA) no entorno de boa parte dos
recursos hídricos. Nesta zona estão presentes 28% das APPs de curso hídrico e esta zona, de acordo com o Plano
Diretor, deve ser restaurada ou preservada por suas características geológicas, topográficas e biológicas
(SANTOS DUMONT, 2012).

Afim de se verificar os usos do solo na região em estudo, foram utilizadas combinações de imagens advindas
do satélite Landsat 8. Como pode ser visto, a maior parte da área urbana se encontra ocupada e é nesta região
ocupada que se observa a maior concentração de problemas envolvendo deslizamentos e alagamentos (figuras 7
a) e b)). A grande ocupação em áreas consideradas APP de curso hídrico, de acordo com as mapas gerados, pode
ser a principal causa do aumento, a cada ano, dos casos de alagamento principalmente na região central da
cidade. Outro ponto que se deve atentar é a existência de uma considerável área de pastagem, pouco vegetada
que, caso estejam em áreas elevadas pode contribuir para deslizamentos e, às margens de rios e córregos, para ao
assoreamento destes corpos hídricos o que pode causar alagamentos (INÁCIO et.al, 2007).
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Figura 7: Principais usos do solo na área urbana principal e a) áreas sujeitas a deslizamento; b) áreas sujeitas a
alagamento

Ao associar os dados do estudo do Plano Diretor com os dados do levantamento histórico realizado com o
MDE pode-se notar as áreas propícias a deslizamento estão em regiões as quais há uma fronteira de declividades
ou seja, é evidente que os deslizamentos ocorrem em encostas um pouco mais íngremes, mas não
necessariamente nas encostas de declividade 30-47% as quais exigem estudo técnico conforme o Plano Diretor
preconiza. Quanto aos alagamentos, nota-se que eles se localizam nas áreas com menor ou nenhuma declividade
podendo ser estas áreas, provavelmente, componentes da planície de inundação dos rios. Estes resultados podem
ser vistos nas figuras 8 a) e b) a seguir.

Figura 8: Modelo Digital de elevação e a) áreas propensas a deslizamento; b) áreas propensas a alagamento

CONCLUSÕES

A partir da revisão da legislação pertinente em âmbito federal e municipal, pode-se dizer que a legislação
municipal é um pouco mais conservacionista que a federal, uma vez que considera, de modo implícito que
declividades de 47% a 100% como APPs, além da faixa superior a 100%.

Parte considerável das ocupações em APP, principalmente na região do bairro Santo Antônio e o centro da
cidade ocorreram antes de que fossem elaborados qualquer legislação que versasse sobre o tema Área de
Preservação Permanente, bastando ao gestor local tomar medidas de contenção de riscos que minimizem os
impactos causados por essas ocupações na região. O ordenamento adequado do uso do solo no município é
necessário para que o crescimento dos loteamentos criados anteriormente ao Plano Diretor e o surgimento de
novos não avance para APPs, o que pode causar inúmeros problemas aos moradores e agravar os já existentes.

As áreas onde houveram a maior quantidade de registros de deslizamentos são os bairros mais populosos de
Santos Dumont, podendo se estabelecer uma relação que quanto mais populoso o bairro, maior a quantidade de

b)a)

b)a)
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problemas relacionados a deslizamentos (SPERFELD, 2009). Também, pode-se notar uma relação com as
fronteiras das faixas de declividades e os deslizamento, uma vez que boa parte deles aconteceram nestas faixas.

As áreas onde houve um grande número de alagamentos são os bairros que se desenvolveram às margens do
Ribeirão das Posses, em especial na área que compreende as APPs de curso hídrico e em áreas onde a
declividade é baixa. Este fato, aliado ao crescimento do número de vias pavimentadas com material impermeável
e a não expansão e/ou redimensionamento da rede de drenagem urbana, contribuíram para a ocorrência cada vez
mais constante de alagamentos nessas áreas.

Destaca-se a adequação dos critérios gerais estabelecidos pelo Plano Diretor de Santos Dumont relativos a
legislação Federal. Entretanto, o referido Plano Diretor não contempla todo o território municipal, sendo assim,
ele não cumpre o objetivo de proteger as APPs preservadas e recuperar as que foram degradadas em todo o
território municipal. Ressalta-se também a sua não conformidade com o Estatuto das Cidades, uma vez que o
Plano Diretor contempla apenas os novos loteamentos (BRASIL, 2001).
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RESUMO 

Eventos de chuva intensa são grandes causadores de desastres naturais em todo o território Brasileiro. As 

principais dificuldades relacionadas à previsão de tais eventos estão relacionadas à previsão quantitativa da 

precipitação e de sua localização. Muitas vezes erros de poucos quilômetros na localização da chuva podem 

significar a diferença entre um município ou outro. Dessa forma, o objetivo deste estudo é avaliar o desempenho 

do conjunto de alta resolução do modelo Eta-5km, desenvolvido pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, 

para prever eventos de chuva intensa na região da Bacia do Rio Paraíba do Sul. O conjunto de simulações é 

formado por quatro membros, denominados de acordo com suas parametrizações convectiva (Betts-Miller-Janjic 

– BMJ ou Kain-Fritsch – KF) e de microfísica (Ferrier ou Zhao), sendo respectivamente: CNTRL (BMJ/Ferrier); 

KF (KF/Ferrier); KFMX (KF com fluxo de momentum/Ferrier) e ZHAO (BMJ/Zhao). Dez casos de chuvas 

intensas, a maior parte durante eventos de Zona de Convergência do Atlântico Sul (ZCAS), são utilizados para 

avaliar as previsões. As métricas de avaliação utilizadas são o Viés categórico e o Equitable Threat Score, para 

categorias de chuva que variam desde não-chuva até chuva forte. Ademais, apresenta-se o desvio padrão, o 

coeficiente de correlação e a raiz do erro quadrático médio, através do diagrama de Taylor. Os resultados 

mostram que as simulações de 48 h de horizonte apresentam desempenho ligeiramente melhor que as de 72 h. 

De forma geral, o membro CNTRL apresenta os melhores resultados, seguido pela média do conjunto. Assim, 

conclui-se que esses membros do modelo Eta-5km são úteis para previsão de eventos de chuva extrema na 

BRPS. 

 

INTRODUÇÃO 

Eventos de chuva intensa (ECIs) estão entre os principais agentes causadores de desastres naturais na Região 

Sudeste do Brasil. Tais eventos apresentam maior dificuldade de prognóstico, pois geralmente estão relacionados 

com padrões atmosféricos de baixa previsibilidade. A combinação de relevo acidentado, formado por vales e 

serras, com chuvas intensas, estabelece condições propícias para deflagrar desastres tipo deslizamentos de terra e 

enchentes. A região da Bacia do Rio Paraíba do Sul (BRPS), que abrange parte dos estados de Minas Gerais, São 

Paulo e Rio de Janeiro possui topografia bastante complexa, o que a torna suscetível a desastres. A identificação 

de padrões atmosféricos relacionados à ocorrência de ECIs é de fundamental importância para as atividades de 

planejamento, gestão de risco e prevenção. Os modelos globais de previsão numérica de tempo (PNT) têm 

mostrado bom desempenho para representar fenômenos meteorológicos em grande escala, contudo são limitados 

no que diz respeito à previsão de sistemas na meso e na micro escalas. Os modelos regionais de PNT, com uma 

grade suficientemente fina, podem representar melhor os aspectos da camada limite, tais como topografia, 

vegetação, solos e litoral (Feser et al. 2011, Solman 2013). Além disso, tais modelos representam de forma mais 

adequada os sistemas meteorológicos em escalas menores. Sendo assim, com modelos numéricos regionais de 

alta resolução, pode-se representar melhor ECIs. Tanto em modelos globais como em modelos regionais, a 

precipitação precisa ser parametrizada, pois os processos físicos envolvidos ocorrem em escalas menores do que 

as escalas resolvidas pelos modelos, e dessa forma não podem ser resolvidos explicitamente.  

As PNTs podem ser determinísticas ou probabilísticas. Nas previsões determinísticas elabora-se apenas uma 

integração do modelo, onde se objetiva prever exatamente o valor da variável em um determinado ponto de 

grade, sem muitas opções para auxiliar na tomada de decisões. Por outro lado, nas previsões probabilísticas o 

mesmo modelo ou vários modelos de PNT são integrados diversas vezes, formando-se um conjunto de 

previsões, sendo possível prever a probabilidade de ocorrência de um certo evento, o que resulta em melhor 
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suporte à tomada de decisão (Toth et al. 1997). Nas previsões probabilísticas são construídos conjuntos que 

consideram as incertezas nas condições iniciais e de contorno dos modelos e também nas parametrizações 

utilizadas para modelar processos atmosféricos. Tais imprecisões na descrição do estado inicial da atmosfera, 

juntamente com a dificuldade matemática de equacionar a dinâmica atmosférica, tendem a ser minimizadas com 

a técnica de previsão por conjunto (Palmer, 2000). Sendo assim, além de gerar previsão com o membro padrão, 

dito membro Controle, outros membros são gerados a partir de pequenas perturbações nas condições iniciais 

e/ou de contorno ou a partir de diferentes parametrizações dos processos físicos.  

Após a construção de um conjunto de previsões, é necessário que haja uma avaliação para verificar se a 

construção foi adequada, assim como para identificar possíveis melhorias e aperfeiçoamento do conjunto. 

Diversas métricas de verificação da previsão são utilizadas de forma a, objetivamente, ponderar-se sobre a 

qualidade do prognóstico gerado. A partir dessa avaliação é possível verificar quais parametrizações contemplam 

melhor cada tipo de fenômeno meteorológico em cada região do domínio do modelo e assim obter um conjunto 

equilibrado. 

Além da importância socioeconômica da BRPS para o país, a região apresenta alta frequência de desastres 

naturais, sendo o mais destruidor aquele ocorrido no dia 12 de janeiro de 2011, com deslizamentos de massa 

simultâneos, que atingiram sete municípios causando a morte de mais de 900 pessoas e desaparecimento de mais 

de mil pessoas. Dessa forma, foi desenvolvido pelo Centro de Previsão do Tempo e Estudos Climáticos do 

Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (CPTEC/INPE) um sistema de previsão de tempo por conjunto com 

modelo Eta com resolução horizontal de 5 km, para melhorar a previsão de eventos de chuvas intensas na região. 

OBJETIVO 

O objetivo deste estudo é avaliar o desempenho da previsão por conjunto em alta resolução, com modelo Eta 

do CPTEC/INPE para prever casos de chuva intensa na BRPS. A partir dos resultados encontrados neste 

trabalho almeja-se contribuir para melhoria das previsões de ECIs na região da BRPS, reduzindo seu impacto 

negativo na economia e na vida das pessoas. 

 

MATERIAIS E MÉTODOS 

 

O MODELO ETA 

O modelo Eta é um modelo atmosférico desenvolvido em conjunto pela Universidade de Belgrado e pelo 

Instituto de Hidrometeorologia da antiga Iugoslávia e utilizado para propósitos operacionais e de pesquisa 

(Mesinger et al. 1988). Sua principal característica é o uso da coordenada vertical eta (Mesinger, 1984). Tal 

característica é bastante vantajosa em localidades de topografia íngreme e complexa, como a área de estudo deste 

trabalho. O modelo Eta, é utilizado no Brasil desde 1996 (Chou 1996). Neste estudo são utilizadas simulações 

com grade horizontal de 5 km e 50 camadas verticais. As condições iniciais e de contorno lateral são 

provenientes do “Climate Forecast System Reanalysis”, do “National Centers for Environmental Prediction” 

(CFSR/NCEP) (Saha et al. 2010), com 45 km de resolução horizontal. A condição de contorno lateral é 

atualizada a intervalos de 6 horas. 

A precipitação no modelo Eta é produzida de forma implícita a partir da parametrização de convecção 

cumulus e de forma explícita a partir da parametrização de microfísica de nuvens. A chuva da microfísica de 

nuvens é gerada a partir da saturação do ar, não sendo condicionada à instabilidade convectiva. Por outro lado, a 

precipitação convectiva é gerada por cumulus e cumulonimbus e está relacionada à massas de ar 

convectivamente instáveis. Diferentes tipos de precipitação geram distintos perfis de calor latente na atmosfera, 

o que implica em diferentes resultados nas escalas de tempo e clima. 

 

MEMBROS DO CONJUNTO 

Os membros do conjunto da previsão são construídos a partir de diferentes representações dos processos 

físicos, em particular a produção de chuva do modelo Eta. São utilizados os esquemas de convecção Betts-

Miller-Janjic (Janjić 1994); Kain-Fritsch (Kain 2004); Kain-Fritsch com fluxo de momentum (Carvalho 2007), e 

os esquemas de microfísica de nuvens Ferrier (Ferrier et al. 2002, Ferrier 1994) e Zhao (Zhao & Carr 1997), 
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conforme apresentado na Tabela 1. As simulações são integradas para um horizonte de até 120 h, em um 

domínio que cobre as regiões Sul e Sudeste do Brasil, estendendo-se de 34ºS a 12ºS e de 59ºO a 36ºO.  

 

Tabela 1: Parametrizações utilizadas por cada membro do conjunto de simulações com o modelo Eta-5km. 

 

Membro 

Parametrizações 

Convecção cumulus Microfísica de nuvens 

CNTRL Betts-Miller-Janjic Ferrier 

KF Kain-Fritsch Ferrier 

KFMX Kain-Fritsch com inclusão de fluxo de momentum Ferrier 

ZHAO Betts-Miller-Janjic Zhao 

 

 

MÉTRICAS DE AVALIAÇÃO 

A avaliação é apresentada de forma objetiva, realizada através de parâmetros estatísticos calculados ao se 

confrontar os valores simulados por cada membro do conjunto com dados observados em estações in situ. Foram 

comparados acumulados diários, entre 1200 UTC do dia anterior até 1200 UTC do referido dia, para os 

horizontes de previsão de 48 e 72 h. 

Para melhor detalhar a avaliação aqui apresentada, a chuva é considerada como uma variável categórica. 

Dessa forma, os índices são calculados para cada uma das seguintes categorias de total pluviométrico diário: i) ≥ 

0,3 mm/dia; ii) ≥ 10,0 mm/dia; iii) ≥ 20,0 mm/dia; iv) ≥ 30,0 mm/dia; v) ≥ 40,0 mm/dia; vi) ≥ 50,0 mm/dia; vii) 

≥ 60,0 mm/dia; viii) ≥ 70,0 mm/dia e ix) ≥ 80,0 mm/dia. Consequentemente, estando o valor simulado pelo 

modelo na mesma categoria que o valor observado no pluviômetro, a simulação é considerada correta. 

 

 Viés  

O viés categórico (ou Bias) é definido pela razão entre o número de ocorrências do evento previsto e o 

número de ocorrências observado. Sua formulação matemática é apresentada na Equação 1: 

Viés = F/O                                                                                                                                    equação (1) 

Onde, para cada limiar de precipitação, F é o número de eventos previstos, e O o número de eventos 

observados. 

Dessa forma, quando o modelo prevê o mesmo número de eventos que realmente ocorre, o viés é igual a 1. 

Valores acima da unidade indicam superestimava de ocorrência de eventos enquanto que valores abaixo da 

unidade indicam subestimativa. É importante ressaltar que somente a análise do Viés não é suficiente para 

avaliar a habilidade do modelo.  

Na previsão de ECIs, os sistemas de alerta podem emitir alarmes falsos, mas é extremamente indesejável que 

haja omissões de alerta. Dessa forma, para esse tipo de previsão, é desejável que o viés seja maior que 1. 

 

 Índice de Sucesso Equitativo 

Conforme citado anteriormente, o viés não é suficiente para avaliar a habilidade do conjunto. Dessa forma, 

Mesinger e Black (1992) sugerem o uso do Índice de Sucesso Equitativo (do inglês - Equitable Threat Score, 

ETS) coordenado com o viés para avaliação das previsões.  
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Essa métrica, proposta por Mesinger e Black (1992) é baseada no Threat Score proposto por Anthes (1983) , 

que por sua vez equivale ao Critical Success Index proposto por Donaldson, Dyer e Kraus (1975). O ETS é dado 

pela Equação 2: 

ETS=(H-CH)/(F+O-H-CH)                                                                                                                   equação (2) 

onde, para cada limiar de precipitação, F é o número de eventos previstos, O o número de eventos 

observados, H o número de acertos e CH é o fator de correção dado pela Equação 3:  

CH=FxO/n                                                                                                                                             equação (3) 

em que n representa o número total de eventos, ou seja, o número de pares observação x previsão.  

Assim, o ETS mede a fração de eventos corretamente prevista. Em uma previsão perfeita o ETS e o viés 

apresentam valor igual a 1.  

 

 Diagrama de Taylor 

O diagrama de Taylor (Taylor 2001) fornece um resumo gráfico de quão próximo o modelo (ou um grupo de 

modelos) está da observação. Essa similaridade é quantificada em termos da correlação, da raiz do erro 

quadrático médio e do desvio padrão. Tais diagramas são especialmente úteis na avaliação de múltiplos aspectos 

de modelos complexos ou na avaliação da habilidade de diferentes modelos. 

 

DADOS UTILIZADOS 

No presente estudo são utilizados totais pluviométricos diários de 34 estações na região da BRPS, conforme 

Tabela 2. Os dados acumulados em 24 h (das 1200 UTC do dia anterior até 1200 UTC do dia em questão) são 

comparados com as previsões com 48 h e 72 h de antecedência, de forma que para cada estação há 2 pares 

observação x previsão, para cada membro do conjunto, para cada data. Os dados das estações são utilizados 

conforme a disponibilidade dos mesmos no período do evento. Consequentemente, para cada caso um número 

diferente de estações é utilizado. 

 

 Tabela 2: Informações sobre as estações utilizadas para verificação das simulações do conjunto. 

Nome da Estação 
Latitude 

(º) 

Longitude 

 (º) 

Altitude 

 (m) 
Localização Órgão responsável 

Aparecida -22,95 -45,25 690 Médio Paraíba DAEE-SP 

Bananal - Bananal -22,683 -44,316 460 Médio Paraíba DAEE-SP 

Bananal - Bocaina -22,8 -44,467 1180 Médio Paraíba DAEE-SP 

Barbacena -21,25 -43,77 1171 Médio Paraíba INMET 

Barra Mansa -22,536 -44,172 518 Médio Paraíba CPTEC/INPE 

Cachoeira Paulista -22,675 -45,002 563 Médio Paraíba CPTEC/INPE 

Campos dos 

Goytacazes 
-21,75 -41,33 11 Baixo Paraíba INMET 

Cordeiro -22,02 -42,35 506 Médio Paraíba INMET 

Coronel Pacheco -21,57 -43,25 435 Médio Paraíba INMET 

Cruzeiro -22,575 -44,967 518 Médio Paraíba CPTEC/INPE 

Cunha -23.074 -44,974 1002 Alto Paraíba CPTEC/INPE 

Guaratinguetá -22,081 -45,189 539 Médio Paraíba CPTEC/INPE 

Itaperuna -21,2 -41,91 124 Baixo Paraíba INMET 



 

5  

 

Juiz de Fora -21,77 -43,35 940 Médio Paraíba INMET 

Leopoldina -21,468 -42,723 305 Médio Paraíba CPTEC/INPE 

Monteiro Lobato -22,953 -45,838 731 Médio Paraíba CPTEC/INPE 

Nova Friburgo -22,28 -42,53 857 Médio Paraíba INMET 

Paraibuna -23,407 -45,588 762 Alto Paraíba CPTEC/INPE 

Paty do Alferes - 

Avelar 
-22,35 -43,42 507 Médio Paraíba INEA 

Pindamonhangaba 

Fazenda Sapucaia 
-22,8167 -45,22 540 Médio Paraíba DAEE-SP 

Pindamonhangaba 

Pico do Itapeva 
-22,767 -45,5167 1840 Médio Paraíba DAEE-SP 

Resende -22,45 -44,44 440 Médio Paraíba INMET 

Santo Antônio de 

Pádua 
-21,54 -42,18 70 Médio Paraíba ANA 

São José do 

Barreiro 
-22,64 -44,584 1372 Alto Paraíba CPTEC/INPE 

Silveiras -22,804 -44,584 1219 Médio Paraíba CPTEC/INPE 

Taubaté -23,02 -45,55 577 Médio Paraíba INMET 

Jacareí -23,973 -45,973 567 Médio Paraíba INMET 

Mendes -22,521 -43,721 475 Médio Paraíba INMET 

Olaria -22,309 -42,542 862 Médio Paraíba INEA 

Pico Caledônia -22,359 -42,567 1587 Médio Paraíba INEA 

Santa Maria 

Madalena 
-21,953 -42,005 615 Médio Paraíba INMET 

Suspiro -22,279 -42,535 853 Médio Paraíba INEA 

Teresópolis -22,407 -42,793 871 Médio Paraíba INMET 

Ypu -22,295 -42,526 900 Médio Paraíba INEA 

 

 

CASOS DE CHUVA INTENSA 

Os casos de chuva intensa selecionados são estudados por Calado (2018) e resumidamente apresentados na 

Tabela 3:  

 

Tabela 3: Resumo dos 10 eventos estudados neste trabalho 

Nº Período do Evento 

Maior Total 

Pluviométrico Diário 

(mm) 

Estação com Maior Total 

Pluviométrico Diário 

(mm) 

Sistema Meteorológico 

Atuante 

1 01-05/01/2000 192 Resende ZCAS/vórtice ciclônico 

2 04/03/2005 95 Cordeiro ZCAS 

3 03-05/01/2007 158 Cordeiro ZCAS/VCAN 

4 16-18/12/2008 119 Leopoldina ZCAS/vórtice ciclônico 

5 10-13/11/2009 141 Paty do Alferes Áreas de instabilidade 

6 
28/12/2009- 

01/01/2010 
160 Cunha 

Áreas de instabilidade 

(SCMs) 

7 27-28/12/2010 72 Itaperuna ZCAS 
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8 11-12/01/2011 243 Ypu ZCAS/vórtice ciclônico 

9 27-28/11/2011 114 Leopoldina ZCAS/vórtice ciclônico 

10 01-09/01/2012 114 Cordeiro ZCAS/vórtice ciclônico 

 

RESULTADOS 

As métricas Viés categórico e ETS para os 10 casos estudados são apresentadas na Figura1. Conforme 

descrito na metodologia os cálculos são feitos para diferentes categorias de precipitação, desde chuva maior ou 

igual a 0,3 mm/dia até chuva maior ou igual a 80 mm/dia. As categorias de intensidade da chuva estão 

apresentadas na primeira linha do eixo das abcissas, enquanto o número de observações em cada categoria está 

na segunda linha. Assim, para os dez casos avaliados, existem 398 observações com total pluviométrico diário 

superior a 0,3 mm/dia e 75 observações abaixo desse limiar (não apresentado na figura) totalizando 473 pares de 

dados.  

 (a)  (b) 

  

(c) (d) 

  

 

Figura 1 – Viés Categórico e ETS para cada um dos membros e para a média do conjunto do modelo Eta-5km 

para os horizontes de 48 h (a e b) e 72 h (c e d) para todos os dez casos estudados.  

 

Nota-se que no horizonte de 48 h de simulação os membros mantêm viés próximo à unidade nas categorias 

até 20 mm/dia (Figura 1a), decaindo para valores menores que 1 com o aumento na pluviometria, o que indica 

uma subestimativa na precipitação de ECIs. Os membros que utilizam parametrização Kain-Fritsch apresentam 

viés próximo à unidade em todas as categorias. Na Figura 1b, encontram-se os resultados de ETS para as 

simulações no horizonte de 48 h. Nota-se que o membro CNTRL apresenta valores de ETS superiores aos 

demais membros, em quase todas as categorias. As melhores simulações, aquelas que apresentam valores mais 

elevados de ETS, ocorrem nas categorias de chuva entre 10,0 e 50,0 mm/dia. Com o aumento da intensidade da 

chuva, percebe-se que, de maneira geral, todos os membros têm seu desempenho reduzido. Cabe ressaltar, que o 

número de eventos com precipitação acima de 50 mm/dia é bem menor que o número de eventos com 

precipitação abaixo desse patamar, como pode ser observado na segunda linha do eixo das abcissas na Figura 1.  
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Quando o horizonte de integração é de 72 h (Figuras 1c e 1d), o desempenho é bastante semelhante. Na 

figura 1c, nota-se que o membro KF é o único com viés acima da unidade nas categorias com chuvas maiores 

que 20 mm/dia. De maneira geral, há subestima da ocorrência de eventos nas categorias de chuvas fortes.  No 

gráfico de ETS, nota-se que os maiores valores ocorrem entre 20 e 40 mm/dia. Pode-se notar que o membro 

CNTRL apresenta os maiores valores de ETS na maioria das categorias. 

A Figura 2 apresenta o diagrama de Taylor com o desempenho de cada membro e para a média de todos os 

membros (conjunto – obtido pela média dos valores simulados pelos 4 membros), para as simulações no 

horizonte de 48 h (pontos) e 72 h (asteriscos). O ponto em preto no eixo das abcissas representa o conjunto das 

observações. O diagrama de Taylor apresenta os valores de correlação espacial, desvio padrão normalizado e 

REQM para cada membro e para a média do conjunto, conforme descrito na metodologia. Uma previsão perfeita 

deverá possuir correlação espacial igual a um, REQM nulo e Desvio Padrão igual ao das observações. 

 

Figura 2 – Diagrama de Taylor com os valores de Correlação, Desvio Padrão Normalizado e REQM para cada 

membro e média do conjunto para os 10 casos, no horizonte de 48 h e 72 h.  

 

Tabela 3- Valores de desvio padrão (mm/dia), correlação (-1, 1) e RMSE (mm/dia) utilizados no Diagrama de 

Taylor das simulações de 48 h e 72 h. 

Modelo 

 

  

          horizonte 

Desvio padrão 

(mm/dia) 
Correlação     (-1, 1) REQM (mm/dia) 

48 h 72 h 48 h 72 h 48h 72 h 

CNTRL 23,6 21,1 0,43 0,47 26,2 20,9 

KF 33,2 41,2 0,19 0,22 37,3 41,2 

KFMX 31,8 30,9 0,23 0,11 35,1 35,5 

ZHAO 24,4 21,7 0,35 0,39 28,2 23,8 

CONJUNTO 22,5 21,9 0,36 0,35 27,5 24,1 

OBSERVAÇÃO 24,2 1 0 

 

 

Nota-se que o membro controle está bem próximo ao conjunto e do ZHAO. Os membros mais afastados são 

o KF e o KFMX. Dessa forma, nota-se que o conjunto se mostrou mais próximo dos membros com 

parametrização Betts-Miller. O membro CNTRL apresenta maior correlação com os dados observados e menor 

REQM. Por outro lado, o membro KF apresenta menor correlação e maior REQM. O membro ZHAO apresenta 

desvio padrão mais próximo do desvio padrão das observações. Conclui-se portanto, da avaliação do diagrama 

de Taylor apresentado, que os melhores resultados são exibidos pelo membro CNTRL seguido pelo Conjunto, 

com valores bastante próximos um do outro.  
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Para as simulações no horizonte de 72 h, nota-se que a média do conjunto está mais próxima dos membros 

com parametrização Betts-Miller, assim como no horizonte de 48 h. O membro CNTRL apresenta maior 

correlação com os dados observados e menor REQM. Por outro lado, o membro KF apresenta menor correlação 

e maior REQM também neste caso. O membro ZHAO apresenta valores bastante próximos à média do conjunto. 

Com o horizonte de 72 h, os melhores resultados são obtidos pelo membro CNTRL, seguido pelo membro 

ZHAO. 

 

CONCLUSÕES 

Neste trabalho realizou-se uma avalição das simulações por conjunto do Eta-5km para 10 casos de chuvas 

intensas na BRPS. A avalição das simulações foi feita de forma objetiva, através das métricas Viés Categórico e 

ETS, além da análise do diagrama de Taylor (que sumariza Coeficiente de correlação, REQM e Desvio Padrão).  

A avaliação mostra que, para ambos os horizontes de simulação, os melhores resultados são obtidos para 

precipitações entre 10 e 50 mm/ dia. O diagrama de Taylor mostra que o membro CNTRL possuiu maior 

correlação e menor REQM em ambos os horizontes. A média dos membros também apresenta bons resultados. 

Dessa forma, conclui-se que as simulações por conjunto do modelo Eta-5km são úteis para previsão de 

eventos severos na BRPS. O membro CNTRL apresenta os melhores resultados, seguido pela média do 

conjunto.  

Para trabalhos futuros sugere-se a avaliação do conjunto em períodos maiores, como um mês ou uma estação 

do ano, com o intuito de se avaliar o desempenho em longos períodos. Outra sugestão é a comparação do 

desempenho do conjunto no inverno e no verão, comparando-os.  
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RESUMO 

Este trabalho tem como objetivo analisar as características de um evento de chuva intensa ocorrido na Bacia 

do rio Paraíba do Sul, no início do ano 2000. Utilizaram-se dados pluviométricos de estações meteorológicas 

convencionais e automáticas, imagens de satélite e dados da Reanálise do CFSR/NCEP. O evento aconteceu 

após a chegada de uma frente fria no estado de São Paulo, em 1º de janeiro, onde foi estabelecido o primeiro 

episódio da Zona de Convergência do Atlântico Sul (ZCAS) do ano, com duração de oito dias. Foi observado um 

padrão de bloqueio de dipolo sobre o estado do Rio Grande do Sul e Uruguai, com um ciclone de núcleo frio e 

um anticiclone de núcleo quente na alta troposfera, que possibilitou o enfraquecimento do fluxo de oeste do 

Pacífico, favorecendo o lento deslocamento da ZCAS. Intensos fluxos de umidade, provenientes do sul da 

Amazônia e do Atlântico Sul tropical, confluíram fornecendo a umidade necessária durante os primeiros quatro 

dias de janeiro de 2000. O aspecto mais notável deste evento foi o desenvolvimento de um Vórtice Ciclônico 

Embebido na ZCAS (VCEZ) no Oceano Atlântico, com um núcleo quente na baixa troposfera e um núcleo frio 

em níveis mais elevados, o que intensificou a chuva na região de estudo. Após o enfraquecimento do bloqueio a 

partir de 4 de janeiro, o VCEZ avançou para o sudeste no Atlântico. A simetria do VCEZ e as condições do 

gradiente térmico na baixa e alta troposfera sugerem que o sistema apresentou características subtropicais 

durante os primeiros dias e se tornou um ciclone extratropical posteriormente. 

 

INTRODUÇÃO 

Eventos de chuvas intensas ocorrem com frequência no Sudeste do Brasil durante o verão austral e podem 

desencadear inundações e deslizamentos de terra, causando sérios danos à população. Dados do Emergency 

Events Database (EM-DAT, http://www.emdat.be/database) mostram que entre 2000 e 2015 ocorreram 72 

desastres naturais relacionados às fortes chuvas no Brasil, resultando em um total de 2642 mortos e mais de sete 

milhões de pessoas afetadas. Devido a essas consequências socioeconômicas, o clima e os processos 

meteorológicos associados, eventos de chuvas intensas têm sido cada vez mais investigados. 

Um importante evento de chuvas intensas ocorreu na Bacia do Rio Paraíba do Sul (BRPS) nos primeiros dias 

do ano 2000. Segundo a Defesa Civil do Rio de Janeiro, enchentes e deslizamentos de terra resultaram em 12 

mortes e mais de 6.000 desabrigados, paralisando cerca de 11 km da Rodovia Presidente Dutra. A precipitação 

concentrou-se na bacia hidrográfica do rio Paraíba do Sul, nos estados do Rio de Janeiro e São Paulo, causando 

enorme elevação do nível do rio, acima de sua capacidade, provocando inundações em áreas marginais.  

Os principais sistemas meteorológicos, em escala sinótica, que atuam na BRPS são as frentes frias, ciclones e 

a Zona de Convergência do Atlântico Sul (ZCAS) (Satyamurty et al., 1998). Eventos de chuvas intensas na 

BRPS concentram-se principalmente entre os meses de outubro a março, quando ocorre cerca de 80% da 

precipitação anual total (Marengo e Alves, 2005). A área de estudo é composta por duas grandes cadeias de 

montanhas, a Serra da Mantiqueira e a Serra do Mar, e entre essas duas faixas localiza-se o vale por onde corre o 

rio Paraíba do Sul.  

Como será visto posteriormente, a característica mais relevante deste estudo foi a formação de um ciclone na 

costa sul/sudeste do Brasil, aqui chamado Vórtice Ciclônico Embebido na ZCAS (VCEZ). Quadro et al. (2016) 
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analisaram as condições termodinâmicas durante o desenvolvimento de um Vórtice Ciclônico de Mesoescala 

(VCM) embebido na ZCAS em janeiro de 2009 por meio de simulações numéricas com o Sistema Regional de 

Modelagem Atmosférica Brasileira (BRAMS). 

Um grande número de ciclones mais fracos e rasos com características extratropicais e tropicais se forma no 

Oceano Atlântico Sul, impactando também a BRPS (Gozzo et al., 2014). Tais ciclones, que são de características 

não-frontais, apresentam núcleo quente na baixa troposfera e núcleo frio em níveis superiores, sendo chamados 

de subtropicais (Hart, 2003).  

Hart e Evans (2001) estudaram diferentes tipos de ciclones a fim de obter definições de cada tipo, bem como 

os limites teóricos que separam tais fenômenos. Os autores mostram que os ciclones não são simplesmente 

tropicais ou extratropicais, mas eles transitam em um espectro contínuo, onde o ciclone evolui ao longo do 

tempo. Hart (2003) propôs o Espaço de Fase do Ciclone (EFC) para caracterizar a fase e a estrutura dos ciclones, 

indicando se o mesmo possui núcleo quente ou frio e se a sua simetria térmica é frontal ou não-frontal. 

 

OBJETIVO 

O objetivo deste estudo é analisar o intenso caso de precipitação ocorrido durante o primeiro evento de 

ZCAS do ano 2000, identificando as principais características dos sistemas meteorológicos em escala sinótica 

responsáveis pela intensa chuva na BRPS. A partir dos resultados encontrados deseja-se obter um maior 

entendimento, a fim de contribuir para a melhoria da previsão do tempo de tais eventos, reduzindo a 

vulnerabilidade da população.  

 

MATERIAIS E MÉTODOS 

Foram utilizados dados de precipitação diária das estações meteorológicas do Instituto Nacional de 

Meteorologia (INMET) e das estações pluviométricas do Departamento de Águas e Energia Elétrica (DAEE). 

Além de acumulados de precipitação observada a cada 3 horas nas Plataformas de Coleta de Dados (PCDs) do 

Centro de Previsão do Tempo e Estudos Climáticos (CPTEC) do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais 

(INPE), localizadas na BRPS (Figura 1), no período do caso estudado neste trabalho.  

Figura 1 – Bacia do rio Paraíba do Sul distribuída pelos estados de Minas Gerais, Rio de Janeiro e São Paulo. A 

localização das estações do INMET, DAEE e das PCDs do CPTEC/INPE cujos dados de precipitação são utilizadas no 

estudo de caso, aparecem em destaque na figura. 

 

Imagens do satélite GOES-8, no canal infravermelho, em intervalos de 3 horas, foram obtidas do banco de 

dados do CPTEC/INPE no período de 29 de dezembro de 1999 a 08 de janeiro de 2000. 
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Mapas com os totais pluviométricos diários, a partir dos dados gerados por Rozante et al. (2010), por eles 

denominado Merge, também foram utilizados neste trabalho. Tal conjunto de dados, gerado para o período de 

1998 a 2016, possui resolução temporal de 3 horas e resolução espacial de 25 km, e inclui dados observados de 

precipitação e dados do Tropical Rainfall Measuring Mission (TRMM) para toda a América do Sul e oceano 

adjacente. 

Os conjuntos de dados de modelagem numérica utilizados neste estudo são da Climate Forecast System 

Reanalysis, do National Centers for Environmental Prediction (CFSR/NCEP) (Saha et al., 2010), disponível a 

cada 6 horas e com resolução horizontal 0,5° de latitude por 0,5° de longitude. 

Os campos meteorológicos utilizados para a análise sinótica do evento foram construídos para o período do 

evento de chuva intensa, entre os dias 1 e 5 de janeiro de 2000. Também são construídos os campos de fluxos de 

umidade e convergência na troposfera, velocidade vertical na média troposfera, água precipitável, etc. Além 

disto, foram analisados os diagramas de fase de ciclones, elaborados pelo Professor Dr. Robert Hart da Florida 

State University (FSU), a partir dos dados do CFSR/NCEP, com mais detalhes em Brasiliense et al. (2017).  

 

RESULTADOS 

O caso de chuvas intensas estudado neste trabalho aconteceu no período de 01 a 05 de janeiro de 2000, 

principalmente na porção sul da BRPS, na região do Médio Paraíba, onde foram observados acumulados de 

chuva superiores a 100mm/dia em diversas cidades. O evento esteve associado com o primeiro episódio de 

ZCAS do ano, durante o qual se observou também o desenvolvimento de um ciclone no litoral da Região 

Sudeste do Brasil. 

PRECIPITAÇÃO OBSERVADA 

Ao analisar a precipitação acumulada em 24 horas nas estações meteorológicas automáticas do CPTEC/INPE 

(Figura 2) e nas estações INMET e DAEE (figura não mostrada), observa-se que os maiores volumes de chuva 

diários ocorreram no dia 3 de janeiro de 2000, atingindo 192 mm em Cruzeiro, 153 mm em Bananal, 143 mm 

em São José do Barreiro e 107 mm em Pindamonhangaba. O maior acumulado de precipitação em cinco dias 

ocorreu em Pindamonhangaba (522 mm) e de acordo com Sugahara et al. (2010) a chuva acumulada neste 

períodos de 5 dias foi mais importante neste caso do que os totais pluviométricos diários. As chuvas acumuladas 

no período de 3 horas (figura não mostrada) foram mais intensas entre 0000 UTC de 2 de janeiro de 2000 e 0900 

UTC de 3 de janeiro de 2000. Deve-se enfatizar que este episódio de chuvas fortes não causou maior desastre na 

região porque a maior precipitação ocorreu perto da Barragem do Funil e seu reservatório poderia suportar o 

volume extra de água (Jornal do Brasil, 4 de janeiro de 2000, edição 270).  

Figura 2 – Precipitação observada acumulada (mm) nas estações meteorológicas automáticas do CPTEC/INPE a 

partir de 1200 UTC no dia anterior até 1200 UTC no dia em questão em Bananal, Cruzeiro, Pindamonhangaba e São 

José do Barreiro. 
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O mapa com a distribuição espacial dos acumulados diários de precipitação sobre parte da Região Sudeste do 

Brasil e o oceano adjacente, obtido pelo Merge, pode ser visto na Figura 3. Com a chegada da frente fria no 

sudeste do Brasil, a chuva inicia no dia 1º de janeiro de 2000 (Figura 3ª), com acumulados inferiores a 40 

mm/dia no sul da bacia. Com o avanço desse sistema frontal, a ZCAS apresentou-se melhor configurada, 

contribuindo para os elevados registros de precipitação. No dia 2 de janeiro (Figura 3b) a chuva continuou no sul 

da BRPS, entre o norte de São Paulo, sul de Minas Gerais e sul do Rio de Janeiro e no dia 3 de janeiro (Figura 

3c) foram observados os maiores acumulados de precipitação nessa mesma região, ultrapassando 120 mm em 24 

horas em diversas estações. Neste dia, a precipitação é organizada em uma longa faixa que se estende desde as 

partes centrais do Brasil até o Oceano Atlântico, que pode ser descrita como um evento de ZCAS. A partir de 4 

de janeiro de 2000 (Figura 3d), a precipitação sobre a banda enfraqueceu e a chuva diminuiu. 

Figura 3 – Mapas de precipitação observada (mm/dia), entre 12 UTC do dia anterior até 12 UTC do dia em 

questão, elaborados a partir do Merge: (a) 1 de janeiro de 2000, (b) 2 de janeiro de 2000, (c) 3 de janeiro de 2000 e (d) 

4 de janeiro de 2000. O contorno da Bacia do rio do Paraíba do Sul aprece em destaque. 

 

 

IMAGENS DE SATÉLITES 

A evolução dos sistemas meteorológicos durante o período de estudo é examinada primeiramente com a 

ajuda da sequência de imagens de satélite (Figura 4) e posteriormente através de alguns campos meteorológicos. 

Através das imagens do satélite GOES-8, no canal infravermelho, nota-se a presença do sistema frontal frio 

formado no sul do Brasil em 29 de dezembro de 1999, o mesmo deslocou-se para o norte, chegando a Santa 

Catarina no dia seguinte (30 de dezembro de 1999), passando ao estado do Paraná em 31 de dezembro de 1999 

(Figura 4a) e chegando em São Paulo Janeiro de 2000 (Figura 4b). No dia 2 de janeiro de 2000, a frente fria 

chegou ao Estado do Rio de Janeiro (Figura 5c), onde permaneceu estacionária, estabelecendo o primeiro evento 

da ZCAS do ano 2000 (Figuras 4d, e, f). É importante destacar a formação de um vórtice ciclônico (dentro do 

retângulo nas Figuras 4c, d), próximo ao litoral do Rio de Janeiro e São Paulo, embebido na ZCAS (VCEZ). 
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Figura 4 – Imagens de satélite no canal infravermelho do satélite GOES-8: (a) 31 de dezembro de 1999 - 00 UTC, 

(b) 1 de janeiro 2000 - 00 UTC, (c) 2 de Janeiro de 2000 - 00 UTC, (d) 3 de Janeiro de 2000 - 18UTC, (e) 4 de Janeiro 

de 2000 - 00UTC e (f) 5 de Janeiro de 2000 - 03UTC. Os quadrados indicam a região do desenvolvimento do ciclone. 

Fonte: CPTEC/INPE. 

 

 

ZONA DE CONVERGÊNCIA DO ATLÂNTICO SUL 

Durante o evento estudado neste trabalho, um episódio de ZCAS esteve configurado sobre o Brasil, 

influenciando a Região Sudeste do país, entre os dias 1 e 8 de janeiro (Climanálise, 2000). A partir da análise dos 

campos médios no período de atuação da ZCAS, observa-se significativa convergência de umidade na baixa 

troposfera entre o Anticiclone Subtropical do Atlântico Sul (ASAS) e os centros de baixas pressões sobre o 

continente, típicos em eventos de ZCAS. Observa-se também, em baixos níveis, um padrão de dipolo com um 

centro anticiclônico ao sul do Uruguai e um centro ciclônico no litoral da região Sul do Brasil, como também 

observado por Dias Pinto et al. (2013), Gozzo et al. (2014) e Quadro et al. (2016), em seus respectivos estudos 

de caso. Em médios níveis nota-se a persistência da convergência entre a borda oeste do ASAS e o vórtice 

ciclônico no interior do continente e o padrão de dipolo citado. Nos altos níveis destaca-se a presença da Alta da 

Bolívia, do Vórtice Ciclônico do Nordeste (VCN) e do cavado no interior do continente bem configurado, como 

destacado por Kodama (1992) e Quadro (1994), associados ao episódio de ZCAS. 

 

ANÁLISE SINÓTICA 

Na análise sinótica dos campos em altos níveis, nota-se a presença da Alta da Bolívia (AB) e do Vórtice 

Ciclônico do Nordeste (VCN), fenômenos característicos durante o verão austral. O VCN atua 

predominantemente sobre o oceano. Entre 02/01 – 00 UTC e 03/01 – 12 UTC (figura não mostrada) observa-se a 

formação de um padrão de bloqueio do tipo dipolo sobre Rio Grande do Sul e Uruguai, formado por uma alta de 

núcleo relativamente quente e uma baixa de núcleo relativamente frio. Esse núcleo de baixa pressão em altitude 

representa a porção superior do VCEZ. Nas latitudes médias, o escoamento de oeste do Pacífico se bifurcou e 

enfraqueceu devido à presença deste bloqueio. Acompanhando esse padrão de dipolo, nota-se a formação e 

amplificação do cavado no interior do continente, contribuindo para o desenvolvimento da convecção ao longo 

do eixo noroeste-sudeste da ZCAS e dando suporte ao VCEZ em superfície no oceano. O cavado em altos níveis, 

no interior do continente, ficou estacionário por dois dias e se amplificou, fazendo com que o VCEZ passasse a 

se deslocar para oeste a partir de 03/01 – 12 UTC, momento em que a chuva começou a diminuir. Somente a 

partir do dia 5 de janeiro de 2000 a AB desloca-se para oeste e o cavado no interior do continente começa a se 

desconfigurar, indicando o enfraquecimento da ZCAS nos dias posteriores. 
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Visto que os maiores volumes de chuva ocorreram entre os dias 2 e 3 de janeiro de 2000, relacionado com a 

evolução do VCEZ, foram realizadas análises de diversos campos meteorológicos com foco na evolução do 

mesmo. Alguns campos meteorológicos selecionados apenas para os horários 12 UTC de 02/01 são apresentados 

a seguir na Figura 5. 

Figura 5 - Campos meteorológicos para 2 de janeiro de 2000 - 12UTC: (a) divergência de umidade em 850 hPa 

(sombreados, valores negativos a cada 10−5 g kg-1 s-1) e linhas de corrente em 850 hPa, (b) movimento vertical em 500 

hPa (sombreado, Pa s−1) e pressão ao nível médio do mar (hPa), (c) fluxo de umidade integrado verticalmente 

(sombreado, kg m−1s−1) entre 1000 e 300 hPa e pressão ao nível médio do mar (hPa) e (d) água precipitável (mm). 

 

O campo de divergência de umidade em baixos níveis (Figura 5a) mostra uma forte convergência de umidade 

sobre a BRPS na baixa troposfera, com um valor equivalente de precipitação de aproximadamente 100 mm/dia. 

Dentro dessa faixa de convergência de umidade entre o ASAS e os centros de baixa pressão no interior do Brasil, 

a umidade é transportada da Amazônia para sudeste, alimentando o VCEZ no Oceano Atlântico.  

É evidente que a contribuição de altos valores de umidade na geração de atividade convectiva e subsequente 

liberação de calor latente foi crucial para o desenvolvimento do VCEZ. A Figura 5b mostra uma extensa área 

com movimento ascendente na região do sul do Estado de Minas Gerais, englobando todo o Estado do Rio de 

Janeiro e estendendo-se até o oceano, sobre os setores norte e leste do VCEZ. Obviamente, a convergência em 

baixos níveis acelerou o movimento ascendente (por continuidade de massa), responsável pelo transporte do ar 

quente e úmido em baixos níveis para altos níveis e, consequentemente,  formar a convecção úmida, provocando 

os elevados acumulados pluviométricos observados. 

O fluxo de umidade verticalmente integrado entre 1000 e 300 hPa (Figura 5c) mostra valores acima de 900 

kg m
-1

 s
-1

 (de norte a sul) sobre a BRPS, onde estão localizadas as Serras do Mar e da Mantiqueira. A topografia 

no interior do Brasil e o intenso fluxo de umidade produzem convecção, e consequentemente, precipitação. 

Como sugerido por Grimm et al. (2007), o papel das duas cadeias montanhosas (Serra do Mar e Mantiqueira) é 

importante para intensificar a precipitação orográfica sobre a região durante os episódios da ZCAS, contribuindo 

para fortes precipitações. Também é interessante ver o campo de água precipitável (Figura 5d) apresentando 

valores maiores que 40 mm em todo a BRPS. O alto teor de umidade na região durante o evento da ZCAS 

permitiu altas quantidades de chuva em diversas estações. 
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ANÁLISE DO VCEZ 

Os diagramas de fase do ciclo de vida do VCEZ são mostrados na Figura 6. A estrutura largamente simétrica 

mostra que o ciclone é de característica não frontal (Figura 6 a, c). No entanto, entre as 00 e as 06 UTC de 3 de 

Janeiro (passos de tempo 8 e 9) o ciclone começou a desenvolver uma estrutura frontal fraca que foi diminuída 

em 18 UTC de 3 de Janeiro (passo de tempo 11) devido à mistura. É evidente que as características térmicas e a 

sua estrutura mudaram a partir de 18 UTC de 3 de janeiro (passo de tempo 11). O VCEZ foi gerado como um 

centro de baixa pressão com núcleo quente e simétrico, provavelmente devido à advecção de ar quente e úmido 

do norte e noroeste sobre a costa do Oceano Atlântico. À medida que os ventos se intensificaram, esse centro de 

baixa pressão se tornou um centro de baixa pressão com núcleo frio e simétrico (passo de tempo 15) devido à 

advecção de ar frio do sul e sudoeste. No setor de advecção de ar frio na baixa troposfera, a convecção foi 

inibida, o que é evidenciado nas imagens de satélite no canal infravermelho (Figuras 5e, f).  

Figura 6. Diagrama do espaço de fase do Vórtice Ciclônico Embebido na ZCAS no período de 1 a 6 de janeiro de 

2000 obtido a partir da Reanálise do CFSR/NCEP: (a), (c) simetria térmica; (b), (d) vertical estrutura térmica. As 

barras cinzas indicam os limites para se determinar a natureza simétrica do sistema. (c), (d) Zooms de (a) e (b) 

respectivamente. Os números de 1 a 20 representam os passos de tempo do VCEZ a cada 6 horas, desde 01/01/2000 às 

06 UTC (tempo 1) até 06/01/2000 às 00 UTC (tempo 20). 

 

A assimetria presente no VCEZ no dia 3 de janeiro influenciou na BRPS com maior atividade convectiva, 

provocando as fortes chuvas. Em altos níveis, o VCEZ apresentou núcleo frio ao longo do seu desenvolvimento, 

como também observado por Satyamurty e Seluchi (2007), em seu estudo de caso de um ciclone subtropical na 

média troposfera no Sudeste do Brasil. 

A estrutura do vento térmico (Figura 6 b, d) mostra que enquanto a alta troposfera sobre o VCEZ permaneceu 

fria durante todo o seu ciclo de vida, a estrutura térmica em baixos níveis variou no decorrer do seu ciclo, 

indicando advecção de ar frio na baixa troposfera a partir de 3 de janeiro 18 UTC. Na primeira metade do ciclo 

de vida, o sistema apresentava núcleo quente na baixa troposfera e núcleo frio na alta troposfera, reduzindo a 

estabilidade estática e mantendo a intensa convecção na região. 

Tais condições indicam que o VCEZ possuiu características de um ciclone subtropical em sua evolução. A 

presença de um núcleo quente em baixos níveis e núcleo frio nos altos níveis indica uma situação de maior 

instabilidade da coluna atmosférica. De modo geral, os resultados indicam que a formação e o desenvolvimento 

do VCEZ contribuíram para o aumento da precipitação que já seria elevado apenas pela atuação da ZCAS na 

BRPS. 

 

CONCLUSÕES 

A análise deste evento de ZCAS, que provocou grandes volumes de chuva na BRPS, revela que a 

precipitação diária superou os 100 mm/dia em várias estações nos primeiros dias do ano 2000. Após a chegada 

de uma frente fria em São Paulo no dia 1º de janeiro de 2000, configurou-se o primeiro episódio da ZCAS do 

ano, permanecendo até o dia 8 de janeiro. Nesse período, entre os dias 2 e 3 de janeiro as chuvas foram muito 
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intensas, com os seguintes totais pluviométricos diários: Cruzeiro/SP (192 mm), São José do Barreiro/SP (143 

mm), Resende/RJ (139 mm) e Barra Mansa/RJ (130 mm).  

Ao longo do período de atuação da ZCAS destacaram-se as seguintes características: i) Em altos níveis, a 

presença da Alta da Bolívia (AB), do Vórtice Ciclônico do Nordeste (VCN) e do cavado no interior do 

continente (VCEZ em altos níveis), ii) Em baixos níveis, extensas regiões de baixa pressão, com convergência de 

umidade e forte movimento ascendente, típicos de eventos de ZCAS. Ademais, a presença de um padrão de 

bloqueio do tipo dipolo nos baixos e médios níveis, sobre Rio Grande do Sul e Uruguai, formado por uma alta de 

núcleo quente e uma baixa de núcleo frio teve significativa importância neste caso. O bloqueio favoreceu o 

enfraquecimento e a bifurcação do escoamento de oeste do Pacífico, permitindo estacionariedade da ZCAS. 

Um dos destaques deste evento foi o desenvolvimento do VCEZ nas águas costeiras do Sudeste do Brasil, 

que intensificou a convergência de umidade e o movimento ascendente, provocando chuvas intensas na BRPS. 

Durante os três primeiros dias (de 1 a 3 de janeiro), o centro do CVES esteva relativamente aquecido em baixos 

níveis, estendendo-se desde a superfície até o nível de 250 hPa. Em altos níveis, o cavado no interior do 

continente, localizado a oeste do VCEZ, deu suporte ao seu desenvolvimento e manutenção. Após a 

amplificação deste cavado, o VCEZ deslocou-se para oeste em direção ao continente no dia 3 de janeiro, 

provocando intensa atividade convectiva sobre as regiões costeiras do Sudeste do Brasil. 

O diagrama de fase do VCEZ mostrou que o mesmo possuiu características de um ciclone subtropical ao 

longo do seu desenvolvimento, devido a sua característica não frontal, com núcleo relativamente quente em 

baixos níveis e frio nos altos níveis. Sistemas de baixa pressão com essa característica indicam elevado gradiente 

vertical de temperatura, intensificando a atividade convectiva sobre, principalmente o setor leste do ciclone, 

atingindo assim a BRPS. Somado a isto, a confluência de dois fluxos de umidade sobre o Sudeste do Brasil, uma 

do sul da Amazônia e outra do Atlântico tropical, juntamente com o VCEZ ao sul, proporcionou a convergência 

de umidade necessária para as fortes chuvas observadas. 

Para trabalhos futuros sugere-se um estudo climatológico do desenvolvimento de ciclones associados à 

episódios de ZCAS , onde deve-se revelar e confirmar as características aqui encontradas. 
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RESUMO 

Um importante princípio para a previsão de chuvas intensas é conhecer as condições atmosféricas necessárias 

para o seu desenvolvimento, sobretudo quando favorecem a ocorrência de inundações e deslizamentos de terra. 

Assim, estimar a possibilidade do desenvolvimento local de tempestades, especialmente durante a estação de 

verão, ainda necessita de aperfeiçoamento e representa um desafio na comunidade científica. O objetivo da 

pesquisa é propor abordagem para avaliar o comportamento de indicadores termodinâmicos e dinâmicos para 

eventos extremos de precipitação, notadamente para o estudo de caso de um (1) evento de chuva que causou 

inundações e deslizamentos de terra em Petrópolis durante os dias 17 e 18 de março de 2013. Os resultados 

mostraram que os índices termodinâmicos caracterizaram valores mais significativos durante o início da 

precipitação. Todavia os indicadores dinâmicos estiveram presentes no início e durante a precipitação, atuando 

como gatilho para a formação das chuvas. Procedimento de análise qualitativa evidenciou que a combinação de 

fatores termodinâmicos e dinâmicos favoreceu a formação de nuvens convectivas, enquanto a ausência da 

componente termodinâmica favoreceu a formação de nuvens estratiformes. Através da evolução temporal do 

perfil vertical do vento, verificou-se a presença de uma componente de ventos de noroeste antes do início da 

chuva e, posteriormente, uma mudança para as componentes de sudoeste-sul durante a ocorrência da chuva.  

INTRODUÇÃO 

A compreensão dos fenômenos meteorológicos que originam altos acumulados de precipitação e suas 

interações com a geografia local tem sido alvo de estudos de diversos cientistas nos últimos anos. Uma vez que a 

precipitação é uma das variáveis desencadeadoras de desastres naturais, o conhecimento dos mecanismos físicos 

que favorecem a sua formação, assim como a sua previsão, assume grande relevância (Teixeira e Satyamurty 

2007). Sob este ponto de vista, a melhoria da previsão de chuvas intensas caracteriza-se somente como um dos 

eixos abordados pelas ciências atmosféricas em engenharia, de caráter multidisciplinar, devido a sua capacidade 

de modificar as características associadas com o comportamento do ambiente físico com o qual interage (Lemos 

e Calbete, 1996). 

No estado do Rio de Janeiro, a ocorrência da precipitação está relacionada à presença da Zona de 

Convergência do Atlântico Sul (Seluchi e Chou 2009), sistemas frontais (Seluchi e Chou 2009; Dereczynski et 

al., 2009) ou sistemas convectivos isolados (Teixeira e Satyamurty 2007), especialmente durante a estação 
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chuvosa (entre outubro e março). Em particular, a região Serrana do Rio de Janeiro apresenta maiores 

acumulados de precipitação em relação a outras regiões do estado (Brito et al., 2016), caracterizando 

consequentemente condições favoráveis à ocorrência de riscos naturais, como inundações e deslizamentos de 

terra (Oakley et al., 2017).  Cabe citar o desastre natural ocorrido em janeiro de 2011, onde os elevados valores 

acumulados de chuva causaram eventos de inundações e deslizamentos de terras e geraram um total de 71 

vítimas fatais, 267 vítimas parciais, 187 pessoas sem-teto e 6.956 pessoas deslocadas (Araujo et al., 2013).  

No verão, os processos físicos que originam precipitações intensas ocorrem na mesoescala embebidos em um 

ambiente sinótico, onde várias características presentes em ambas as escalas geram a convecção e a formação de 

fortes chuvas (Konrad II, 1997). Em outras palavras, os sistemas convectivos dependem dos processos físicos 

que ocorrem em grande escala. Assim, tais processos desenvolvem uma estrutura dinâmica e termodinâmica 

adequada para apoiar o desenvolvimento desses sistemas, enquanto os processos de mesoescala atuam, 

principalmente, para iniciar a convecção (Doswell, 1987). Nesse contexto, Teixeira e Satyamurty (2007) relatam 

que variáveis presentes na estrutura da atmosfera podem detectar a sua potencialidade para originar eventos de 

chuvas intensas, e, portanto, meteorologistas, engenheiros, defesas civis podem decidir se um forte episódio de 

precipitação está prestes a ocorrer ou não. 

Inserido nesse cenário, o presente trabalho visa investigar o comportamento de variáveis termodinâmicas e 

dinâmicas associadas a um evento de transbordamento do rio Quitandinha entre 17-18 de março de 2013. Entre 

os demais rios que atravessam a cidade de Petrópolis, realizou-se a escolha do rio Quitandinha devido a sua alta 

frequência de monitoramento (medição a cada quinze minutos), realizada pelo Instituto Estadual da Ambiente 

(INEA). O objetivo principal da pesquisa é fornecer ferramentas operacionais que possam ser utilizadas para o 

gerenciamento e análise de risco por parte dos centros de monitoramento ambientais. 

As variáveis meteorológicas sugeridas como indicadores de chuvas estão divididas em dois tipos: as 

dinâmicas e as termodinâmicas. As dinâmicas são variáveis que levam em conta os movimentos da atmosfera, 

considerando a atmosfera como um fluido contínuo. Já as variáveis termodinâmicas são variáveis que valem para 

o estado de equilíbrio e que levam em conta os parâmetros térmicos da atmosfera e sua estrutura vertical (Silva 

2014). Na Tabela 1, encontram-se as variáveis analisadas. As variáveis termodinâmicas avaliadas abrangem 

índice K, índice TT, taxa de variação vertical de temperatura (Lapse-Rate), energia potencial disponível para a 

convecção (CAPE) e água precipitável (PW), enquanto as variáveis dinâmicas englobam convergência do vento 

nos baixos níveis da atmosfera (CONV), divergência do vento nos altos níveis da atmosfera (DIV), cisalhamento 

vertical do vento (WS) e movimento vertical (OM). 

Nas fórmulas apresentadas na Tabela 1, T e Td, ambos medidos em graus centígrados (˚C), caracterizam a 

temperatura do ar ambiente e a temperatura do ponto de orvalho, respectivamente, enquanto os números de sub-

índice anexados a essas variáveis referem-se aos níveis isobáricos (hPa) em que eles precisam ser medidos. Tp 

refere-se à temperatura de uma parcela de ar levantada da superfície até o nível atmosférico de 500 hPa. O índice 

K é calculado pela soma das temperaturas do bulbo seco e do ponto de orvalho a 850 hPa, subtraído da depressão 

do ponto de orvalho a 700 hPa e temperatura do bulbo seco a 500 hPa (George 1960). Os valores de K acima de 

30 °C são considerados como indicativos de chuvas intensas (Nascimento 2005). O índice total de totais (TT), 

semelhante ao índice K, não considera a depressão do ponto de orvalho a 700 hPa (Miller, 1972). Os valores de 

TT acima de 40 °C indicam situações favoráveis à tempestade (Henry 1999; Nascimento 2005). A taxa de 

variação vertical da temperatura (LR) representa a variação de temperatura entre dois níveis atmosféricos. Neste 

trabalho, serão adotados os níveis de 700 hPa e 500 hPa, seguindo o proposto por Nascimento (2005). O 

conteúdo de água precipitável (PW) é a integral vertical da razão de mistura do vapor de água. Essa variável 

expressa a quantidade de água (em altura ou em massa), que poderia ser obtida se todo o vapor de água contido 

numa coluna de atmosfera de secção transversal horizontal unitária fosse condensado ou precipitado. 

A energia potencial disponível para convecção (CAPE) é uma integração vertical da diferença entre a 

temperatura virtual de uma parcela de ar (Tvp (z)) e a temperatura virtual do ambiente circundante Tv (z) do 

nível de convecção livre (LFC) para o nível de flutuabilidade neutra (LNB). Os valores mais altos do CAPE 

denotam maior nível de energia do que a atmosfera tem para gerar convecção profunda na presença de 

forçamento dinâmico (Bluestein 1993; Derubertis 2006). O movimento vertical (OM), a convergência do vento 

nos baixos níveis (CONV) e nos altos níveis (DIV) da atmosfera são os mecanismos dinâmicos essenciais 

necessários para fornecer o movimento do ar ascendente (Doswell, 1987; Tajbakhsh et al., 2012) do ar. O 

cisalhamento do vento (WS) é uma diferença na velocidade e direção do vento entre dois níveis na atmosfera 

(Chen et al., 2006; Silva, 2017). 
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Tabela 1: Indicadores dinâmicos e termodinâmicos 

Variável Fórmula 

Índice K 𝐾 = (𝑇850 + 𝑇𝑑850) − (𝑇700 − 𝑇𝑑700) − 𝑇500 

Índice TT 𝑇𝑇 = (𝑇850 + 𝑇𝑑850) −  2 ∗ 𝑇500 

Taxa de variação vertical da temperatura 𝐿𝑅 = −
𝜕𝑇

𝜕𝑍
 

Energia potencial disponível para 

convecção 
𝐶𝐴𝑃𝐸 =  𝑔 ∫

𝑇𝑣𝑝(𝑧) −  𝑇𝑣(𝑧)

𝑇𝑣 (𝑧)
𝑑𝑧 

𝐿𝑁

𝐿𝐹𝐶

 

Água precipitável 𝑃𝑊 =  
1

𝜌𝑔
∫ 𝑤𝑑𝑝 

𝑝2

𝑝1

 

Convergência do vento nos baixos níveis 

da atmosfera 
𝐶𝑂𝑁𝑉 = (

𝜕𝑢

𝜕𝑥
+

𝜕𝑣

𝜕𝑦
) < 0 

Divergência do vento nos altos níveis da 

atmosfera 
𝐷𝐼𝑉 = (

𝜕𝑢

𝜕𝑥
+

𝜕𝑣

𝜕𝑦
) > 0 

Cisalhamento vertical do vento 𝑊𝑆 =
𝑉500ℎ𝑃𝑎

−  𝑉10𝑚

𝑍500ℎ𝑃𝑎
− 𝑍10𝑚

 

Movimento vertical 𝑂𝑀 =
𝜕𝑝

𝜕𝑧
 

 

OBJETIVO 

 O objetivo deste trabalho é explorar e investigar as variáveis dinâmicas e termodinâmicas durante um 

evento de chuvas intensas que favoreceu a ocorrência de inundações e deslizamentos de terra na cidade de 

Petrópolis, no estado do Rio de Janeiro, entre os dias 17 e 18 de março de 2013. Espera-se que os resultados 

e a concepção geral construída possam ser utilizados como orientação para os meteorologistas, engenheiros 

e defesas civis e sejam empregados como medidas de apoio para o desenvolvimento de ferramentas 

operacionais para o correspondente gerenciamento e análise de risco, com diferentes aplicabilidades a serem 

administradas sob a responsabilidade de agências ambientais.  

MATERIAIS E MÉTODOS 

  Petrópolis é um município localizado na região serrana do estado do Rio de Janeiro, no Brasil. Ele 

ocupa uma área de 795,798 km², com altitude de 838 metros acima do nível do mar, com uma população de 

298.158 habitantes (2016), de acordo com o IBGE (http://www.ibge.gov.br/home/), além de ser a cidade 

mais populosa da região montanhosa do estado do Rio de Janeiro (Figura 1). Usando o nível de água limiar 

adotado pelo INEA, foi possível detectar o início do evento de transbordamento do rio Quitandinha, assim 

como a quantidade de horas que a calha permaneceu com nível de água acima da cota de transbordamento. 

Os dados de reanálise ERA5 (https://www.ecmwf.int/) foram utilizados para calcular e analisar as variáveis 

dinâmicas e termodinâmicas. Esse conjunto de dados tem resolução horizontal regular de 31 km x 31 km de 

latitude / longitude e resolução temporal de 1 hora. 
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Figura 1 Mapa que demarca a bacia hidrográfica que abrange a cidade de Petrópolis; o rio Quitandinha é destacado em 

vermelho, e a estação Coronel Veiga está demarcada por triângulo amarelo. 

RESULTADOS 

Transbordamento do rio Quitandinha 17-18 de março de 2013  

 O evento de chuva ocorrido entre 17 e 18 de março de 2013 destaca-se devido aos altos valores de 

precipitação acumulados registrados. A precipitação teve seu início durante a tarde do dia 17 de março de 

2013 e terminou na noite de 18 de março de 2013. Na Figura 2, é possível observar o cotagrama do rio 

Quitandinha entre as 00:00h da manhã de 17 e 00:00h de 20 de março, 2013. A área em vermelho representa 

os valores de nível de água do rio Quitandinha que estavam acima da cota de transbordamento, com duração  

de aproximadamente 16 horas. No total de 32 horas, a precipitação acumulada atingiu 449,5 mm na região da 

estação Coronel Veiga. Como consequência desses altos acumulados de precipitação, um deslizamento de 

terra ocorreu em uma área urbana de alta densidade, atingindo a região de Quitandinha (região sul da cidade 

de Petrópolis) mais fortemente. A Defesa Civil de Petrópolis informou a ocorrência de deslizamentos nos 

distritos Alto da Serra, Independência, Dr. Thouzet e João Xavier. No total, houve 18 mortes e 560 pessoas 

foram deslocadas ou desabrigadas (Araujo et al., 2013). 

 

Figura 2 Cotagrama do rio Quitandinha entre 00:00h da manhã de 17 de março de 2013 e 00:00h da manhã de 20 de 

março de 2013. 
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 A Figura 3 mostra quatro imagens do radar meteorológico do Sumaré para o evento de chuva analisado. 

A partir das imagens de radar, é possível verificar diferentes valores de refletividade na cidade de Petrópolis 

entre as 15h30 do dia 17 de março e 03h03 do dia seguinte. Segundo os critérios utilizados por muitos 

autores (Punkka e Bister, 2005; Goudenhoofdt e Delobbe, 2012), os valores de refletividade entre 18 dBZ e 

40 dBZ são considerados como indicativos de nuvens estratiformes e acima de 40 dBZ são considerados 

como indicativos de nuvens convectivas. Assim, através das imagens de radar, é possível verificar uma maior 

presença de nuvens convectivas durante a tarde e noite do dia 17 de março e uma maior predominância de 

nuvens estratiformes a partir da madrugada do dia 18 de março.  

 

Figura 3 Imagens do radar de Sumaré às 15h30, 19h30 e 23h30 em 17 de março de 2013 e 03h30, 07h30 e 11h30 em 18 

de março de 2013; a cidade de Petrópolis encontra-se delineada em preto. 

 As Figuras 4 e 5 caracterizam espacialmente a distribuição das variáveis termodinâmicas e dinâmicas 

(Tabela 1) utilizando os dados da reanálise para o início (15h do dia 17/03/2013) e para a maior taxa horária 

(00h do dia 18/03/2013) da precipitação Os campos do índice K (Figura 4a) e Total Totals (Figura 4b) 

mostram valores significativos sobre o estado do Rio de Janeiro, acima de 30 °C e 40°C, respectivamente. 

Segundo Silva Dias (1987), os índices K e TT podem ser analisados em conjunto para a determinação de 

tendências dicotômicas de chuvas (chuvas torrenciais ou tempestades severas). De acordo com esse critério, a 

combinação de K > 24 e TT > 45 caracterizam condições favoráveis a chuvas intensas, principalmente para a 

região sudeste do Brasil (Hallak e Filho 2012). Assim, verifica-se que, durante o início da precipitação, a 

região localizada mais ao norte da cidade de Petrópolis apresentava condições atmosféricas favoráveis para o 

desenvolvimento de tempestades e chuvas significativas. 

 O campo da variável CAPE (Figura 4c) mostram valores entre 200 e 400 Jkg
-1

 sobre a região serrana. 

Segundo Hallak e Filho (2012), somente valores acima de 1000 Jkg
-1

 são considerados favoráveis para a 

formação de tempestades. As Figuras 4c e 4d mostram que, durante o início da precipitação, os valores mais 

significativos encontravam-se ao sul do estado do Rio de Janeiro. Esse fato deve-se à aproximação de uma 

frente fria que se acoplou a Zona de Convergência do Atlântico Sul (ZCAS) localizada sobre o sudeste do 

Brasil. As variáveis dinâmicas caracterizam a presença de forçantes em diferentes localidades sobre o Rio de 

Janeiro e regiões próximas da cidade de Petrópolis, caracterizando a condição básica para a formação de 

tempestades, isto é, a presença simultânea de instabilidade (Figuras 4a, 4b, 4d e 4e) e forçantes dinâmicas. 

Por meio da Figura 4f, verifica-se um fraco cisalhamento do vento, sendo esse comportamento favorável à 

formação e à eficiência da precipitação (Silva, 2017). 
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Figura 4 Variáveis dinâmicas e termodinâmicas calculadas para as 15h do dia 17 de março de 2013. 

 Para a maior taxa horária de precipitação (Figura 5), verifica-se que os campos do índice K (Figura 5a) 

e Total Totals (Figura 5b) novamente caracterizaram valores significativos sobre o estado do Rio de Janeiro, 

acima de 30 °C e 40°C, respectivamente. Entretanto, a variável CAPE (Figura 5c) não caracterizou 

indicativos para a formação de tempestades para esse horário. Sendo o cálculo da CAPE obtido utilizando 

como referência parcelas de ar que se deslocam a partir da superfície, o resultado sugere, inicialmente, que a 

formação da chuva para esse horário não teve contribuições de energia potencial oriunda da superfície. A 

Figura 5c mostra valores mais significativos de água precipitável, atuando como suporte de umidade sobre a 

cidade de Petrópolis. Apesar do baixo valor da CAPE, verificam-se valores expressivos de LR sobre a região 

serrana, o que caracteriza que o maior suporte de energia para a formação das nuvens e chuva se encontrava 

localizada nas camadas atmosféricas localizadas logo acima da superfície (entre 850 hPa e 700 hPa). Através 

das Figuras 5f, 5g, 5h e 5i, verifica-se a presença simultânea das variáveis dinâmicas caracterizando 

novamente a presença de forçantes para a formação da precipitação.  
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 Figura 5 Variáveis dinâmicas e termodinâmicas calculadas para as 00h do dia 18 de março de 2013. 

 A Figura 5 mostra a evolução do perfil vertical do vento para um ponto de grade localizado sobre a 

cidade de Petrópolis doze horas antes e durante a precipitação. Através dessa figura, é possível observar uma 

constante presença de ventos soprando de noroeste que se estendem dos baixos níveis da atmosfera até 

aproximadamente 700 hPa. Esse efeito está relacionado com a atuação da ZCAS, que promove esse tipo de 

configuração na circulação dos ventos na atmosfera. Esse padrão de circulação promove um contínuo 

transporte da umidade e calor da Amazônia em direção ao estado do Rio de Janeiro. Assim, ao interagir com 

a topografia local, essa condição atmosférica favorece a formação de tempestades convectivas (refletividade 

acima de 40 dbZ) e chuvas intensas, principalmente sobre a região serrana. No decorrer da tarde, verifica-se 

um giro do vento, de noroeste para sudoeste/sul nos baixos níveis da atmosfera associado à aproximação da 

frente fria em direção ao estado do Rio de Janeiro. Após esse horário, verifica-se a presença de uma 

componente contínua de ventos intensos de sul. Essa circulação dos ventos promove também um transporte 

de umidade sobre o estado do Rio de Janeiro. Diferentemente da componente de noroeste, a componente de 

sul traz umidade do oceano e favorece à formação de nuvens estratiformes (refletividade entre 20 e 40 dBZ) 

como pôde ser observado nas imagens do radar do Sumaré. 
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Figura 6 Perfil vertical do vento entre 06Z (03 horas local) do dia 17 de março e 21Z (18 horas local) do dia 18 de março de 2013. 

CONCLUSÃO 

 O estudo examinou as variáveis termodinâmicas e dinâmicas durante um episódio de precipitação que causou 

inundações e deslizamentos sobre a cidade de Petrópolis durante os dias 17 e 18 de março de 2013. Foram 

analisados dois tipos de variáveis: dinâmicas, que levam em conta os movimentos da atmosfera, considerando a 

atmosfera como um fluido contínuo, e termodinâmicas, que levam em consideração os parâmetros térmicos da 

atmosfera e de sua estrutura vertical. As variáveis termodinâmicas utilizadas consideradas foram os índices K e 

TT, taxa de variação vertical de temperatura (lapse-rate), energia potencial disponível para a convecção (CAPE) 

e água precipitável (PW). As variáveis dinâmicas, por sua vez, foram convergência do vento nos baixos níveis da 

atmosfera (CONV), divergência do vento nos altos níveis da atmosfera (DIV), cisalhamento vertical do vento 

(WS) e movimento vertical (OM).  

 Os resultados mostraram que a CAPE, variável associada à taxa de aquecimento em superfície, espelhou 

valores mais significativos durante o início da precipitação. Entretanto, os índices K, TT, PW e LR 

caracterizaram ainda valores significativos durante o decorrer da precipitação, caracterizando um suporte 

termodinâmico oriundo dos níveis mais baixos da atmosfera, mas não tão próximos à superfície.  Os resultados 

para os indicadores dinâmicos mostraram a correspondente presença durante todo o evento de chuva, isto é, 

atuando como elemento deflagrador da formação de nuvens e chuva durante o evento analisado. Tal 

comportamento mostrou que a combinação de fatores termodinâmicos e dinâmicos favoreceu a formação de 

nuvens convectivas (acima de 40 dBZ), enquanto a ausência da componente convectiva favoreceu a formação de 

nuvens estratiformes (entre 20 e 40 dBZ), como pôde ser notado nas imagens do radar do Sumaré.  

 Mediante uma análise da evolução temporal do perfil vertical do vento, foi observar uma constante presença 

de ventos soprando de noroeste que se estendem dos baixos níveis da atmosfera até aproximadamente 700 hPa. 

Essa constatação está relacionada à atuação da ZCAS, que promove esse tipo de configuração na circulação dos 

ventos na atmosfera. O padrão de circulação caracterizado promove um contínuo transporte da umidade e calor 

da Amazônia em direção ao estado do Rio de Janeiro. No decorrer da tarde, verifica-se um giro do vento, de 

noroeste para sudoeste/sul, nos baixos níveis da atmosfera, associado à aproximação da frente fria em direção ao 

estado do Rio de Janeiro. Assim, espera-se que os resultados e a concepção geral construída possam ser 

utilizados como orientação para adequada gestão dos procedimentos operacionais sob responsabilidade de 

meteorologistas, engenheiros e pertinentes setores da defesa civil, com diferentes aplicabilidades a serem 

identificadas por agências ambientais. 
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RESUMO 

Os verões 2013/2014 e 2014/2015 na região sudeste do Brasil apresentaram déficits significativos de 

precipitação, levando a vazões reduzidas e condições de seca com impactos na disponibilidade hídrica para os 

usuários de água dos diferentes setores. As chuvas de 2016 se aproximaram das médias históricas, no entanto em 

2017 voltou-se a ter um ano mais seco. O rio Paraíba do Sul, regularizado por quatro reservatórios, precisou de 

uma operação mais controlada entre os anos de 2014 e 2016 e uma série de medidas de enfrentamento da 

estiagem por conta destas baixas precipitações e consequente diminuição das vazões. Com intuito de analisar as 

precipitações observadas entre os anos de 2014 e 2017 na Bacia do rio Paraíba do Sul, este artigo apresenta um 

estudo de qualificação do regime pluviométrico através de dois índices que utilizam apenas os dados de 

precipitação: Porcentagem Normal - PN e Índice de Precipitação Padronizada - SPI. Para tanto utilizou-se os 

registros de estações pluviométricas existentes na bacia e com disponibilidade de dados suficientes para a 

análise. Os dois índices apontaram situações de seca na maioria das estações para os anos em análise. 

 

INTRODUÇÃO 

A seca é um fenômeno natural que, dependendo da sua magnitude, pode ser desastroso, com impactos nas 

esferas socioeconômica, agrícola e ambiental. Difere de outros desastres naturais por seu processo se dar de 

forma lenta e ter seu início e fim de difícil determinação. Por ser um processo lento, frequentemente não atrai a 

atenção da comunidade no seu início, persistindo seu impacto mesmo depois do término do evento, podendo ter 

uma vasta extensão espacial e temporal (Molina; Lima, 1999). 

A região sudeste do Brasil, em especial a bacia do rio Paraíba do Sul, que é formada por municípios dos 

estados de Minas Gerais, Rio de Janeiro e São Paulo, vivenciou entre os anos de 2014 e 2017, expressivos 

déficits de precipitação, levando a condições de seca com impactos na disponibilidade de água para 

abastecimento humano, geração hidrelétrica, indústria e agricultura.  

Com objetivo de qualificar a magnitude da estiagem na Bacia do rio Paraíba do Sul, a bacia foi dividida em 

sete regiões e este trabalho realizou uma análise da precipitação observada durante estes anos em estações 

espalhadas nestas diferentes áreas da bacia.  

Vários pesquisadores criaram índices que permitem analisar as secas, incluindo a identificação do seu início e 

do seu fim bem como a medição da sua severidade e impactos. De acordo com Barra et al. (2002), tais índices 

“consistem em equações com variáveis climáticas e procedimentos estatísticos para determinar a intensidade, a 

duração e a frequência” de uma dada seca em uma localidade, ou região específica. Os índices escolhidos neste 

trabalho foram: o Porcentagem Normal e o Índice de Precipitação Padronizada – SPI. Ambos utilizam apenas os 



 

 

 

 
registros de precipitações e foram aplicados com intuito de comparar as ocorrências nos anos hidrológicos de 

2013/2014, 2014/2015, 2015/2016 e 2016/2017 com o registro histórico da própria estação. 

 

A BACIA DO RIO PARAÍBA DO SUL 

A bacia do rio Paraíba do Sul possui um complexo sistema hidráulico composto por quatro reservatórios de 

grande porte e uma transposição de água (em Santa Cecília, no município de Barra do Piraí) para a bacia do rio 

Guandu, cujas regras de operação são definidas pela Agência Nacional de Águas. O denominado ‘reservatório 

equivalente’ (RE) é composto por três reservatórios em São Paulo (Paraibuna, Santa Branca e Jaguari) e um 

quarto no Estado do Rio de Janeiro (Funil). Este conjunto tem capacidade total de reservação de 7.294,70 

milhões de metros cúbicos, dos quais 4.341,90 milhões de metros cúbicos estão dentro da faixa normal de 

operação do setor elétrico (volume útil total). O reservatório de Paraibuna é o que possui maior capacidade de 

armazenamento (61% do volume útil), seguido por Jaguari (18%), Funil (14%) e Santa Branca (7%). 

Esta bacia é uma reserva estratégica de atendimento das próximas gerações, tanto da própria região 

hidrográfica como da região metropolitana do Rio de Janeiro e bacia do rio Guandu. Para estas regiões, o rio 

Guandu constitui o único manancial com disponibilidade de atendimento às demandas futuras de água. 

Possui registros pluviométricos com médias anuais variando da ordem de 700 a 3500 mm dependendo da 

região. 

Ao longo de 2014 e 2015 a diminuição e ausência de chuvas implicou no registro de vazões muito baixas e, 

como consequência, reduções expressivas dos volumes dos reservatórios do sistema hidráulico do Paraíba do 

Sul. Foram necessárias diversas medidas para o enfrentamento da estiagem e a principal foi a redução 

progressiva da vazão objetivo em Santa Cecília (COSTA et al., 2015).   

Para ilustrar as vazões observadas em um dos pontos de controle da bacia, foram traçadas no gráfico da 

Figura 1 as vazões naturais mensais em Santa Cecília nos anos de 2014, 2015, 2016 e 2017 e as mínimas e 

médias observadas no histórico de 1931 a 2013, além da vazão do ano de 2003 (que até então tinha sido um dos 

piores anos do histórico). É possível verificar que, com exceção dos meses de dezembro/2015 e janeiro e 

junho/2016, todos os demais meses apresentaram vazões abaixo da média e muito próximas ou abaixo das 

mínimas até então registradas. 

Figura 1: Vazões naturais mensais em Santa Cecília
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DADOS UTILIZADOS 

Os dados utilizados neste estudo foram os registros de chuvas obtidos no site da Agência Nacional das Águas 

(ANA). A disponibilidade de dados foi o critério adotado na seleção das estações. Procurou-se as que continham 

dados de 1968 a 2013, sem falhas ou com poucas falhas nos anos hidrológicos 2013/2014, 2014/2015, 

2015/2016 e 2016/2017.  

A bacia do rio Paraíba do Sul foi dividida em 7 regiões: uma contendo o território paulista (Alto Paraíba do 

Sul), quatro no território fluminense (Médio Paraíba do Sul, Piabanha, Rio dos Rios e Baixo Paraíba do Sul) 

coincidentes com os limites das regiões hidrográficas do Estado do Rio de Janeiro e duas no território mineiro 

(do rio Preto e Paraibuna e Afluentes aos rios Pomba e Muriaé). Essas regiões, assim como as 21 estações 

selecionadas para este estudo, estão mostradas na Figura 2. 

Figura 2: Regiões e estações pluviométricas utilizadas 

 

Para uma melhor caracterização do ciclo hidrológico, utilizou-se o ano hidrológico nas avaliações, 

normalmente definido como sendo de outubro a setembro para a região sudeste. 

Não foi incluído, no escopo deste trabalho, uma análise de homogeneidade dos dados entre as estações da 

mesma região. Realizou-se poucos preenchimentos de falhas nos dados a nível diário, e excluiu-se os anos que 



 

 

 

 
apresentaram falhas em mais de um mês. Em alguns casos foi necessário preencher o dado mensal com sua 

média histórica. 

 

ÍNDICES UTILIZADOS 

Índice de Porcentagem Normal (Percent of Normal – PN) 

Este índice tem a vantagem de ser simples e de fácil determinação. Utiliza em sua definição apenas dados de 

precipitação e costuma ser adotado em análises de uma única região ou uma única estação. O cálculo é feito 

dividindo a precipitação em análise pela precipitação normal (considerada a média de um período de pelo menos 

30 anos), multiplicado por 100, para obter o resultado em porcentagem.  

Neste trabalho adotou-se a escala de tempo anual (ano hidrológico) e a precipitação normal como a média 

dos anos hidrológicos de 1969 a 2013. 

A desvantagem deste índice se refere à distribuição da precipitação no período considerado, que não obedece 

a uma distribuição normal. Nessas circunstâncias, há uma diferença entre a média e a mediana, sendo a mediana 

o valor com uma probabilidade de ocorrência de 50%. Isso ocorre porque a maioria dos valores hidrológicos 

aleatórios em escalas mensais ou sazonais não apresenta uma distribuição normal (Fernandes et al., 2009). 

A Tabela 1 ilustra a classificação dos valores do índice de Porcentagem Normal, adaptada de Gois (2005), 

adotada nas análises deste trabalho.  

Tabela 1: Classificação do Índice de Porcentagem Normal 

PN Classificação 

>150% Úmido alto 

130-150% Úmido moderado 

110-130% Úmido baixo 

110-90% Normal 

90-70% Seco fraco 

70-50% Seco moderado 

<50% Seco severo 

 

Índice de Precipitação Padronizada (Standardized Precipitation Index -  SPI) 

O cálculo do índice SPI para qualquer local é baseado no registro de precipitação de longo prazo ajustado a 

uma distribuição de probabilidade. Essa distribuição é então transformada para uma distribuição normal, de 

modo que o SPI médio para uma localização e período desejados seja zero (Edwards; McKee, 1997). Os valores 

positivos de SPI indicam uma precipitação maior do que a mediana ou média e os valores negativos indicam 

precipitações menores. Devido ao fato do SPI ser normalizado, climas mais secos ou úmidos podem ser 

representados no mesmo modo. 

A metodologia consiste em recolher registros contínuos de precipitação mensal, para um período mínimo 

desejável de 30 anos. Posteriormente são escolhidas as escalas de análise (1, 3, 6, 12, 24 ou 48 meses), onde o 

valor do SPI de cada mês é calculado a partir do acumulado dos meses anteriores de acordo com a escala de 

tempo escolhida. A série de precipitação é então ajustada à distribuição probabilística Gama para definir a 

relação entre a probabilidade de ocorrência e os valores da precipitação. Os parâmetros α e β são estimados em 

cada estação para cada escala de tempo e para cada mês do ano. Calculada a probabilidade acumulada, G (x), 

sendo x a variável em análise, determina-se o valor de Z (variável normalizada) para a mesma probabilidade, 

obtendo-se assim, o índice normalizado. Valores positivos destes índices indicam que a variável respectiva 

assume valores superiores à sua média e valores negativos indicam que a variável é inferior à média. Assim, os 

períodos mais úmidos são assinalados por valores positivos destes índices.  



 

 

 

 
Na classificação são comumente utilizados sete limiares, que vão desde a situação mais extrema entre termos 

de déficit de precipitação e excesso de precipitação. Os limiares correspondem ao número de desvios padrão que 

a precipitação cumulativa observada se afasta da média climatológica. McKee (1993) definiu a classificação 

apresentada na Tabela 2, adotada neste trabalho. 

Tabela 2: Classificação dos períodos secos e úmidos do SPI segundo McKee (1993) 

SPI Categoria 

>2,00 Extremamente úmido 

1,5 a 1,99 Severamente úmido 

1,0 a 1,49 Moderadamente úmido 

0,99 a -0,99 Normal 

-1,00 a -1,49 Moderadamente Seco 

-1,50 a -1,99 Severamente Seco 

<-2,00 Extremamente Seco 

 

Neste trabalho estão apresentados os resultados para o período analisado de 1969 a 2017 para o SPI 12 

(escala de análise de 12 meses) do mês de setembro, que corresponde a quantidade de chuva ocorrida no ano 

hidrológico. E os resultados obtidos para o SPI 6 (escala de análise de 6 meses) dos meses de março e setembro 

dos anos de 2014 a 2017, onde é possível caracterizar mais detalhadamente as precipitações ocorridas durante os 

períodos seco e úmido destes anos. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

A Figura 3, adiante, mostra os resultados obtidos pelo índice de Porcentagem Normal - PN. De uma maneira 

geral observa-se que a maior parte das estações apresentaram para os anos hidrológicos 2013/2014, 2014/2015, 

2015/2016 e 2016/2017 precipitações próximas ou inferiores à média histórica de 1969 a 2013. As classificações 

indicaram casos de anos normais para seco chegando a seco moderado. 

Utilizando o índice de Precipitação Padronizada- SPI12 para o mês de setembro, foram obtidos os resultados 

apresentados na Figura 4 que representa para cada um dos anos entre 1969 e 2017 o acumulado do ano 

hidrológico correspondente. Destaca-se que os anos hidrológicos de 1975/1976, 1982/1983, 1984/1985, 

2004/2005, 2007/2008 a 2010/2011 apresentaram-se como anos úmidos. Já os anos de 1968/1969 a 1970/1971, 

1973/1974, 1974/1975, 1989/1990, 2013/2014 a 2015/2016 e 2016/2017 com exceção da estação Teodoro de 

Oliveira, no Rio Dois Rios, se mostraram de normal a extremamente seco. 

Destaca-se, para cada uma das sete regiões, que a bacia do rio Paraíba do Sul foi dividida: 

 Alto Paraíba do Sul: foram analisadas cinco estações cujas precipitações médias entre os anos de 

1969 a 2013 variaram na ordem de 1329 a 1982 mm. Os resultados pelo índice de PN, mostraram 

que com exceção de uma estação, o ano de 2013/2014 foi o que apresentou os registros mais baixos 

de precipitação, chegando a 50% da média histórica na estação de Fazenda Santa Clara. Os anos de 

2013/2014 a 2016/2017 tiveram registros variando entre normal e seco fraco. O SPI 12 confirmou 

esses resultados mostrando registros extremamente secos no ano de 2013/2014 e variações entre 

normal e severamente seco nos anos seguintes. 

 

 Médio Paraíba do Sul: As precipitações desta região se mostraram mais próximas a média. Os 

índices de PN indicaram uma situação normal a seco fraco. O SPI apontou o ano de 2013/2014 e 

2016/2017 como severamente seco apenas para a estação Santa Isabel, os demais registros destes 

anos variaram de normal a moderadamente severo. As chuvas médias nesta região variaram de 

1.398 a 2.392mm. 

 



 

 

 

 
 Piabanha: Os totais precipitados variaram de 70 a 110% da média. O SPI variou de normal, 

chegando a um registro de extremamente seco na estação Rio da Cidade no ano de 2014/2015. 

 

 Rio Dois Rios: Nesta região as chuvas se mostraram próximas da média nestes anos, com PN 

variando de úmido baixo a seco fraco nas três estações analisadas. A estação de Teodoro de Oliveira 

possui precipitação média de 3.268mm enquanto as outras duas da ordem de 1.057 e 1.234mm. O 

SPI variou do normal ao severamente seco, com exceção do registro do ano de 2016/2017 na 

estação de Teodoro de Oliveira que foi caracterizado como moderadamente úmido. 

 

 Baixo Paraíba do Sul: Para as duas estações analisadas, as precipitações foram abaixo da média, 

variando o PN de seco fraco ao severo. Pelo SPI apresentaram índices de normal a extremamente 

seco. As precipitações médias nesta região são da ordem de 768 e 968 mm. 

 

 Rios Preto e Paraibuna: as três estações analisadas indicaram registros próximos da média, com PN 

entre normal e seco fraco na maior parte dos registros. As precipitações médias variam entre 1.285 e 

1.867 mm. O SPI indicou anos normais a severamente seco. 

 

 Rios Pomba e Muriaé: para as três estações que caracterizaram esta região foram observadas 

precipitações abaixo da média. As médias nesta região são da ordem de 1.400mm. O PN indicou 

registros de anos normais a secos moderados. Já o SPI indicou anos normais a extremamente secos. 

 

 

 

 

 
  



 

 

 

 
Figura 3: Resultados do Índice de Porcentagem Normal dos Anos Hidrológicos 
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Figura 4: Resultados do Índice SPI12 para o mês de setembro como referência 

 

-2,0 Extremamente Seco -1,5 Severamente Seco -1,3 Moderadamente Seco Normal 1,1 Moderadamente úmido 1,9 Severamente úmido 2,0 Extremamente úmido

1
9
6
9

1
9
7
0

1
9
7
1

1
9
7
2

1
9
7
3

1
9
7
4

1
9
7
5

1
9
7
6

1
9
7
7

1
9
7
8

1
9
7
9

1
9
8
0

1
9
8
1

1
9
8
2

1
9
8
3

1
9
8
4

1
9
8
5

1
9
8
6

1
9
8
7

1
9
8
8

1
9
8
9

1
9
9
0

1
9
9
1

1
9
9
2

1
9
9
3

1
9
9
4

1
9
9
5

1
9
9
6

1
9
9
7

1
9
9
8

1
9
9
9

2
0
0
0

2
0
0
1

2
0
0
2

2
0
0
3

2
0
0
4

2
0
0
5

2
0
0
6

2
0
0
7

2
0
0
8

2
0
0
9

2
0
1
0

2
0
1
1

2
0
1
2

2
0
1
3

2
0
1
4

2
0
1
5

2
0
1
6

2
0
1
7

Glicério -0,2 -3,3 0,5 1,4 -0,1 -0,1 -0,4 -0,6 -0,8 0,6 -0,3 -0,2 0,7 0,8 1,7 0,2 1,4 0,9 0,9 1,1 1,2 -0,1 0,5 0,2 0,5 -0,3 0,1 -0,7 -0,4 0,3 -0,2 -2,7 -1,3 -0,7 1,5 0,9 -0,1 -0,6 0,8 -1,2 -1,1 0,3 0,2

Fazenda Agulhas Negras 0,2 -1,5 -3,3 -2,7 0,9 1,0 -0,6 0,6 -1,0 1,7 -0,8 0,9 0,4 0,0 -0,2 0,3 -0,7 0,8 0,1 0,2 -0,4 -1,3 0,0 -0,7 0,8 0,9 0,0 0,2 0,7 1,0 0,7 0,4 -0,6 1,3 0,7 -0,4 0,1 0,5

Santa Isabel 0,2 -0,6 -0,7 -0,1 1,2 -0,7 0,1 1,8 -0,4 2,6 -0,2 0,6 0,9 -0,2 1,1 0,7 -1,0 0,7 0,0 0,1 -0,9 -0,4 -1,1 -1,6 0,9 0,7 -1,2 -1,1 1,8 1,0 0,0 0,9 -0,8 0,1 -1,7 -0,5 -0,5 -1,7

Bom Sucesso -0,2 -0,3 -1,9 0,7 0,2 -0,5 0,5 0,4 -0,2 3,4 -1,1 0,2 -0,5 0,1 0,2 0,4 -0,7 0,2 -0,4 -0,4 -0,4 -1,6 -0,3 0,5 0,6 1,2 -0,9 0,9 -0,2 -0,3 1,6 1,2 0,5 -1,7 -1,9 0,8 -0,3

Rio da Cidade -0,9 -1,4 -1,1 0,2 0,0 0,2 -1,0 0,4 -0,6 2,4 -1,8 -0,6 -0,2 0,4 0,6 1,0 -1,5 1,0 1,1 -0,1 0,3 0,3 0,8 -0,2 1,1 1,2 -1,6 1,0 0,9 0,7 -0,8 0,7 -0,1 -1,2 -2,2 0,2 0,6

Ponto de Pergunta -1,1 -1,2 -0,5 1,2 0,9 -1,1 0,6 -0,8 -0,4 2,5 0,6 2,0 -1,1 0,4 0,0 0,3 -1,8 -0,1 0,0 0,0 -0,6 -1,0 -1,4 0,2 0,9 0,9 -0,2 0,8 0,7 1,9 -0,2 0,8 0,9 -1,5 -1,6 -0,4 -0,1 -0,2

Teodoro de Oliveira -1,2 -0,9 -1,3 1,7 0,9 -0,4 -1,3 1,7 0,8 -0,4 0,4 -0,3 0,6 0,7 0,2 -1,6 0,0 -1,1 -0,5 -0,1 -0,2 -1,4 -0,1 -0,7 -2,3 -1,1 -0,9 -0,9 0,5 1,1 2,2 0,6 0,7 0,6 1,0 0,9 -0,2 1,7 -0,2 -0,4 -0,6 0,4 1,4

Visconde de Imbé -0,4 -1,5 -0,9 1,1 0,7 -0,8 0,6 -0,2 0,5 2,4 0,3 1,8 -0,2 0,8 -0,3 -0,3 -0,7 0,2 0,2 -0,4 -1,2 -1,4 -0,1 0,7 0,2 1,1 -2,5 0,9 -0,1 1,2 0,6 0,7 1,4 -0,3 -1,6 -1,5 -0,2 -0,8

Cardoso Moreira -0,3 -0,9 -1,7 1,5 -0,1 -1,4 -0,4 -0,1 0,2 1,3 1,0 1,7 -0,1 -0,9 0,0 0,2 -1,6 0,3 0,0 -0,5 0,5 -0,8 -0,3 0,5 0,1 1,9 -0,6 1,4 -0,4 2,2 -1,0 1,4 0,8 -1,3 -1,0 -1,3 -0,5 -0,5

Farol de São Tomé 0,3 -0,1 0,7 1,6 -0,6 -0,4 0,6 0,6 -0,3 0,3 1,0 -0,8 -0,8 0,3 2,4 1,4 2,3 1,1 -1,1 0,4 0,7 -0,8 -0,1 -0,2 0,0 0,5 -0,4 -0,4 -0,2 -0,9 -1,0 -0,1 -1,0 -0,7 0,9 0,6 -0,5 0,1 0,9 0,4 0,1 0,6 -1,5 -0,4 -3,2 -2,0 -0,4

Ponte Alta 1 0,0 0,4 -0,2 0,5 0,9 -0,4 -0,4 2,6 -1,0 1,9 -1,0 1,8 0,0 0,8 -0,4 0,4 -0,9 0,0 -0,7 0,5 -0,7 0,4 -0,8 -0,6 0,2 1,2 -0,5 -1,0 -0,6 0,1 2,6 0,9 -0,8 -0,5 -0,3 -1,5 -1,2 -1,4

Campos de Cunha -1,3 0,1 -0,3 -0,1 0,5 -0,2 -0,3 1,6 -0,2 2,3 -0,9 0,7 0,0 1,7 0,1 1,2 -1,3 0,1 0,0 0,4 -1,0 0,0 0,0 -0,5 0,2 -0,1 -4,0 -0,5 0,1 0,6 1,3 0,2 0,0 0,4 -0,7 -0,4 0,3 -0,3

Queluz -1,2 0,9 -1,0 0,1 -0,1 -0,5 -1,7 2,3 -0,9 -0,3 0,3 -0,2 1,5 0,7 -1,1 0,8 0,6 0,8 0,2 -1,2 -0,2 0,8 -0,4 1,3 0,3 0,6 1,7 -1,3 0,7 -2,0 -0,8 -0,4 -0,3

Fazenda Santa Clara 0,5 -0,7 0,9 0,9 -0,1 -1,3 1,7 -0,6 1,5 -0,2 1,3 0,0 0,7 0,4 -0,1 -0,7 -1,5 0,1 -1,0 -0,1 -1,2 0,0 0,8 -0,4 0,6 1,9 0,4 0,3 -0,2 0,1 -3,2 -0,3 0,6 -1,1

Santa Branca -1,4 0,0 -0,7 0,1 -1,1 -0,5 -1,9 1,3 -1,2 2,6 -0,5 -0,8 -0,4 1,5 0,6 0,9 -0,1 1,2 0,9 -0,5 0,0 -0,5 -0,3 0,2 1,0 0,1 1,3 0,9 -0,3 -1,0 -1,8 -0,7 0,5 0,6

Usina Brumado -0,6 -0,2 -1,6 0,6 1,2 -0,9 -1,5 0,4 -0,4 3,2 -1,4 1,1 0,3 -0,4 -0,1 0,2 -1,0 0,0 0,3 -1,2 -0,7 -1,1 0,0 0,3 0,8 -0,5 -0,6 0,1 -0,2 2,2 0,9 1,1 0,6 0,2 -1,6 -0,6 0,6 0,3

Estevão Pinto -1,5 -1,7 -3,1 -1,1 -2,0 -1,1 -0,5 0,6 -0,4 1,7 0,4 1,5 0,4 0,2 0,2 1,0 -0,4 0,2 0,0 -0,3 0,3 -0,1 -0,3 0,5 1,1 0,7 0,4 0,7 0,6 0,9 1,3 0,9 1,0 -0,9 -0,5 0,0 -0,5

Zelinda -0,8 0,1 -1,9 0,6 0,6 0,1 0,1 1,6 0,3 2,5 -0,3 1,2 1,1 0,1 0,4 0,7 -0,8 0,8 -0,1 -0,4 -1,0 -1,7 -1,4 -1,1 1,1 0,6 -0,8 -0,5 0,7 1,2 0,5 1,0 -1,4 -0,9 -0,6 -1,4

Volta Grande -0,4 -2,9 -0,9 -1,0 -0,5 -0,4 0,0 -0,8 2,5 0,2 1,5 -0,1 -0,3 0,6 0,0 0,1 0,2 0,7 -0,5 0,5 0,0 -0,9 0,4 1,1 1,1 -1,5 0,3 0,7 1,3 -0,4 1,3 1,1 0,1 -2,0 -0,8 -0,3 -0,2

Astolfo Dutra -1,2 -1,5 -1,4 0,5 0,9 -1,4 -0,2 0,5 -0,2 2,1 -0,1 2,2 0,1 -0,6 0,4 0,3 -0,3 0,9 0,3 -0,2 0,3 -0,7 0,3 0,5 1,0 1,0 -0,8 0,9 0,3 1,6 0,3 0,3 0,8 -1,6 -2,2 -0,9 -1,4 -0,6

Bicuia -1,4 0,6 -1,2 0,2 -2,0 -2,2 -0,6 -0,6 0,0 1,1 0,3 1,3 0,7 -0,6 -0,3 0,2 -0,4 0,4 0,1 0,0 0,7 -1,2 0,9 0,5 1,1 1,3 1,0 1,4 0,4 2,1 -0,4 0,8 0,9 -1,1 -0,8 -1,4 -1,1 -0,7

Bacias Afluentes 

dos rios Pomba e 

Muriaé

Baixo Paraíba do 

Sul

R
io

 d
e
 J

a
n

e
ir

o
S

ã
o

 P
a

u
lo

M
in

a
s 

G
e
r
a

is

Médio Paraíba do 

Sul

Piabanha

Rio Dois Rios

Alto Paraíba do 

Sul

Bacia do rio Preto 

e Paraibuna



 

9  

 

Uma outra análise foi feita para o período úmido e seco dos anos mais recentes (2013/2014 a 2016/2017). 

Utilizou-se o índice SPI -6 do mês de referência setembro para caracterizar o período seco e do mês de março 

para caracterizar o período úmido. 

 Durante o período seco, com raras exceções, houve o predomínio de períodos normais, com ocorrências de 

moderadamente seco até extremamente seco. Observa-se que o ano de 2013/2014 apresentou-se moderamente 

seco em todas as estações das bacias afluentes aos rios Pomba e Muriaé. A estação de Farol de São Tomé 

apresentou o caso mais extremo ao longo destes anos em análise. Esses resultados corroboram a situação severa 

de estiagem vivenciada na maioria dos municípios do norte-noroeste do Estado do Rio de Janeiro que chegaram 

a publicar decretos de estado de emergência ao longo destes últimos anos.    

Chama atenção os resultados para o período úmido destes anos. O período úmido 2013/2014 se mostrou 

abaixo da média em quase todas as estações, com a maior parte dos resultados nas faixas de moderadamente a 

extremamente seco. O mesmo período do ano seguinte também se mostrou seco, com registros piores na região 

do Piabanha e Baixo Paraíba do Sul. Já os períodos úmidos dos anos de 2015/2016 e 2016/2017, se mostraram 

mais próximos do normal com algumas poucas exceções. 

 

Figura 5: Resultados do Índice SPI6 para o período seco e período úmido 
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CONCLUSÕES 

 

A região sudeste do Brasil vivenciou em 2014 e 2015 a pior seca já registrada, o que causou uma crise 

hídrica com diversos impactos econômicos e sociais. 

Na porção paulista da bacia do Paraíba do Sul foram registradas as menores vazões para o rio Paraíba do Sul 

em mais de 80 anos de monitoramento, por exemplo. Já na porção fluminense foi identificado para os anos 

hidrológicos de 2013/2014 e 2014/2015 valores abaixo da média, registrando, em algumas estações, os piores 

valores do histórico. 

Os resultados obtidos neste trabalho pelos índices Precipitação Normal e Precipitação Padronizada 

corroboraram períodos de secas severas em todas as regiões da bacia do rio Paraíba do Sul com os baixos índices 

pluviométricos entre os anos de 2014 e 2017. 

Este trabalho evidencia a importância do monitoramento hidrológico onde, durante esse período seco, gerou 

informações imprescindíveis para o enfrentamento da estiagem severa. Uma rede de monitoramento 

hidrometeorológico, que produza dados contínuos e confiáveis é fundamental para a redução de perdas e danos 

provocados por eventos hidrológicos extremos (estiagem e inundações) bem como para ao planejamento 

adequado visando o aumento da segurança hídrica. 

 

 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

 
BARRA, T. S.; et al. (2002). Caracterização climatológica da severidade de secas do Estado do Ceará – Brasil. 

Revista Brasileira de Engenharia Agrícola e Ambiental, v. 6, n. 2, p. 266-272. 

COSTA, L.F.; et al. (2015). Enfrentando A Estiagem Da Bacia Do Rio Paraíba Do Sul. In: Simpósio Brasileiro 

de Recursos Hídricos, 21: anais. Brasília: ABRH, 2015. 

FERNANDES, et al. (2009). Índices para a quantificação da seca. Embrapa Arroz e Feijão. Santo Antonio de 

Goiás, GO - Brasil. 

GOIS, G. (2005). Caracterização da seca e seus efeitos na produção da cultura do milho para as diferentes 

regiões do estado de Minas Gerais. 81 p. Dissertação (Mestrado em Meteorologia Agrícola) - Universidade 

Federal de Viçosa, Viçosa, MG - Brasil. 

EDWARDS, D.; MCKEE, T. (1997). Characteristics of 20th century drought in the United States at multiple 

time scales. Climatology Report No. 97-2. Colorado, CO. 

MCKEE, T. et al. (1993). The relationship of drought frequency and duration to time scales. Colorado, CO. 

MOLINA, P.A; LIMA, L.C.T.M. (1999). Estudo de Secas agrícolas no Nordeste Brasileiro. In: Simpósio 

Brasileiro de Recursos Hídricos, 13: anais. Belo Horizonte: ABRH, 1999 

NDMC. (2006). Understanding and defining Drought, National Drought Mitigation Centre, University of 

Nebraska-Lincoln (http://drought.unl.edu/index.htm). 

 



 

1  

 

ESTUDO DO GRAU DE AJUSTE NÃO PARAMÉTRICO DE DISTRIBUIÇÕES 

ESTATÍSTICAS PARA CHUVAS EXTREMAS NA BACIA DO RIO 

PIABANHA/RJ 

 
Vinicius Alexandre Sikora de Souza 1* 

Claudia Daza Andrade 2 

Fabricio Polifke da Silva1 

Daniel Medeiros Moreira 3  

Otto Corrêa Rotunno Filho 1 
 

1 Laboratório de Recursos Hídricos e Meio Ambiente (LABH2O), Programa de Engenharia Civil, COPPE, 

Universidade Federal do Rio de Janeiro 

2 Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro 

3 Serviço Geológico do Brasil - CPRM, Brasil 

* vass1000@gmail.com 

 

RESUMO 

O trabalho investiga a adequabilidade do emprego de distribuições teóricas de probabilidade a eventos 

pluviométricos extremos a partir de dados de chuva de estações pluviométricas instaladas na bacia do rio 

Piabanha, de modo que tais informações possam ser utilizadas oportunamente como suporte no 

dimensionamento de obras hidráulicas na região. Utilizaram-se 10 estações pluviométricas com séries históricas 

acima de 35 anos de extensão entre os anos de 1930 a 2015, conforme disponibilizadas pela Agência Nacional de 

Águas (ANA). As séries temporais foram submetidas, inicialmente, ao teste de aderência Kolmogorov-Smirnov 

(KS), a fim de verificar o ajuste face às distribuições normal, log-normal, exponencial, gama, Gumbel, Weibull, 

logística e probabilidades generalizada de valores extremos (GEV). O trabalho evidenciou que o teste de 

aderência Kolmogorov-Smirnov, de forma geral, forneceu uma expressiva aceitação na maioria das distribuições 

estatística testadas no nível de confiança de 95%, o que acaba por identificar necessidade de discussão ampliada 
sobre a validade do teste de hipótese empregado para discriminação de melhor desempenho quando o assunto é 

ajuste de distribuições de probabilidade de precipitações extremas. 

 

INTRODUÇÃO 

O gerenciamento das águas urbanas constitui-se num desafio aos administradores públicos. Entre as suas 

atribuições, estão inseridas as atividades de abastecimento de água, tratamento de esgoto e drenagem urbana. As 

águas de drenagem pluvial têm suas características determinadas pela ocupação da bacia, tanto no que se refere à 

área ocupada quanto ao tipo de ocupação. Dada a diversidade desses fenômenos e sua sensibilidade a 

variabilidades climáticas e a mudanças na cobertura e uso do solo, manter tais obras de drenagem em 

permanente monitoramento de sua capacidade de escoamento é fator fundamental para evitar inundações e 

desastres decorrentes. 

 
Nesse contexto, o excesso de água proveniente de eventos extremos e agravados por condições precárias de 

urbanização representam, em pleno alvorecer do terceiro milênio, uma das principais causas de mortes e 

prejuízos patrimoniais tanto individuais quanto para a sociedade como um todo.  Em virtude do impacto sobre 

áreas povoadas, a chuva é, sem dúvida, a principal força motriz de suprimento hídrico para a produção de 

atividades humanas com geração de efeitos profundos na economia de uma sociedade.  

 

O conhecimento e a previsão das características das precipitações pluviométricas tornam-se, assim, de grande 

importância, destacando-se a determinação de sua intensidade máxima, duração e período de recorrência, em 

especial no caso de eventos extremos. Nesse sentido, uma forma amplamente empregada para a caracterização 

das chuvas extremas em uma determina localidade é a utilização de curvas de intensidade-duração-frequência 

(IDF). Modelos matemáticos semiempíricos, que permitem estabelecer a previsão da intensidade precipitada por 
meio da duração e distribuição temporal, são empregados. Destaca-se que a inferência da pluviosidade extrema é 

possível devido a ajustes de distribuições probabilísticas, propiciando que tal tipo de evento seja modelado 

estatisticamente. 
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Dentre as distribuições estatísticas teóricas, alguns modelos têm sido mais correntemente empregados, 
notadamente as distribuições normal, log-normal, exponencial, gama, Gumbel, Weibull e logística (Souza, 

2012). Além disso, destaca-se a distribuição de probabilidades generalizada de valores extremos (GEV), descrita 

por Blain (2011) como de uso amplo em aplicações da engenharia hidrológica devido à sua elevada precisão, 

sendo utilizada na modelagem de eventos extremos naturais. 

Por outro lado, cabe acrescentar que a literatura explicita que a distribuição de Gumbel seria, em princípio, a 

mais indicada na representação de eventos pluviométricos extremos, pois Hersfield e Kohler (1960), ao 

analisarem os dados de milhares de estações pluviométricas nos Estados Unidos, comprovaram que a 

distribuição de Gumbel se mostra mais eficiente em descrever o fenômeno das chuvas intensas. Em tal contexto, 

os trabalhos de Oliveira et al. (2011), Silva et al. (2003), e Oliveira et al. (2008) são referências no uso da 

distribuição de Gumbel para a modelagem de chuvas extremas, comprovando, dessa forma, a aplicabilidade 

dessa distribuição em tal fenômeno. 

Nesse contexto, informações dessa vertente seriam cruciais na tomada de decisão hidrológicas na bacia do rio 

Piabanha, a qual é inserida no estado do Rio de Janeiro - região sudeste, uma das regiões mais desenvolvidas do 

Brasil que é marcada pelo desenvolvimento industrial, econômico e pela alta densidade populacional, fator este 

que tornam tal região hídrica muito sensível a ocorrências de mazelas por eventos extremos.  

 

OBJETIVO 

A presente pesquisa objetivou verificar, dentre oito (8) distribuições estatísticas mencionadas por Souza 

(2012) e Blain (2011), a que melhor se ajusta à distribuição das chuvas extremas na bacia do rio Piabanha, para 

que, posteriormente, tal informação possa ser utilizada na tomada de decisão e na delimitação do impacto desses 

fenômenos na região de estudo. Em especial, o estudo contribui na investigação sobre a pertinência dos testes de 

hipótese para ajuste de distribuições de probabilidade, destacando-se que recente literatura indaga sobre a 
correspondente validade desse tipo de análise para aplicação em estudos hidráulico-hidrológicos (Baker, 2017; 

Blöschl, 2017; Mcknight, 2017; Neuweiller e Helmig, 2017; Pfister e Kirchner, 2017). 

 

MATERIAIS E MÉTODOS 

Área de Estudo 

A bacia do rio Piabanha encontra-se inserida na bacia do rio Paraíba do Sul, pertencente à região hidrográfica 

Atlântico Sudeste (divisão hidrográfica nacional estabelecida pela Resolução n° 32, de 15 de outubro de 2003 do 

Conselho Nacional de Recursos Hídricos CNRH). A região hidrográfica Atlântico Sudeste é conhecida 

nacionalmente pelo elevado contingente populacional e pela importância econômica de sua indústria. No 

entanto, o grande desenvolvimento da região é motivo de problemas em relação à disponibilidade de água, já 

que, apesar de ser uma das regiões com maior demanda hídrica do país, possui uma das menores 

disponibilidades relativas (Lou, 2010). 

O rio principal da bacia é o Piabanha, que nasce na Serra do Mar a aproximadamente 1.546 metros de 

altitude na Pedra do Retiro em Petrópolis. O rio Piabanha tem uma extensão aproximada de 80 km e percorre 

Petrópolis, cuja população se concentra ao longo das margens e estreitos vales da calha principal e de seus  

afluentes mais a montante (De Paula, 2011). 

A localização da bacia em estudo, nas proximidades do trópico, confere-lhe uma forte radiação solar, 

criando, dessa maneira, melhores condições à evaporação. Todavia a posição tropical e a proximidade da 

superfície oceânica não explicam por si só a elevada pluviosidade da região (Nimer, 1989). 
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Figura 1: Localização da bacia hidrográfica do rio Piabanha 

 

 

Aquisição dos Dados 

 Os dados de precipitação utilizados, neste estudo, foram obtidos por meio do banco de dados 
disponibilizados pela Agência Nacional de Águas (ANA). Esse órgão mantém, em seus registros, dados de 

precipitação pluviométrica acumulada em períodos de um dia. Selecionaram-se as estações que possuíam mais 

dados sem períodos de falhas nos meses chuvosos da região, sendo que o grupo escolhido (Figura 2) abrangeu 

10 unidades que tiveram um extensão superior a 35 anos no período de 1920 a 2015, intervalo de dados acima do 

que preconiza CETESB (1979) para a realização da análise. 
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Figura 2: Localização das estações utilizadas. 

 

 

Teste de Aderência 

Com vistas a verificar a distribuição estatística que melhor se ajusta aos eventos pluviométricos máximos 

anuais registrados segundo os dados coletados, utilizou-se um teste de aderência. As distribuições testadas foram 

as distribuições normal, log-normal, exponencial, gama, Gumbel, Weibull e logística. 

Entre as alternativas de testes de aderência, optou-se pelo teste Kolmogorov-Smirnov (KS), que representa 

um teste paramétrico, tendo como base a diferença máxima entre as funções de probabilidades acumuladas, 
empírica e teórica, de variáveis aleatórias contínuas, sendo considerado um teste conservador quanto à 

magnitude do erro do tipo I (Naghettini e Pinto, 2007).  

Esse teste baseia-se na maior diferença vertical (D) entre a função de distribuição cumulativa teórica (Fn) e 

empírica (F), sendo expressa por 

 

D = Supx |F(x) – Fn(x)|                             (1) 

 

Tal teste também é destacado por Leotti et al. (2005) como pertencente à classe superior de estatísticas 

baseadas na função de distribuição empírica, pois trabalha com a maior diferença entre as distribuições 

acumuladas empírica e hipotética. Catalunha et al. (2002) explicitam além disso, que o KS é bastante utilizado 

para análise de aderências de distribuições com aplicações em estudos climáticos. 

Assim, o teste Kolmogorov-Smirnov para as distribuições analisadas, executado pelo código computacional 
Weibull++ 7® (RELIASOFT, 2011), foi aplicado com suporte na adoção da hipótese nula (H0) de que a 

distribuição da população, segundo as distribuições de probabilidade adotadas, bem representa, para um certo 

nível de confiança, a distribuição empírica definida com base nos valores amostrais da variável aleatória avaliada 
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– precipitação máxima anual, conjuntamente com a hipótese alternativa (H1), onde a assertiva da hipótese nula 
não seria verdadeira, ou seja, a distribuição acumulada dos dados analisados não segue, para um determinado 

nível de significância, a conformação e disposição da distribuição estatística acumulada proposta. O critério de 

decisão foi a comparação dos parâmetros do valor-p, onde valor-p menor do que que o nível de significância (α) 

estabelecido de 0,05 implica rejeição da hipótese H0 em favor de H1. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Os resultados das avaliações de aderência estão resumidos na Figura 3.  

Dentre as distribuições analisadas, apenas a GEV apresentou valores na área de rejeição. Tal fato sugere que 

essa distribuição não representa adequadamente os fenômenos pluviométricos extremos segundo o teste KS, 

estando, assim, em desacordo com os estudos de Raynal (1997) e de Nadarajah e Choi, (2007), os quais afirmam 

que essa distribuição teórica é invariavelmente uma interessante alternativa para a investigação da estatística de 
valores.  

A rejeição pode indicar que os fenômenos extremos na região se apresentaram de uma forma não 

assintomática, visto que os trabalhos de El Adlouni et al. (2007), Pujol et al. (2007), Méndez (2007), Furió e 

Meneu (2010) e Cannon (2010) fizeram uso de sua expressão após analisarem essa característica em suas séries 

temporais e constaram um boa precisão nos ajustes conduzidos mediante o emprego do modelo teórico GEV. 

Dentre as outras distribuições analisadas, pode-se afirmar que tiveram seu uso aceito pelo teste KS. Dessa 

forma, a eficiência do resultado da destruição gama foi similar ao encontrado por Haan (1977) na modelação de 

alturas de precipitação de durações diárias, semanais, mensais e anuais, uma vez que as análises realizadas foram 

de séries temporais máximas anuais de um dia. Nota-se, ainda, que essa abordagem é passível de uso em 

modelagem como a desenvolvida neste trabalho, como, também, em situações de períodos curtos de chuva, 

como conclui Thom (1958, apud Murta et al., 2005).  

Já os resultados da distribuição Gumbel concordaram com o trabalho de Back (2001), onde os autores, ao 

selecionarem uma distribuição estatística para descrever as chuvas extremas do estado de Santa Catarina entre os 

diversos modelos, chegaram à conclusão de que a distribuição de Gumbel apresentou o melhor ajuste para a 

maioria das estações pluviométricas estudadas. 

A distribuição Weibull apresentou, no teste KS, magnitude do valor-p associado a  cada estação similar a 

distribuição gama. A constatação destaca que ambas têm o potencial para serem empregadas, o que confronta a 

afirmação de Catalunha et al. (2002), que destaca, por sua vez,  a sua superioridade na análise hidrológica para 

eventos extremos pluviométricos quando comparado ao modelo estatístico gama. 

Os resultados obtidos pela distribuição logística mostraram que é passível de uso na modelagem de eventos 

pluviométricos extremos para os dados utilizados em todas as séries históricas. Dessa forma, o KS atestou que 

tal distribuição pode ser aplicada em outra área do conhecimento, além das mencionadas no trabalho de 

Bittencourt (2001), como as áreas de saúde, economia, administração e educação. 

Ainda em análise da Figura 3, nota-se que houve um aceite nos dados para as distribuições normal e log-

normal. Ambas são distribuições não muito utilizadas, mas, devido ao fato dos dados apresentarem uma 

assimetria positiva e próxima do zero, pode ter contribuído para que ambas fossem aceitas, visto que a 

disposição simétrica (CA) dos dados é um atributo pertinente à distribuição normal e à distribuição log-normal, 

com seu uso, em particular, recomendado para a modelagem de dados que são mais ou menos simétricos ou 

assimétricos à direita (Naghettini e Pinto, 2007).  

A distribuição exponencial, assim como as demais, também apresentou um alto índice de aceitação quanto ao 

seu ajuste com os dados amostrais utilizados. Tal grau de aprovação está em desacordo com as observações de 

Catalunha et al. (2002) ao testarem essa distribuição com dados pluviométricos do estado de Minas Gerais. Os 

referidos autores frisam que essa distribuição causa a superestimação em grande parte dos dados de chuva. Essa 

distribuição também apresentou as magnitudes mais elevadas  de valor-p, apresentando, assim, uma acurácia 
maior para que esta seja usada na modelagem para eventos extremos na bacia em estudo. 
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Figura 3: Testes de aderência 
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Cabe salientar que as observações levantadas, neste trabalho, carecem de ser avaliadas com parcimônia,  
principalmente para o aceite da distribuição normal. Por exemplo, no estudo de de Leotti et al.  (2005), os 

autores verificaram que os dados que não continham normalidade. Sob esse cenário,  o teste Kolmogorov-

Smirnov apresentou respostas, em princípio, não adequadas, afirmando a existência de um comportamento 

aderente à distribuição normal, sendo que o KS, dentre todos os testes analisados, foi o que apresentou o pior 

desempenho quanto à avaliação de adequabilidade de emprego da distribuição normal. 

Via de regra,  o resultado de elevado aceite de distribuições do teste KS da Figura 3 revela semelhança com  

análise conduzida por Catalunha et al. (2002). Esses autores constataram que o nível de aprovação do teste 

Kolmogorov-Smirnov, para diferentes distribuições de probabilidade, é elevado, gerando, dessa forma, uma 

fragilidade quanto ao potencial de discriminação quando do seu uso. Os mesmos autores atribuíram tal fenômeno 

de aceitação elevada às condições assimétricas das distribuições estatísticas, pois essa característica confere 

valores mais elevados nas classes iniciais e menores nas finais, o que compromete o teste KS por esse medir as 
diferenças entre as probabilidades teóricas e empíricas. 

Sob esse prisma, Araújo et al. (2007) também verificaram essa alta abrangência de aceite do KS ao 

analisarem a aderência de dados pluviométricos oriundos de algumas estações na bacia da Lagoa Mirim no Rio 

Grande do Sul em relação às distribuições normal, log-normal, log-Pearson III e Gumbel. Porém esses mesmos 

autores destacaram que, ao realizarem a disposição gráfica dos dados em papel probabilístico apropriado, não 

houve aderência adequada dos dados observados aos do modelo teórico, ressaltando, novamente, que os 

resultados fornecidos pelo KS devem ser utilizados com parcimônia. 

Diante do exposto, cabe enfatizar que é recomendável, quando do ajuste de distribuições teóricas de 

probabilidade a dados hidrológicos empíricos, efetuar  complementação da análise por meio da agregação de 

características físicas do fenômeno em foco e das possíveis deduções teóricas quanto às propriedades 

distributivas da variável em questão. 

 

CONCLUSÕES 

As águas de drenagem pluvial têm suas características determinadas pela ocupação da bacia, tanto no que se 

refere à área ocupada quanto ao tipo de ocupação. Esses escoamentos são particulares a cada região e apresentam 

variações ao longo de um determinado evento de chuva. Em particular, o enfoque sobretudo em eventos 

extremos de chuva na região serrana do Rio de Janeiro motivou a realização do presente trabalho.  

De forma resumida, a pesquisa indicou que o teste de aderência KS forneceu uma expressiva aceitação na 
maioria das distribuições estatísticas testadas para os dados pluviométricos. Diante desse cenário, pode-se 

indagar sobre a necessidade de reavaliar, em trabalhos futuros, a validade do teste de hipótese empregado para 

discriminação do melhor ajuste de distribuições de probabilidade de precipitações extremas. 

Por outro lado, há necessidade de se oferecer ferramentas e respostas atualizadas para potenciais intervenções 

de engenharia e de drenagem em bacias hidrográficas brasileiras. A metodologia apresentada permite contribuir 

para identificar equações atualizadas de chuva do tipo intensidade-duração-frequência para uma dada região 

hidrográfica com os correspondentes testes de consistência e análise probabilística.   
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Resumo – O rio Piabanha, afluente do rio Paraíba do Sul pela margem esquerda, tem sua bacia localizada na 

região Serrana do Rio de Janeiro. A Serra dos Órgãos, integrante da Serra do Mar, é parte do divisor da bacia, 

cujo posicionamento, orientação e relevo acidentado favorecem a incidência de fortes precipitações, onde os 

totais anuais variam de 2100 mm a 1300 mm. É uma região suscetível a desastres naturais induzidos por chuvas 

intensas e duradouras, tais como deslizamentos de encostas e inundações rápidas. A grande concentração 

populacional, ocupando desordenadamente áreas de risco, potencializa esses desastres. Muitos são os 

mecanismos que dão origem aos altos índices de precipitação, como orografia, intensa convergência, 

teleconexões climáticas com o fenômeno El Niño Oscilação Sul (ENOS/ENSO), formação da Zona de 

Convergência do Atlântico Sul (ZCAS) e incidência de sistemas frontais. Neste trabalho, são analisados os dados 

históricos observados de precipitação e identificadas influências de tais mecanismos de formação, com o 

objetivo de contribuir para o aumento da previsibilidade das chuvas intensas e de ocorrência de estiagens 

prolongadas. Os resultados possibilitaram atribuir correlação com ENOS, o que propicia uma antecedência de 

alguns meses na previsão da ocorrência de chuvas intensas e de períodos de seca meteorológica. 

 

Abstract – The Piabanha river, a tributary to Paraíba do Sul river on its left bank, has its watershed in the 

mountainous region of Rio de Janeiro. The Serra dos Órgãos that belongs to Serra do Mar mountain chain, is 

part of its ridge. The positioning, orientation and uneven relief favors the occurrence of heavy rainfall, where the 

annual totals vary from 2100 mm to 1300 mm. The region is prone to landslides and flash-floods. The great 

concentration of inhabitants on risky sites enhances these disasters. There are many mechanisms that originate 

the high precipitation indices over the watershed, such as orography, intense convergence, climate 

teleconnections with El Niño Southern Oscillation (ENSO), the South Atlantic Convergence Zone (SACZ) and 

the incidence of frontal systems. In this work, historical observational precipitation datasets are analyzed and the 

influence of such mechanisms are identified with the aim of enhancing the predictability of intense precipitation 

and the occurrence of prolonged scarcity events. The results allow assigning correlation of precipitation regime 

with ENOS which provides antecedence of some months in the forecasting of heavy rainfall and meteorological 

drought periods.   

 

Palavras-Chave – regime de precipitações; sistemas meteorológicos; transformada de ondeletas.  
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INTRODUÇÃO 

A bacia do rio Piabanha (2050 km²) localiza-se na região serrana do Rio de Janeiro (RSRJ). Pelo seu relevo 

acidentado e posicionamento de grande extensão de seu divisor na Serra do Mar, localmente denominada Serra 

dos Órgãos, apresenta grande variabilidade espacial dos aspectos meteorológicos para a reduzida extensão de seu 

território. Esse divisor é formado por rochas cristalinas do escudo brasileiro, fator que aumenta a turbulência do 

ar pela ascendência orográfica, favorecendo as precipitações. Em conjunto, os fatores dinâmicos e estáticos 

determinam o clima tropical úmido de altitude, com altos índices pluviométricos e temperaturas médias a baixas, 

na parte alta da bacia (COPPE, 2010). 

A pluviosidade média anual, nas encostas íngremes sobre as escarpas e reversos da Serra do Mar, ultrapassa 

os 2000 mm, como nas cidades de Petrópolis e Teresópolis. A porção mais baixa da bacia, que inclui a parte 

baixa da sub-bacia do rio Preto, a sub-bacia do rio Fagundes, e a bacia incremental próximo à foz do rio 

Piabanha no rio Paraíba do Sul, apresenta amplitudes térmicas distintas de inverno e verão de um clima sub-

úmido. Nos municípios de Areal e São José do Rio Preto, a média pluviométrica decresce abruptamente para 

1.300mm, e verificam-se períodos secos e déficits hídricos bastante pronunciados (Araujo et al., 2007). 

A região da bacia do rio Piabanha está sujeita à atuação da Zona de Convergência do Atlântico Sul (ZCAS), 

uma persistente banda de umidade e precipitação que se forma episodicamente, orientada de noroeste a sudeste 

da Amazônia em direção ao sudoeste do oceano Atlântico e que é um importante agente climatológico do verão 

na América do Sul (Carvalho et al., 2004). 

Os períodos ativos da ZCAS são, em geral, dezembro - janeiro - fevereiro, podendo, no entanto, podem 

ocorrer de outubro a março. A ZCAS. Especificamente, influencia a climatologia da região sudeste do Brasil e, 

com suas chuvas intensas e duradouras, pode causar desastres naturais, como escorregamentos de terra e 

enchentes, dado que a região é vulnerável por seu relevo acidentado e pela ocupação humana densa e irregular de 

encostas e planícies de inundação. Mas pode também reencher rapidamente os reservatórios, após períodos 

prolongados de estiagem e estresse hídrico. 

Algumas características de episódios de ZCAS são bem conhecidas e identificáveis para confirmá-los quando 

já estão formados, como, por exemplo: 4 dias de persistente banda de nebulosidade (Carvalho et al., 2004); zona 

de convergência quase estacionária, permanecendo por até 10 dias, com camada de umidade interior espessa e 

zonas baroclínicas com um jato subtropical superior e precipitação mensal acima de 400mm, características que, 

segundo Kodama (1992), distinguem as Zonas Subtropicais de Precipitação (ZSP), categoria que incluiria a Zona 

de Convergência do Pacífico Sul (ZCPS) e a ZCAS, que apresentam características distintas de outros sistemas, 

como a Zona de Convergência Intertropical (ZCIT) e frentes polares; e, ainda, precipitações extremas com 7 dias 

de duração, cujo total excede em 40% a climatologia mensal e apresenta, pelo menos, um dia com precipitação 

acima de 20% dessa climatologia mensal, conforme Ferraz e Ambrizzi (2006). 

Mais recentemente, o CPTEC/INPE, em sua rotina operacional, passou a identificar a zona de nebulosidade 

que se forma com características semelhantes às clássicas definidas para ZCAS, mais genericamente, como Zona 

de Convergência de Umidade (ZCOU). Somente é atribuída a classificação de ZCAS quando a banda com tais 

características persiste por tempo superior a 4 dias, caso contrário, seria uma ZCOU (Sacramento Neto, Escobar 

e Dias da Silva, 2010). 

O fenômeno El Niño Oscilação Sul (ENOS/ENSO) poderia aumentar as precipitações sobre a bacia do rio 

Piabanha, tanto em sua fase quente El Niño (EN) como em sua fase fria La Niña (LN), pois a região encontra-se 

em uma zona limite de influência positiva e negativa de EN/LN sobre as precipitações no Brasil, conforme 

mostrado por Coelho et al. (2002), que chama a atenção para essa transição em relação a São Paulo.  

É possível verificar visualmente que essa zona limite de influência de Coelho et al. (2002), na bacia do rio 

Piabanha, é muito próxima da configuração da isoieta total anual de 1300mm, acima da qual está toda a bacia 

representativa do Piabanha. 

Especificamente na região da ZCAS e ao longo da costa sudeste do Brazil, Hirata e Grimm (2016) 

investigaram o papel de anomalias sinóticas e intrassazonais no ciclo de vida das precipitações extremas de 

verão e encontraram diferentes mecanismos, que se alteram nas fases de ENOS, e que teriam influência positiva 

sobre as precipitações extremas. Concluíram que episódios de EN aumentam a freqüência de eventos extremos, 

mas episódios de LN também aumentam as precipitações nessa região.  
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Primaveras e verões mais úmidos do que o normal (Grimm, 2003 e 2004, Grimm e Saboia 2015 e Tedeschi et 

al., 2015) e também invernos e outonos mais úmidos (Tedeschi et al., 2016) costumam ocorrer ao longo de anos 

de EN na região. Isso pode ser verificado nos dados das estações 2243009-2243268, 2243010, 2243011 e 

2243012 da bacia representativa do Piabanha.  

A influência de ENOS pode ser estudada por meio de diferentes índices, que foram definidos para regiões 

específicas do Pacífico equatorial, relativos a temperaturas ou anomalias de temperatura da superfície do mar 

(TSM), conforme descritos em Trenberth (1997) e NOAA (2003). Os resultados dos estudos podem divergir 

quanto à influência de ENOS sobre determinada região em função do índice adotado na análise.  

OBJETIVO 

O trabalho, baseado em Araujo (2016), teve como objetivo avaliar o regime de chuvas na bacia, revelado 

pelos dados observados, identificando os diversos mecanismos de formação esperados para a região, tais como 

as ZCOU/ZCAS, o fenômeno ENOS e a incidência de sistemas frontais, e assim contribuir para o aumento da 

previsibilidade das chuvas intensas e de ocorrência de estiagens prolongadas. 

Para isso, foram analisados os dados observados e identificados períodos de anomalias e os eventos de 

precipitação, por meio de métodos objetivos de comparação de totais de precipitação, anuais, mensais ou diários, 

duração e intensidade. 

MATERIAIS E MÉTODOS 

Neste trabalho, para avaliar sua influência sobre as precipitações na bacia do rio Piabanha, foi adotado o 

índice Niño 3.4 - temperatura de superfície do mar (TSM) do Oceano Pacífico promediada na região de 5ºS-5ºN 

e 170º-120ºW, cujas séries mensais são encontradas em NOAA-ESRL (2015). 

As estações pluviométricas estudadas neste trabalho são as situadas na região da bacia representativa do rio 

Piabanha, que tem 429 km² em Pedro do Rio e representa bem a variabilidade espacial das chuvas que ocorrem 

na bacia toda. Foram analisados os dados de totais mensais de precipitação nas estações 2243009-2243268 

(Petrópolis-Bingem), 2243010 (Itamarati), 2243011 (Rio da Cidade) e 2243012 (Pedro do Rio), com localização 

mostrada na Figura 1. O monitoramento nas quatro estações teve início em 1939, estendendo-se até os dias de 

hoje com parceria ANA/CPRM. A estação 2243009 foi descontinuada em 2005, mas 2243268, instalada nesse 

mesmo ano, pode representar a continuidade do monitoramento na cidade de Petrópolis. Os dados analisados 

cobrem o período de 1939 até 2014/2015.  

Figura 1: Bacia do rio Piabanha e estações pluviométricas localizadas na bacia representativa 
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Além dos dados das estações de históricos mais longos, foram consideradas estações do projeto EIBEX, que 

entraram em operação em 2007,  e do INEA/RJ, que entraram em operação em 2012, todas analisadas no período 

2012-2014. 

Para avaliar os dados foram utilizados métodos gráficos, estatísticos e estocásticos. Para auxiliar nas 

conclusões, foram utilizados os mapas de isoietas do Atlas Pluviométrico (CPRM, 2011), para totais anuais e 

trimestres mais chuvoso e mais seco. 

A técnica transformada de ondeletas contínuas (CWT) foi utilizada neste trabalho para a pesquisa de 

anomalias e periodicidades nas séries mensais de precipitação e de TSM. Para os pares de séries temporais que 

apresentaram anomalias de sinais semelhantes na CWT e que podem estar relacionadas, foi aplicada a técnica da 

transformada cruzada de ondeletas (XWT), que propicia a análise da distribuição em escala de tempo da 

correlação entre dois sinais (Labat, 2005). Em seguida, foi aplicada a técnica da coerência de ondeletas (WTC), 

que constitui um estimador qualitativo da evolução temporal do grau de linearidade da relação entre dois sinais 

em uma dada escala, semelhante a uma correlação entre duas séries, que é maior quanto mais próxima de 1 

(Labat, 2005). 

Foi utilizado um pacote do aplicativo MATLAB, fornecido por Grinsted et al. (2004), seguindo Torrence e 

Compo (1998), que foi quem primeiro tornou disponível um conjunto de ferramentas de fácil uso para análise de 

ondeletas. O conjunto de aplicativos inclui as três técnicas (CWT, XWT e WTC), com as quais é possível 

verificar a existência de relação entre os sinais das séries e se estão em fase, além de teste de significância 

estatística e indicação de regiões a desconsiderar por efeitos de borda.  

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

A verificação da representatividade espacial da precipitação foi obtida comparando-se, de várias formas, os 

índices observados nas diversas estações da bacia, que decrescem com a altitude. A parte mais alta da bacia, 

além apresentar de 30% a 60% mais precipitação total anual, tem chuvas mais distribuídas ao longo do ano, 

revelando uma pequena diferença no regime em relação ao restante da bacia.  

As chuvas nas três estações de menor altitude (Itamarati, Rio da Cidade e Pedro do Rio) apresentam 80% do 

total anual concentrado no período de outubro a março (7 meses de período chuvoso) e nos meses de dezembro, 

janeiro e fevereiro (trimestre mais chuvoso) concentram de 47% a 50% do total anual de precipitado. Na cidade 

de Petrópolis, porção da bacia junto ao divisor, o período chuvoso se estende de outubro a abril (oito meses) 

concentrando 80% do total anual e o trimestre mais chuvoso seria novembro, dezembro e janeiro, que constituem 

39% do total anual. Essa ligeira diferença pode ser percebida na Figura 2. 

Figura 2: Regime de precipitações na bacia representativa do rio Piabanha 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

As diferenças distribuídas ao longo da bacia foram verificadas no período de 2012 a 2014, com estações do 

projeto EIBEX e do INEA/RJ, comparando-se os totais acumulados do período disponível, como mostrado na 

Figura 3. 
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Os totais de precipitação indicam quatro conjuntos de estações com pluviosidade mais próxima: Grupo 1 

variando de 8000 a 9200 mm; Grupo 2 variando de 6400 a 7400 mm; Grupo 3 com total 5250 mm e Grupo 4 

variando de 3100 a 4600 mm. No Grupo I não há nenhuma estação de histórico longo. Sua configuração pode 

estar fortemente influenciada pelo evento de março de 2013, ocorrido em consequência de um fenômeno raro de 

grande atividade convectiva. Formou-se um colo atmosférico, região compreendida entre dois centros de alta e 

dois centros de baixa pressão, onde houve a confluência dos ventos em baixos níveis da atmosfera, atuantes 

como forçantes dinâmicas, bem como o escoamento de umidade proveniente da região Amazônica, contribuindo 

em conjunto para a formação convectiva entre os dias 17 e 18 de março de 2013 (Araujo et al. 2017). Ao longo 

desses dois dias, choveu intensamente apenas próximo aos divisores da bacia, o que foi verificado nos dados de 

19 estações. Em 43 h, choveu em Quitandinha 494,5mm (Araujo et al., 2013). 

Figura 3: Precipitação acumulada no período 2012-2014 em 24 estações na bacia do rio Piabanha 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Em Araujo (2016) é feita uma comparação dos dados observados com os índices estimados pelo satélite 

TRMM (produto 3B42RT_v7), no período de 2000 a 2014, para avaliação da distribuição espacial das chuvas e 

representatividade das estações. Foi verificado que as estimativas do TRMM subestimam em muito a 

precipitação observada na parte alta da bacia, nas estações dos Grupos 1 e 2. Já para as estações dos Grupos 3 e 

4, as estimativas do TRMM aproximam-se dos valores observados. A grande dimensão do pixel TRMM (0,25º x 

0,25º) e a alta variabilidade espacial da topografia e da pluviosidade na parte alta da bacia explicariam a 

diferença das estimativas que correspondem a uma promediação do sinal na área do pixel, com atenuação dos 

índices mais intensos. 

As séries mensais das estações de maior histórico − Itamarati (2243010), Rio da Cidade (2243011) e Pedro 

do Rio (2243012) – foram analisadas aplicando-se a transformada de ondeletas contínuas (CWT) de Morlet para 

verificação de periodicidades. Os resultados são apresentados na Figura 4. As cores mais quentes indicam sinal 

mais forte, maior potência no espectro, e os contornos em preto marcam as regiões significativas para o intervalo 

de confiança de 95%. As laterais em sombra clara marcam o cone de influência dos efeitos de borda para o 

tamanho das séries analisadas. Ao lado direito das imagens, há gráficos do espectro global de potência, onde a 

linha tracejada é o limite para identificação das periodicidades estatisticamente significativas no nível de 5%. 

As imagens dos três painéis da Figura 4 mostram periodicidade bem definida aos 12 meses (1 ano) com 

espectro de alta potência ao longo de todo o tempo para as três estações, que poderia ser atribuída ao período 

chuvoso anual bem definido. A periodicidade de 4 meses, também significativa, pode estar relacionada às 

estações do ano, com inverno seco (junho-julho-agosto-setembro) e verão chuvoso (dezembro-janeiro-fevereiro-

março). Percebe-se grande semelhança entre os espectros globais de potência das três estações e, principalmente, 

entre 2243010 e 2243011.  

Na periodicidade anual do sinal, vêem-se interrupções, ou diminuição de sua intensidade, por volta de 1952-

1954 (160 a 180 meses após 1939) para 2243010 e 2243011, outra por volta de 1969-1971 (360-385 meses) para 
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as três estações, porém mais expressiva para 2243012. Outra é percebida por volta de 1983-1984 (540 meses) e 

outra ainda por volta de 1989-1990 (620 meses), também para as três estações. Para a estação 2243012, há uma 

descontinuidade por volta de 1957-1958 (220-225 meses). Para auxiliar na identificação dessas anomalias, 

retângulos tracejados foram adicionados às figuras envolvendo os períodos correspondentes. 

Figura 4: CWT de precipitação mensal nas estações 2243010, 2243011 e 2243012. No eixo das abscissas,- número de 

meses a partir de janeiro de 1939 e no das ordenadas, número de meses da periodicidade 

 

Investigando-se os históricos de dados das estações, foi possível perceber que tais descontinuidades 

acontecem em anos mais secos, com precipitação abaixo da média em até 1 desvio padrão ou mais. As 

características dos anos com descontinuidade na periodicidade anual são resumidas na Tabela 1, que informa 

também sobre a fase de ENSO (EN/LN). 

Tabela 1: Descontinuidades verificadas no espectro de potência da CWT 

Ano Fase de ENSO Estação 
Preenchido 

(mês/ano) 
Característica 

1952-1953-1954 
52-53 EN 

54 LN 

2243010 

2243011 
 Abaixo da média 1953/1954 >1dvp 

1957-1958 EN 2243012  Abaixo da média>1dvp 

1969-1970 EN 

2243010 

2243011 

2243012* 

 

Abaixo da média (1969>1dvp) 

Abaixo da média (1969>1dvp) 

Abaixo da média>1dvp 

1983-1984 
EN 

LN 

2243010 
2243011 

2243012 

Set/83 e dez/84 
Abaixo da média 
Abaixo da média 

Abaixo da média 

1989-1990 LN 
2243010 
2243011 

2243012 

 
Abaixo da média>1dvp 
Abaixo da média>1dvp 

Abaixo da média 
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Os anos de 1952-1953-1954 foram de poucas chuvas na maioria dos locais na região sudeste e na bacia do 

Piabanha as séries de 2243010 e 2243011 revelam isso em especial. Já os anos 1957-1958 foram de EN 

duradouro e apresentam o padrão de distribuição de chuvas próprio de EN para 2243010 e 2243011, porém, para 

2243012 foram anos secos. 

Os dados de precipitação mensal das três estações foram analisados em gráficos comparando-se os anos de 

anomalia com as médias mensais de longo termo. Verifica-se um padrão distinto em anos de EN duradouro. 

Durante a atuação do episódio EN, as precipitações nos meses de setembro-outubro-novembro do ano de seu 

início e nos meses de maio-junho-julho-agosto do ano de sua atenuação acontecem, em geral, acima do esperado 

para esses meses. Este padrão é citado em Grimm (2003 e 2004), Grimm e Tedeschi (2009) e Tedeschi et al. 

(2015), para primavera e verão do ano inicial, e, em Tedeschi et al. (2016), para o outono e inverno do ano final 

de episódio de EN. 

Não é claro esse padrão para a estação 2243012 (Pedro do Rio). A região da bacia representativa parece estar 

em zona de transição da influência positiva/negativa de ENSO em episódios de EN/LN, conforme mostra Coelho 

et al. (2002). Essa linha de transição passaria mais próximo ao exutório em Pedro do Rio, na conformação da 

isoieta total anual de 1300 mm, daí uma possível explicação para a região não seguir o padrão de influência de 

EN sobre as precipitações, como ocorre na região sul e em parte da região sudeste, em São Paulo, por exemplo. 

No episódio mais recente de EN, esse padrão também se verificou na bacia do Piabanha, com uma primavera e 

verão mais úmidos no ano de 2015 e outono e inverno também mais úmidos em 2016. 

A TCW foi também aplicada à série mensal de temperatura de superfície do mar (TSM) do Oceano Pacífico, 

promediada na região do índice Niño 3.4 − TSM média ponderada com a área sobre o Pacífico de 5ºS-5ºN e 

170º-120ºW (NOAA-ESRL, 2015).  

No espectro do Niño 3.4, as segmentações, no ciclo de 12 meses, correspondem a anomalias da fase fria. A 

interrupção da periodicidade de 1 ano por volta de 1988-1989 corresponderia à LN nesses dois anos 

consecutivos. Os contornos significativos de anomalias na faixa de 2,7 (32 meses) a 5,3 anos (64 meses) de 

periodicidade marcam os períodos de episódios de EN e LN, como o EN de 1965-1966, o EN de 1972-1973, o 

EN de 1982-1983, a LN de 1988-1989, o EN de 1997-1998 e o EN de 2009-2010. 

E para analisar a relação entre as séries temporais de precipitação e de Niño 3.4 - TSM e se estão em fase os 

fenômenos, foram aplicadas, aos pares de TCW das séries de precipitação e de TSM, as técnicas de transformada 

cruzada de ondeletas (XWT) e de coerência de ondeletas (WTC). O procedimento foi repetido para todas as três 

estações, ainda que seja mostrado o resultado apenas para a estação 2243011, que é a mais central na bacia 

(Figura 5). 

O resultado de XWT é mostrado em uma imagem (Figura 5a) onde a escala de cores indica a potência 

comum nos períodos. A fase ou antifase no espaço tempo-freqüência entre as duas séries temporais é indicada 

pelo sentido de orientação das setas: para a direita quando em fase e para a esquerda quando em antifase, sendo 

que, quanto mais horizontal as setas forem, mais fortemente em fase ou antifase estariam. A região da correlação 

com nível de significância de 5% contra ruído vermelho é mostrada dentro do contorno preto. É mostrado, 

também, o cone de influência dos efeitos de borda, área sombreada clara nos dois lados da figura (Grinsted, 

Moore e Jevrejeva, 2004). 

A coerência de ondeletas (WTC) foi aplicada para avaliar qualitativamente a evolução temporal do grau de 

linearidade da relação entre os dois sinais em uma dada escala. Como em uma correlação, a coerência entre duas 

séries, é maior quanto mais próxima de 1 (Figura 5b). É possível pensar na WTC como um coeficiente de 

correlação localizada no espaço tempo-frequência. Da mesma forma, o sentido das setas indicam fase e antifase 

e os contornos pretos as regiões da correlação com nível de significância de 5% contra ruído vermelho. 

Na representação da WTC (Figura 5b), o período evidenciado, com duração de 500 a 600 meses após 1939, 

na faixa de variabilidade de 48 a 64 meses, apresenta os fenômenos em fase. Sua extensão abrange o evento EN 

de 1982-1983 em que as chuvas aconteceram acima da média na bacia, anomalia positiva de TSM e positiva de 

precipitação e o evento de LN de 1988 e 1989, em que as chuvas aconteceram abaixo da média na bacia, 

anomalia negativa de TSM e negativa de precipitação. 
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Figura 5: XWT (a) e CWT (b) de precipitação em 2243011 e de TSM na região do índice Niño 3.4 mensais no período 

de 1939-2015 
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(b) 

 
O período de análise ficou limitado pelo histórico de dados de precipitação (1939 a 2015), apenas 76 anos. A 

série de TSM apresenta dados desde 1870. Vásquez P. et al. (2018) identificaram periodicidades de até 35 anos 

para os episódios de EN/LN. Ao estudarem a variabilidade temporal da precipitação na região do Alto Tietê, 

Estação da Luz, série com dados desde 1888, foi escolhida para análise em conjunto com as séries de TSM do 

Pacífico e do Atlântico. A análise revelou variabilidades infra-anual, interanual, quasi-decadal e interdecadal, 

com periodicidades significativas para: a precipitação − 8 meses, 2, 8 e 32 anos; a TSM do Pacífico em Niño-3.4 

− 6 meses, 2, 8 e 35,6 anos; para o Atlântico Norte na região do índice AMO − 6 meses, 2, 8 e 32 anos; e para o 

índice Oscilação Decadal do Pacifico (PDO) – 6.19 meses, 2.04, 8.35 e 27.31 anos. Sendo o ciclo de 8 anos 

identificado em todas as séries. 

CONCLUSÕES 

A possibilidade de explicar os elevados totais anuais na região, como resultado da atuação dos diversos 

mecanismos de formação das precipitações, aumentaria a previsibilidade das chuvas na bacia. 

A formação de eventos de ZCOU/ZCAS costuma ser antecipada pelos sistemas de previsão com mais de 24 

horas de antecedência. É possível operar os alertas com base nessas informações, como já vem sendo feito pelo 

INEA/RJ e pelo CEMADEN. 

No ciclo do EN que, em boa parte, coincide com o ano hidrológico da região de estudo, é possível também 

antever que, no ano seguinte, os meses de maio e junho, normalmente mais secos, serão chuvosos, como 

aconteceu em maio e junho de 2016. Esses episódios de EN parecem favorecer a ocorrência de ZCAS no sudeste 

com acentuada conexão oceânica. 

Essas informações, que constam de vários estudos sobre a influência de ENOS na região sudeste, foram 

confirmadas no período 2015-2016, com destaque para as fortes chuvas de janeiro de 2016, um episódio de 

ZCAS que durou 10 dias para Petrópolis, tendo um dia com 218mm em Bingen. O relatório sobre chuvas e 

escorregamentos do Departamento de Recursos Minerais de janeiro de 2016 (SEDEIS-DRM-RJ, 2016) descreve 

esse evento para todo o estado do Rio de Janeiro. 

A confirmação da formação de um episódio ou evento pode ajudar na antecipação de medidas para mitigar 

efeitos de chuvas intensas na bacia. 

Por exemplo, por volta de julho e agosto de 2015, foi noticiada a confirmação do desenvolvimento deste 

último episódio EN (2015-2016). Já suas primeiras consequências de chuvas intensas sobre a região sudeste 

aconteceram em novembro, embora chuvas com grandes inundações já estivessem acontecendo desde julho na 

região sul. A eventual ausência desses mecanismos, sequência de anos neutros de ENSO ou não ocorrência de 

ZCAS no verão, podem antecipar possíveis estiagens prolongadas e crises hídricas. 

Os eventos extremos (chuvas intensas e estiagens prolongada) que ocorrerem na bacia representativa do 

Piabanha são induzidos, em grande parte, pelos mesmos fenômenos e sistemas meteorológicos que atuam em 
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outras bacias da região sudeste. É o caso das bacias dos mananciais que abastecem a região metropolitana de São 

Paulo (Sistema Cantareira) e Campinas (rios Atibaia e Capivari), a bacia do Paraíba do Sul no trecho paulista, 

onde se encontra um expressivo parque industrial, todas atendendo áreas de grande importância econômica para 

o país.  

Este fato reforça a relevância das bacias experimentais do Projeto EIBEX, cujos dados e pesquisas podem 

apoiar os processos de tomada de decisão quanto à gestão de recursos hídricos, na expectativa de eventos 

críticos.  

O Projeto EIBEX configura, assim, um importante laboratório para a região sudeste na investigação e 

solução ou mitigação de seus maiores problemas, desastres naturais, ocupação desordenada e poluição por 

esgotos domésticos. Apesar dos problemas reais urbanos, a bacia do Piabanha ainda conserva significativa 

cobertura vegetal secundária do Bioma Mata Atlântica, presente em mais de 50% de sua área. 
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Resumo 

No estado de Minas Gerais, áreas sob vegetação de Mata Atlântica estão sendo gradativamente substituídas 

por culturas de eucalipto. O objetivo deste estudo foi verificar se a composição granulométrica e a porcentagem 

de matéria orgânica do sedimento de nascentes em áreas de Reserva Legal diferem de nascentes em áreas 

plantadas com eucalipto. A hipótese testada foi que nascentes em áreas de eucalipto apresentam diferenças na 

composição granulométrica e menor porcentagem de matéria orgânica quando comparada com nascentes em 

áreas de Reserva Legal. Para tanto, foram coletadas o sedimento de 20 nascentes, todas pertencentes à bacia do 

rio Paraíba do Sul, situadas no estado de Minas Gerais, Brasil. A análise de componentes principais (PCA) 

distinguiu as nascentes de Reserva Legal e daquelas em área com eucalipto em função da composição 

granulométrica do sedimento. Foi possível observar que as nascentes em áreas de Reserva Legal foram 

associadas com areia muito grossa, enquanto partículas de granulometria mais fina estiveram associadas às 

nascentes em área de eucalipto. Em relação à matéria orgânica, não foi observada diferença entre as duas áreas. 

O estudo enfatiza a importância da Reserva legal para mitigar potenciais impactos das plantações de eucalipto no 

sedimento das nascentes. 

 

Palavras-chave: Mata Atlântica, Reserva Legal, Matéria Orgânica. 

 

 

1. Introdução 

O sedimento dos ecossistemas aquáticos continentais é formado por uma grande variedade de materiais 

orgânicos e inorgânicos de origem autóctone e alóctone (CALLISTO e ESTEVES, 1996). A composição e 

distribuição do sedimento de uma nascente são determinadas em grande parte pela escala espacial e contexto 

geológico (WARD, 1992), que podem ser modificadas através da entrada de grande variedade de materiais 

orgânicos particulados (CARNEIRO et al., 2009). No entanto, a conversão e/ou redução das florestas naturais 

pode levar a uma mudança na composição granulométrica devido ao aumento na carga de sedimentos 

superficiais do solo e redução na entrada de matéria orgânica (HERNANI et al., 1999; GRAÇA et al., 2002; 

SILVA et al, 2011). 

Espécies do gênero Eucaliptus representam grande parte das áreas plantadas no mundo devido sua 

capacidade de crescer em solos de baixa fertilidade, rápido crescimento e ampla aplicabilidade de sua madeira 

(PINTO et al. 2004). Minas Gerais está entre os estados brasileiros com maior área plantada com espécies deste 

gênero, sendo grande parte destinada à produção de carvão vegetal, celulose e lenha (CELULOSE ONLINE, 

2009; ABRAF, 2010). A conversão das florestas nativas em uma cultura mais homogênea e espaçada como a do 

eucalipto pode reduzir significativamente a entrada (LARRAÑAGA et al., 2009) e a composição da matéria 

orgânica oriunda da vegetação natural para os sistemas aquáticos (GRAÇA et al., 2002) alterando a composição 

do sedimento das nascentes. 

Lawson et al. (1981) estudando bacias hidrográficas na Nigéria com diferentes tipos de uso da terra, 

verificaram um aumento significativo no escoamento superficial da água em solos com menor cobertura vegetal. 

Este processo altera a qualidade das águas, que recebem maior volume de sedimento, principalmente silte e 

argila, afetando a sustentabilidade ecológica e a possibilidade de uso desta água para o consumo humano 

(ISLAM e WEIL, 2000). Assim, o estudo da composição granulométrica assume papel importante, uma vez que 
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possibilita evidenciar diferenças fundamentais no sedimento de nascentes de áreas plantadas com eucalipto, 

podendo servir de embasamento científico para um melhor manejo ambiental nestas áreas. 

Neste sentido, o presente estudo buscou verificar se a composição granulométrica e porcentagem de matéria 

orgânica do sedimento de nascente em áreas de Reserva Legal diferem de nascentes em áreas plantadas com 

eucalipto. Acreditamos que nascentes em áreas de eucalipto apresentam diferença na composição granulométrica 

e menor porcentagem de matéria orgânica quando comparadas com nascentes em áreas de Reserva Legal, dado 

que a monocultura do eucalipto tende a reduzir heterogeneidade ambiental, refletindo no afinamento da 

composição granulométrica. 

 

2. MATERIAL E MÉTODOS 

2.1 Área de estudo  

O estudo foi realizado em nascentes de quatro propriedades particulares, cuja silvicultura do eucalipto é 

predominante. Destas propriedades, três estão localizadas na zona rural do munícipio de Juiz de Fora e uma no 

município de Coronel Pacheco. Os pontos de amostragem escolhidos pertencem à bacia do rio Paraíba do Sul, 

situados no estado de Minas Gerais, Brasil (Figura 1). 

 
Figura 1. Pontos de coleta nas sub-bacias hidrográficas do rio Paraíba do Sul, Minas Gerais, Brasil. 

 
    

 O clima da região estudada é classificado como CWA de acordo com a escala de Köppen (mesotérmico, 

com verões quentes e chuvosos e inverno frio e seco), com temperatura média anual de 19 °C e altitude em torno 

de 850 m (PJF, 2004). O tipo de solo predominante para a região estudada é classificado como Latossolo 

Vermelho-Amarelo (EMBRAPA, 1999).  

 

2.2 Amostragem 

Foram coletadas 20 amostras de sedimentos superficiais (0-10 cm) com amostrador de mão (área 0.01 m² e 

malha 250 μm) por 15 s. As coletas foram realizadas uma única vez nos meses de junho, julho, agosto e 

setembro de 2017, correspondentes ao período de estiagem. 

As amostras foram armazenadas em sacos plásticos e levadas ao laboratório de Invertebrados bentônicos da 

Universidade Federal de Juiz de Fora (LIB/UFJF) onde se procederam às análises do estudo. 

 

2.3 Granulometria e matéria orgânica 

As amostras foram colocadas em bandejas brancas, em local protegido e secas em temperatura ambiente.  
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Para caracterização granulométrica, 120g do material de cada amostra foi separado e peneirado em agitador 

de peneira (SOLOTEST), por tempo padronizado de 30 min em um conjunto de peneiras de teste analítico 

(malha de 2 mm a 75 µm) e classificadas em cinco frações: areia muito grossa (1 mm < x < 2 mm), areia grossa 

(500µm < x< 1mm), areia média (250 µm <x < 500 µm), areia fina (150 µm < x < 250 µm), areia muito fina (75 

µm < x < 150 µm) e silte/argila (< 75 µm)  de acordo com o procedimento recomendado pela norma técnica 

NBR 7181/1982 (ABNT, 1982). O material de sedimento para cada fração de tamanho foi pesado em balança de 

precisão (SHIMADZU AUY220) com saldo analítico 0,001 g.  

Parte do sedimento coletado (3 g) de cada amostra foi separada e incinerada em mufla a 550ºC por 4 horas 

para determinação do teor de matéria orgânica através da diferença entre o peso das amostras antes e depois da 

queima. 

 

2.4 Análises dos dados 

 Para ordenar as nascentes das áreas de estudo em relação às frações granulométricas e porcentagem de 

matéria orgânica, utilizamos a Análise de Componentes Principais (PCA). As variáveis que mais contribuíram 

para a formação dos eixos 1 e 2 foram selecionadas pela análise de correlação de Pearson (r>0.7). A PCA foi 

realizada no programa R (CORE TEAM, 2009). 

 

3. Resultados 

 Os dois primeiros eixos da PCA explicaram 66% da variação dos dados (Figura 2). O primeiro eixo 

explicou 51.67% da variação e foi negativamente correlacionado com a areia grossa, areia média, areia fina, 

areia muito fina, silte e argila e nascentes em áreas plantadas com eucalipto e positivamente correlacionado com 

areia muito grossa. O segundo eixo explicou 15.90% dos dados e foi negativamente correlacionado com areia 

muito grossa, areia média, areia fina, e positivamente correlacionado com areia muito fina, silte e argila, matéria 

orgânica e as nascentes em áreas de Reserva Legal. 

 
Figura 2: Análise de Componentes Principais das variáveis ambientais das nascentes em áreas plantadas com 

eucalipto e áreas conservadas nas sub-bacias hidrográfica do rio Paraíba do Sul, sudeste do Brasil. AMG: areia muito 

grossa; AG: areia grossa; AM: areia média; AF: areia fina; AMF: areia muito fina; SilArg: silte e argila; MO: 

matéria orgânica. 
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4. Discussão 

O carreamento, a entrada e a deposição de sedimentos de menor tamanho devido ao uso da terra estão entre 

os impactos mais importantes sobre os sistemas aquáticos em todo o mundo (WANTZEN, 2006). França et al. 

(2006), estudaram a composição granulométrica e sua relação com o uso e ocupação do solo na bacia 

hidrográfica do Rio da Velhas, Minas Gerais e observaram que as frações granulométricas mais grossas são 

predominantes nos ambientes classificados como naturais, enquanto que as frações mais finas são abundantes em 

trechos alterados.  

No presente estudo, foi possível observar que as nascentes em áreas de Reserva Legal foram associadas com 

areia muito grossa, enquanto nascentes em área de eucalipto estiveram associadas às partículas de granulometria 

mais fina. Este resultado corrobora com a nossa hipótese inicial, que a monocultura do eucalipto tende a reduzir 

a heterogeneidade ambiental, refletindo no afinamento da composição granulométrica, devido ao carreamento de 

partículas de menor tamanho como silte e argila para as nascentes. De acordo com Dudgeon (2008) as taxas de 

erosão são maiores em áreas tropicais submetidas à redução da cobertura vegetal, fornecendo altas cargas de 

sedimentos finos nas águas correntes, o que provoca o seu assoreamento. A erosão do solo intensifica o 

assoreamento, reduzindo o volume de água o que provoca prejuízos e implicações ao agricultor e a 

biodiversidade local (EMBRAPA, 2004).  

Segundo Hammes (2002) o aumento na carga de sedimentos finos nos corpos d’água afeta a respiração dos 

peixes, provocando o entupimento das brânquias, e, conforme a natureza dos efluentes, altera a composição da 

fauna que habita o fundo de ambientes aquáticos, de onde pouco se deslocam. A variedade e o tipo de substrato 

são responsáveis pela disponibilidade de hábitats, microhábitats, alimentos e proteção da fauna em ecossistemas 

aquáticos, e assim pode determinar os padrões de distribuição dos organismos. Desta forma, a composição do 

substrato é considerada como um dos principais fatores responsáveis pela estrutura e distribuição da fauna 

aquática (EMBAPA, 2004). 

Nossos resultados mostram que a matéria orgânica não esteve associada á uma área especifica. De certa 

forma, as áreas plantadas com eucalipto não reduzem a entrada de matéria orgânica nos sistemas aquáticos 

(GRAÇA et al., 2002). No entanto, a qualidade desta matéria orgânica que entra nas nascentes pode ser baixa, 

especialmente em nitrogênio e fósforo (COSTA et al., 2005). Segundo Larrañaga et al. (2009), sistemas 

aquáticos em áreas de eucalipto estão sujeitos a uma redução qualitativa da entrada de matéria orgânica, uma das 

principais causas da redução da biodiversidade aquática nestas áreas. 

 

5. Conclusão 

Nossos resultados sugerem que o uso da terra pode alterar a granulometria do sedimento, evidenciando a 

importância de estudos sobre o tema, pois buscam compreender as consequências da alteração da cobertura nos 

ecossistemas aquáticos. 
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RESUMO 

O objetivo deste estudo foi verificar a estrutura e composição das assembleias de EPT nos períodos de seca e 

chuva em riachos com diferentes tipos de uso da terra. As amostras foram coletadas na estação seca e chuvosa de 

2012 com um amostrador Surber em dez unidades amostrais de nove riachos (florestado, pastagem e urbano). A 

Análise de componentes principais (PCA) mostrou a separação dos riachos no primeiro eixo e dos períodos no 

segundo eixo. Maior riqueza foi observada nos riachos florestados, em especial no período seco. A composição 

da fauna diferiu entre riachos, mas não entre períodos do estudo. Entretanto, alguns gêneros, como Leptohyphes, 

Farrodes, Mirocullis, Phylloicus, Helicopsyche, Traveryphes, Massartella e Nectopsyche ocorreram mais 

frequentemente em um determinado período e riacho. Os resultados desse estudo mostram que o uso da terra foi 

o principal estruturador da comunidade de EPT em riachos de baixa ordem, e o aumento da precipitação, embora 

apresente efeito sobre determinados gêneros, não é o fator direcionador da estrutura das assembleias de EPT. 

Palavras-chave: Precipitação; Unidade amostral; Uso da terra. 

1. INTRODUÇÃO 

Os ecossistemas de água doce podem ser afetados por fatores associados a fenômenos naturais, a intervenção 

antropogênica ou pela combinação de ambos (TOWSEND, 1997). Em relação aos fenômenos naturais, a 

precipitação é a variável climatológica mais importante nas regiões tropicais (MORAES et al., 2005). Períodos 

de alta a precipitação exercem impacto sobre as características físicas e químicas da água em riachos (BISPO e 

OLIVEIRA, 1998; BISPO et al., 2006), gerando rápidas modificações na sua profundidade, velocidade e 

qualidade (LAUTERS et al., 1996). Estas modificações influenciam diretamente a composição da fauna 

presentes nestes sistemas aquáticos (OLIVEIRA et al., 1997; BISPO et al., 2001), principalmente pelo 

carreamento de taxas não adaptados ao aumento da vazão. 

Entretanto, este aumento na precipitação sobre a fauna aquática, depende das alterações antrópicas no seu 

entorno (MATTHAEI e TOWSEND, 2000).  A remoção da vegetação ciliar (RESH et al., 1988), afeta 

negativamente a diversidade biológica de ambientes aquáticos (BENSTEAD et al., 2003). Isto porque, a 

vegetação apresenta importante papel no escoamento das águas da chuva, na regulação da vazão da água, 

estabilidade das margens, e proteção estrutural dos hábitats (BISPO et al., 2001; LIMA et al., 2013) além de 

regular a temperatura da água (BENSTEAD et al., 2003) e a entrada de material alóctone (TEREZA e 

CASATTI, 2010). Desta forma a preservação da vegetação ripária é de fundamental importância para o 

equilíbrio das funções hidrológicas, ecológicas e limnológicas dos s ecossistemas aquáticos (ALLAN, 2004). 



Entre os insetos, Ephemeroptera, Plecoptera e Trichoptera (EPT) são comuns em riachos florestados de baixa 

ordem (BISPO e OLIVEIRA, 2007) e tem sido o foco de estudos em riachos brasileiro (AMARAL et al., 2015; 

ANDRADE et al., 2017). Estudos realizados com EPT nos períodos de chuva e seca apresentam diferentes 

resultados. Oliveira et al. (1997) verificaram uma redução na abundância de gêneros durante a estação chuvosa 

ao estudar assembleias de EPT em riachos florestados de baixa ordem no Brasil central. Por outro lado, Crisci-

Bispo et al. (2007) não verificaram um padrão sazonal claro na variação temporal da densidade de EPT em 

riachos preservados do sudeste do Brasil. 

Desta forma, nosso objetivo foi avaliar a composição das assembleias de EPT nos períodos de seca e chuva 

em riachos sob diferentes usos da terra. Espera-se encontrar diferença na composição da fauna entre os períodos, 

uma vez que o aumento da velocidade da água pode provocar o carreamento de  gêneros não adaptados. 

Acreditamos também que o efeito sob a composição das assembleias de EPT pelo aumento da precipitação é 

menor em riachos florestados. 

2. MATERIAL E MÉTODOS 

2.1 Área de estudo 

Os nove riachos (3 florestados, 3 pastagens e 3 urbanos) estudados estão localizados na sub-bacia do 

Ribeirão Marmelos na bacia hidrográfica do Paraíba do Sul, no município de Juiz de Fora, Minas Gerais. As 

amostras foram coletadas no período de chuva (fevereiro/2012) e de seca (agosto/2012). Dados sobre a 

precipitação e temperatura nestes dois períodos são apresentados (Figura 1). 

Figura 1. Precipitação mensal e temperatura média do ar de janeiro a dezembro de 2012 no município de Juiz de 

Fora, Minas Gerais. 

 

2.2 Variáveis Ambientais 

Foram coletadas em cada riacho 10 unidades amostrais, distantes 15 m, com amostrador Surber (área 0,04 m² 

e malha 210μm). O material coletado foi fixado em formol 4% e triado em microscópio estereoscópico. Os 

organismos foram identificados utilizando chaves especializadas (BOUCHARD, 2004; SALLES, 2006; LECCI 

e FROEHLICH, 2007; PES, 2005). 

Os valores de condutividade elétrica e temperatura da água foram obtidos com condutivímetro (Digimed 

DM-3p), o oxigênio dissolvido com oxímetro (InstruthermMO-900), o potencial hidrogeniônico (pH) com 

pHmetro (Digimed DM-22) e a turbidez com turbidímetro digital (Lutron – TU-2016). As variáveis ambientais 

foram obtidas em ambos os períodos, com exceção do oxigênio dissolvido, que não foi incluído nas análises 

estatísticas. Para a obtenção das concentrações de nitrato, nitrito, amônia e fósforo total foram coletados 

amostras de água em frascos de 500 mL, sendo posteriormente filtradas e analisadas. Além dessas variáveis, a 

velocidade da água foi obtida através do método do flutuador (RAMOS e OLIVEIRA, 2003) e a profundidade 

foi medida com uma régua graduada. 
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2.3 Análises Estatísticas 

A Análise de Componentes Principais (PCA) foi utilizada para reduzir a dimensionalidade dos dados 

abióticos. O Método de Broken Stick foi usado para selecionar o número de eixos para interpretação dos dados, e 

a análise da correlação de Pearson (r ≥ 0.5) foi utilizada para selecionar as variáveis que mais contribuíram para 

formação dos eixos. A PCA foi realizada no programa PC-ORD 5.15 (MCCUNE e MEFFORD, 2006) e a 

análise de variância entre as médias no programa Statistica (STATSOFT INC., 2004). 

Uma ANOVA fatorial com os dados de abundância (log transformados) e riqueza para verificar diferenças 

nessas variáveis entre riachos e períodos foi realizada no Statistica (STATSOFT INC., 2004). Em adição, 

utilizou-se a análise de correspondência destendenciada (DCA) com dados de abundância log transformados para 

sumarizar a composição de gêneros de EPT. Esta análise foi seguida do ANOSIM (two-way) para testar os 

efeitos das áreas (florestado, pastagem e urbano) de riachos e períodos (seco e chuva) na composição da fauna de 

EPT. A DCA foi realizada no programa PC-ORD 5,15 (MCCUNE e MEFFORD, 2006) e ANOSIM no software 

PAST 2.17 (HAMMER et al., 2001) com a distância da matriz calculada a partir do índice de Bray-Curtis. 

Foi empregada a análise de espécies indicadoras para determinar taxas com maior abundância e frequência 

nos riachos em diferentes áreas (florestado, pastagem e urbano). Esta análise foi realizada no programa PC-ORD 

5,15 (MCCUNE e MEFFORD, 2006).  

3. RESULTADOS 

3.1 Variáveis Ambientais 

Os dois primeiros eixos da PCA explicaram cerca de 60.70% da variação dos dados ambientais (Figura 2). O 

primeiro eixo explicou 36.65% da variação ambiental e foi negativamente correlacionada com a condutividade, 

turbidez, NO2, NO3, NH4, fosforo total (r ≥ 0.5) e aos riachos urbanos e positivamente correlacionada com a 

velocidade da água e riachos florestados e em pastagem. O segundo eixo explicou 24.05% dos dados ambientais 

e foi positivamente correlacionado com a profundidade, temperatura, velocidade da água, turbidez e NO3 (r ≥ 

0.5) e ao período de chuva.  

Figura 2: Análise de Componentes Principais das variáveis ambientais para os períodos de chuva e seca nos 

riachos florestados, em pastagem e urbanos, na bacia hidrográfica do Paraíba do Sul, sub-bacia hidrográfica do 

Ribeirão Marmelos, Juiz de Fora, Minas Gerais. Cond.: condutividade, Temp.: temperatura, Turb.: turbidez, N02: 

nitrito, NO3: nitrato, NH4: amônia, TP: fósforo total, velocid: velocidade da água. 

 



3.2 Estrutura da comunidade 

Foi registrada maior abundância de imaturos de EPT nos riachos em pastagem no período seco, com 855 

imaturos, (285 ± 383.72) (Figura 3). Nos riachos florestados foram registrados 771 imaturos (257 ± 70.15) no 

período de chuva e 706 (235.33 ± 52.20) na seca; e nos riachos urbanos 317 (105.67 ± 92.35) no período de 

chuva e 227 (75.67 ± 72.53) na seca. A menor abundância foi registrada no riacho em pastagem no período de 

chuva com 186 imaturos (62 ± 49.51). Não houve diferença significativa na abundância entre riachos (F2,12 = 

2.86; p = 0.096), períodos (F1,12 = 0.37; p = 0.557) e nem interação entre os dois fatores (F2,12 = 0.67; p = 0.532). 

Figura 3: Abundância de EPT para os períodos de chuva e seca nos riachos florestados, em pastagem e urbanos, na 

bacia hidrográfica do Paraíba do Sul, sub-bacia hidrográfica do Ribeirão Marmelos, Juiz de Fora, Minas Gerais. 

 

A riqueza mais alta de EPT foi registrada no riacho florestado no período seco, com 37 gêneros (24.33 ± 

2.52) (Figura 4). No riacho florestado no período de chuva foram registrados 23 gêneros (16.33 ± 2.31); e nos 

riachos em pastagem foram registrados 21 (11.33 ± 4.93) na seca e 13 (7.00 ± 4.58) na chuva. As menores 

riquezas foram 6 (4.67 ± 1.15) e 7 (4.00 ± 1.00) gêneros, registrados nos riachos urbanos no período de chuva e 

de seca, respectivamente. Houve diferença significativa no número de gêneros de EPT entre riachos (F2,12 = 

40.86; p < 0.001) e períodos (F1,12 = 6.88; p = 0.022). No entanto, não houve interação entre os dois fatores (F2,12 

= 2.87; p = 0.096). 

Figura 4: Numero de taxa de EPT para os períodos de chuva e seca nos riachos florestados, em pastagem e urbanos, 

na bacia hidrográfica do Paraíba do Sul, sub-bacia hidrográfica do Ribeirão Marmelos, Juiz de Fora, Minas Gerais. 

 

A DCA (Figura 5) mostrou separação dos riachos florestados dos riachos em pastagem e urbano no primeiro 

eixo (autovalor = 0.36). No entanto, houve clara separação dos períodos apenas nos riachos em pastagem no 

segundo eixo (autovalor = 0.11). O resultado do ANOSIM indicou diferença na composição das assembleias de 

EPT entre os riachos (R = 0.65; p < 0.001), mas não entre os períodos (R = 0.14; p = 0.172). 

Figura 5: Análise de Correspondência Destendenciada para os períodos de chuva e seca nos riachos florestados, em 

pastagem e urbanos, na bacia hidrográfica do Paraíba do Sul, sub-bacia hidrográfica do Ribeirão Marmelos, Juiz de 

Fora, Minas Gerais. 



 

 

De acordo com a análise de espécies indicadoras Leptohyphes (p = 0.007), Farrodes (p = 0.025), Mirocullis 

(p = 0.030), Phylloicus (p = 0.007) e Helicopsyche (p =0.006) ocorreram em maior abundância e frequência nos 

riachos florestados e no período seco, enquanto Traveryphes (p =0.053) e Massartella (p = 0.007) ocorreram no 

período de chuva. Nectopsyche (p =0.006) foi um único gênero indicador dos riachos em pastagem no período 

seco. 

4. DISCUSSÃO 

Comunidades aquáticas são geralmente resistentes e resilientes a distúrbios naturais previsíveis, como 

períodos de maior pluviosidade (BRATTON, 1990). No entanto, estas comunidades são susceptíveis a alterações 

abruptas do sistema aquático provocadas principalmente pelas atividades humanas (TOWSEND et al., 1997; 

BARBOSA et al., 2001). Em nosso estudo foi possível observar que, embora alguns gêneros não tenham sido 

registrados durante o período de chuva, a diferença na composição das assembleias de EPT diferiu apenas entre 

as áreas de riacho. Este resultado pode ter ocorrido devido a maior parte dos imaturos de EPT apresentarem 

adaptação frente ao aumento da velocidade da água (MERRIT e CUMMINS, 1996; MELO e FROEHLICH, 

2001). Ephemeroptera e Plecoptera, por exemplo, apresentam corpo achatado e hidrodinâmico, enquanto larvas 

de Trichoptera produzem secreções (PES, 2005), adaptações que lhes conferem maior aderência ao substrato e 

diminui o carreamento pela corrente. 

A maior riqueza e a presença de gêneros mais sensíveis registradas em riachos florestados estão relacionadas 

à maior entrada de material alóctone provida da mata ciliar. Segundo Amaral et al. (2015), a ausência de mata 

ciliar afeta diretamente a estrutura das assembleias de EPT, devido à perda de habitats dentro do riacho . Em 

geral, ambientes preservados mantêm maior heterogeneidade de habitat, que servem como abrigo, sítio 



reprodutivo e alimento para a fauna de insetos aquáticos (SCHNEIDER e WINEMILLER, 2008). Por outro lado, 

riachos em área urbana, onde foram registrados maiores valores de nitrato, nitrito e fósforo total, foi observada 

menor riqueza de EPT, com presença de poucos gêneros. 

Os gêneros Traverhyphes e Massartella foram abundantes em riachos florestados no período chuvoso. Estes 

gêneros são frequentemente encontrados em áreas preservadas (CRISCI-BISPO et al., 2007; SIEGLOCH et al., 

2008), sendo relativamente sensíveis às alterações ambientais. Ninfas de Traverhyphes podem ser encontradas 

vivendo em áreas de forte correnteza (SALLES, 2006), o que pode explicar sua ocorrência apenas no período 

chuvoso. Em relação a Massartella, sua distribuição é mais frequente em áreas de baixa correnteza, no entanto, 

este parece ser um dos poucos Leptophlebiidae em que generalizações sobre locais de ocupação podem ser 

enganosas pois o corpo mais achatado de algumas espécies deste gênero poderia facilitar a vida em áreas de 

maior correnteza (DA-SIVA, 2002).  

Por outro lado, cinco gêneros (Leptohyphes, Farrodes, Mirocullis, Phylloicus e Helicopsyche) foram 

abundantes e frequentes em riachos florestados e Nectopsyche em riachos em pastagem, no período seco. Os 

Ephemeroptera, Farrodes e Mirocullis podem ocorrer tanto em ambientes lóticos quanto lênticos (DA-SILVA, 

2002) o que poderia explicar sua ocorrência no período seco. O gênero Leptohyphes foi encontrado mais 

frequentemente no período seco, provavelmente isto se deve ao fato de suas ninfas serem, de acordo com Perez e 

Segnini (2005), encontradas e maior abundância habitando áreas com baixa velocidade da água e com deposição 

de matéria orgânica. 

Phylloicus é um gênero característico de áreas com baixa velocidade da água, em geral, áreas de remanso, 

onde ocorre maior acúmulo de folhiço, recurso utilizado na alimentação e construção de abrigos 

(HUAMANTICO e NESSIMIAN, 1999). Helicopsyche também depende do tipo de substrato presente para a 

construção de seus abrigos, e geralmente são encontrados em hábitats de correnteza (PES, 2005) de áreas 

preservadas, no entanto o aumento da vazão no período chuvoso parece ser um fator limitante deste gênero. Em 

relação a Nectopsyche, este foi o único gênero que ocorreu em áreas perturbadas, resultado também encontrado 

por Bispo et al. (2007). 

5. CONCLUSÃO 

A maioria dos gêneros observados em nosso estudo foram associados aos locais florestados e do período 

seco, o que reforça a sensibilidade desses insetos ao impacto antrópico e mostra a capacidade diferenciada dos 

gêneros em lidar com aumentos do fluxo de água. Os resultados desse estudo mostram que mudanças ambientais 

relacionadas ao uso da terra foram o principal estruturador da comunidade de EPT em riachos de baixa ordem, e 

que o aumento da precipitação, embora tenha apresentado efeito sobre determinados gêneros, não foi o fator 

direcionador da estrutura da comunidade. 
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Resumo: O estudo da mudança no uso do solo de uma região é uma forma de compreender os processos 

econômicos, sociais e ambientais de um local. Seu uso inadequado acarreta o desequilíbrio ecológico que 

compromete a integridade das bacias hidrográficas. O presente trabalho destinou-se a analisar as mudanças na 

cobertura do solo ocorridas ao longo dos últimos vinte anos na bacia do ribeirão Espírito Santo, responsável por 

cerca de 40% do abastecimento de água no município de Juiz de Fora. Por meio da análise de parâmetros de 

qualidade da água de dois pontos de amostragem em duas campanhas em 2016 e da obtenção de mapas de uso e 

ocupação (1996 e 2016) através de ferramentas de sensoriamento remoto, foi analisada a influência da área 

urbana na qualidade da água. Foi identificado que no ano de 1996 a área urbana ocupava 0,19km
2
 e em 2016 

aumentou para 1,48km
2
. Quanto aos parâmetros de qualidade, houve maior variação no ponto localizado 

próximo à área urbanizada. Assim, concluiu-se que o estudo da dinâmica do uso e cobertura do solo se mostra 

uma ferramenta importante para auxiliar na gestão dos recursos hídricos da região uma vez que o aumento da 

área urbana pode interferir na qualidade da água do manancial. 

INTRODUÇÃO 

 

O estudo da mudança no uso e ocupação do solo de uma região é uma forma de compreender os processos 

econômicos, sociais e ambientais de um local e de sua população. Algumas formas de uso e exploração dos 

recursos naturais podem causar desequilíbrio ecológico, implicando na degradação do ambiente. De acordo com 

Arcova (2005) o uso e ocupação indevidos do solo podem comprometer a integridade das bacias hidrográficas. O 

desmatamento, um exemplo grave do manejo incorreto do solo, pode levar ao surgimento de feições erosivas, 

assoreamento dos rios e reservatórios. A impermeabilização, por sua vez, impede a infiltração da água, 

acentuando os problemas da erosão urbana e aumentando os picos de cheia, favorecendo as enchentes. Devido à 

importância dos recursos naturais presentes nas bacias hidrográficas e o histórico de ocupação irregular das 

cidades, torna-se imprescindível analisar a dinâmica da sociedade no espaço geográfico e as relações que o 

homem mantém com este para que seja realizado o planejamento integrado e correto do uso e ocupação do solo. 

O mapeamento do uso do solo e cobertura vegetal através da utilização de técnicas de sensoriamento remoto 

e geoprocessamento tem se mostrado uma ferramenta eficaz na geração de informações sobre a superfície da 

Terra, contribuindo para o monitoramento espacial e temporal de áreas em diferentes escalas de mapeamento. A 

evolução dessas técnicas e dos sistemas de informações geográficas tem possibilitado obter, analisar e identificar 

as mudanças do uso e ocupação do solo. E, para que se consiga organizar e manter um banco de dados, com 

informações confiáveis sobre a área de uma bacia hidrográfica, são necessárias algumas ferramentas como os 

softwares ENVI e DINAMICA EGO, que através de procedimentos automáticos de detecção de mudanças, 

possibilitam correlacionar e comparar dois conjuntos de imagens obtidos para uma mesma área. E assim, 

permitir a análise de mudança no uso e ocupação de uma área ao longo do tempo. 

 O município de Juiz de Fora, principal polo regional da Zona da Mata, apresenta atrativos que reforçam a 

importância de estudos sobre a dinâmica de ocupação espacial, segundo o IBGE (2010) a cidade apresentou um 

crescimento significativo de 13,37% nos últimos dez anos, esse aumento é justificado pelo município deter 

condições básicas de infraestrutura, mercado, logística, aeroporto e sua localização estratégica dada pela 

proximidade com os grandes centros do país como Rio de Janeiro, Belo Horizonte e São Paulo.  

Aliado a esse crescimento, ocorreu também o crescimento da atividade industrial, principalmente no Distrito 

Industrial da cidade que ao longo dos anos tem aumentado o número de indústrias nele instaladas. E, é nessa 
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região, que se encontra a Bacia do Ribeirão Espírito Santo, que tem como rio principal o ribeirão Espírito Santo 

que atravessa todo Distrito Industrial até desaguar no Rio Paraibuna. O ribeirão é um importante manancial para 

a cidade, pois nele está localizada a Estação de Tratamento de Água (ETA) Walfrido Machado Mendonça que 

produz 620 L/s de água potável e abastece cerca de 40% do município (CESAMA, 2010).  

Nesse contexto, tendo em vista a importância da bacia do Ribeirão Espírito Santo, sua localização e seu 

potencial poluidor, o objetivo deste trabalho é analisar a dinâmica de uso e ocupação na bacia nos últimos vinte 

(1996 e 2016) anos através das ferramentas de sensoriamento remoto. Assim como analisar a possível influência 

da área urbana e do Distrito Industrial na qualidade do manancial a partir da comparação entre parâmetros de 

qualidade da água de dois pontos localizados na bacia no ano de 2016. E dessa forma, contribuir para subsidiar a 

gestão dos recursos hídricos da mesma. 

 

METODOLOGIA 

 

Área de estudo 

 

A região da bacia hidrográfica do Ribeirão Espírito Santo possui uma área de drenagem de 151,49 km² e está 

situada entre as coordenadas 21° 36’ 41” a 21° 44’ 48” de latitude Sul e 43° 26’ 30” e 43° 37’ 46” de longitude 

Oeste (Figura 1).  

 
Figura 1: Bacia hidrográfica do Ribeirão Espírito Santo. 

 

Uso e ocupação 

 

Para análise temporal de mudanças no uso e ocupação do solo da bacia, foram comparadas imagens de Julho 

de 1996 e Julho de 2016, a primeira do satélite LANDSAT 5 (TM)  e a segunda do LANDSAT 8 (OLI), ambas 

obtidas no catálogos de imagens do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE). Utilizou-se o software 

ArcGis® 10.0 para realizar o georreferenciamento das imagens para correção geométrica das mesmas.  

Na classificação do uso e ocupação do solo das imagens foi utilizado o método de classificação 

supervisionada por máxima verossimilhança do software ENVI® 5.2. Foram obtidas cinco classes de uso e 

ocupação do solo: floresta, pastagem, área urbana, água e solo exposto. Ao final desse processo, as imagens 

foram cortadas por máscaras utilizando o limite da bacia do ribeirão Espírito Santo obtido através da 

manipulação do modelo digital de elevação da bacia no ArcGis® 10.0. Os dados utilizados foram obtidos por 

levantamento pelo LIDAR (Light Detection and Ranging) com resolução espacial de 5m. Em seguida, as 

imagens classificadas foram importadas para o software DINAMICA-EGO onde foram calculadas as áreas 

correspondentes a cada classe em cada uma das imagens e suas porcentagens de ocupação em relação à área total 
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da bacia. Para a avaliação da precisão da classificação, foi utilizada a ferramenta confusionmatrix do software 

ENVI® 5.2 para o cálculo do índice kappa. Os valores encontrados foram analisados segundo a avaliação de 

Galparsoro e Fernández (2001) de consistência do índice Kappa. Esta apresenta níveis de desempenho da 

classificação para o valor de Kappa obtido, normalmente aceitos pela comunidade científica. Por fim, também 

foram geradas no ArcGis® 10.0, as bacias de contribuição de cada ponto monitorado e em seguida no software 

DINAMICA-EGO, utilizando a imagem classificada de 2016, foram obtidas as áreas correspondentes às classes 

de uso e ocupação nessas regiões. Esse procedimento foi feito, a fim de se obter o valor da área ocupada pela 

classe área urbana nas bacias de contribuição dos pontos analisados. 

Qualidade da água 

 

Com o objetivo de analisar a influência da área urbanizada e do Distrito Industrial na qualidade do ribeirão 

Espírito Santo foram escolhidos dois pontos de amostragem. O primeiro localizado em região 

predominantemente rural e o segundo localizado a jusante de lançamentos de efluentes do Distrito Industrial 

(Figura 2). Sendo o ponto 1 localizado em um trecho do ribeirão classificado como classe 1 e o ponto 2 em um 

trecho de classe 2 (COPAM, 1996). As campanhas foram realizadas em 13/05/2016 e 13/10/2016.  

 
Figura 2: Localização dos pontos de amostragem no ribeirão Espírito Santo. Fonte: Google Earth. 

 

Com a utilização de sonda multiparamétrica foram obtidos “in situ” para cada um dos pontos os parâmetros: 

pH, salinidade, sólidos dissolvidos totais (SDT), condutividade, temperatura e oxigênio dissolvido (OD). As 

amostras integradas foram analisados no Laboratório de Qualidade Ambiental (LAQUA) da Universidade 

Federal de Juiz de Fora de acordo com o APHA (2005) os parâmetros analisados foram: cor aparente, turbidez, 

demanda química de oxigênio (DQO), sólidos totais e ferro. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Após a classificação das imagens de satélite da bacia do Ribeirão Espírito Santo no software ENVI® 5.2, 

foram obtidas as imagens da Figuras 3a e 3b, dos anos de 1996 e 2016 respectivamente. 
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Figura 3a e 3b: Uso e ocupação do solo na Bacia do Ribeirão Espírito Santo em 1996 e 2016. Fonte: Autoria própria. 

 

Na classificação do uso e ocupação de 1996, foi encontrado um índice kappa de 0,92 e para a classificação de 

2016, o índice encontrado foi de 0,95. Em ambos os processos, a classificação obtida apresentou concordância 

muito boa de acordo com a avaliação apresentada por Galparsoro e Fernandez (2001). E através do software 

DINAMICA-EGO, foram obtidas as áreas ocupadas por cada classe de uso em cada um dos anos e suas 

porcentagens em relação à área total da bacia. Os resultados estão apresentados na Tabela 1. 

Tabela 1: Áreas e porcentagens de uso e ocupação do solo na bacia do Ribeirão Espírito Santo. 

Classes de Uso e 

Ocupação 

1996 2016 

Área (Km2) Porcentagem (%) Área (Km2) Porcentagem (%) 

Água 1,48 0,98 0,04 0,03 

Pastagem 59,77 39,45 63,53 41,93 

Solo Exposto 0,62 0,41 0,35 0,23 

Floresta 89,46 59,04 86,12 56,84 

Área Urbana 0,19 0,13 1,48 0,97 

Total 151,52 100,00 151,52 100,00 

 

Verifica-se que ao longo dos vinte anos analisados houve alteração no uso e ocupação da bacia. Em ambos os 

anos a predominância na região é de florestas, porém a área ocupada por essa classe diminuiu de 89,46 km
2
 para 

86,12 km
2
. Em contrapartida, as áreas ocupadas por pastagens aumentaram de 59,77 km

2
 para 63,53 km

2
. Em 

relação à área urbana, é possível perceber um expressivo aumento nesse uso, em 1996 a área ocupada era de 0,19 

km
2
 e em 2016 foi de 1,48 km

2
. Em 1996, representava 0,13% da área total da bacia e em 2016, representava 

0,97%, sendo que esse aumento de área urbana se deu na região da foz do ribeirão onde se localiza o Distrito 

Industrial. Analisando essas mudanças nos usos na bacia ao longo de vinte anos, pode-se dizer que a ocupação 

da bacia acompanhou o crescimento da cidade Juiz de Fora e o aumento de sua industrialização.  

Para a classe de uso água, acredita-se que seja necessário um estudo hidrológico da região dos últimos vinte 

anos, para que seja possível analisar a mudança dessa classe ao longo do tempo de forma precisa. Isso porque 

através das imagens de uso percebeu-se significativa diminuição desse uso, porém sem esse estudo não é 

possível inferir se ocorreu algum evento extremo em 1996 que levou ao aumento da área ocupada por água ou se 

ao longo dos vinte anos houve um processo de diminuição de disponibilidade de água na bacia.  

Também no software DINAMICA-EGO, foram obtidas os valores das áreas ocupadas pela classe área urbana 

nas bacias de contribuição de cada ponto. Verificou-se que a bacia que contribui à montante do ponto 1 possuía 

0,62 km
2
 ocupados por área urbana. Já para a bacia de contribuição do ponto 2, foi encontrado o valor de 1,04 

km
2
 de área urbana. Na análise de qualidade da água para os pontos 1 e 2 foram obtidos os  resultados 

apresentados na Figura 4.  

A B 
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Figura 4: Parâmetros de qualidade da água das duas campanhas nos dois pontos no Ribeirão Espírito Santo em 2016. 

 

De acordo com os gráficos apresentados (Figura 4) e dos resultados encontrado para os demais parâmetros 

analisados, foi possível perceber que no ponto 1 a variação na concentração dos parâmetros é menor do que a 

variação dos mesmos no ponto 2 quando comparados os meses de maio e outubro. Essa variação pode estar 

relacionada com as características do uso e ocupação das bacias de contribuição de cada ponto uma vez que na 

bacia contribuinte do ponto 1 há cerca de 0,42 km
2
 a menos de área urbana comparada à bacia contribuinte do 

ponto 2. Tendo em vista que o ponto 2 localiza-se próximo à foz do ribeirão onde também está localizado o  

Distrito Industrial,  além de contribuições de lançamentos domésticos, há também o aporte de matéria orgânica 

nesse trecho devido a despejos das indústrias. Na Figura 5, verifica-se visualmente o lançamento de um efluente  

esverdeado no à montante do ponto 2 no ribeirão. 

Figura 5: Efluente esverdeado encontrado à montante do ponto 2  na coleta de maio. 
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Isto é, a proximidade do ribeirão com a área urbanizada e com o Distrito Industrial pode contribuir para 

variações dos parâmetros e consequentemente para a piora na qualidade da água do manancial no trecho em 

questão. Observa-se também para todos os parâmetros um aumento de concentração do ponto 1 para o ponto 2, 

com exceção do OD que houve uma diminuição devido a diluição do lançamento de efluentes sem oxigênio e 

devido ao consumo do mesmo pelos micro-organismos para a degradação da matéria orgânica lançada.   

Sendo assim, ficam evidenciados os potenciais efeitos negativos na qualidade da água do manancial devido a 

mudanças na ocupação do solo da bacia quando esta tem o aumento de área urbana e à diminuição das áreas de 

floresta.   

 

CONCLUSÃO 

 

Através dos mapas classificados obtidos, foi possível perceber as mudanças ocorridas na cobertura do solo na 

bacia ao longo dos últimos vinte anos. Verificou-se a diminuição de áreas cobertas por florestas e o aumento das 

áreas cobertas por pastagem e área urbana. 

Tendo em vista a conhecida ocupação da região pela atividade industrial, pode-se dizer que esse aumento na 

urbanização da bacia está relacionado não só com o crescimento populacional da cidade, mas também com o 

avanço da atividade industrial da região nas últimas décadas. Conclui-se que a dinâmica de uso da bacia tende a 

acompanhar o crescimento da cidade e assim tendendo para um crescimento contínuo de área urbana e 

consequentemente diminuição da vegetação.  

Conclui-se também que o aumento da urbanização e da atividade industrial pode influenciar na qualidade da 

água do ribeirão Espírito Santo, uma vez que os parâmetros de qualidade apresentam maiores variações na região 

próxima ao Distrito Industrial onde é realizado o lançamento de efluentes domésticos e industriais. 

Sendo assim, o estudo da dinâmica do uso e ocupação do solo na bacia do Ribeirão Espírito Santo ao longo 

do tempo se mostra uma ferramenta importante para auxiliar na gestão dos recursos hídricos da região uma vez 

que existe a necessidade de analisar o crescimento urbano e sua interferência na qualidade de água do manancial. 

Sugere-se então, visto a importância da bacia, um maior monitoramento e fiscalização da mesma, para que dessa 

forma possam ser tomadas medidas que garantam sua preservação e a sustentabilidade hídrica desse importante 

manancial, para a cidade de Juiz de Fora.  
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RESUMO 

 A conservação do solo e da água é essencial para a manutenção da qualidade e do equilíbrio ecossistêmico, e 

quando bem administrados, auxiliam na obtenção de uma boa produtividade. Em visita ao sítio Panorama, 

localizado numa microbacia inserida na bacia hidrográfica do rio Paraíba do Sul, no município de Varre-Sai, 

Noroeste Fluminense, pôde-se avaliar as características do solo e da água sob a ótica da Engenharia Ambiental. 

O objetivo do trabalho foi diagnosticar as formas de manejo utilizadas em toda a região do sítio, área onde o uso 

do solo é marcado predominantemente pelo cultivo do café, como commoditie, mas também são desenvolvidas 

outras atividades, como o plantio de milho, caqui, eucalipto e a criação de tilápias. Verificou-se a presença de 

algumas porções de solo degradadas pela erosão, principalmente próximas às estradas, áreas onde o solo 

encontrava-se descoberto. Por outro lado, foram observadas práticas que auxiliaram na conservação e 

aumentaram a produtividade do cultivo, como a implantação de terraços improvisados, a rotação de culturas no 

vale, a diminuição do espaço entre as covas do café e as bacias de retenção. Não obstante, foi identificado o uso 

de defensivos agrícolas na produção, colocando a saúde humana em risco, devido ao processo de lixiviação que 

carreia os compostos pela água. 

INTRODUÇÃO 

 O termo degradação ambiental abarca qualquer degeneração ou perda da qualidade ambiental passível de 

causar danos à saúde humana, aos componentes bióticos e abióticos, às atividades econômicas, sociais, enfim, 

todas ações que requerem alguma condição mínima de qualidade do ambiente (SANCHEZ, 2015). 

 De acordo com a FAO (2015), a degradação do solo consiste na diminuição da sua competência em prover 

bens e serviços ecossistêmicos aos seus usuários. Ela pode ser originada por erosão hídrica, do vento ou por 

mudanças em sua estrutura química ou biológica, como salinização, acidificação, contaminação por excesso de 

nutrientes e compostos, sejam lixiviados ou infiltrados. Pode ser produto da compactação do solo, pela ausência 

de vegetação e outros (KRASILNIKOV et al. 2016). Guerra et al. (2014) destacou que essa região de estudo, 

sofre considerável erosão hídrica por conta do regime intenso de chuvas no período de verão principalmente. 

 A minimização da degradação do solo em função do controle da erosão pode ser oriunda do incremento de 

cultura de cobertura em áreas com considerável umidade, além de promover água de qualidade, serviços 

ecossistêmicos e maior produtividade dele (GARCÍA-GONZÁLEZ et al. 2018). Puerta et al. (2018) destacaram 

algumas forma de manejo do solo como o plantio direto, o plantio temporário ou o preparo reduzido, todos com 

o intuito de mitigar efeitos adversos nele.  

 Lepsch (2016) aponta que as principais formas de se conservar o solo, podem ser práticas de caráter edáfico, 

mecânico ou vegetativo. Guerra et al. (2014) apontou várias práticas efetivas de conservação do solo no Brasil, 

são elas: aumento da cobertura vegetal, adubação verde, plantio mínimo, manter o solo coberto, seja por 

organismos vivos ou mortos, como a serrapilheira, reflorestamento, principalmente nas margens de cursos 

d´água, cultivo em terraços, “buffers” vegetativos, bacias de retenção e tiras de pedras. 
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 A degradação dos solos está atrelada sobremaneira à diminuição da qualidade da água (MEDEIROS, 2016), 

uma vez que o uso intensivo do solo, associado ao manejo incorreto, leva à formação de processos erosivos e no 

posterior assoreamento dos cursos d’água (DE DEUS E BAKONY, 2012). 

 Sendo assim, unindo a contaminação dos solos às alterações expressivas na qualidade da água, um aspecto 

importante a ser destacado é o consumo humano de água contaminada que coloca em risco a saúde de milhares 

de pessoas. Essa contaminação pode incluir microrganismos inofensivos e patogênicos, fármacos, elementos 

tóxicos, metais pesados, excesso de nutrientes, elementos orgânicos voláteis e não voláteis (ARAÚJO et al. 

2016). 

 As contaminações são originárias principalmente do lançamento de águas residuais domésticas e industriais, 

que por vezes contém resíduos tóxicos e produtos químicos, em rios e lagos. Outras formas de contaminação 

incluem o chorume dos lixões que atingem o lençol freático, o assoreamento, as atividades dos garimpos e os 

defensivos agrícolas carreados com as águas da chuva. Dessa forma, observa-se que um ambiente aquático pode 

estar poluído em caráter físico, químico e biológico (SPERLING, 1993).  

 Segundo Merten & Minella (2002), a contaminação dos recursos hídricos pela agricultura ocorre, 

principalmente, por conta da lixiviação dos defensivos agrícolas depositados no solo e pelo aporte de nitrogênio 

e fósforo provenientes das lavouras ou da produção animal em regime confinado, que aumentam a atividade 

primária das plantas e algas e diminuem, consequentemente, as taxas de oxigênio dissolvido.  

 A agricultura atual busca a melhora na produtividade e a maximização dos lucros, e para tal, emprega uma 

quantidade excessiva de agroquímicos, como agrotóxicos, principalmente os herbicidas, fungicidas e inseticidas, 

que podem causar demasiado impacto na qualidade dos solos e das águas e desequilíbrio do agroecossistema 

(GRÜTZMACHER et. al. 2008). 

 Segundo Klug (2016), a economia agrária do Brasil caracteriza-se pela forte produção de commodities como 

o café, açúcar, soja, carne bovina, suína e de aves, além de outros. O café, em específico, vem apresentando 

papel de destaque na economia nacional e internacional, pois, de acordo com os números, esse commoditie 

brasileiro corresponde a um terço de todo a produção de café mundial, além disso, estamos produzindo mais em 

menores áreas, visto que em 1997 foram contabilizados uma área de 2,4 milhões de hectares e a produção de 

18,9 milhões de sacas de 60 kg, com produtividade de 8 sacas/ha, e em 2014, uma área de 1,9 milhões de 

hectares, forneceu 45,3 milhões de sacas de 60 kg, com produtividade de 23,29 sacas/ha (EMBRAPA, 2015). 

 A cultura do café, fortemente implementada na microbacia hidrográfica a qual está inserido o Sítio 

Panorama, caracteriza-se por utilizar uma grande quantidade desses insumos agrícolas (TEIXEIRA; SANTOS 

2007), que deterioram a qualidade da água. Segundo a FIESP/ CIESP (2004) a conservação da água abrange 

práticas, técnicas e tecnologias que otimizem seu uso. Relacionada a esta questão está o reuso e a racionalização 

deste recurso.  

 Surge nesse contexto a necessidade de preservação das nascentes, uma vez que elas são de fundamental 

importância como fonte de água e manutenção dos recursos hídricos, ecossistemas e biomas (PINTO et al. 

2017). A resolução CONAMA nº 303/2002 define nascente ou olho d’água como “local onde aflora 

naturalmente, mesmo que de forma intermitente, a água subterrânea” (BRASIL, 2002. Art. 2º; II). 

 A vegetação localizada ao redor das nascentes garante a manutenção dos serviços ecossistêmicos e do 

equilíbrio ecológico. Por tal motivo e importância, estas áreas são classificadas como Áreas de Preservação 

Permanente - APP pela Lei Federal nº 12.651/2012, que instituiu o novo Código Florestal.  

 O sítio Panorama é delimitado topograficamente por um divisor de águas, que tem como limite a fazenda 

Providência, sendo assim uma microbacia inserida na bacia hidrográfica do rio Paraíba do Sul, que possui a 

maior concentração populacional brasileira, e que se destaca, entre outros fatores, pela sua extensão territorial 

(VIEIRA et al., 2005). 

 

  Configurando-se um sistema aberto, a bacia está sujeita a alterações constantes de seus elementos, fluxos de 

energia e matéria, principalmente por conta da exploração econômica de suas terras. Estas alterações incessantes 

requerem um manejo adequado, de forma a proporcionar o melhor gerenciamento das diferentes formas de uso e 

ocupação do terreno, objetivando a forma mais apropriada de exploração dos recursos ambientais, promovendo o 

desenvolvimento socioeconômico da população ao mesmo tempo em que diminui ou evita a degradação da 

qualidade ambiental e da vida (DE SOUSA et al. 2018).  
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OBJETIVO 

 O objetivo deste trabalho foi diagnosticar as formas de conservação do solo e da água de toda a região do 

sítio em questão, considerando as diversas atividades que são desenvolvidas nessa área. 

MATERIAL E MÉTODOS 

 O trabalho desenvolveu-se no município de Varre-Sai, Noroeste Fluminense, no Sítio Panorama, figura 1, 

com coordenadas UTM Sirgas 2000 24k 198369.47 m E e 7682192.31 m S, com altitude mínima e máxima de 

673 e 960, respectivamente, região inserida na Microbacia Hidrográfica da Bacia do Baixo Paraíba do Sul 

(Zanetti, 2007). 

 A área possui em torno de 100 hectares, composta por diversos tipos de vegetação e uso do solo, como a 

plantação de café, milho, eucalipto, caqui e floresta nativa (Mata Atlântica), incluindo a criação de tilápias em 

uma represa. 

 A hidrografia se caracteriza pela presença de nascentes, que convergem para um pequeno curso d'água. A 

região onde está inserido o sítio apresenta uma maior pluviosidade entre novembro e março, e períodos de seca 

entre abril e outubro (VIEIRA et al., 2005).  

Figura 1: Vista parcial do Sítio Panorama  

 
Fonte: Autores, 2018 

 Para desenvolver o trabalho, foi feita uma visita ao local, em que foi percorrida em quase toda sua extensão, 

avaliando as formas e condições do local em relação ao uso do solo e da água. Além disso, informações 

complementares foram obtidas por meio de uma entrevista com o gerente do local, que atua no sítio há mais de 

25 anos.  

Figura 2: Extensão percorrida na visita ao local 

 
Fonte: Autores, 2018 
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RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 A visita possibilitou diagnosticar uma série de processos erosivos ao longo da trajetória percorrida no sítio, 

principalmente nos aceiros, em função da declividade. As figuras 3 e 4 exibem um exemplo de erosão laminar, 

ou sulcos. 

Figura 3 e 4: Regiões do Sítio Panorama atingidas pela erosão laminar 

                             

Fonte: Autores, 2018 

 Além dessas porções erodidas, a figura 5 aponta a presença de ravinas, em um perfil de solo, em outra porção 

ao longo do percurso. 

Figura 5: Exemplo de erosão por ravinas 

 

Fonte: Autores, 2018 

 Embora sejam naturais, nos últimos tempos, esses processos vêm sendo intensificados pela ação humana, 

resultando em drásticas perdas de fertilidade do solo (LEITE et al., 2014). Aragão et al. (2011) aponta que a 

antecipação do empobrecimento do solo produtivo se deve à erosão dele, como por exemplo a laminar, em que 

há a remoção de parte da camada do solo assim como seus nutrientes. Nesse sentido, enfatiza a necessidade de se 

estabelecer meios de se utilizar esse recurso atentando para as condições de cada localidade, como o tipo de 

cobertura vegetal, classificação do solo e outros.  
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 Em relação à conservação do solo, foram observados na propriedade a implantação de terraços improvisados, 

a rotação de culturas no vale, a diminuição do espaço entre as covas do café e bacias de retenção. 

 Quanto ao terraceamento, segundo o gerente da propriedade, além de minimizar os processos erosivos, ele 

reduziu custos no valor final da saca do café, pois foi possível diminuir o preço de cada balaio pela mão-de-obra 

que colhe o café, em virtude da diminuição da declividade das lavouras do café. 

 Segundo Oliveira et al. (2012) e Scaloppi & Garcia (2015) o terraceamento é uma prática antiga, mecânica, 

muito utilizada na lavoura como forma de controlar a erosão hídrica, diminuindo o escoamento superficial (run 

off), ou seja, uma tecnologia que proporciona um melhor aproveitamento do solo. 

 Miranda et al. (2012) avaliaram a eficiência e a adequação de quatro terraços implantados em diferentes 

estados. Constataram que a eficiência de armazenamento de água dos terraços suscitou da comparação da 

capacidade efetiva com a capacidade de armazenamento. A eficiência de armazenamento de três dos quatro 

terraços avaliados foi abaixo dos níveis exigidos (0,5-13%). 

 Alves et al. (2017) compararam em termos econômicos o uso do micro-terraceamento com o sistema manual 

de colheita de café em SP, considerando R$ 410,00 a saca de 60kg de café, a partir do Valor Presente Líquido 

(VPL), Taxa Interna de Retorno (TIR) e payback descontado. Notaram que houve uma maior redução com o 

custo de mão-de-obra e que o fluxo de caixa considerando a área micro-terraceada foi positivo e superior ao da 

área comparada, em outras palavras, essa técnica foi uma alternativa viável em relação a manual. 

 Quanto às bacias de retenção, ao longo do percurso, puderam ser observadas pelo menos quatro delas 

circundando a região da microbacia em que o Sítio está inserido. Segundo o gerente, elas foram implantadas 

como uma técnica para conter a água e possíveis poluentes e partículas passíveis de serem carreadas, que podem 

resultar tanto na degradação do solo, quanto na da água, além de ter a propensão de causar danos à lavoura do 

café. Nas figuras 6 e 7 são mostradas algumas bacias de retenção que foram encontradas ao longo da visita. 

Figuras 6 e 7: Duas bacias de retenção construídas no Sítio Panorama 

                     

Fonte: Autores, 2018 

 Casarin (2008) estudou sistemas de captação de águas pluviais por meio de bacias de captação e a 

implantação de terraceamento para controle de erosão em uma estrada rural, e percebeu que essas práticas foram 

positivas para conter a água de chuva e na diminuição do assoreamento a jusante dos corpos hídricos. Entretanto, 

enfatizou que a presença de vegetação é substancial para efetividade do sistema.  

 De acordo com Gribbin (2009), as bacias de retenção são uma espécie de instalação que retém parte da água, 

atuando como uma bacia de sedimentos. Lima et al. (2006) chama a atenção para o uso dessas bacias em 

ambientes rurais, em que atualmente é bastante utilizada para armazenamento de água para diversos fins, 

constituindo uma série de vantagens que incentivam seu uso, tais como estão dispostas na tabela 1:  
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Tabela 1: Vantagens do uso das bacias de retenção 

Redução do efeito runoff, evitando perturbações à jusante 

Redução da carga de contaminantes do escoamento 

 Controle de erosão 

 Paisagístico 

Área de recreação e lazer 

Recarga dos aquíferos 

Fonte: Adaptado de Gribbin, 2009. 

 Conforme já apresentado, a bacia de retenção é eficaz no controle de vazão do escoamento superficial, 

exercendo uma espécie de freio para a minimização desse fenômeno. Ainda, convém acrescentar que a bacia em 

seus inúmeros benefícios, também propicia uma capacidade de controle de qualidade das águas pluviais.  

 Os poluentes presentes no solo, resultado da ação antropogênica, durante a precipitação, são lixiviados no 

efeito runoff. Alguns tipos de poluentes são os hidrocarbonetos, fosfatos, nitratos, sais, pesticidas e metais 

pesados (GRIBBIN, 2009). O sítio visitado tem como principal atividade a produção de café. Para tal, defensivos 

agrícolas vêm sendo utilizados no local como forma de manter a alta produtividade. Muitos deles apresentam 

níveis  elevados de compostos tóxicos, os quais podem  provocar uma série de riscos à saúde humana e ao meio 

ambiente. A tabela 2 apresenta os defensivos utilizados na propriedade, assim como a aplicabilidade de cada um 

deles.  

Tabela 2: Relação dos produtos utilizados na produção agrícola do sítio 

DEFENSIVOS AGRÍCOLAS 

Nome Aplicabilidade 

Basfoliar Zinco SL Fertilizante 

Decis 25 EC Inseticida 

Dioxiplus Esterilizante 

Dormex Fertilizante 

Ethrel Regulador de crescimento 

Folicur Fungicida 

Kraft 36 EC Inseticida 

Mathury Fertilizante 

Multiamin Fertilizante 

Opera Fungicida 

Sanson 40 SC Herbicida 

Stron Inseticida 

Supra Cal Max Fertilizante 

Vexter Inseticida 

Fonte: Autores, 2018 

 O gráfico abaixo aponta a porcentagem de cada aplicabilidade da relação dos 14 defensivos listados acima. 

Pode-se perceber que a maior parte deles são para fins de fertilização, com 36%. 
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Gráfico 1: Porcentagem dos tipos de produtos que são aplicados na lavoura 

 

Fonte: Autores, 2018 

 Apesar de classificar a bacia de retenção como uma ferramenta no controle de qualidade da água, nem todos 

os poluentes são detidos pela bacia de detenção comum, não excedendo em 60% a redução da poluição 

(GRIBBIN, 2009).  

 Para aumentar a eficiência da bacia na retenção de poluentes, Gribbin (2009) pontua que a bacia deve ser 

construída contendo um tanque permanente em seu fundo, melhorando o processo de sedimentação. 

 Quanto à rotação de culturas, foi observada essa prática no Sítio em uma região de vale, consistindo 

basicamente em milharais, e em determinados momentos também o feijão. A figura 8 exibe essa região 

compreendida pela plantação de milho, atualmente. 

 Figura 8: Plantação de milho  

 

Fonte: Autores, 2018 

 O processo de rotação de culturas ocorre, como o próprio nome sugere, por periódicas mudanças no cultivo 

das espécies vegetais ao longo do tempo na mesma área cultivada, preferencialmente com culturas de sistemas 

radiculares diferentes, pois o resíduo deixado pela espécie atual será positivo em termos nutricionais a próxima 

cultura (GONÇALVES, et al. 2007).  

 Segundo Arnhold et al. (2016), os principais benefícios da rotação de culturas, relacionadas na tabela 3, 

podem ser:  
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Tabela 3: Vantagens do uso da rotação de culturas 

Aumentar a produtividade das culturas envolvidas 

Diversificação de renda ao produtor 

Melhora na qualidade do solo 

Vivacidade da camada protetora do solo 

Combate de plantas invasoras 

Diminuição de perdas por lixiviação de nutrientes 

Fonte: Arnhold et al., 2016 

 Nakao et al. (2017) utilizaram em um local do município de Jales a rotação de culturas, e observaram que 

essa prática permitiu utilizar áreas com declividade de até 15%, com perda de solo de 9,1 Mg há-1ano-1, dentro da 

faixa de tolerância. 

 No que se refere à conservação das nascentes observou-se que no local estudado as nascentes estão sujeitas à 

adversidades que podem comprometer sua conservação, uma vez que uma parte delas não está em local 

protegido, como estabelece o Código Florestal (Lei nº 12.651/2012) para área de preservação permanente, em 

seu art. 4º, inciso IV, “as áreas no entorno das nascentes e dos olhos d'água perenes, qualquer que seja sua 

situação topográfica, no raio mínimo de 50 (cinquenta) metros”.  

 Foram plantadas algumas unidades de eucalipto (Eucalyptus), conforme pode-se observar na figura 8, que 

segundo o gerente do local, proporcionaram o aumento da vazão e a intermitência no fluxo das nascentes mais 

próximas, auxiliando amplamente no processo de conservação das mesmas. 

 Segundo Fellipe (2009), a ocupação, degradação e destruição das nascentes são problemas recorrentes no 

Brasil. Pinto et al. (2017), afirma que as nascentes podem ser seriamente impactadas com o desmatamento pela 

substituição por cultivos, uso contínuo de defensivos agrícolas e pela fragmentação florestal.   

CONCLUSÕES 

 As variáveis que determinam a degradação do solo e da água são muitas, além de apresentarem-se um nível 

complexo de entendimento, visto que são produtos das interações do regime de chuva, da inclinação do terreno, 

do manejo e uso do solo e da água, das práticas conservacionistas, das propriedades do solo, da característica da 

bacia hidrográfica, da erodibilidade e erosividade, entre outros fatores que podem ser inseridos nesse contexto.  

 Por isso, especificamente nessa área, algumas práticas de conservação do solo e da água tornaram-se 

fundamentais frente à manutenção da qualidade, aliando a recuperação de algumas nascentes da microbacia e o 

melhor aproveitamento do solo no processo produtivo do café. Ainda assim, muitos compostos são utilizados 

nessa cafeicultura que podem causar riscos, à longo prazo, na saúde dos envolvidos na lavoura e nos demais 

moradores da localidade.   
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RESUMO 

O presente artigo apresenta alguns resultados iniciais da pesquisa de Mestrado em Geografia, que se encontra em 

andamento, e que busca compreender e mensurar as relações que se estabelecem entre uma área protegida e 

preservada e a resultante qualidade das águas de um córrego urbano, localizado em Juiz de Fora/MG. Por sua 

localização, no baixo curso do Ribeirão das Rosas e por suas características diferenciadas – baixa densidade de 

ocupação humana e usos restritos – a Remonta, área pertencente ao Exército Brasileiro, tende a desempenhar um 

importante papel de melhoria dos padrões de qualidade das águas desse ribeirão. São apresentados alguns 

resultados preliminares, referentes aos parâmetros OD (Oxigênio Dissolvido), DBO (Demanda Bioquímica de 

Oxigênio) e E. Coli, avaliados a partir de amostras representativas de quatro pontos diferentes do curso d’água. 

Os primeiros resultados apontam para uma melhoria da qualidade das águas do ribeirão, em direção à sua foz no 

Rio Paraibuna, fato que está associado à presença das favoráveis características da Remonta, que funciona como 

uma zona de descontinuidade do processo urbano de Juiz de Fora.   

 

1) INTRODUÇÃO 

O presente artigo apresenta alguns resultados da pesquisa que vem sendo desenvolvida, desde 2017, junto ao 

Curso de Mestrado em Geografia, da Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF), e que tem como escopo 

principal o estudo das relações que se estabelecem entre uso, ocupação e cobertura do solo e a resultante 

qualidade das águas de um curso d’água urbano, tendo como recorte territorial a área de propriedade do Exército 

Brasileiro, popularmente tratada como Remonta, localizada em Juiz de Fora/MG, e que abriga o Centro de 

Educação Ambiental e Cultura do Exército Brasileiro (CEAC/JF). 

Essa área, como já apresentado por Gaio e Machado (2017) desempenha um papel estratégico no processo de 

urbanização da cidade, tendo sido qualificada no Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano de Juiz de Fora 

(PJF, 2004, p.104) como uma área “que provoca uma descontinuidade no crescimento da cidade”, ou seja, uma 

área que interrompe a contigüidade do processo urbano, e que, por isso, implica numa sensível melhoria da 

qualidade ambiental. Por se tratar de uma área com inúmeras especificidades não pode ser perfeitamente 

enquadrada em nenhuma das atuais categorias de Unidade de Conservação (embora desempenhe um importante 

papel ambiental), razão pela qual é tratada, nesse trabalho, como uma “Zona de Descontinuidade Urbana”, como 

assim proposto por Gaio e Machado (2017). No Plano Diretor Participativo de 2015 (PJF, 2016), continua sendo 

tratada como área de descontinuidade urbana, mas é sugerida sua classificação como Unidade de Proteção e 

Incremento Ambiental II – (UPIA-II), ou seja, “áreas cobertas por fragmentos da mata atlântica, destinadas à 

proteção de ecossistemas naturais, devendo o seu território ser transformado em Unidade de Conservação” (PJF, 

2016). 

A Remonta localiza-se no eixo de expansão norte da cidade (PJF, 2004), funcionando, ao mesmo tempo, 

como direcionador (indutor) da mancha urbana, e como um limitador à sua expansão (TASCA, 2010). Como 

pertence ao Exército Brasileiro essa área tem se mantido praticamente intacta, desempenhando importante 

função ambiental, sobretudo em relação à vazão e à qualidade das águas do Ribeirão das Rosas, curso d’água 

afluente da margem esquerda do Rio Paraibuna, e que corta a área na extensão de seu baixo curso (Figura 1). 

 

 



 
 

Figura 1: Localização da área de pesquisa e dos pontos de coleta de amostras 

 

1.1) A ocupação urbana de Juiz de Fora e as especificidades da Bacia Hidrográfica do Ribeirão das Rosas 

O processo de ocupação humana de Juiz de Fora, responsável pelo seu atual ordenamento territorial urbano, 

reflete uma grande vinculação com seus cursos d’água. Guia da ocupação regional, o Rio Paraibuna se constituiu 

no principal vetor de ocupação, desde os tempos do Caminho Novo, no século XVIII. Na medida de seu 

crescimento deu-se a ocupação seguindo os vales secundários, de seus principais afluentes, sempre a partir do 

baixo curso, onde se assentam as planícies aluviais, ambientes mais planos e que demandam menores esforços de 

ocupação. Posteriormente, com o esgotamento físico dessas áreas, o processo se orientou para a parte montante 

dessas bacias afluentes, ocupando as áreas de encostas mais íngremes e de maiores declividades, com maiores 

restrições ao processo de ocupação. 

A afirmação de Porto et. al. (1993, p.809) de que “a ocupação da bacia hidrográfica tende a ocorrer no 

sentido de jusante para montante, devido às características do relevo”, embora seja discutível, parece se aplicar 

muito bem ao caso de Juiz de Fora. 

Sendo assim é fácil compreender que essa situação leva a uma constante diminuição da qualidade das águas 

dos córregos urbanos em direção à foz, ou seja, de montante para jusante, em razão de esse último trecho receber 

todos os efluentes produzidos na bacia de contribuição. 

Contudo, é exatamente em relação a esse modelo geral que surge a maior especificidade da bacia 

hidrográfica do Ribeirão das Rosas, que abriga grande parte da Remonta. No caso específico dessa bacia, a 

ocupação está concentrada no alto e médio curso, apresentando grande diversidade de usos urbanos e intensa 

ocupação do solo e, por conseqüência, elevada produção de efluentes. Seu baixo curso, entretanto, é 

caracterizado exatamente pela presença da Remonta, área pertencente ao Exército Brasileiro, onde predominam a 

baixa densidade de ocupação humana, usos com características mais rurais e cobertura vegetal expressiva, sendo 

baixíssima a produção de efluentes. 

Essa situação confere ao Ribeirão das Rosas uma característica diferenciada quando comparado aos demais 

córregos urbanos de Juiz de Fora, que apresentam a população majoritariamente concentrada no baixo curso, o 



 
que propicia, via de regra, uma constante deterioração da qualidade das águas dos córregos urbanos em direção à 

foz, como já demonstrado por várias pesquisas (LATUF, 2003; COELHO, 2008; MACHADO, 2010, 2016). 

O Ribeirão das Rosas apresenta conformação oposta, pois seu baixo curso é caracterizado pela redução da 

introdução de cargas orgânicas provenientes de efluentes domésticos, pela presença de uma densa cobertura 

vegetal, por trechos encachoeirados, pela baixa densidade de ocupação e por usos do solo mais relacionados à 

conservação ambiental. Esse conjunto de circunstâncias transforma esse trecho da bacia, atualmente ocupado 

pela Remonta, em uma área muito propícia ao refinamento das pesquisas relacionadas ao estudo do papel que 

desempenha como agente de melhoria da qualidade ambiental da cidade, e em especial, das águas desse ribeirão. 

Dessa forma, o objetivo principal dessa pesquisa é verificar se (como e quanto) ocorre à influência da área da 

Remonta (pelas características já descritas) na qualidade das águas do Ribeirão das Rosas, a partir da avaliação 

dos parâmetros Turbidez, Fósforo, Nitrogênio, Oxigênio Dissolvido (OD), Demanda Bioquímica de Oxigênio 

(DBO), Demanda Química de Oxigênio (DQO) e Escherichia coli.. Para tanto foram selecionados 4 pontos de 

amostragem distintos, desde sua entrada até sua saída da área da Remonta (Figura 1), onde foram realizadas (até 

o momento) três coletas de água. 

 

1.2) Questão Ambiental e Qualidade da Água 

As preocupações relacionadas à questão ambiental tiveram início na década de 1970 e assumiram proporções 

ainda maiores nesse século, em virtude dos efeitos visíveis dos desequilíbrios provocados pelas ações antrópicas. 

A urbanização acelerada, ocorrida após a segunda metade do século XX, gerou nas cidades, especialmente de 

países periféricos, diversos problemas ambientais, dentre os quais se podem citar a crescente demanda por 

recursos hídricos e seu progressivo mal uso, o que reforça a preocupação com sua qualidade. A água doce é um 

recurso natural limitado, cuja qualidade vem sendo comprometida devido ao aumento da população e à ausência 

de políticas específicas voltadas para a sua conservação. Juiz de Fora não foge a essa regra geral. Com ausência 

de políticas integradas e eficientes na transformação do espaço urbano, a cidade vem apresentando problemas 

relacionados à ocupação desordenada.  

Machado (2016) afirma que as relações entre urbanização e recursos hídricos têm sido marcadas pelo 

insucesso, com prejuízos significativos para as águas urbanas, o que, de maneira geral, atinge a toda 

coletividade, uma vez que a degradação dos rios constitui um elevado preço a ser pago em razão de um modelo 

de crescimento urbano descomprometido com o meio ambiente. Tal crescimento, acompanhado de uma 

ocupação inapropriada das bacias hidrográficas dos mananciais destinados ao abastecimento público, contribui 

para a alteração do regime hídrico e redução da qualidade das águas. Assim, tem-se que, quanto maior a 

demanda, maior o consumo de água, e com isso, maior produção de efluentes que, em última instância, 

deterioram sua qualidade e comprometem seu potencial de uso a jusante (ANDREOLI et. al., 2003). 

As atividades desenvolvidas nas cidades são responsáveis pela produção de inúmeros e diferenciados 

efluentes, industriais e domésticos, sob as formas líquida, gasosa ou sólida. Os esgotos domésticos, em especial, 

“constituem uma grande fonte de poluição dos rios urbanos, devido ao baixo índice de tratamento no Brasil” 

(FINOTTI et. al., 2009, p.48). 

Segundo Farias (2006), os conceitos de qualidade da água e poluição estão comumente interligados. Porém, a 

qualidade da água reflete sua composição quando afetada por causas naturais e/ou por atividades antropogênicas. 

A poluição, entretanto, decorre de uma mudança na qualidade física, química ou biológica do ar, água ou solo, 

causada pelo homem e que pode se tornar prejudicial aos seus usos (BRANCO et. al., 1991). 

De acordo com Tucci (1999), já algum tempo associa-se a urbanização à poluição dos corpos d’água devido 

ao lançamento de esgotos domésticos e industriais sem tratamento. Bollmann (2003) argumenta que, mais 

recentemente, percebeu-se que parte dessa poluição em áreas urbanas também tem origem no escoamento 

superficial das águas das chuvas, sobre áreas impermeáveis e em redes de drenagem. Tucci (1999) afirma que os 

impactos sobre a qualidade da água decorrem das seguintes situações: poluição existente no ar que se precipita 

junto com a água; lavagem das superfícies urbanas contaminadas com diferentes componentes orgânicos e 

metais; resíduos sólidos representados por sedimentos erodidos pelo aumento da vazão (velocidade do 

escoamento); lixo urbano depositado ou transportado para a rede de drenagem; e esgoto que não sendo coletado, 

escoa através do sistema de drenagem. 



 
A magnitude do impacto causado pela urbanização nas comunidades aquáticas depende de fatores como o 

estado do corpo d’água receptor antes do lançamento, sua capacidade assimiladora, e ainda, da quantidade e 

distribuição das chuvas, uso do solo na bacia, tipo e quantidade de poluentes arrastados (BOLLMANN, 2003, p. 

273). 

Von Sperling (2014) enumera os seguintes principais agentes poluidores das águas: sólidos em suspensão, 

matéria orgânica biodegradável, nutrientes, organismos patogênicos, matéria orgânica não biodegradável, metais 

e sólidos orgânicos dissolvidos. Estes potenciais poluentes são advindos tanto de áreas urbanas como de áreas 

rurais e são, frequentemente, originários de fontes como os esgotos domésticos, despejos industriais, efluentes 

agrícolas e de criação de animais, além do escoamento superficial. Segundo esse mesmo autor, existem duas 

formas dos poluentes atingirem um corpo d’água: Poluição pontual (quando os poluentes atingem o corpo 

d’água de forma concentrada no espaço, como a descarga em um rio de um emissário transportando os esgotos 

de uma comunidade); Poluição difusa (poluentes que adentram o corpo d’água, distribuídos ao longo de sua 

extensão, como a poluição veiculada pela drenagem pluvial, descarregada no corpo d’água de forma distribuída, 

e não concentrada em um único ponto). 

No Brasil, o Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA), por meio da Resolução Nº 357, de 17 de 

março de 2005, estabeleceu níveis de qualidade para as águas, de modo a assegurar o uso das águas doces, 

salinas e salobras. Segundo o Artigo 9º, da Lei Nº 9.433, de 8 de janeiro de 1997, o enquadramento dos corpos 

d’água em classes, visa assegurar às águas qualidade compatível com os usos mais exigentes a que forem 

destinadas, bem como diminuir os custos de combate à poluição hídrica, mediante ações preventivas 

permanentes. 

Segundo a citada Resolução CONAMA 357, as águas do território nacional são classificadas de acordo com 

a sua salinidade, em águas doces (salinidade inferior ou igual a 0,5‰), salobras (salinidade entre 0,5‰ e 30‰) e 

salinas (salinidade superior a 30‰). Para as águas doces, a Resolução prevê cinco classes: Especial, classe 1, 

classe 2, classe 3 e classe 4.  

O Conselho Estadual de Política Ambiental (COPAM/MG) e o Conselho Estadual de Recursos Hídricos 

(CERH/MG), em consonância à regulamentação da Política Estadual de Recursos Hídricos, estabeleceram 

a Deliberação Normativa Conjunta 01, de 05 de maio de 2008, que dispõe sobre a classificação e diretrizes 

ambientais para o enquadramento dos corpos d’água superficiais de domínio de Minas Gerais. 

 

1.3) Parâmetros de Qualidade da Água 

Muitos parâmetros físicos, químicos e biológicos são utilizados para monitorar a qualidade das águas. Estes 

parâmetros são fundamentais para classificar e enquadrar os corpos d’água de acordo com as classes de 

qualidade e os padrões de potabilidade, indicando os impactos gerados pela inadequada gestão dos recursos 

hídricos (ANA, 2018). 

A compreensão dos efeitos da poluição hídrica, resultantes da exposição a diversos tipos de poluentes, é um 

grande desafio. Os ecossistemas aquáticos são os principais receptores de misturas de poluentes oriundos da 

produção doméstica, industrial e agropecuária. 

Aqui são destacados três parâmetros, considerados significativos para avaliar a hipótese, já apresentada, 

dessa pesquisa.  

Oxigênio Dissolvido (OD): o oxigênio dissolvido é vital para muitas espécies de vida aquática. As águas 

poluídas por esgotos apresentam baixa concentração de oxigênio dissolvido, pois o mesmo é consumido no 

processo de decomposição da matéria orgânica. Geralmente, o oxigênio dissolvido se reduz ou desaparece, 

quando a água recebe grandes quantidades de substâncias orgânicas biodegradáveis como, por exemplo, o esgoto 

doméstico. Caso o oxigênio seja totalmente consumido, formam-se condições anaeróbias (ausência de oxigênio), 

com geração de maus odores (VON SPERLING, 2014). Por outro lado, as águas limpas tendem a apresentar 

concentrações de oxigênio dissolvido mais elevadas, geralmente superiores a 5 mg/l, exceto se ocorrerem 

condições naturais que causem baixos valores deste parâmetro (ANA, 2018). O oxigênio dissolvido é o 

parâmetro mais importante para expressar a qualidade de um ambiente hídrico e a caracterização dos efeitos da 

poluição das águas por despejos orgânicos (VON SPERLING, 2014). 

Demanda Bioquímica de Oxigênio (DBO): de acordo com a CETESB (2016), a DBO de uma água é a 

quantidade de oxigênio necessária para oxidar a matéria orgânica por decomposição microbiana aeróbia para 



 
uma forma inorgânica estável. A DBO é normalmente considerada como a quantidade de oxigênio consumido 

durante um determinado período de tempo, numa temperatura de incubação específica. Um período de tempo de 

5 dias, numa temperatura de incubação de 20°C é freqüentemente usado e referida como DBO5,20. Os aumentos 

de DBO, num corpo d’água, são provocados por despejos de origem predominantemente orgânica. A presença 

de um alto teor de matéria orgânica pode induzir ao completo esgotamento do oxigênio na água, provocando o 

desaparecimento de peixes e outras formas de vida aquática.  

Um elevado valor da DBO pode indicar um incremento da microflora presente e interferir no equilíbrio da 

vida aquática, além de produzir sabores e odores desagradáveis e, ainda, poder obstruir os filtros de areia 

utilizados nas estações de tratamento de água. 

Escherichia coli (E. coli): é a principal bactéria do subgrupo dos coliformes termotolerantes, sendo de origem 

exclusivamente fecal. Está presente em número elevado nas fezes humanas e de animais homeotérmicos e é 

raramente detectada na ausência de poluição fecal. É considerado o indicador mais adequado de contaminação 

fecal em águas doces (CETESB, 2016). 

 

2) MATERIAS E MÉTODOS 

Destaca-se, inicialmente, que de acordo com a Deliberação Normativa COPAM 16, de 24 de setembro de 

1996, o Ribeirão das Rosas se enquadra como curso d’água de Classe 1, e sendo assim, os parâmetros avaliados 

nessa pesquisa serão correlacionados aos padrões estabelecidos para essa classe. 

Foram eleitos quatro pontos de monitoramento quali-quantitativo do Ribeirão das Rosas (Quadro 1), que 

representam adequadamente as características gerais desse corpo hídrico, além de também ter sido levado em 

consideração a acessibilidade aos locais escolhidos. 

 

Quadro 1 - Pontos de monitoramento das águas do Ribeirão das Rosas 

Ponto de coleta (Figura 1) Localização (Lat/Long) Altitude (m) 

1 21º42.330” S /43º21.904” W 772 

2 21º42.501” S /43º23.037” W 721 

3 21º42.757” S /43º22.991” W 720 

4 21º42.984” S /43º23.289” W 719 

 

P1: Ponto de entrada do ribeirão na área militar da Remonta. Nesse ponto suas águas transportam todos os 

efluentes gerados (e não tratados) nos bairros localizados à montante, com elevada concentração de matéria 

orgânica (Figura 2).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Figura 2 – Primeiro ponto de coleta de água no Ribeirão das Rosas (entrada na área do Exército) 

Data: 14/08/2017. Autor: Geisa Dias Gaio 

 

 

P2: Localizado à jusante do primeiro ponto, em local onde as águas do ribeirão se mostram mais oxigenadas, 

em razão do trecho encachoeirado que atravessa (Figura 3), o que aumenta a velocidade das águas e a adição de 

oxigênio atmosférico. Soma-se a essa situação, nesse trajeto, a presença de uma grande cobertura vegetal, o 

aumento da vazão, em razão da grande quantidade de afluentes e a diminuição da introdução de matéria 

orgânica. Todas essas características tendem a promover a melhoria da qualidade do corpo hídrico. 

 

Figura 3 – Parte do trecho encachoeirado entre os pontos 1 e 2. 

Data: 14/08/2017. Autor: Geisa Dias Gaio 

 

 

P3: Este ponto localiza-se à jusante do encontro do Ribeirão das Rosas com um tributário que vem do bairro 

Granjas Bethânia, trazendo os afluentes domésticos ali gerados (Figura 4). O local foi escolhido para avaliar a 

interferência desse tributário na qualidade das águas do Ribeirão das Rosas. Por não apresentar diferença 

significativa de altimetria entre os pontos 2 e 3, não há tendência de aumento na oxigenação natural do corpo 

hídrico nesse trecho. 



 
Figura 4 – Terceiro ponto de coleta no Ribeirão das Rosas 

Data: 14/08/2017. Autor: Geisa Dias Gaio 

 

 

P4: Ponto localizado próximo à foz do Ribeirão das Rosas, na saída da área da Remonta, onde a água escoa 

com baixa velocidade devido à pequena declividade do leito (Figura 5). Observa-se uma tonalidade bem mais 

clara se comparado ao ponto 1 (entrada na área militar). 

 

Figura 5 – Quarto ponto de coleta no Ribeirão das Rosas 

Data: 27/11/2017. Autor: Geisa Dias Gaio 

 

 

A coleta das amostras de água do Ribeirão das Rosas (bem como as análises laboratoriais) está sendo 

realizada, trimestralmente, pela Companhia de Saneamento Municipal (CESAMA), desde o mês de agosto de 

2017 e deverá se estender até maio de 2018. Essa opção busca abarcar duas coletas no período mais seco (agosto 

e maio) e duas coletas no período chuvoso (novembro e fevereiro), quando são avaliados os parâmetros OD, 

DBO e E.Coli. 

Concomitante às amostragens realizadas pela CESAMA, estamos realizando, paralelamente, a análise do 

Oxigênio Dissolvido (OD), através da Sonda multiparamétrica YSI Professional, gentilmente cedida pelo 



 
NAGEA/UFJF (Núcleo de Análise Geo Ambintal/UFJF). Para esse parâmetro, a coleta está sendo realizada 

mensalmente, desde o mês de outubro de 2017 e será estendida até o mês de Julho/2018, totalizando 10 coletas.  

 

3) RESULTADOS E DISCUSSÕES 

Os resultados iniciais dessa pesquisa confirmam e corroboram com os pressupostos já conhecidos, que 

envolvem as relações entre cobertura vegetal, uso do solo e qualidade das águas. À redução da intensidade de 

usos, da densidade de ocupação humana (e da consequente geração de efluentes orgânicos) e da presença de 

matas corresponde uma significativa melhoria da qualidade das águas do Ribeirão das Rosas. Os resultados até 

aqui alcançados permitem verificar a consolidação de algumas importantes tendências, como pode ser avaliado 

pelos dados da Tabela 1, que apresenta o comportamento dos parâmetros OD, DBO e E.Coli, relativos à 

campanha realizada em fevereiro de 2018. Em razão das características da Remonta, os valores do OD 

atravessam a área com índices significativamente melhores que aquele da entrada (P1). O aumento significativo 

entre os pontos 1 e 2 decorre, em grande medida, do trecho encachoeirado que aí se encontra. Da mesma forma, 

a pequena redução que ocorre a partir do ponto 3, reflete a entrada de matéria orgânica introduzida pelo afluente 

que vem do bairro Granjas Bethânia, embora os valores continuem superiores aos do ponto 1. A DBO tem 

comportamento similar. O pior índice encontra-se na entrada da Remonta (P1), mas em razão dos processos de 

reoxigenação e da sensível diminuição da introdução de matéria orgânica, os valores tendem a ser menores nos 

pontos seguintes, especialmente no ponto 2. A E. Coli, embora apresente valores elevados em todo percurso do 

ribeirão (e acima dos padrões máximos estabelecidos), mostra tendência similar, de diminuição dos valores à 

medida que se caminha em direção à jusante. Dessa forma, a partir dos dados até aqui levantados, pode-se dizer 

que o comportamento da qualidade das águas do Ribeirão das Rosas, se dá de maneira oposta aos dos demais 

cursos d’água urbanos, pois há uma tendência de melhoria em direção a jusante, confirmando a hipótese inicial 

da pesquisa.  

 

Tabela 1 – Resultados da terceira coleta, realizada em fevereiro/2018 

Parâmetros Padrões* P 1 P 2 P 3 P 4 

DBO (mg/l O2) ≤ 3 32,3 < 12,0 18,9 14,6 

E.coli (ufc/ml) 
≤200 NMP. 100ml

-1
 

3,4 x 10
5 

 
5,5 x 10

4 

 

4,9 x 10
4 

 

4,0 x 10
4 

 

OD (mg/ml O2) ≥6 mg/l O2 4,23 6,04 5,44 5,17 

*Padrões estabelecidos pela Resolução Conama 357/2005 para Classe 1 

 

4) CONSIDERAÇÔES FINAIS 

 

Os resultados preliminares dessa pesquisa apontam para algumas tendências, assim como permitem tecer 

algumas considerações relativas ao processo de urbanização local. Há uma tendência de melhoria da qualidade 

das águas do Ribeirão das Rosas, em direção à sua foz, como resultado da presença da área da Remonta e suas 

características favoráveis, como pode ser observado pelos dados apresentados na tabela 1. Contudo, é oportuno 

atentar-se para o fato de que, exceção feita ao parâmetro OD, que tem expressivo aumento no segundo ponto de 

coleta, os demais parâmetros avaliados, embora melhores, continuam não atendendo aos limites estabelecidos 

para a Classe 1, na qual se enquadra o Ribeirão das Rosas, demonstrando, de um lado, a importância da 

manutenção de áreas protegidas para a melhoria da qualidade ambiental, e de outro lado, o grande e negativo 

impacto causado pelas atividades humanas em áreas urbanas, geradoras de efluentes diversos e não tratados. 

O processo de urbanização das cidades brasileiras deveria ser conduzido de outra maneira, de forma a tratar 

as águas como elementos fundamentais para a qualidade de vida da população. A lógica sanitarista-higienista 

baseada na eliminação de efluentes urbanos, de origem pluvial ou cloacal, o mais rápido possível em direção à 

jusante, não tem se mostrado adequada. A inexistência de processos de tratamento dos efluentes, ou os elevados 

gastos com redes coletoras para conduzir os esgotos, cada vez mais longe, para serem tratados nas “big” ETEs; 

as inundações; as inúmeras doenças de veiculação hídrica, causadas pelo contato direto ou indireto, além dos 

aspectos estéticos, são alguns motivos para se repensar essa ordem. O caso do Ribeirão das Rosas constitui bom 

exemplo de uma nova possibilidade, visto que a restrição de usos e ocupação – nesse caso, por se tratar de uma 

área militar – poderia se tornar uma política de valorização dos recursos hídricos com retorno para toda a 

sociedade. 



 
Exemplos como os ‘Best Management Practices (BMP)’, que se constitui num método de planejamento que 

considera toda a extensão da bacia; o ‘Low Impact Development (LID)’, também chamado de Desenvolvimento 

Urbano de Baixo Impacto ou “impacto zero”; o ‘soft engineering’ ou ‘engenharia flexïvel’, que tem como base 

uma incorporação biológica, que trata as águas urbanas pelo processo de fitorremediação, constituem algumas 

práticas sustentáveis que poderiam ser adotadas pelas cidades brasileiras. 
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RESUMO 

Um dos atuais desafios dos gestores ambientais é tentar mitigar os impactos ambientais causados pelas 

mudanças do uso e ocupação do solo em áreas urbanas. Tais mudanças afetam diretamente o comportamento 

hidrológico em bacias hidrográficas. Uma das principais alterações corresponde ao aumento do escoamento 

superficial, causado pelas impermeabilizações que sobrecarrega os sistemas de drenagem urbana. Com o 

advento do Programa de Reestruturação e Expansão das Universidades (REUNI) a Universidade Federal de 

Juiz de Fora (UFJF) passou a agregar novos cursos superiores em várias áreas do conhecimento. Em face 

disso, passou-se a demandar novos espaços para atender a essa expansão, diminuindo assim as áreas verdes 

que desempenham um papel fundamental na infiltração de volumes das águas. Desta forma, este trabalho tem 

por objetivo analisar as modificações do uso e ocupação do solo na bacia hidrográfica urbana da UFJF, antes 

e após a sua expansão ocasionada com advento do REUNI; comparar as mudanças de cobertura do solo 

ocorridas no ano de 2005 e no ano de 2015; apresentar um diagnóstico da situação do uso e ocupação do solo 

e os impactos sobre o escoamento superficial em virtude da expansão da Universidade e simular um cenário 

fictício de uso e ocupação do solo priorizando adequada pavimentação e reflorestamento de algumas áreas da 

UFJF. Para tanto, neste trabalho duas imagens do Google Earth foram utilizadas, uma datada de 2005 e uma 

de 2015 para delimitar e caracterizar a ocupação do solo da bacia. O método SCS Curve Number foi 

empregado para construção de hidrogramas unitários sintéticos que tem por finalidade representar o 

comportamento das vazões de chuva escoada. Os resultados apontam para um aumento de 92% do 

escoamento superficial na bacia. O cenário hipotético analisado configurou em uma diminuição de 50% do 

escoamento superficial se comparado ao cenário de 2015, enfatizando a necessidade de um planejamento do 

uso e ocupação do solo. Além disso, verifica-se a importância dos planos diretores como norteadores da 

construção dos espaços urbanos, dentre eles, os campi de instituições públicas de ensino. 

 

Palavras chave: Bacias hidrográficas urbanas, hidrogramas unitários e mudanças no uso do solo. 
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INTRODUÇÃO 

Há cinco décadas, o Brasil deixou de ser predominantemente agrário e se transformou em país urbano 

(Dourado, 1997). O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) afirma que mais de 80% da 

população brasileira vive nas cidades (IBGE, 2010). Não obstante, este processo de urbanização deixou 

problemas e sequelas para o presente e para o futuro das nossas cidades. Atualmente, um dos principais 

desafios é tentar interromper o processo de degradação ambiental nos centros urbanos (Dourado, 1997).  

Este processo de urbanização, sem planejamento, tem exercido grande pressão sobre as bacias 

hidrográficas provocando constantes alterações sobre o uso e ocupação do solo, afetando consequentemente a 

qualidade e a quantidade dos recursos hídricos das cidades. 

Vale ressaltar que a retirada da cobertura vegetal e o crescimento urbano têm acarretado mudanças nos 

padrões de uso e ocupação das bacias hidrográficas, afetando o ciclo hidrológico das mesmas (Tucci, 2007; 

Heller e Pádua, 2006; Setti et al., 2001).  

Uma das fases mais afetadas do ciclo hidrológico é o escoamento superficial. O processo de 

impermeabilização do solo compromete a infiltração das águas das chuvas, aumentando o escoamento 

superficial (Menezes, 2010 e Tucci, 1997). 

Os métodos hidrológicos de análise de escoamento superficial são precursores no auxílio da avaliação das 

consequências sobre a drenagem urbana em virtude do uso e ocupação do solo sem planejamento. Com a 

ajuda de softwares e imagens de satélite, estes métodos tornam possíveis examinar cenários e simular eventos 

hidrológicos (Decina, 2012). 

A Universidade Federal de Juiz de Fora – UFJF, local escolhido para este estudo, aderiu ao REUNI em 

outubro de 2007. O projeto de expansão contemplou o período de 2008 – 2012, estendendo-se até o ano de 

2015 com obras de infraestrutura. O projeto integrava a construção de salas de aula, bibliotecas, laboratórios, 

estacionamentos e a aquisição de equipamentos, ampliando todas as áreas do conhecimento (UFJF, 2007). 

Após o REUNI, cerca de 27.600 pessoas circulam pelo campus todos os dias, correspondendo a uma 

população maior do que 91% dos 142 municípios da Zona da Mata Mineira, onde encontra-se a instituição. 

(Oliveira, 2008). 

Neste sentido, este trabalho propõe o emprego de um método de transformação chuva-vazão denominado 

Soil Conservation Service – Curve Number (SCS Curve Number), a fim de analisar as consequências do uso 

e ocupação do solo sobre o sistema de drenagem da bacia hidrográfica urbana da UFJF - Campus JF. Através 

da análise de dois cenários (2005 e 2015) de uso e ocupação do solo, procurou-se averiguar o aumento do 

escoamento superficial sobre a bacia em virtude da expansão da infraestrutura da Universidade. Ao analisar 

um cenário fictício, procurou-se verificar quais seriam as consequências, caso medidas menos impactantes 

fossem adotadas no processo de expansão da Universidade. 

 

MATERIAIS E MÉTODOS 

A bacia hidrográfica urbana UFJF – campus JF, possui uma área de 0,94 km², situa-se na Zona da Mata 

Mineira, na região oeste do município de Juiz de Fora (Figura 1). 
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Figura 1: Carta Índice da bacia hidrográfica da UFJF - campus JF. 

 
 

Para a delimitação da bacia hidrográfica, foi utilizado uma base de dados vetoriais de curvas de nível de 

1m do município de Juiz de Fora. Utilizou-se a base de dados de curva de nível para gerar um Modelo Digital 

de Elevação (MDE) do terreno da Universidade no Software Arcgis, concomitante utilizou-se a foz do Lago 

dos Manacás como exutório da bacia da universidade. Com estes parâmetros acertados, pôde-se delimitar a 

bacia hidrográfica da UFJF – campus JF, conforme está ilustrada na Figura 2. 

 

Figura 2: Bacia hidrográfica da UFJF – Campus JF. 

 

O processo de delimitação do uso e ocupação do solo foi realizado através de duas imagens do Software 

Google Earth, uma datada de 17 de outubro de 2005 e uma de 09 de junho de 2015. Compararam-se as 

modificações do uso e ocupação do solo ocorridas neste período em virtude das obras do REUNI. A 

delimitação ocorreu, utilizando a bacia gerada através do MDE. Em seguida, compararam-se as imagens de 

2005 e 2015. As áreas para os dois períodos foram calculadas e classificadas em função do uso e da ocupação 

do solo (Figuras 3 e 4).  
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As atribuições das classes de uso do solo foram baseadas na metodologia do SCS (USDA, 1986) e estão 

reunidas no Quadro 1 para a bacia em estudo. O solo da bacia é do tipo Latossolo Vermelho-Amarelo e de 

acordo com o método SCS Curve Number, este se enquadra no grupo hidrológico de solo C, ou seja, solos 

que geram escoamento superficial acima da média e com capacidade de infiltração abaixo da média, 

contendo porcentagem considerável de argila e pouco profundo. 

Figura 3: Uso do solo em 2005.                                                            Figura 4: Uso do solo em 2015. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quadro 1: Classes do uso do solo segundo USDA (1986). 

Classe de Uso do solo Condição 

Pasto, gramado ou pastagem 

Precário: <50% de cobertura de solo ou fortemente pastoreado, sem 

cobertura de camadas de matéria vegetal. Razoável: 50% a 75% de 

cobertura de solo e não fortemente pastoreado. Boa:>75% de 

cobertura de solo e pouco ou apenas ocasionalmente pastoreado. 

Bosque combinação com grama Áreas com cobertura de 50% de bosque e 50% de grama (pasto). 

Bosques 

Precário: pequenas árvores e mato são destruídos por grande 

pastoreamento ou queimadas regulares. Razoável: bosques são 

pastoreados, mas não queimados, e em pouco de mato cobre o solo. 

Boa: bosques são protegidos de pastoreamento, e matos cobrem 

adequadamente o solo. 

Mata 
Precário: <50% de cobertura do solo. Razoável: 50% a 75% de 

cobertura do solo. Boa: >75% de cobertura do solo 

Cascalho Área coberta por lascas de pedras 

Pavimentação de asfalto e/ou concreto e 

edifícios 
Áreas impermeáveis 

Pavimentação intertravado Áreas pavimentadas com blocos de concreto encaixadas entre si 
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Um parâmetro importante para obtenção da vazão de projeto é o tempo de concentração tc. Sabe-se que 

existem várias equações empíricas que o determinam e vários fatores, tais como a área de drenagem, a 

declividade e a comprimento do talvegue principal da bacia, segundo Tomaz (2002) devem ser levados em 

consideração para escolher a melhor opção de equação a ser utilizada em um estudo hidrológico. O tempo de 

concentração da bacia hidrográfica da UFJF - Campus JF foi calculado através da equação de Kirpich 

(equação 2). Elaborada em 1940, esta equação é usualmente aplicada em pequenas bacias em área rural e em 

áreas de drenagem inferior a 0,80 km² (Tomaz, 2002). Foi verificado que apesar da área da bacia do Campus 

JF ser igual a 0,94 km², a equação também pode ser utilizada, pois, encontrou-se um tempo aceitável e dentro 

do previsto para estudos em bacias urbanas. Tanto o parâmetro comprimento do canal principal L quanto a 

declividade S independem de situações futuras. Segundo Akan (1993) apud Tomaz (2002), a equação de 

Kirpich deve ser multiplicada por 0,4 quando o escoamento superficial da bacia está sobre asfalto ou 

concreto, e, deve ser multiplicada por 0,2 quando o canal for de concreto revestido. Logo, neste trabalho, 

como o escoamento da bacia hidrográfica da UFJF - campus JF está sobre asfalto ou concreto em sua grande 

maioria de áreas, adotou-se pelo fator multiplicador 0,4 para a equação de Kirpich (equação 3).  

Para que fosse possível determinar os hidrogramas, e posteriormente calcular as vazões de pico, foi 

necessário calcular também a chuva de projeto. A equação (4) representa a curva IDF (intensidade-duração 

frequência) para a cidade de Juiz de Fora – MG (PJF, 2011), que relaciona a intensidade da chuva com o 

tempo de retorno e sua duração. No presente estudo, foram analisadas chuvas de projeto com período de 

retorno (T) de 10 anos, levando em consideração o estudo de uso e ocupação do solo para os anos de 2005 e 

de 2015, além de um cenário fictício, no qual foi simulado o uso e ocupação do solo considerando-se o tipo 

de pavimento e vegetação que favoreçam a infiltração e, por conseguinte a redução do escoamento 

superficial. Com o cálculo da intensidade de chuva e sua duração, obteve-se o volume total precipitado. 

Logo, para que haja a modelação das vazões escoadas, é necessária uma distribuição temporal do volume 

precipitado e para tanto, optou-se pelo uso do método dos blocos alternados para posteriormente determinar 

os hidrogramas.  

A metodologia dos blocos alternados distribui a precipitação ao longo do tempo, buscando uma situação 

crítica de precipitação. Baseia-se em uma precipitação pequena e média no início do tempo e precipitação 

alta próximo do final do tempo, com a geração de hidrogramas com grandes picos. Para o tempo de retorno 

escolhido e a equação de chuva de projeto, encontra-se a precipitação correspondente à sua duração, 

espaçadas pelo intervalo de tempo (Δt). Em seguida, calcula-se a precipitação acumulada e, posteriormente 

tem-se a reordenação da precipitação, em que a distribuição temporal de pico ocorre a 50%. Considera-se que 

a precipitação em cada intervalo de tempo é a diferença entre dois intervalos de tempo, obtendo assim a 

primeira versão do hidrograma. 

Na Figura 5 está ilustrado o fluxograma do hidrograma de projeto utilizado para determinar as vazões da 

bacia hidrográfica. 
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Figura 5: Fluxograma do Hidrograma de Projeto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RESULTADOS 

No Gráfico 1 está ilustrado uma comparação das classes de uso do solo do ano de 2005 e 2015:  

   

 

 

 

Escolha da bacia hidrográfica 

Cálculo da chuva de projeto – equação idf para 

Juiz de Fora: i =
3000,00∗𝑇0,173

(Δt+23,965)0,960
          (4)

 Reordenação pelo método dos 

blocos alternados 

Determinação da precipitação 

efetiva Pe:  

254
25400


CN

S                               

(5) 

                             

(6) 

Construção do hidrograma – 

Método do SCS 

Determinação da vazão de 

projeto 

 𝑡𝑐′ = 𝑡𝑐 ∗ 0,4      (3) Sim 

Não 

Cálculo da área da bacia 

hidrográfica 

Cálculo do comprimento de 

drenagem 

Cálculo do desnível 

Determinação do tipo de uso e 

ocupação da bacia hidrográfica 

Cálculo de   





 totalárea

CNaréa
CNmédio

     (1)             

Cálculo do tempo de concentração: 

385,0

77,0019,0

S

L
tc              (2) 

Ajuste? 
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Gráfico 1: Comparação das classes de uso do solo. 

 

Observa-se no Gráfico 1 que, com o advento da expansão da UFJF, em 2005, áreas que antes eram 

classificadas como pasto, grama ou pastagens e mato em boas condições (mais de 75% de cobertura vegetal) 

deram lugar a pavimentos e edifícios. Analisando as tabelas, infere-se que a pavimentação de asfalto ou 

concreto aumentou de 18,40% para 23,62%, assim como os edifícios, saltaram de 8,95% para 14,73%. Ou 

seja foi um aumento de 11% de impermeabilização do solo ao longo desses anos. Utilizou-se a equação (1) 

do fluxograma para encontrar o Curve Number médio (CNmédio) da bacia para os três cenários estudados: ano 

de 2005, obtendo um CNmédio igual a 78, ano de 2015 com um CNmédio igual a 82 e por fim o estudo de um 

cenário fictício com um CNmédio igual a 80. 

Nota-se que houve um aumento do parâmetro CN entre os anos estudados (2005 e 2015). Isso evidência 

que até mesmo em uma bacia pequena, as modificações do uso e ocupação do solo são relevantes.  

Para transformar a chuva em vazão, necessita-se do tempo de concentração. Para a bacia em estudo, foi 

encontrado um valor igual a 6 minutos, a partir da equação de Kirpich (equações 2 e 3). Que por sua vez, 

depende dos seguintes dados: declividade e extensão do talvegue principal, que correspondem a 6,49% e 

1.541 m, respectivamente. 

A fim de produzir os hidrogramas unitários sintéticos curvilíneos, primeiramente, produziu-se o 

hidrograma unitário sintético triangular da bacia. O hidrograma unitário triangular aproxima a relação de 

tempo e vazão com base no tempo de concentração e área da bacia. No Gráfico 2 está ilustrado o hidrograma 

unitário triangular com uma vazão máxima de 4,14m³/s. 

 

Gráfico 2: Comparação das classes de uso do solo. 
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O hidrograma unitário triangular foi utilizado para determinar os hidrogramas curvilíneos nos três 

cenários estudados. Através da convolução de dados de: tempo, de precipitação efetiva e dos dados de vazão 

do hidrograma triangular, pôde-se encontrar os hidrograma curvilíneos. Observa-se no gráfico 2 os 

hidrogramas encontrados para os cenários estudados, comparando os três cenários, a fim de expor as 

diferenças de vazões entre esses anos de estudos hidrológicos: 

Nota-se que as vazões para o ano de 2015 aumentaram em 92% se comparadas com as de 2005, o que é 

expressivo, demonstrando que as modificações de uso e ocupação do solo realmente foram impactantes para 

o escoamento superficial. Mesmo sendo uma bacia pequena, o escoamento da água superficial quase dobrou. 

Tal fato, evidencia a importância do planejamento do uso e ocupação do solo. Em contrapartida, o cenário 

fictício adotado exemplificou o que aconteceria com o escoamento superficial, se opções mais adequadas de 

planejamento urbano e construção civil fossem adotadas neste processo de expansão da universidade dentro 

da bacia. Neste cenário os pavimentos asfálticos e/ou de concreto são substituídos por pavimentos 

intertravados, áreas que antes eram pastos ou pastagens, passam a receber reflorestamento com árvores 

nativas da Mata Atlântica, transformando-se em bosques ou bosques combinados com grama em boas 

condições. São preservados os edifícios e os pavimentos asfálticos e/ou de concreto existentes desde 2005, 

assim como as novas estruturas dos edifícios construídos com a expansão da Universidade até 2015. O 

CNmédio encontrado igual 80 para a situação hipotética diminui em 2 pontos percentuais do cenário de 2015. 

Uma diferença expressiva do pico de vazão pode ser notado no Gráfico 3: 

 

Gráfico 3: Simulação hidrológica dos cenários estudados. 

 

 

Os resultados reforçam que o emprego de materiais menos impactantes de pavimentação, como pisos 

intertravados, assim como, o reflorestamento da bacia minimizam o aumento do escoamento superficial em 

virtude das ampliações ocorridas. As vazões de escoamento superficial diminuíram em 50% se comparadas 

com o cenário de 2015. Desta forma, passa a corresponder com um aumento de apenas 42% se comparadas 

com o cenário de 2005. Entretanto, pode-se ressaltar que outra medida como o aproveitamento das águas 

pluviais oriundas dos telhados reduziria mais ainda o pico do hidrograma, não somente na situação 

hipotética, mas também no cenário atual. 

Enfatiza-se que a Universidade foi construída sobre uma região com alta declividade, em que os cortes e 

aterramentos dos terrenos foram feitos sobre morros. Se tivesse sido adotado um planejamento do uso do solo 

quando decidiu-se ampliar o campus, haveria uma minimização dos efeitos sobre o escoamento superficial da 

bacia.  

Novas tecnologias na construção civil, poderiam ter sido utilizadas para se construir edifícios otimizados 

e integradores do espaço acadêmico, assim como a aplicabilidade de tecnologias inovadoras de pavimentação 

que garantem uma parcela de infiltração de água de chuva no solo. 
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Os resultados ainda reforçam a importância de um Plano Diretor Participativo para a UFJF, que contribua 

para o crescimento do campus, expressando a vontade coletiva de todas as esferas acadêmicas. Em que, se 

almeja construir um espaço democrático, com qualidade institucional, respeitando o meio ambiente, sendo 

integradora da cidade com o meio acadêmico e exemplo de planejamento do espaço urbano. 

Um Plano Diretor para as instituições de ensino pode proporcionar uma visão clara e objetiva de onde se 

deseja chegar com a construção do espaço acadêmico. Desta forma, conduz-se ao uso racional do espaço e 

dos recursos financeiros, unificando todas as faculdades, oferecendo uma estrutura básica de ensino e 

pesquisa a todos os cursos, ou seja, produz-se um plano que tem como ponto de referência todos os 

interessados. Sendo assim, ao introduzir um plano diretor, pode-se direcionar as diretrizes da instituição para 

a busca de um espaço urbano consolidado nos moldes do planejamento e uso coerente do espaço, mitigando 

os efeitos sobre a bacia hidrográfica. 

Algumas universidades federais pelo Brasil, já se prontificaram em construir seus planos diretores, tais 

como a Universidade Federal do Rio de Janeiro (PD – UFRJ, 2011) e a Universidade Federal da Bahia (PD – 

UFBA, 2009). Algumas diretrizes ambientais estabelecidas nestes planos diretores são destacados neste 

trabalho: conforto ambiental das edificações, fontes alternativas de energia elétrica como por exemplo a 

utilização de placas fotovoltaicas, preservação das áreas verdes, gestão de resíduos sólidos, implantação de 

paisagismo, urbanização e malha viária com padrões e critérios de construção que mantenham e ampliem a 

cobertura vegetal dos campi e melhorias dos serviços de saneamento e escoamento de águas pluviais. 

Neste sentido evidencia-se a importância da construção do espaço urbano acadêmico de forma planejada 

e organizada. Interiorizando transformações e mudanças que aproximam a Universidade das expectativas de 

um espaço que prioriza a qualidade ambiental em conjunto com o meio urbano.  

 

CONCLUSÃO 

A Bacia Hidrográfica Urbana do Campus – JF da UFJF passou por um intenso processo de modificação 

de uso e ocupação do solo nos últimos 10 anos, acarretando em um aumento de 11% de sua área 

impermeabilizada. 

A partir dos hidrogramas gerados, conclui-se que o comportamento do escoamento superficial tem forte 

relação com o processo de expansão do campus. Todavia, não se esperava que o acréscimo do escoamento 

superficial fosse de quase 100% como mostrou o resultado, visto que, a bacia ainda tem uma mancha 

considerável de vegetação em seu entorno. Isso evidencia como a impermeabilização compromete a 

infiltração da água no solo e sobrecarrega os sistemas de drenagem urbana. 

Notadamente, a pesquisa de um cenário fictício mostrou que, se o planejamento da ocupação do solo da 

bacia tivesse levado em consideração técnicas de ocupação sustentáveis, as consequências do aumento do 

escoamento superficial teriam sido quase a metade do cenário de 2015. 

A UFJF campus – JF está localizada em uma das cotas mais altas do perímetro urbano da cidade de Juiz 

de Fora. As águas que escoam da bacia afetam regiões subjacentes ao campus, contribuindo para a 

sobrecarga dos sistemas de drenagem e para possíveis inundações. Logo, seria interessante para UFJF 

desenvolver um plano diretor para seus campi, sendo uma ferramenta útil de construção do espaço urbano da 

universidade, o qual também serve de exemplo para o planejamento urbano da cidade e região. 
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RESUMO 

 A atividade minerária de areia no Vale do Paraíba está instalada há mais de seis décadas, à jusante e 

montante dos pontos de captação de água do município. Em 05/fev/2016 o rompimento de barragem de uma 

lagoa de mineração de areia em Jacareí, à montante da captação para o abastecimento público no Sistema 

Paraíba do Sul provocou o desabastecimento de 75% da população de São José dos Campos, por mais de 30 

horas. Neste contexto, o objetivo deste trabalho foi construir o Indicador de Vulnerabilidade Social Urbana ao 

Desabastecimento de água, o IVSUD, para a zona urbana de São José dos Campos, SP. O indicador foi 

elaborado para verificar a vulnerabilidade dos munícipes ao desabastecimento de água devido ao acidente, a 

partir da composição de variáveis do censo demográfico 2010 (IBGE): Mulher Chefe de Família, Relação de 

Dependência de Crianças e Idosos e Renda Média do Responsável por Domicílio, considerando os setores 

censitários como unidade espacial de análise. A observação das variáveis e do índice no espaço geográfico 

ressaltou as diferenças de vulnerabilidade nas áreas intraurbanas. Setores da região Sul e Centro apresentaram 

maior concentração de pessoas em IVSUD Muito Alto e demais das regiões Norte, Leste e Sudeste em núcleos 

isolados. Não houve setor com Muito Baixo IVSUD na região Oeste. O IVSUD Médio predomina. Os 

resultados apresentam a heterogeneidade espacial que pode ser útil para o planejamento municipal, na 

ocorrência de rompimento nas barragens de cavas de areia, auxiliando assim, instrumentos de gestão para 

fomentar ações mais eficazes. 

 

1. INTRODUÇÃO 

A extração de areia se instalou no Vale do Paraíba em 1949 para abastecer a Região Metropolitana de São 

Paulo, devido a pressões do crescimento urbano sobre o setor da construção civil (IG, 2009 apud ACHÉ, 1991). 

A areia, um bem mineral de baixo custo de exploração, era retirada inicialmente no leito do rio Paraíba do Sul. 

À medida que as reservas foram se esgotando, a mineração foi migrando para a planície, partindo de Jacareí e 

se afastando dos centros consumidores, avançando em direção à jusante para São José dos Campos e demais 

municípios (SMA, 2008).  

Atualmente, os subsídios para o planejamento ambiental são bastante consolidados para a bacia hidrográfica 

do Vale do Paraíba. Destaca-se a caracterização da Unidade de Gestão de Recursos Hídricos – UGRHI 02 – 

Paraíba do Sul, que define uma série de especificidades locais, fundamental para o entendimento dos 

componentes físicos, bióticos e antrópicos e suas interações (SMA, 2011). Ainda que regulamentada, a 

atividade de exploração de areia no Vale nem sempre seguiu a legislação vigente. Simi et al., (2009) avaliaram 

imagens de sensoriamento remoto entre 2004 e 2008 TM Landsat-5, quanto à Resolução SMA - Secretaria do 

Meio Ambiente do Estado de São Paulo no 28/1999 - Zoneamento Ambiental Minerário, no subtrecho da Bacia 

Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul que inclui os municípios de Jacareí, São José dos Campos, Caçapava, 

Taubaté, Tremembé e Pindamonhangaba. Os resultados mostraram que 58,2% da área total explorada estavam 
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em áreas não destinadas à mineração, ou seja, ilegais, contribuindo assim para o monitoramento dos impactos 

ambientais causados pelas atividades de mineração de areia. 

Santo e Sanchéz, (2002) identificaram um conjunto de indicadores de impactos ambientais na região de 

extração de areia do Vale do Rio Paraíba do Sul. Com o uso de Sistemas de Informação Geográfica e de análise 

de fotografias aéreas, os autores identificaram feições indicativas de impactos ambientais como: áreas agrícolas 

antigas transformadas em cavas, cavas inativas inundadas, desmatamento, modificação da morfologia do canal 

do rio, regeneração de vegetação e mineração ocorrendo em áreas de proteção permanente. Estes impactos 

foram incorporados permanentemente no território e devem refletir na provisão de bens e serviços 

ecossistêmicos para a comunidade. 

Dentre os municípios abarcados pela Resolução SMA no 28/1999, São José dos Campos se destaca por ter 

erradicado a mineração de areia de seu território pela Lei no 3974/1991 (SÃO JOSÉ DOS CAMPOS, 1991). No 

entanto, o município pode sofrer os impactos da atividade mineraria dos municípios vizinhos. Como ocorrido 

em fevereiro de 2016, quando o rompimento de uma bacia de rejeitos de mineração de areia em Jacareí provocou 

o desabastecimento de 75% da população de São José dos Campos. A SABESP (Companhia de Saneamento 

Básico do Estado de São Paulo) interrompeu a captação de água no Rio Paraíba do Sul, devido aos índices de 

turbidez, ferro e alumínio estarem acima do limite permitido pela Cetesb (Companhia Ambiental do Estado de 

São Paulo). O rompimento foi contido depois de 24 horas (TV VANGUARDA, 2016). A proibição de cavas, 

embora importante fator de proteção para São José dos Campos, não assegurou que a população sofresse com 

intercorrências.  

O acidente mostrou que toda a população abastecida pela captação de água do Rio Paraíba do Sul está 

vulnerável a riscos decorrentes da mineração de areia. O fato é corroborado pelo conceito de vulnerabilidade 

descrito por Anazawa (2012), que vai além da exposição e resiliência da população ao risco. A vulnerabilidade 

assim definida repensa a dinâmica do território e suas relações sociais. O local de residência é tratado como 

recurso comum, indivisível e altamente relevante para a segurança e bem-estar das famílias, como por exemplo, 

as condições de infraestrutura, acessos, características geotécnicas e a distância de elementos que representem 

ameaças (barragens). 

Seis décadas da mineração de areia na planície do Rio Paraíba do Sul e uma legislação específica para a 

atividade extrativa e ampla cobertura da rede de abastecimento (99,6% para a zona urbana em São José dos 

Campos), não impediram a falta d´água aos munícipes quando do rompimento da barragem. Verificou-se que 

a população de renda mais baixa foi mais afetada. 

 

2. OBJETIVO 

Este trabalho tem por objetivo construir um Indicador para a avaliação da Vulnerabilidade Social Urbana 

ao Desabastecimento de água em São José Dos Campos, SP - IVSUD, tomando como base o evento de 2016 

quando houve o rompimento de barragem de mineração de areia à montante da captação para o abastecimento 

público da SABESP (Sistema Paraíba o Sul). Para a construção do indicador foi necessário identificar os 

elementos associados à vulnerabilidade da população ao desabastecimento de água. Para representar estes 

elementos foram utilizadas variáveis socioeconômicas disponíveis a partir do Censo Demográfico de 2010 para 

a população urbana de São José dos Campos, que conta com abastecimento de água pela SABESP, captada no 

Rio Paraíba do Sul, Subsistema Paraíba. 

 

3. MATERIAIS E MÉTODOS 

3.1. Área de Estudo 

A Bacia do Rio Paraíba do Sul tem uma área aproximada de 62.074km², com 184 municípios. Dos 28 

municípios que captam água, São José dos Campos tem a maior população abastecida, com demanda média do 

rio de 1578 L/s. Seu sistema de abastecimento de água está projetado para cerca de 750.000 habitantes e 

subdividido em três subsistemas: Paraíba ou SEDE (principal alimentador), Eugênio de Mello e São Francisco 

Xavier. Na área urbana, este sistema atende 94% da população. O Subsistema Paraíba, objeto deste trabalho 



 
(Figura 1), tem capacidade de produção de 2.626 l/s, sendo 1900 l/s do Rio Paraíba do Sul, 12 l/s do Rio das 

Couves e demais 714 l/s de 48 poços tubulares profundos. Esse subsistema abastece toda a área urbana da 

cidade, contando com aproximadamente 1.699 km de adutoras e redes de distribuição, atendendo a 172.573 

ligações (ativas) de água. A população estimada em 2016 para São José dos Campos foi de 695.992 pessoas, 

sendo a urbana 97,65% deste total e a servida pelo Subsistema SEDE 530.297 (PMSB, 2012).  

 

Figura 1: Localização da área de estudo. Área urbana de São José dos Campos e abastecimento público de água 

pelo Subsistema Paraíba 

 

De Guararema a Cachoeira Paulista, o rio Paraíba tem declividade média de 0,19m/km, num curso de 300km 

caracteristicamente meandrante. A partir de Jacareí, o rio abandona os terrenos cristalinos e desenvolve 

depósitos de várzea (larguras médias de 2,5 a 4km) em extensa planície sobre os sedimentos aluvionares da 

Bacia de Taubaté, com mais de 500m de espessura comprovados. Esses depósitos recentes estão encaixados na 

depressão linear Graben do Paraíba, alojada entre as Serras da Mantiqueira e do Mar. (IG, 2009). 

São José dos Campos no final do século XVI era “Aldeia do Rio Comprido”, atuando como mera rota para 

Minas Gerais, e em 27 de julho de 1767, passou à Vila de São José do Paraíba. Entre 1920 e 1960 o município 

teve uma “fase sanatorial”, de atendimento à tuberculose pulmonar. Desta vocação, em 1935, São José foi 

transformada em Estância Climática e Hidromineral, com ampla infraestrutura de saneamento básico e atraindo 

investimentos em prol do desenvolvimento industrial. Em meados do século XX, o Centro Técnico 

Aeroespacial – CTA (1950) e a Rodovia Presidente Dutra (1951) consolidaram a economia da cidade (PMSB 

op. cit., 2012). 

 

 



 
3.2. Dados Cartográficos e Censitários 

Bases cartográficas do município foram disponibilizadas pela prefeitura municipal de São José dos Campos. 

A localização dos pontos de captação para abastecimento público foi obtida junto ao DAEE – Departamento de 

Águas e Energia Elétrica. Os indicadores socioeconômicos foram propostos a partir dos dados censitários de 

2010, do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE, considerando os setores censitários de São José 

dos Campos (871), de acordo com a malha censitária de 2010.  

 

3.3. Construção do Indicador 

A seleção de variáveis para a construção do indicador de vulnerabilidade buscou entender o perfil da 

população mais atingida pela falta d´água na região urbana de São José dos Campos, considerando a ocorrência 

de um acidente isolado de rompimento de barragem e uma robusta infraestrutura urbana de abastecimento de 

água de 99,6% (PMSB, 2012). A construção de um Indicador de Vulnerabilidade Social Urbana ao 

Desabastecimento de Água – IVSUD para São José dos Campos procurou inter-relacionar dois domínios: 

econômico e social.  

No domínio econômico foi verificada a Renda Média do Responsável por Domicílio. Quanto menor a renda 

do domicílio, maior dificuldade em enfrentar interrupções na oferta de serviços públicos, pois o orçamento será 

certamente onerado, principalmente com a compra de água e recipientes. O preço de um galão de 20 litros de 

água era de aproximadamente R$5,00 à época, sem o vasilhame. De acordo com a Organização das Nações 

Unidas, cada pessoa necessita de 3,3 mil litros de água por mês (cerca de 110 litros de água por dia para atender 

as necessidades de consumo e higiene). No entanto, no Brasil, o consumo por pessoa pode chegar a mais de 

200 litros/dia.(SABESP, 2017). São R$50,00/ dia/ pessoa, o que para uma família de baixa renda é custoso se 

comparado ao salário mínimo nacional (R$880,00 - Decreto 8.618/2015). Assim, para representar a importância 

da renda para a vulnerabilidade frente ao desabastecimento, foi utilizada a razão entre a variável Valor do 

Rendimento Nominal Médio Mensal das Pessoas Responsáveis por Domicílios Particulares Permanentes (com 

e sem rendimento) (V005) e a variável Pessoas Responsáveis por Domicílios Particulares Permanentes (V001). 

O valor de três salários mínimos vigentes em 2010 (LEI Nº 12.255, 15 JUNHO 2010) (R$ 1.530,00) foi usado 

como referência para enquadrar os domicílios na classificação de rendas baixas e muito baixas. Tem-se assim, 

um indicador associado à renda média por domicílio. 

No domínio social foram utilizados dois indicadores: mulheres chefes de família e Relação de Dependência 

de Crianças e Idosos. Para o primeiro indicador, calculou-se o percentual de Responsável pelo Domicílio 

Mulheres (V001) em relação ao Total de Pessoas Responsáveis (V109). Esta variável foi construída devido o 

papel social notadamente onerado e desigual da mulher na sociedade e no mercado de trabalho. Políticas 

públicas insuficientes para facilitar a gestão das demandas conflitivas entre trabalho e cuidados da família, 

aliada à baixa participação masculina na divisão do trabalho não remunerado, repercute nas oportunidades 

laborais das mulheres, das mães com filhos dependentes, e reforça as desigualdades de gênero no mercado de 

trabalho (SORJ et. al., 2007). As mulheres chefes de família ficam sobrecarregadas quando da ocorrência de 

um acidente, pois tem que paralisar as atividades que lhe trazem renda, dando conta de normalizar a situação 

em casa, cuidando dos dependentes, buscando fontes de água e ainda contando com menor força física.  

Para o cálculo do segundo indicador do domínio social -  dependência de crianças e idosos -foram somadas 

as variáveis Menores de 10 anos (V022, V035 à V044) com Idosos - Maiores de 60 anos (V094 à V134), então 

estabelecidos como pessoas dependentes e calculado o percentual em relação ao total de Pessoas Residentes 

(V002). A existência de dependentes e a quantidade deles demandam do responsável pela família conciliar seu 

trabalho fora e dentro de casa. Quanto mais dependentes, maior dificuldade em obter água para muitos por 

poucos. A Tabela 1 resume a lógica e as variáveis propostas para a construção dos índices, descritos em detalhe 

a seguir. 

 

 

 



 
Tabela 1: Componentes para construção do Índice de Vulnerabilidade Social Urbana ao Desabastecimento de 

Água – IVSUD 

DOMÍNIO INDICADOR CÓDIGOS - VARIÁVEIS (questionário)* Estimativa do 

INDICADOR 

 

 

ECONÔMICO 

Renda Média 

do Responsável 

por Domicílio 

V001_6.1 -Valor do Rendimento Nominal Médio Mensal 

das Pessoas Responsáveis por Domicílios Particulares 

Permanentes (básico) 

 

V001_6.1 / V005_6.1 

V005_6.1 - Pessoas Responsáveis por Domicílios 

Particulares Permanentes  

 

 

 

SOCIAL 

Mulheres 

chefes de 

família 

V001_6.4  - Responsável pelo domicílio, mulheres 

(responsável) 

 

(V001_6.4 / V109_6.5).100 

V109_6.5 - Responsável pelo domicílio total e homens 

(responsável) 

Relação de 

Dependência 

de Crianças e 

Idosos 

V022,V035 à V044_6.16 - Idade, total (idade)  

(V022+ƩV035
V044 

+ƩV094
V134_6.16)/V002_6.3 V094 à V134 _6.16 - Idade, total (idade) 

V002_6.3  -Domicílio, moradores (domicílio) 
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3.3.1. IVSUD: Indicador de Vulnerabilidade Social Urbana ao Desabastecimento de Água 

Foram aplicadas transformações lineares em cada indicador (Equação 1), para que as escalas variassem de 

0 a 1 (Anazawa, 2012), e assim, valores maiores representam uma condição de maior vulnerabilidade. O 

escalonamento teve o intuito de uniformizar as escalas de valores dos indicadores para que pudessem ser 

agregados.  

eV =   𝑉𝑜b−𝑉𝑚𝑛        Equação   (1) 

    𝑉𝑚𝑥−𝑉𝑚𝑛 

Onde:  

eV = escala de vulnerabilidade 

Vob = Valor obtido para o setor 

Vmn = Mínimo valor observado entre os setores para o indicador 

Vmx = Máximo valor observado entre os setores para o indicador 

No caso do indicador de renda para que a escala de 0 a 1 representasse, respectivamente, a menor e maior 

vulnerabilidade, foi necessário aplicar uma inversão dos valores do indicador (Equação 2).  

eV =  1 - 𝑉𝑜b−𝑉𝑚𝑛       Equação (2) 

𝑉𝑚𝑥−𝑉𝑚𝑛 

Feita a normalização, o IVSUD foi obtido a partir do cálculo da média simples dos indicadores: Renda 

Média do Responsável por Domicílio, Mulheres Chefes de Família, Relação de Dependência de Crianças e 

Idosos, considerando desta forma, pesos iguais para os indicadores. Após os cálculos e adequações, os valores 

dos Indicadores e do IVSUD obtidos por setor censitário foram associados aos limites poligonais dos setores 

para elaboração das cartas temáticas e análise de suas distribuições espaciais. 

 



 
4. RESULTADOS E DISCUSSÕES 

Da composição dos índices obtidos para os 871 setores censitários foi gerado o IVSUD – Indicador de 

Vulnerabilidade Social Urbana ao Desabastecimento, cuja distribuição espacial é apresentada na Figura 2. As 

classes do IVSUD foram distribuídas nos intervalos: Muito Alta (>80), Alta (80-60), Média (60-40), Baixa (40-

20) e Muito Baixa( <20). Observa-se IVSUD Médio predominante e núcleos isolados de Muito Alta e Alta 

vulnerabilidade. Destaque para região Oeste sem nenhuma Muita e Alta vulnerabilidade. 

 

Figura 2: Intervalos das classes de vulnerabilidade do Indicador de Vulnerabilidade Social Urbana ao 

Desabastecimento de Água – IVSUD – para São José dos Campos – 2010.  

 

 

 Analisando-se a distribuição de população nas regiões administrativas da cidade, por classes do IVSUD 

(Figura 3), evidenciam-se as regiões Sul e Centro com a maior quantidade de pessoas em Muito Alta IVSUD 

(>14000), seguida pela região Norte (>7000). A região Oeste apresentou cerca de 80% de sua população nas 

classes de Baixa e Muito Baixa IVSUD e menor quantidade de pessoas residentes por região. A região Sul é a 

mais populosa, aproximadamente o quíntuplo das demais. Feitos os cálculos da quantidade de pessoas por classe 

de IVSUD em relação ao total da população da cidade, foi verificado que 39% foi enquadrada na classe de 

IVSUD Média. 

Figura 3: Distribuição da população por Regiões da cidade e por IVSUD. 
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A análise do IVSUD foi relacionada a ruas e locais destacados da cidade por região (Figura 4a), buscando 

visualizar a distribuição dos setores censitários mais afetados. No detalhe para a região Centro (Figura 4b), 

quatro setores de Muito Alta Vulnerabilidade permaneceram isolados, sendo todos nas proximidades da Av. 

São João/ Parque Vicentina Aranha. Estes locais foram influenciados pelos indicadores de Mulher Chefe de 

Família/ Relação de Dependência em detrimento ao de Renda Média do Responsável por Domicílio. São setores 

em bairros de alto padrão imobiliário. A natureza de Estância Hidromineral Climática de São José dos Campos, 

com infraestrutura de fontes de água favoreceu a logística de obtenção da água no interregno do acidente. 

 

Figura 4: Regiões administrativas da cidade de São José dos Campos (a) e valores do IVSUD para a região Centro 

(b) 

 

a) Regiões administrativas da cidade de 

São José dos Campos 

 

b) Valores de IVSUD para a região 

Centro 

O enquadramento em Muito Alta vulnerabilidade da “Comunidade do Pinheirinho”, setor da região Sul, não 

reflete as condições atuais do local, visto os dados do IBGE de 2010 e a reintegração de posse da área em janeiro 

de 2012 (antes do acidente da barragem em 2016). Já no corredor de três setores em direção à Rodovia dos 

Tamoios, isolados entre Av. Governador Mário Covas, aeroporto e Rodovia Presidente Dutra, da Vila Nair à 

Vila São Bento, a vulnerabilidade Muito Alta foi evidente (Figura 5). 

Figura 5: Distribuição do Índice de Vulnerabilidade para a região Sul. 

 



 
As regiões Norte, Leste e Sudeste mostraram núcleos isolados de IVSUD Muito Alto. Na região Norte 

(Figura 6) observa-se um setor isolado no extremo da Rodovia Monteiro Lobato – SP 050, entre o Bairro dos 

Freitas do Costinha, quase no limite da zona rural. O gráfico mostra que a renda foi o que mais contribui na 

elevação do IVSUD. 

Figura 6: IVSUD Muito Alto no setor isolado da Zona Norte: SP 050, entre Bairro dos Freitas e Costinha. 

 

 

Na Região Leste, quatro setores dispersos, mas relativamente próximos à Rodovia Presidente Dutra e três 

setores limítrofes à Estrada do Cajuru apresentaram Muito Alto IVSUD. O gráfico da Figura 7 mostra que 

Renda Média do Responsável por Domicílio também foi o que mais contribui na elevação do IVSUD. Na região 

Sudeste, o IVSUD Muito Alto ocorreu em três setores localizados entre a Estrada Municipal Glaudiston Pereira 

de Oliveira, Av. João Rodolfo Castelli e Av. José Inácio Bicudo. São locais de loteamentos populares de recente 

expansão. Na região Oeste, não houve nenhum setor em Muito Alto IVSUD. 

Figura 7: três setores de IVSUD Muito Alto na Zona Leste, limítrofe à Estrada do Cajuru. 

 

 

Os resultados apontaram que a Renda Média do Responsável por Domicílio foi um indicador que muito 

contribuiu para elevação do Muito Alto IVSUD, seguido por Relação de Dependência de Idosos e Crianças. O 

indicador Mulher Chefe de Família teve papel secundário. Dois setores da Região Centro, em áreas bastante 

próximas que apresentaram Muito Alto IVSUD, (Figura 8) ilustram estes dois índices respectivamente: Renda 

Média do Responsável por Domicílio na Travessa dos Anões, dentro da Área de Preservação Permanente, no 

Banhado e Relação de Dependência de Crianças e Idosos para a Av. Nelson D´Ávila. 

 



 
Figura 8: Efeito dos índices em áreas de Muito Alto IVSUD da Região Centro: a) Renda Média do 

Responsável por Domicílio- Travessa dos Anões, no Banhado e b) Relação de Dependência de Crianças e 

Idosos – Av. Nelson D´Ávila 

a) 

 

b) 

 

 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 A construção do Indicador de Vulnerabilidade Social Urbana ao Desabastecimento de água - IVSUD 

procurou ilustrar a heterogeneidade da população urbana de São José dos Campos quanto a sua vulnerabilidade 

frente a  um incidente de ocasional falta d´água,. A composição do IVSUD estruturou-se a partir de três índices 

básicos, buscando refletir simplificadamente as condições econômicas e sociais da população: Renda Média do 

Responsável por Domicílio, Mulheres chefes de família e Relação de Dependência de Crianças e Idosos. O 

cálculo da quantidade de pessoas por classe de IVSUD em relação ao total da população da cidade mostrou que 

39% da população enquadrou-se na classe de IVSUD Média. 

 A mineração de areia está consolidada há mais de seis décadas na várzea do Rio Paraíba do Sul. Desta 

forma, são necessários estudos de riscos e impactos para subsidiar as municipalidades à jusante das áreas de 

extração, haja vista a grande quantidade do minério na Bacia de Taubaté e a proximidade de grandes centros 

consumidores. Em momentos de aquecimento econômico e alta demanda pelo minério, este potencial pode 

levar a um aumento da extração de areia e aumento da vulnerabilidade das populações quanto à disponibilidade 

de recursos hídricos. O aperfeiçoamento no uso das ferramentas de SIG e aprofundamento na interpretação de 

imagens de satélite e técnicas estatísticas se faz necessário na consecução de próximos trabalhos correlatos, 

notadamente para mensuração de índices físicos relacionados à atividade da mineração e aos recursos hídricos. 
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RESUMO 

O Sítio Panorama, uma propriedade rural que conta com aproximadamente 140 mil pés de café, localizada nas 

coordenadas 20°56'17.35"S 41°53'57.78"O, em Varre-Sai/RJ, perfeitamente inserida em uma micro bacia 

hidrográfica, o que oferece uma oportunidade única de estudo, reunindo numa área de aproximadamente 90 

hectares, os principais processos físicos, químicos e biológicos determinados pelo comportamento de poluentes 

no meio, característica que pode ser útil na adoção de medidas mitigadoras. Este estudo buscou explorar a 

interferência antrópica em todo ciclo hidrológico, influenciado por uma complexidade de elementos em função do 

tipo de ocupação e uso do solo, considerando o potencial degradador da agricultura relacionado ao emprego de 

agrotóxicos e fertilizantes na cultura do café. Algumas metodologias e técnicas também são discutidas para o 

planejamento de um uso mitigador aos riscos de contaminação do solo e da água. Para tanto, foram realizados 

levantamentos, através de vistoria em toda propriedade, com a companhia de um colaborador com conhecimento 

das características locais e dos procedimentos realizados no cultivo de café. Foi realizado inventário dos 

agrotóxicos utilizados, as épocas de aplicação e seus efeitos na saúde humana. Constatou-se elevado grau de 

dependência da utilização de produtos químicos na produção o que se traduz em uma lista enorme de insumos 

utilizados em todas as épocas do ano. Foram identificadas as nascentes da propriedade e tabulados dados de 

precipitação coletados por uma estação de monitoramento instalada no local. Mesmo diante da existência de 

práticas de controle de erosão e escoamento superficial (citam-se micro-terraceamento, bacias de infiltração e 

curvas de nível), algumas constatações expuseram a suscetibilidade da água à contaminação, como as 

características topográficas aliadas aos altos índices de precipitação, o uso intensivo de produtos químicos e as 

condições do sistema de abastecimento. A nascente utilizada para o abastecimento humano não possui o raio 

mínimo de vegetação relativa à Área de Preservação Permanente exigida por lei, o que potencializa a exposição 

aos defensivos utilizados nas práticas de cultivo. Avaliou-se as instalações de abastecimento para consumo da 

população e foi constatado o não atendimento à Portaria MS 2914/2011 que determina os padrões de potabilidade 

da água para consumo humano, em face da inexistência de processos de filtração e desinfecção. Realizou-se 

medição de vazão no vertedor instalado no exutório da microbacia e, por fim, foram apresentadas sugestões para 

evitar contaminação da água e para adequação aos requisitos legais. 

 

INTRODUÇÃO 

A mesorregião do Noroeste Fluminense é composta por treze cidades, dentre elas, Varre-Sai. Com uma 

população estimada em 2017 de 10.597 habitantes (BRASIL, 2017), é o maior produtor de café fluminense, sendo 

inclusive declarado pela Lei nº 6726, de 25 de março de 2014, como a “capital do café” no estado do Rio de Janeiro 

(RIO DE JANEIRO, 2014). Esta commodity com alto valor agregado, representa uma parcela significativa na 

economia regional. 



Para Maciel (2011) o processo de colonização do noroeste fluminense se mistura a história da cafeicultura, 

considerada por muito tempo como uma cultura nociva ao ecossistema regional, afetando drasticamente os 

sistemas naturais pelo errôneo uso e ocupação do solo.  

Segundo a EMBRAPA (2018), o Brasil ocupa a liderança mundial no uso de agrotóxicos, com um aumento 

real de 700% nos últimos 40 anos, enquanto a área agricultável cresceu 78%. Logo, poluentes resultantes do 

deflúvio superficial agrícola são responsáveis por uma parcela considerável da degradação hídrica, seja subterrânea 

ou superficial.  

Além disso, a utilização em larga escala de fertilizantes químicos pode trazer efeitos indesejados quanto à 

qualidade da água para consumo, destacando-se o aumento da concentração de íons de nitrato nos mananciais, que 

podem gerar efeitos deletérios à saúde humana, pois estão relacionados a algumas doenças como 

ametemoglobinemia e a potencial formação de nitrosaminas e nitrosamidas carcinogênicas (NUNES et al., 2012). 

Retornando à questão dos pesticidas, de acordo com Tomita (2005), o atual modelo de agricultura baseado no 

uso de agrotóxicos passou a ser mais intenso a partir da Segunda Guerra Mundial. Apesar do inegável ganho de 

produtividade devido ao maior controle de pragas e doenças, a utilização em excesso e sem critérios destes 

compostos tem provocado muitos efeitos nocivos ao ambiente. O homem pode ser contaminado durante a 

aplicação dos agrotóxicos e pela cadeia alimentar, através do consumo de alimentos contaminados. 

De acordo com Júnior e Rigitano (2012), normalmente os agrotóxicos são aplicados diretamente nas plantas e 

no solo. Entretanto, Avila et al. (2012) alerta que no momento da aplicação aproximadamente 55% dos agrotóxicos 

não atingem o alvo pré-determinado e vão para os variados compartimentos ambientais como solo, ar e água. A 

movimentação dos compostos é governada pelos processos de adsorção, os quais vão determinar a ligação dos 

mesmos ao solo e a suscetibilidade de degradação e transporte, seja por lixiviação, volatização ou por escoamento 

superficial.  

Dentre os processos de transporte os mais relevantes são o escoamento superficial e a lixiviação. O escoamento 

superficial facilita o arraste de agrotóxico adsorvido nas partículas do solo, favorecendo a contaminação dos 

mananciais superficiais. Já a lixiviação através do perfil do solo produz contaminação dos reservatórios 

subterrâneos acompanhando o fluxo preferencial e/ou através dos pontos de recarga dos aquíferos. Os recursos 

hídricos atuam como fator de integração dos processos biogeoquímicos e são destino final de parte dos agrotóxicos. 

Este fato denota a relevância quanto à exposição da vida aquática afetada e dos mananciais à poluição e/ou 

contaminação por produtos químicos utilizados na agricultura (AVILA et al., 2012). 

Para avaliar o risco ambiental da utilização dos agrotóxicos, de modo geral, é necessário conhecer os processos 

de interação com o solo, especialmente no que tange à integridade dos cursos hídricos suscetíveis de contaminação 

(JÚNIOR; RIGITANO, 2012). 

Estas alterações podem ser avaliadas pelo monitoramento do ciclo hidrológico de uma bacia hidrográfica, 

sendo o curso d’água um integrador destes fenômenos (MERTEN, 2002). Assim, a disposição topográfica do Sítio 

Panorama, uma propriedade rural que conta com aproximadamente 140 mil pés de café divididos principalmente 

entre os tipos: Catuaí Vermelho,  Catuaí Amarelo e o Clonado 785, localizada nas coordenadas 

20°56'17.35"S41°53'57.78"O, em Varre-Sai/RJ, perfeitamente inserida numa micro bacia hidrográfica e oferece 

uma oportunidade única de estudo, reunindo numa área de aproximadamente 1km² (100 hectares), os principais 

processos físicos, químicos e biológicos determinados pelo comportamento de poluentes no meio, característica 

que pode ser útil na adoção de medidas mitigadoras. 

 

OBJETIVO 

Este artigo objetiva avaliar as condições hídricas da propriedade Panorama em função dos diferentes usos do 

solo relacionados ao cultivo do café, propondo ações mitigadoras aos riscos de contaminação da água. 

 

MATERIAL E MÉTODOS  

Material 

 Calculadora Científica Casio Fx-82 Ms; 

 Câmera Fotográfica de Celular Motorola Moto G; 

 Balde com Capacidade de 20 litros; 



 Computador com Acesso à plataforma Google Earth®. 

Métodos 

Este trabalho foi realizado com pesquisa de campo através de método exploratório descritivo, envolvendo 

levantamento de dados primários e secundários, como entrevistas e análise de registros técnicos, fundamentando-

se numa abordagem quantitativa nos campos: econômico, demográfico, dados pluviométricos e de vazão e 

qualitativa, quando faz menção a construção do conhecimento empírico ou científico dos usuários locais. 

Quanto à natureza, tal pesquisa é aplicada, já que visa gerar conhecimentos para uma aplicação prática, voltada 

à solução de problemas específicos, envolvendo interesses locais. 

Foram feitas análises bibliográficas em variadas fontes de pesquisa que tratavam do Sítio Panorama, em 

específico, mas também de sua inserção no contexto econômico e geográfico da região; dados pluviométricos 

oriundos de medição diária no próprio sítio foram tabulados e comparados a indicadores previamente conhecidos 

pela literatura; foi realizada a medição de vazão por método direto, com uso de um balde de 20 litros e cronômetro, 

foram feitas sete (7) medições devidamente cronometradas, excluíram-se os dois valores outliers e dos cinco 

restantes foi calculada a média da vazão em L/s. 

Com o intuito de obter uma avaliação holística capaz de considerar as interações entre processos naturais e 

antrópicos percorreu-se a propriedade, sempre com a companhia de um colaborador com conhecimento das 

condições locais. Neste intento foi possível coletar informações relativas às características topográficas e edáficas, 

ao cultivo de café e práticas adotadas, à água, aos índices pluviométricos, entre outros. Realizou-se inspeção nas 

residências para a identificação da forma de tratamento e destino dos efluentes. A partir de dados coletados 

relativos ao sistema de abastecimento de água, procedeu-se inspeção das captações nas nascentes e nos 

equipamentos de reservação e distribuição, além daqueles utilizados na irrigação. 

Numa área elevada, próxima ao divisor de águas, inspecionou-se o galpão de armazenamento de produtos 

químicos, onde catalogou-se os agrotóxicos utilizados e suas aplicabilidades (época, função, etc.). Foram 

pesquisadas as fichas técnicas, por classe, grupo químico, sintomas à exposição aguda e à exposição crônica; 

identificação e registro fotográfico de fenômenos abordados na bibliografia que tenham relação com o uso e 

ocupação do solo e identificação pelo software Google Earth® das nascentes da propriedade; 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Conceito de Qualidade da água 

Há de se entender que a denominação “qualidade de água” não tem ligação, ao menos necessariamente, com o 

estado de pureza do recurso hídrico, mas a caracterização química, física e biológica que definirão o uso da água. 

Portanto o Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA), nas resoluções nº 357 que “Dispõe sobre a 

classificação dos corpos de água e diretrizes ambientais para o seu enquadramento, bem como estabelece as 

condições e padrões de lançamento de efluentes e dá outras providências” (CONAMA, 2005) e na resolução nº 

396 “Dispõe sobre a classificação e diretrizes ambientais para o enquadramento das águas subterrâneas e dá outras 

providências” (CONAMA, 2008) tratam dos padrões de consumo da água. Ainda neste sentido o Ministério da 

Saúde por meio da Portaria MS 2914 “Dispõe sobre os procedimentos de controle e de vigilância da qualidade da 

água para consumo humano e seu padrão de potabilidade” (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2011).  

No sítio Panorama, todo consumo de água é subvencionado por nascentes, conforme Figura 1. 

 

  



Figura 1: Disposição hídrica da fazenda Panorama e suas seis nascentes 

 

Sendo a nascente P05 destinada ao consumo humano, a P01 a irrigação e as demais a manutenção da barragem, 

todas sem qualquer tipo de tratamento, o único cuidado observado é a proteção da fonte destinada ao consumo 

humano por uma caixa de alvenaria (Figura 2), com dimensão aproximada de 1,20 x 0,70 m, ação limitada, contudo 

válida já que evita a aproximação de animais que potencialmente poderiam contaminar o recurso, além de frear o 

carreamento de sedimentos impregnados com agrotóxicos do cafezal ou que em excesso podem dificultar o fluxo 

d’água. Entretanto se faz necessário ressaltar que a lei 12.651, de 2012 (Código Florestal), em seu artigo 4º, Inciso 

VI, delimita como Área de Preservação Permanente (APP) no entorno das nascentes e dos olhos d’água de no 

mínimo cinquenta (50) metros de raio. Pode-se verificar que as nascentes nomeadas P01, P05 e P06 não atendem 

ao preconizado na referida legislação. É premente salientar a condição em especial da P05, pois esta destina-se ao 

consumo humano e encontra-se em condição de fragilidade e exposição quanto aos processos de transporte de 

pesticidas e fertilizantes por meio de escoamento superficial, lixiviação e até mesmo pelo vento, uma vez que não 

há barreira física adequada. 

 

Figura 2: Caixa de alvenaria para perímetro de proteção 

 

Além disso, fica explícito o não atendimento aos Padrões de Potabilidade preconizados pela normatização 

vigente, como se pode inferir a seguir: 

Art. 24 - Toda água para consumo humano, fornecida coletivamente, deverá passar por 

processo de desinfecção ou cloração. 

Parágrafo único - As águas provenientes de manancial superficial devem ser submetidas 

a processo de filtração. (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2011). 

Portanto, sendo as residências abastecidas por manancial superficial, minimamente, a água consumida deveria 

passar por processo de filtração e de desinfecção.  

No que tange a desinfecção, ressalta-se a sua principal função é a eliminação de agentes patogênicos, em 

especial as bactérias, as quais estão entre as principais causas de mortalidade humana (WHO, 1996).  

  



Características Hídricas do Sítio Panorama 

A disposição hidrológica do Sítio se dá por um curso d’água pequeno, alimentado por seis (6) nascentes (de 

acordo com o administrador da propriedade), uma barragem que formou um lago, utilizado para criação de tilápias 

à montante deste curso e o exutório, onde foi construído um vertedouro à jusante.  

Índice Pluviométrico e Vazão 

No dia 17 de março de 2018, foi realizado o calculado de vazão média, conforme descrito no campo “Métodos”, 

assumindo o valor de 6,39 L/s.  

Com base no acompanhamento pluviométrico diário, feito na propriedade, é possível demonstrar graficamente 

a quantidade de chuva de 2012 a 2017 (Figura 3) logo abaixo a média anual de chuvas na região (Figura 4), que 

segundo Silva e Dereczynski (2014) é de 1300 a 1600mm (média anual na região em aproximadamente 50 anos). 

Figura 3: Precipitação da Fazenda Panorama. À direita comparação com a média anual de precipitação. À 

esquerda precipitação mensal 

 

Diante dos dados apresentados é possível observar que a precipitação entre 2012 e 2017, tem apresentado 

acumulações abaixo da média histórica local no intervalo de 50 anos (figura 4). A estação chuvosa inicia-se entre 

outubro e novembro, perdurando até abril, quando o clima tende a ficar mais seco culminando nos meses de julho 

e agosto os quais apresentam os menores índices pluviométricos médios anuais. 

Figura 4: Totais pluviométricos (mm) anuais no Estado do Rio de Janeiro. Valores médios no período 1961 – 2012 

a partir dos dados observacionais do INMET, da ANA e do Alerta Rio

 

Uso de Água e Saneamento 

Ratificando a ausência de qualquer tipo de tratamento, a água proveniente da nascente é inicialmente canalizada 

até uma caixa d’água com capacidade de 5000 litros (Figura 5). Todo processo de abastecimento é feito por 

gravidade, em o carreamento de sedimento é inevitável, sendo assim, a limpeza do reservatório é feita 

frequentemente. Daí, também por gravidade, a água é direcionada as nove (9) residências, onde é armazenada em 

caixas d’água de 500 litros, que atenderão as 25 pessoas residentes no sítio. A água destinada a irrigação passa por 

outro sistema de canalização, também por gravidade. Apenas uma parte da propriedade é irrigada. 
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Figura 5: Reservatório distribuição e armazenamento 

 

O saneamento é feito pela técnica de fossa-filtro-sumidouro, uma solução alternativa de tratamento de efluentes 

domésticos empregada em comunidades rurais devido à baixa densidade demográfica, auxiliando no combate a 

doenças de veiculação hídrica, além de evitar o lançamento da poluição dos dejetos humanos no lençol freático, 

no curso d’água, no lago ou em uma das nascentes (FUNASA, 2006). 

Degradação Hídrica pela Agricultura 

O uso de agrotóxicos, chamados pelos usuários de “remédio” é feito antes e depois da colheita, que se dá entre 

os meses de abril e novembro. Certamente tal prática condiciona o ambiente a vários riscos relacionados à 

contaminação do solo e dos recursos hídricos majoritariamente pelos processos de absorção, que segundo 

Lavorenti (2003) se dá quando a molécula (de determinado agrotóxico) que se encontra em solução no solo, pode 

ser absorvida pelo sistema radicular das plantas, lixiviada para camadas mais profundas do perfil do solo, atingindo 

águas subsuperficiais, ou ainda ser volatilizada. Todos esses processos ocorrem simultaneamente no solo, em 

intensidades diferentes (LAVORENTI, 2003) e de escoamento superficial que é dependente de vários fatores, 

como cobertura da bacia, sua declividade, seu sistema de drenagem, do tipo de solo, precipitação, entre outros, o 

que dificulta sua representação detalhada. Mas basicamente é resultado da água precipitada que não foi 

interceptada pela cobertura vegetal, retida sobre o terreno ou infiltrada e que, como consequência, escoa por 

caminhos de maior declividade. (TUCCI, 1998). 

Técnicas como micro-terraceamento, curvas de nível e bacias de infiltração foram implementadas na 

propriedade e segundo o administrador, tem trazido um retorno positivo à prática agrícola. 

Agrotóxicos 

A produção de café é realizada em ciclos divididos a priori em duas grandes fases: colheita e atividades de 

manutenção da lavoura. A colheita, como já citado, inicia-se no mês de abril e perdura até novembro. Entre os 

meses de dezembro a março são realizadas atividades de manutenção como: adubação, poda, roçada, aplicação de 

defensivos e outros. Neste sentido foram levantados alguns dados quanto as atividades realizadas nesses períodos. 

A adubação química é realizada duas vezes ao ano, sendo a primeira em novembro (quando do início da floração) 

e a segunda em março (quando da fase final de formação dos grãos e início da maturação), de acordo com 

informações coletadas com os produtores responsáveis pela propriedade, as aplicações de defensivos são realizadas 

para os mais variados fins, indo desde inseticidas, fungicidas, bactericidas, herbicidas a hormônios sintéticos para 

maturação grãos. Importa ressaltar que a utilização desses produtos químicos coincide com os períodos com maior 

incidência de chuvas, o que em última análise aumenta a probabilidade de contaminação dos corpos hídricos. 

O Decreto n° 4074/2002 dispõe sobre o registro, a classificação de agrotóxicos, seus componentes e afins, entre 

outros e dá outras providências. Com relação aos efeitos à saúde humana, os agrotóxicos foram classificados de 

acordo com o quadro 1. O critério adotado para essa classificação foi a Dosagem Letal 50, em que uma menor 

dosagem caracteriza uma maior toxicidade, variando entre as classes pouco a extremamente tóxico. 

 

Quadro 1: Classificação quanto aos efeitos à saúde humana 

Classificação Cor da Faixa Dosagem Letal 50 Dose capaz de matar um adulto 
Classe I – Extremamente Tóxico Vermelha 5mg/Kg de peso corpóreo 1 pitada/algumas gotas 

Classe II – Altamente Tóxico Amarela 5-50mg/Kg de peso corpóreo Algumas gotas/colher de chá 

Classe III – Mediamente Tóxico Azul 50-500mg/Kg de peso corpóreo 1 colher de chá/2 colheres de sopa 

Classe IV – Pouco Tóxico Verde 500-5000mg/Kg de peso corpóreo 2 colheres de sopa/1 copo 



No Sítio Panorama são aplicados em média 15 diferentes agrotóxicos por ciclo produtivo, o que evidencia o 

uso intensivo desses produtos. Os que se destacam são: Klorpan®, Verdadeiro®, Etrel® e Roundup®. No quadro 

2 estão listados os “defensivos agrícolas” utilizados na propriedade e as principais informações técnicas.  

Quadro 2: Listagem de agrotóxicos utilizados e principais informações técnicas 

Item Nome Classe Grupo Químico Classificação Toxicológica 

1 Kraft 36 EC Inseticidade acaricida de 

origem biológica 

Avermectina I - Extremamente Tóxico 

2 Folicur 200 EC Fungicida Sistêmico Triazol III - Mediamente Tóxico 

3 Ethrel Regulador de Crescimento Etileno I - Extremamente Tóxico 

4 Sanson 40 SC Herbicida Sistêmico Sulfonilereia III - Mediamente Tóxico 

5 Stron Insticidade e Acaricida 

Sistêmico 

Organofosforado I - Extremamente Tóxico 

6 Vexter Inseticida e Acaricida Organofosforado II - Altamente Tóxico 

7 Dormex Regulador de Crescimento Carbimidas I - Extremamente Tóxico 

8 Aureo Adjuvante Hidrocargonetos Alifáticos IV - Pouco Tóxico 

9 Decis 25 EC Inseticida de contrato e 

ingestão 

Piretróide I - Extremamente Tóxico 

10 Fusilade 250 EW Fungicida Sistêmico Ácido Ariloxifenoxpropiônico III - Mediamente Tóxico 

11 Agral Espalhamento Adesivo Alquil Fenol Etoxilado I - Extremamente Tóxico 

12 Opera Fungicida Sistêmico Estrobilurina e triazol II - Altamente Tóxico 

13 Verdadeiro Fungicida e Inseticida Triazol, Neonicotinóide II - Altamente Tóxico 

14 Klorpan Inseticida Organofosforado II - Altamente Tóxico 

15 Roundup Herbicida Sistêmico Glicina Subtituída III - Mediamente Tóxico 

Na figura 6, abaixo, está classificada a toxicidade dos agrotóxicos usados na fazenda Panorama. A exceção do 

Aureo®, os demais estão classificados entre mediamente e extremamente tóxico. 

 

Figura 6: Toxidade dos agrotóxicos utilizados na Fazenda Panorama – Varre-Sai 

 

Tendo em vista que a maioria dos agrotóxicos apresentam elevado grau de toxicidade, o quadro 3 remonta os 

principais sintomas oriundos da exposição a estes (MOURA, 2015 apud. MACIEL, 2011). 

Quadro 3 – Efeitos da exposição aos agrotóxicos 

Classe Grupo Químico Sintomas de intoxicação aguda Sintomas de intoxicação crônica 

Inseticidas 

Organofosforados e 

carbamatos 

- Fraquezas, cólicas abdominais 

- Vômitos 

- Espasmos musculares e 

- Convulsões 

- Efeitos neurotóxicos retardados 

- Alterações cromossomiais 

- Dermatites de contato 

Organoclorados 

- Náuseas 

- Vômitos 

Contrações Musculares 

involuntárias 

- Lesões hepáticas 

- Arritmias cardíacas 

- Lesões renais 

- Neuropatias periféricas 

Piretróides sintéticos 

- Irritações das conjuntivas 

- Espirros e excitação 

- Convulsões 

- Alergias 

- Asma brônquica 

- Irritações nas mucosas 

Fungicidas Ditiocarbamatos 

- Tonteiras e  

- Vômitos 

- Tremores musculares 

- Alergias respiratórias 

- Dermatites 

- Doença de Parkinson 
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- Dor de cabeça - Cânceres 

Fentalaminas  Teratogêneses 

Herbicidas 

Dinitrofenóis e 

Pentaclorofenol 

- Dificuldade respiratória 

- Hipertermia 

- Convulsões 

- Cânceres (PCP –formações de dioxinas) 

- Cloroacnes 

Fenoxiacéticos 

- Perda de apetite 

- Enjoo e  vômitos 

- Fasciculação muscular 

- Indução de produção de enzimas hepáticas 

- Cânceres 

- Teratogênese 

Dipiridilos 

- Sangramento nasal 

- Fraqueza 

- Desmaios 

- Conjuntivites 

- Lesões hepáticas 

- Dermatites de contato 

- Fibrose pulmonar 

Há de destacar que a prática da logística reversa funciona de forma satisfatória na propriedade. 

Estratégias para Mitigação de Danos Ambientais e Riscos à Saúde 

Dentre os aspectos que podem ser melhorados, e apesar da grata experiência vislumbrada, eles sempre podem, 

um uso mais consciente de agrotóxicos deve ser discutido. Talvez inserindo gradativamente uma cultura orgânica, 

diminuindo o uso de fertilizantes sintéticos, agrotóxicos, reguladores de crescimento ou aditivos sintéticos para a 

alimentação animal, substituindo-os por processos biológicos, pautada na Lei nº 10 831 que “Dispõe sobre 

agricultura orgânica e dá outras providências”. 

Há ainda, a questão do abastecimento humano que não atende às prerrogativas do Ministério da Saúde quanto 

à potabilidade, conforme disposto no artigo 24 da MS 2914 “Toda água para consumo humano, fornecida 

coletivamente, deverá passar por processo de desinfecção ou cloração...as águas provenientes de manancial 

superficial devem ser submetidas a processo de filtração” (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2011). Neste sentido, 

algumas soluções são empregadas em comunidades com características semelhantes à qual se localiza o Sítio 

Panorama. A água utilizada proveniente de manancial superficial, ao que foi informado pelo administrador da 

propriedade, apresenta baixa alteração de parâmetros físico-químicos, o que necessita ser confirmado por meio 

coleta e análises de amostras da água, indica a possibilidade de instalação de filtração lenta (Figura 7). Esta 

modalidade de filtros é de eficiência comprovada na remoção de sólidos e agentes patogênicos, além de apresentar 

baixos custos de instalação e manutenção e ser de simples operação (HELLER; MURTHA, 2003).  
 

Figura 7 - Filtro Lento 

 
Com relação à desinfecção, uma proposição adequada às especificidades locais seria a implantação do sistema 

de desinfecção por clorador por difusão. Tal equipamento se destaca pela simplicidade operacional aliada à 

comprovada eficiência, mantendo o Cloro Residual Livre nas concentrações recomendadas durante a sua vida útil 

(GUERRA,2006).  

Brasil (2006) detalha que o equipamento (Figura 8) pode ser elaborado utilizando-se recipientes plásticos com 

o volume de 1 litro, são feitos dois furos de 0,6 cm de diâmetro em lados opostos a 10 cm de distância do gargalo 

do frasco. Em seguida o mesmo é preenchido com 850 g de areia lavada e 340 g de hipoclorito de cálcio em pó 

(65%). Essa mistura é suficiente para tratar a água de um reservatório de 2000 litros por um período de 

aproximadamente 30 dias (GUERRA, 2006). 



Figura 8 – Clorador por difusão 

 

CONCLUSÕES 

Após observação in loco dos vários fenômenos ligados a gestão do Sítio Panorama, foram constatadas algumas 

boas práticas de manejo e uso do solo e da água, de certo, dentro das possibilidades inseridas pela distância de 

recursos mais tecnicamente solidificados. No entanto, constatou-se que há forte dependência de insumos químicos, 

principalmente agrotóxicos. Em todas as fases do ciclo produtivo são empregados uma gama de produtos desde 

herbicidas, fungicidas, inseticidas e reguladores de crescimento. A comprovada relação destes com a degradação 

da qualidade da água e seus efeitos nocivos à saúde humana alertam para a constante necessidade de se adotarem 

práticas racionais e sustentáveis, pois o uso intensivo de pesticidas, aliados às características locais como a 

topografia e os elevados índices de precipitação, de certo são fatores de efeito sinérgico que tem potencial para 

deflagrar processos de contaminação do manancial. Esta situação agrava-se pelo fato da nascente utilizada para o 

consumo humano estar desprotegida em relação ao raio mínimo de vegetação exigido pela legislação e das 

condições da qualidade da água consumida pelos moradores locais estarem em desacordo com a Portaria MS 

2914/2011 quanto à desinfecção e filtração. 

Cabe notar que há experiências pretéritas de implementação de boas práticas no Sítio Panorama, várias técnicas 

de produção sustentável já foram inseridas na propriedade e resultam num melhor aproveitamento de recursos. Tal 

aproximação com o uso consciente dos recursos se deve a interação entre produtor e academia, a inserção de 

projetos, principalmente do Instituto Federal Fluminense, subsidia o enfoque ecodesenvolvimentista proposto 

pelos estudos desenvolvidos. Certamente, sem a participação dos produtores rurais, os projetos não passam de 

aspirações epistemológicas para a exequibilidade, que é o esperado pela ciência. Logo, assumimos a harmonização 

entre saber técnico e saber prático, como uma das diretrizes capazes de auxiliar no gerenciamento sustentável na 

produção de alimentos e bens de consumo. 
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RESUMO 

As florestas são parte importante do ecossistema aquático, por disponibilizar recursos essenciais 
ao seu funcionamento. Alterações nas características naturais da vegetação ciliar acarreta em modificação 
dos recursos disponibilizados para o ecossistema aquático. Foi analisada, em riachos de baixa ordem, a 
decomposição foliar de espécies vegetais nativas e de eucalipto que compõe a vegetação ciliar de riachos, 
que abrigam espécies de eucalipto cultivadas em sua bacia hidrográfica e riachos em áreas controle não 
impactadas pelo plantio eucalipto. A taxa de decomposição das folhas de eucalipto foi mais rápida que as 
espécies nativas locais. A decomposição mediada por invertebrados apresentou uma expressiva variação 
quando a presença e ausência de impacto do eucalitpto, destacando negativamente o aumento da 
temperatura da água em mais de 4°C, limitando a ação de invertebrados fragmentadores. Contudo, 
concluimos que o cultivo de eucalipto altera a dinâmica natural do ambiente elevando a temperatura dos 
riachos e por vezes interfere no processo de decomposição foliar.  

 

INTRODUÇÃO 

A decomposição foliar é um importante processo ecossistêmico que nos permite compreender 
como a matéria é processada nos ambientes aquáticos (Allan e Castillo, 2007). Tal processo poder ser 
dividido didaticamente em três fases, para melhor compreensão, contudo sabe-se que essas fases podem 
ocorrem simultamente: a primeira é a lixiviação, que resulta na remoção dos compostos hidrosolúveis; em 
seguida a fase de condicionamento, onde ocorre a colonização microbiana e intensificam-se as 
modificações químicas e estruturais causadas pelas enzimas hidrolíticas dos micro-organismos, levando a 
um aumento da palatabilidade e da qualidade nutricional dos detritos para os invertebrados aquáticos. A 
última fase é a fragmentação, resultante da abrasão física e consumo das folhas pelos invertebrados, 
principalmente os fragmentadores (Gessner et al., 1999).  

As florestas são parte importante para manutenção do funcionamento de um metaecossistema 
florestal (Loreau et al. 2003) e produzem uma grande quantidade detrito, na forma de folhas, frutos, flores 
e madeira. O aporte foliar disponibilizado pelas florestas em riachos constituem a principal fonte de 
recursos energéticos e carbono para os organismos heterotróficos (Fisher e Likens, 1973; Abelho e Graça, 
1998). A quantidade de detritos foliares pode variar com o tipo de floresta, com o clima, sazonalidade e 
com o ano (Bambi et al., 2017). Assim, compreender as características da vegetação riparia ajuda a entender 
o funcionamento de ecossistemas (ciclo da matéria orgânica e o fluxo de energia) (Gonçalves et al., 2017). 

Estudos que avaliam o efeito das mudanças florestais sobre a decomposição foliar têm aumentando 
nos últimos anos (Ferreira et al., 2015; Kennedy e El-Sabaawi, 2017) e demostram não existir uma 
consistente tendência global de que as folhas exóticas se decompõe mais rapido ou mais lentamente que as 
folhas nativas (Kennedy e El-Sabaawi, 2017). O impacto das folhas exóticas a decomposição foliar não 
apresenta o mesmo efeito em todos ecossistemas de riachos, mas que seus efeitos dependem tanto das 
caracteristicas das flhas e dos atribuitos dos ecossistemas de riachos (Kennedy e El-Sabaawi, 2017).  



As folhas exóticas são aparentemente mais sensiveis a temperatura, e a natureza do impacto esta 
potencialmente relacionada a relação C:N das folhas (a menor razão C:N nas folhas exóticas permite uma 
decomposição mais rápida que as folhas nativas com maior proporção C:N) (Kennedy e El-Sabaawi, 2017). 
Do mesmo modo, a maior deteriorização do material foliar em uma malha grossa, que permite a entrada de 
detritivoros invertebrados, possivelmente relacionado a alta proporção de carbono e fosforo (C:P) 
observada em espécies exóticas (Kennedy e El-Sabaawi, 2017). 

Ecossistemas de alta temperatura, tais como os trópicos são mais propensos a sofrer alterações nas 
teias alimentares detritivas, principalmente se a bacia hidrográfica abriga espécies exóticas (Kennedy e El-
Sabaawi, 2017). Gonçalves et al. (2017) relatam que a presença da vegetação nativa evita que as espécies 
exóticas de maior qualidade aumentem a disponibilidade de nutrientes na teia alimentar de riachos da 
Amazônia, e assim, evitam alteração no funcionamento dos ecossistema e a manutenção da biodiversidade 
aquática. 

Folhas de Eucalyptus geralmente apresentam  baixa qualidade nutricional , alta concentração de 
compostos secundários (óleos essenciais, polifenóis), podem em algumas espécies apresentar folhas 
espessas e cutícula cerosa (Canhoto e Graça, 1995; Pozo et al., 1998; Canhoto e Graça, 1999). Isto pode 
resultar em  efeito negativo na riqueza de micro-organismos (fungos) e invertebrados bentônicos no 
processamento foliar (Canhoto e Graça, 1995) e, por conseguinte na decomposição foliar e na ciclagem de 
matéria orgânica (Graça et al., 2001). Adicionalmente, Kennedy e El-Sabaawi (2017) relata que os impactos 
das folhas exóticas, mediados pela taxa de decomposição, não têm o mesmo efeito em cada ecossistema, 
mas diferem dependendo tanto das características das folhas, quanto dos atributos do ecossistema.  

Deste modo, estudar as espécies que compõe a vegetação riparia de riachos, permite analisar a 
dinâmica funcional da maneira mais próxima que a observada no ambiente natural. Mais também permite 
entender como os sistemas locais refletem a impressão de processos em larga escala (Loreau et al., 2003). 
Acreditamos que a taxa de decomposição mediada por invertebrados e microbiano respondem 
negativamente a presença do eucalipto, resultando na diminuição do processo de decomposição nas areas 
impactadas pelo eucalipto. Paratanto, nosso objetivo foi avaliar a taxa de decomposição foliar de uma 
espécie exótica e uma mistura de folhas de espécies nativas que caracterizam o principal aporte de material 
particulado grosso em riachos sob influência do eucalipto e controle. 

 

MATERIAIS E MÉTODOS 

ÁREA DE ESTUDO 

Para a realização do estudo foram analisados seis riachos de baixa ordem em duas sub-bacias do 
Rio Paraíba do Sul, localizados nos municípios de Coronel Pacheco (sub-bacia do Rio Novo) e Juiz de Fora 
(Rio Paraibuna). Três riachos foram analisados em uma área de aproximadamente 382 ha caracterizada 
pelo cultivo de eucalipto e criação de gado em um sistema de pecuária neutra (Silvopastoril) na sub-bacia 
do Rio Novo. Adicionalmente também foram analisados outros três riachos de baixa ordem em uma zona 
de amortecimento da Reserva Biológica Municipal Poço D’Anta, que abrange uma área de 370 ha, 
composta por área de pastagem e de mata remanescente de Mata Atlântica em estágio avançado de 
regeneração, utilizados como controle dos dados. 

 

EXPERIMENTO DE DECOMPOSIÇÃO FOLIAR 

Em cada riacho foram instaladas 4 redes de captura (1 x 1 m, malha de 5 mm), para obtenção de 
folhas senescentes das principais espécies de plantas que compõem a matéria orgânica particulada grossa 
(MPOG) da mata ciliar de cada um dos riachos. As folhas íntegras obtidas foram utilizadas para confecção 
dos sacos de detrito. Deste modo, foram utilizadas a mistura das principais espécies de folhas presentes na 
mata ciliar em cada ambiente. Além disso, foram utilizadas folhas senescentes de eucalipto (Eucaliptus 
urograndhis) cultivadas nas áreas analisadas. Em cada um dos seis riachos foram incubados dez sacos de 
detritos da mistura foliar e dez sacos com folhas de eucalipto. Foram utilizadas duas malhas para a 
construção dos sacos de detrito, uma que permitia a entrada de invertebrados (abertura da malha = 10mm) 
e outra que permitia apenas o acesso de micro-organismos (0,5 mm). Em cada saco foi armazenado entre 



2,00 a 4,00g ± 0,005 de folhas senescentes dependendo da disponibilidade e características das folhas 
presentes em cada ponto de amostragem. 

A remoção do material depositado nos riachos foi realizada quando alcançou uma perda de massa 
de aproximadamente 50% da massa inicial. A estimativa do dia de retirada foi feita através de um 
experimento piloto anterior a incubação das amostras. As retidas ocorreram após 30 dias do material 
composto por folhas de eucalipto, e 40 dias de incubação das espécies nativas presentes nas áreas estudadas. 
O material retirado após incubação nos sacos de detrito nos riachos, foi transferido para o laboratório. Os 
invertebrados obtidos nos sacos de detrito foram fixados em álcool 70°C, e posteriormente identificados 
com literatura especializada em nível de família. A caracterização dos riachos foi analisada através da 
medição de parâmetros físicos da água (condutividade especifica, pH, oxigênio dissolvido, vazão, 
temperatura). 

Para a estimativa da perda de massa foliar foi utilizado o modelo exponencial negativo (Mt = M0 
e- k t; em que Mt = massa no tempo t; M0 = massa no tempo 0; k = coeficiente de decaimento exponencial; 
e t = tempo em dia; (Graça et al., 2005). Com base no coeficiente de decaimento diário, as folhas foram 
classificadas como de decomposição "rápida" (k> 0,01), "média" (k = 0,005-0,001) e "lenta" (k <0,005) 
(Petersen & Cummins 1974). A taxa de decomposição foi analisada através do k, que foi analisado pelo k 
total, obtido através da malha grossa, e o k microbiano, obtido através da malha fina que impede o acesso 
por invertebrados. O k do invertebrados foi obtido através da diferença entre o k total e o k microbiano 
(Tonin et al., 2017). 

 

ANÁLISE DOS DADOS 

A análise de componentes principais foi realizada para agrupar os riachos segundo as 
características ambientais. O número de componentes primários (PCs) foi determinado usando autovalores 
maiores do que aqueles gerados pelo método de Broken Stick. A análise de correlação de Pearson foi 
utilizada como critério para selecionar o melhor subconjunto de variáveis ambientais que explicarem a 
formação dos principais eixos, considerando os maiores valores de correlação (r ≥ 0,7). A Análise de 
Variância foi utilizada para verificar diferença significativas entre as variáveis ambientais. A diferença na 
taxa de decomposição (k) das folhas foi analisada através de Análise de Variância de três fatores, a fim de 
avaliar o efeito do impacto da  mistura de espécies vegetais nativa e das folhas de eucalipto. A diferenças 
na taxa de decomposição foi realizada utilizando o kTotal (abertura da malha = 10mm), kMicrobiano (0,5mm) e 
o kInvertebrado resultante da diferença entre o (kTotal – kMicrobiano).  As análises estatísticas serão foram realizadas 
com o programa R, versão 3.4.0 (R Development Core Team, 2008). 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

A análise de componentes principais ordenou as  unidades amostrais com um explicação de 
66,56% do eixo 1 (Figura 1), representados pela associação das variáveis que apresentaram maiores valores 
de temperatura e condutividade elétrica nos riachos sob o impacto do cultivo do eucalipto, e pelos menores 
valores registrados de pH nos riachos que apresentaram a preservação da vegetação riparia (Figura 1 e 2). 
O segundo eixo com explicação de 28,03% (Figura 1) foi principalmente explicado por variações na 
concentração do oxigênio dissolvido nas águas do riachos (Figura 2). 

Os riachos estudados apresentaram variações significativas nas variáveis temperatura da água, 
condutividade elétrica e pH, variações suficientes para identificar os riachos com e sem impacto do 
eucalipto no entorno da vegetação ciliar presente (Figura 1). Os riachos alterados apresentaram maiores 
valores de temperatura e condutividade da água (Figura 2). A presença de uma parcela da vegetação riparia 
e a utilização do entorno para cultivo de eucalipto não impediu os efeitos da plantação, em especial a 
elevação na temperatura da água, principalmente quando a parcela mantida não confere uma zona de 
amortecimento da penetração da luz nos ambientes aquáticos (Lynch et al., 1984), conferindo ao ambiente 
característica típica de ambientes expostos a radiação solar (Tonin et al., 2017).   

A remoção da vegetação riparia aumenta a intensidade da luz incidente dentro dos riachos, e assim 
apresenta elevado potencial para reduzir a concentração de oxigênio dissolvido devido ao maior exposição 



do dossel (Lynch et al., 1984). Em ambientes alterados caracterizados pela reduzida presença da vegetação 
ciliar, o solo fica exposto aos efeitos do intemperismo, favorecendo a instabilidade das margens, o 
transporte e deposição de compostos solúveis provenientes da lixiviação do solo e comprometendo a 
heterogeneidade dos habitats aquáticos em decorrência da deposição de sedimento fino (Da Silva et al., 
2015). Tal condição favoreceu o aumento da condutividade especifica como relatado neste estudo nos 
riachos sob a influencia do eucalipto. 

 Riachos que abrigam espécies exóticas apresentam o potencial de reduzir a concentração de 
oxigênio dissolvido, devido a exposição do dossel a entrada de luz, e assim elevando a temperatura dos 
riachos em áreas impactadas pelo cultivo do eucalipto (Lynch et al., 1984). O efeito pH baixo na 
decomposição foliar pode ser muitas das vezes indireto, pois inibe muitos organismos microbianos e, 
possivelmente através da mobilização de alumínio ou outros metais, e assim indiretamente afeta a 
degradação das folhas (J R Webster e Benfield, 1986). Apesar de verificada variações significativas de pH, 
provavelmente tais variações não tenham valor biológico. Já as variações na concentração de oxigênio 
dissolvido nos riachos sob influência do eucalipto esteja associado a variações na declividade dos riachos, 
refletidas pelas variações registradas na vazão dos riachos. 

 

Figura 1: Ordenação das variáveis ambientais explicam a distribuição das unidades amostrais de acordo 
com as características analisadas em riachos sob a influência do cultivo de eucalipto e em áreas 

preservadas sem a influência do cultivo do eucalipto. Áreas de cultivo de eucalipto: Alt1, Alt2, Alt3; 
Áreas controle: C1, C2, C3.  
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Figura 2: Variáveis ambientais registradas em duas sub-bacias do Paraíba do Sul em riachos sub a 
influência do eucalipto e controle. 

 

A decomposição das folhas de eucalipto foi mais rápida que a mistura das espécies nativas (Figura 
3). A menor qualidade das folhas e o incremento da temperatura são dois estressores que frequentemente 
ocorrem em ecossistemas de riachos que atravessam plantações de exóticas (Correa‐Araneda et al., 2017) 
e que influenciam nos processos funcionais nesses ambientes, principalmente na degradação do material 
foliar disponibilizado para o ambiente aquático (J R Webster e Benfield, 1986). Ecossistemas de alta 
temperatura, tais como os trópicos são mais propensos a sofrer alterações na redes alimentares detrital se a 
bacia de captação abriga espécies exóticas (Kennedy e El-Sabaawi, 2017). As folhas exóticas tem maior 
impacto nos ecossistemas de alta temperatura, e a natureza do impacto esta potencialmente relacionada a 
relação carbono (C) e nitrôgenio (N) das folhas (a menor razão C:N nas folhas exóticas permite uma 
decomposição mais rápida que as folhas nativas com maior proporção C:N) (Kennedy e El-Sabaawi, 2017). 

Os riachos sub a influência do eucalipto apresentam zonas riparia providas de menor atratividade 
para os organismos atuantes no processo de decomposição, refletida através das taxa microbiano (Figura 
3B) e invertebrados (Figura 3C). Os micro-organismos tiveram uma contribuição relativa de 76,83% na 
decomposição no controle e 90,82% nos riachos sob influencia do eucalipto. Já os invertebrados 
contriburam com aproximadamente 23,16 no controle e 9,17 nos riachos alterados. A decomposição das 
espécies nativas nas áreas alteradas e no controle apresentaram variações significativas no kinvertebrados (F= 
16,59, p= 0,015) (Figura 3C).  

A decomposição mediada por invertebrados esta associada a preservação das zonas riparia (Tonin 
et al., 2017), devido a tais organismos apresentarem elevada sensibilidade a variações na temperatura da 
água e na concentração de oxigênio dissolvido nesse ambientes. Os invertebrados fragmentadores 
apresentam importante papel na decomposição da matéria alóctone, transformando as folhas em biomassa 
animal e matéria orgânica particulada fina que serão utilizadas por predadores e coletores (Cummins et al., 
1973). Estudos com fragmentadores da região tropical e temperada observaram que estes organismos são 
capazes de diferenciar a qualidade do alimento (Graça e Cressa, 2010). 

Os valores negativos registrados para o k de invertebrados são devidos às características da malha 
grossa, que permite o acesso dos invertebrados, mas também a adesão de partículas de sedimento, 
ocasionando ganho de peso do material. Contudo, tal resultado será resolvido quando removido o sedimento 
através do procedimento de separação da massa livre de cinzas presentes nas amostras (Graça et al., 2005).  
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CONCLUSÃO 

Deste estudo, pode-se concluir que a qualidade do detrito disponibilizado para ecossistemas 
aquáticos, tem um papel importante para manutenção do funcionamento dos ecossistemas. Riachos que 
abrigam espécies exóticas na sua bacia apresentam ecossistemas com propriedades alteradas, sujeitos a 
limitações ambientais como o aumento na temperatura da água (4°C), como uma limitada ação de 
invertebrados fragmentadores.   

 

 

Figura 3: Taxa de decomposição foliar de uma espécie de eucalipto e a mistura nativa presente em 
riachos compostos pela vegetação nativa e sob a influência do cultivo silvopastoril em sub-bacias do Rio 

Paraíba do Sul. 
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Resumo – Previstas pelo Código Florestal (Lei n° 12.651/12) com a função ambiental de preservar os recursos 

hídricos, a estabilidade geológica e a biodiversidade, as Áreas de Preservação Permanente (APP’s) foram 

concebidas como espaços sem previsão de uso e ocupação antrópicos. Entretanto, como é notório nas cidades 

brasileiras, a ausência e/ou ineficiência de planejamento urbano nas últimas décadas permitiu que inúmeras 

edificações ocupassem áreas ribeirinhas. Esse é o caso de Volta Redonda, o município mais populoso da região 
Sul do Estado do Rio de Janeiro, cujo desenvolvimento se deu às margens de um dos principais rios Fluminenses, 

o Paraíba do Sul. No esforço de compatibilizar a necessidade de preservação ambiental ao direito fundamental de 

acesso à moradia, previsto pela Constituição Federal, esse trabalho teve como objetivo a aplicação das Lei Federais 

n° 12.651/12 e n° 13.465/17 na realização do Zoneamento ambiental com vistas à Regularização Fundiária das 

margens do rio Paraíba do Sul em Volta Redonda. Foram realizadas diversas atividades para consecução do 

objetivo, como o levantamento do uso e ocupação do solo, estudos hidrológicos e mapeamento das áreas 

suscetíveis à inundação em um trecho de 18,3 km de extensão e faixa marginal de 200m. 

INTRODUÇÃO 

Nos municípios fluminenses do Médio Paraíba observa-se um nível de ocupação acentuado das margens 

dos rios e córregos. No caso de Volta Redonda, a construção da cidade seguiu o traçado do Rio Paraíba do Sul, 

desenvolvendo-se de forma linear, ao longo de suas margens. Os corpos d´água historicamente são os caminhos 

naturais da formação e desenvolvimento das cidades, o que em muitos casos comprometeu suas paisagens, 
margens e funções ecológicas.  

Somente nos últimos vinte anos é que a preocupação ambiental ingressa com força na agenda urbana, de 

maneira que inaugura grande desafio para o urbanismo contemporâneo. Essa nova perspectiva visa, em linhas 

gerais, equacionar a relação das cidades com os recursos naturais urbanos. Neste contexto, a Lei Federal nº 

12.651/12 (Novo Código Florestal), que possui o escopo de garantir o meio ambiente ecologicamente equilibrado, 

admite a regularização fundiária de núcleos urbanos informais que ocupem Áreas de Preservação Permanente 

(APP’s), como os que se estabeleceram às margens dos rios. A referida lei preconiza que a regularização se dará 

por meio da apresentação de um projeto de regularização fundiária, que inclua estudo técnico que demonstre a 

melhoria das condições ambientais em relação à situação anterior, com adoção das medidas nele preconizadas. 

Desta forma, o presente trabalho tem como objetivo apresentar a evolução legislativa relativa ao tema da 

regularização fundiária em APP, com foco na experiência do Projeto de Regularização Fundiária Sustentável de 
Áreas Urbanas Situadas nas Margens do Rio Paraíba do Sul, desenvolvido para o trecho de Volta Redonda – RJ. 

O estudo visa propor um zoneamento ambiental com base no mapeamento das áreas de risco de inundação e as 

ações necessárias para mitigação dos problemas oriundos da ocupação desordenada das margens do rio Paraíba do 

Sul, no município de Volta Redonda. 
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LEGISLAÇÃO PERTINENTE 

Visando criar ferramentas para mitigar o problema crônico do Brasil de ocupações irregulares, o Conselho 

Nacional do Meio Ambiente – CONAMA publicou em 29 de março de 2006 a resolução CONAMA n° 369, que 

dispõe sobre os casos excepcionais, de utilidade pública, interesse social ou baixo impacto ambiental, que 
possibilitam a intervenção ou supressão de vegetação em Área de Preservação Permanente – APP. A situação a 

que se refere a Resolução CONAMA n° 369/2006 deve ser prevista no plano diretor e estabelece a possibilidade 

de regularização fundiária sustentável em área urbana de interesse social, desde que, comprovadamente, não 

possibilitem agravamento do risco de enchentes ou erosão. O critério dessa resolução para redução dos limites da 

Faixa Marginal de Proteção – FMP é que a área urbana esteja consolidada. 

Com a necessidade de uma legislação específica com relação à regularização fundiária, no ano de 2009 foi 

promulgada a Lei Federal n° 11.977 que fala de maneira explícita sobre o tema e dispõe sobre o Programa Minha 

Casa, Minha Vida – PMCMV, a regularização fundiária de assentamentos localizados em áreas urbanas e dá outras 

providências. Em seu artigo 54, cita a possibilidade de regularização fundiária em APP e da necessidade de estudo 

técnico que comprove que esta intervenção implica em melhoria das condições ambientais, em relação à situação 

de ocupação irregular anterior. Desta forma, a Lei Federal nº 11.977/2009 inaugurou a possibilidade de regularizar 

ocupações em APP’s, nos casos de interesse social. 

Com a aprovação do “Novo Código Florestal” (Lei Federal nº 12.651/2012), baseado na resolução 

CONAMA n° 369/2006 e na Lei Federal n° 11.977/2009, a possibilidade de regularização fundiária em APP’s 

alcançou também a regularização fundiária de interesse não apenas social como também de interesse específico. 

De acordo com a Lei Federal n° 12.651/2012, nos casos de interesse social, a regularização fundiária em APP 

poderia ser admitida quando a ocupação da mesma fosse anterior a 31 de dezembro de 2007; o assentamento 

estivesse inserido em área urbana consolidada; e o estudo técnico comprovasse que a intervenção programada 

implicaria em melhoria das condições ambientais relativamente à situação de ocupação irregular anterior. 

Em 22 de dezembro de 2016, foi publicada a Medida Provisória – MP nº 759, que versava sobre a 

regularização fundiária no Brasil. Ao alterar 19 leis sobre o tema, esta normativa promoveu uma ruptura 

substancial com o modelo até então aplicável no Brasil, pretendendo cuidar de todas as peculiaridades que a 

regularização fundiária pode assumir em um país de dimensões continentais.  

Em 12 de julho de 2017, depois de longas discussões no Congresso, foi promulgada a Lei Federal nº 13.465 

com o objetivo de consolidar as diretrizes da MP n° 759. No que diz respeito aos requisitos ambientais e 

urbanísticos da regularização fundiária, praticamente nenhuma alteração se fez com relação ao que dispunha na 

legislação anterior, havendo alteração sobretudo nos instrumentos de titulação dos beneficiários do projeto.  

Esta lei estabeleceu a criação do termo Regularização Fundiária Urbana (Reurb), o qual, segundo o artigo 

9°, abrange medidas jurídicas, urbanísticas, ambientais e sociais destinadas à incorporação dos núcleos urbanos 

informais ao ordenamento urbano e à titulação de seus ocupantes. A Reurb promovida mediante legitimação 

fundiária somente poderá ser aplicada para os núcleos urbanos informais comprovadamente existentes, na forma 

desta Lei, até 22 de dezembro de 2016. A nova Lei distingue entre a Regularização Fundiária Urbana de interesse 

social (Reurb-S), voltada para os assentamentos ocupados predominantemente pela população de baixa renda e a 

Regularização Fundiária Urbana de interesse específico (Reurb-E), relativa aos demais casos.  

ESTUDO DE CASO: PROJETO DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA SUSTENTÁVEL EM VOLTA 

REDONDA/RJ 

Ao abordar o tema regularização fundiária em APP’s é preciso entender mediante quais condições a Lei 

Federal nº 12.651/2012 permite a intervenção em área de preservação permanente. Esta é autorizada somente nos 

casos de utilidade pública, interesse social e baixo impacto ambiental (artigo 8º). Em ambos os casos da REURB 

(social ou específica), a regularização será admitida por meio da aprovação de um projeto de regularização 

fundiária, que inclui a elaboração de estudos técnicos que justifiquem as melhorias ambientais em relação à 

situação de ocupação informal anterior, inclusive por meio de compensações ambientais, quando for o caso. 

De acordo com o código florestal, para cursos d’água cuja largura esteja entre 50m e 200m, como é o caso 

do rio Paraíba do Sul no trecho de Volta Redonda, a área destinada a preservação permanente deve ser de 100m. 

Entretanto, é possível observar que boa parte desta área destinada à preservação encontra-se densamente ocupada, 

cuja ocupação apresenta características bastante diversificadas, onde é possível encontrar residências, comércios, 
serviços públicos e a própria Companhia Siderúrgica Nacional (CSN).  
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Diante desse cenário, e da necessidade de compatibilizar o direito de propriedade com a indispensável e 

necessária proteção ao meio ambiente, o Instituto Estadual do Ambiente (INEA) elaborou um termo de referência 

para contratação de empresa de consultoria visando realizar estudos que norteassem o projeto de regularização 

fundiária para o trecho de 18,3 km ao longo do Paraíba do Sul, abrangendo 200m em ambas as margens do rio. 

No projeto foram desenvolvidos estudos que envolveram a execução de serviços de campo (levantamentos 

topobatimétricos, topográficos, hidrométricos e geotécnicos), caracterização do uso e ocupação do solo, estudos 

hidrológicos, modelagem hidrodinâmica e mapeamento de perigo e risco à inundação. Esses estudos subsidiaram 

a definição das intervenções necessárias para mitigação das inundações na região e da proposta de zoneamento 

ambiental para a área de preservação permanente. 

CARACTERIZAÇÃO DA ÁREA DE ESTUDO 

O município de Volta Redonda (Erro! Fonte de referência não encontrada.) está inserido na Região 

Hidrográfica do Médio Paraíba do Sul (RH III) do Estado do Rio de Janeiro, fazendo parte da mesorregião Sul 

Fluminense. A rede hidrográfica do município conta com a presença de um dos mais importantes rios de domínio 

federal, o rio Paraíba do Sul, que corta o município no sentido oeste-leste por cerca de 18,3 km, e que foi 

responsável por seu nome devido a um acidente geográfico em seu curso.  

Figura 1 - Localização do município de Volta Redonda 

 

A história de Volta Redonda inevitavelmente volta-se para o rio Paraíba do Sul e reflete toda a formação 
social e urbana do médio Vale do Paraíba, região formada também pelas cidades de Barra Mansa, Resende e Barra 

do Piraí. Nas quatro cidades referidas o rio aparece como elemento indutor da ocupação urbana, o que se deu em 

especial a partir do ciclo da economia cafeeira quando o mesmo era utilizado para o escoamento da produção e, a 

partir do século XX, passa a atrair atenção dos primeiros investimentos da industrialização do país, tendo em vista 

o potencial enquanto recurso energético e de abastecimento.  

A partir da década de 40, com a instalação da Companhia Siderúrgica Nacional (CSN), Volta Redonda 
passa a ser cidade ícone dos ventos de modernidade na economia brasileira da Era Vargas. A instalação da indústria 

em grande porção de território da faixa marginal de proteção do rio Paraíba do Sul também contribuiu para induzir 

a ocupação urbana no entorno do rio, conforme vemos na Figura 2 a seguir apresentada. 

Figura 2 - Evolução urbana | Ocupação Marginal do Rio Paraíba em Volta Redonda. (Moreira, 2011:15) 

 

 



 

4  

 

A cidade de Volta Redonda, assim como as demais cidades do vale do Paraíba, enfrenta, não raramente, os 

problemas causados por inundações da sua área urbana por parte do rio Paraíba do Sul (Figura 3), bem como dos 

afluentes: córrego Belo Monte, do Peixe, Santa Rita e o ribeirão do Inferno, pela margem esquerda, e o ribeirão 

Brandão pela margem direita. Alguns aspectos contribuem para a intensificação das inundações, como a ocupação 
das calhas dos rios e obstruções e estrangulamento das suas seções de escoamento. O município encontra-se cerca 

de 80 km a jusante do reservatório de Funil, operado por FURNAS desde 1969. Nesse aspecto, a cidade se 

beneficia da presença do reservatório pela regularização de vazões e consequente amortecimento de cheias. Por 

exemplo, a cheia extraordinária ocorrida no ano de 2000 (maior já registrada em Volta Redonda) poderia ter tido 

um impacto muito maior, caso o reservatório da Usina de Funil não tivesse amortecido a vazão de pico. 

Figura 3 - Fotos que ilustram as inundações ocorridas no Município em dezembro de 2010 

 

METODOLOGIA 

Inicialmente foram desenvolvidas atividades preliminares, de forma a caracterizar a região e obter dados 

necessários à elaboração dos estudos. Assim, foi realizado o levantamento de dados, como climatologia, cobertura 

vegetal, resíduos sólidos, disponibilidade e uso dos recursos hídricos, identificação das áreas inundáveis e 
caracterização da população. Em seguida, identificou-se as bases cartográficas e imagens disponíveis, destacando-

se a existência do levantamento aerofotogramétrico a laser disponível para um trecho do rio Paraíba do Sul. Para 

subsidiar os estudos hidráulicos, foram realizados levantamentos topobatimétricos. 

Devido à presença da barragem de Funil, que regulariza a vazão do Rio Paraíba do Sul a montante da cidade 

de Volta Redonda, a estimava da vazão máxima considerou os dados de vazão da estação fluviométrica de Volta 

Redonda (código 58305001) e as vazões defluentes de Funil. 

Inicialmente se elaborou uma série histórica de vazão referente apenas a bacia incremental entre Funil e a 

estação Volta Redonda, considerando uma defasagem de um dia de tempo de viagem. Em seguida, se utilizou as 

distribuições de probabilidades Gumbel e Exponencial de 2 Parâmetros para estimar as vazões com tempo de 

recorrência (TR) de 10, 25, 50 e 100 anos. 

As vazões máximas de cheia utilizadas no estudo foram estabelecidas através do somatório das vazões 

máximas da bacia incremental (calculadas para os diferentes tempos de recorrência) com a vazão defluente da 
barragem de Funil (considerada como aquela igualada ou excedida em 10% do tempo). 

Para determinar as manchas de inundação para diferentes tempos de recorrência foi utilizado o modelo 

matemático IBER. O IBER é um modelo hidrodinâmico bidimensional que trabalha sobre uma malha não 

estruturada de volumes finitos e descreve a propagação do escoamento através das equações de Saint Venant em 

sua forma completa. A partir da identificação das áreas inundáveis, foram propostas intervenções de engenharia 

para mitigação das inundações.  
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Foram realizadas vistorias e então produzidos mapas de uso atual do solo e de permeabilidade na área em 

estudo. Nesse processo, identificou-se as áreas nas quais predominam os usos residenciais, comerciais, 

residenciais/comerciais, industriais, áreas verdes, solo exposto, vias públicas e os locais destinados aos serviços 

públicos. 

 Por fim, elaborou-se uma proposta de zoneamento ambiental, onde propõe-se a revisão dos atuais 

parâmetros de ocupação do solo, orientando os usos e atividades compatíveis segundo as características das áreas 

e conforme a identificação técnica das áreas mais sensíveis à recorrência de cheias do rio Paraíba do Sul. Foram 

sugeridas alterações nos chamados índices urbanísticos, através dos quais são fixados os parâmetros que vão 

estabelecer os critérios e limites às edificações em cada zona urbana, a depender do uso conferido à cada lote 

(residencial, comercial, industrial, etc.). As propostas realizadas partem da compreensão dos modos de convivência 

e dos significados relacionados ao Paraíba do Sul no cotidiano de Volta Redonda, orientando para alterações de 

longo prazo na relação entre o rio e a cidade.  

RESULTADOS 

Foi desenvolvido o mapeamento de perigo a inundações referente aos tempos de recorrência (TR) de 10, 

25 e 50 anos para todo o trecho do rio Paraíba do Sul em Volta Redonda, e na Figura 4 é apresentada a mancha 

para o trecho mais crítico no estirão estudado. Conforme pode ser visto nos mapas apresentados, as regiões mais 
atingidas pelas inundações estão no trecho curvo do rio Paraíba do Sul, o qual dá nome à cidade, sendo Barreira 

Cravo o bairro mais afetado. A validação dos resultados obtidos pelo modelo foi realizada através de visitas a 

campo, por meio de interlocução com representantes da defesa civil, Superintendência Regional do Médio Paraíba 

do Inea (SUPMEP) e pessoas residentes no local. 

Figura 4 - Mapeamento de áreas suscetíveis a inundação para diferentes tempos de retorno 
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A partir da identificação das áreas inundáveis, foram projetadas intervenções com o objetivo de mitigar as 

inundações recorrentes na região, coibir futuras ocupações irregulares e recuperar áreas degradadas. As 

intervenções consistem na proposição de estruturas como diques de contenção de cheias, implantação de Parques 
Fluviais e a recuperação de taludes às margens do rio Paraíba do Sul, através da instalação de grama armada e 

gabião tipo manta.  

O dique proposto para o bairro Barreira Cravo foi projetado para ser construído em gabião, que é um tipo 

de estrutura armada flexível, drenante e com alta durabilidade e resistência. De modo a amenizar o impacto visual, 

causado por uma estrutura desse porte, foi projetado um passeio público denominado Promenade Elevado, 

ocupando o topo do dique. O mesmo está concebido de tal forma que manterá o maior número possível de árvores 

no local, além de possuir as paredes voltadas para a pista, escalonadas, contribuindo para a implantação de 

jardineiras verticais fazendo com que o visual final do dique seja como um grande jardim vertical com um espaço 

para o público no topo.  

Na Figura 5 é apresentado um esquema com a localização e os detalhes do dique de proteção projetado para 

proteção do bairro Barreira Cravo. Para minimizar o impacto do represamento de águas pluviais nas áreas 

adjacentes ao dique, foi prevista uma readequação do sistema de drenagem existente e a implantação de comportas 
tipo flap nas saídas dos deságues, objetivando prevenir o retorno do fluxo de água do rio Paraíba do Sul pelas 

galerias pluviais. É importante salientar que, embora a implantação de diques não represente um cenário ideal, é 

uma alternativa factível diante do objetivo vislumbrado. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

A Proposta de Zoneamento Ambiental foi elaborada em seguida à análise do Plano Diretor Municipal 

vigente (datado de 2008) e de toda a legislação municipal sobre o uso do solo urbano (data da década de 70 e 80). 

O escopo desta etapa foi apontar os problemas do zoneamento e dos parâmetros edilícios praticados historicamente 

em Volta Redonda, na área de estudo, e, uma vez identificados esses problemas, sugerir modificações. A proposta 

contempla as seguintes divisões: 

Comprimento:1,145 km 

Localização 

Isométrico 

Material a ser utilizado 

(gabião) 

Figura 5 – Localização e detalhes do dique de proteção 
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 Para as regiões atingidas pelas cheias com tempos de recorrência de 10 e 25 anos, propôs-se a 

criação das chamadas Áreas de Resiliência Ambiental (ARA). Uma vez que são áreas densamente 

urbanizadas, a proposta da ARA é justamente implementar mecanismos de adaptação da malha 

urbana à vulnerabilidade ambiental. 

 Corredor verde – Foi previsto de forma a margear todo o rio Paraíba do Sul, visando a recuperação, 

recomposição e preservação da mata ciliar. 

 ZEIS Vila Americana - Zona de Especial Interesse Social do bairro Vila Americana. Os 

parâmetros edilícios da ZEIS são bastante restritivos pela especial atenção por conta do alto risco 

de inundações. O intuito é evitar ao máximo que a densidade já existente na área venha a aumentar. 

 AOS – Área de Ocupação Sustentável – Foram definidas três AOS: Central, Uso Industrial e Uso 

Comercial e Residencial. São regiões não atingidas pelas cheias, considerado o TR de 25 anos, 

mas cujos usos precisam ser revistos e controlados, devido à proximidade com rio.  

 REVIS Estadual do Médio Paraíba – Unidade de conservação de proteção integral, criada pelo 

Decreto n° 45.659 de 18/05/2016, cujo objetivo é “manter a integridade das áreas relevantes da 

Bacia”.  

 AFA - Área de Fragilidade Ambiental –Fixada por critério distinto, uma vez que não é área sujeita 

a inundação conforme a modelagem hidrodinâmica. Foi pensada conforme identificação de área 

ambientalmente vulnerável, que há muitos anos é destinada como depósito de resíduos da 

atividade siderúrgica, comprometendo as condições do solo e da água. 

A proposta de zoneamento descrita acima foi construída com a participação de representantes de diversos 

setores do município de Volta Redonda. Estas diretrizes estão sendo consideradas na revisão do Plano Diretor 

Municipal, cujo processo de revisão está previsto para ser concluído até o final de 2018, em atendimento ao que 

está estabelecido no Estatuto da Cidade (Lei Federal nº 10257/01), que determina que os todos os municípios 

realizem esse trabalho a cada 10 anos.  

A Revisão do Plano Diretor de Volta Redonda torna-se ainda mais importante devido à necessidade de 

atualizar a Lei de Uso e Ocupação do Solo, o Código de Obras Municipal e a Lei de Parcelamento do Solo, conjunto 

que se encontra hoje bastante defasado, uma vez que está em vigor desde 1976. A legislação vigente datada da 
década de 70 diz respeito ao período histórico em que o município era declarado Área de Segurança Nacional, sob 

gestão direta do governo militar, ou seja, em evidente descompasso com as diretrizes das normativas urbanísticas 

atuais. 

CONCLUSÕES 

Em Volta Redonda, o rio Paraíba do Sul, no entorno do qual a cidade se desenvolveu, é elemento 

determinante para a configuração econômica, social, cultural e paisagística da cidade. O uso e ocupação da Área 

de Preservação Permanente do rio Paraíba do Sul hoje constitui área urbana consolidada do município, o que foi 

em parte estimulado quando da criação da Companhia Siderúrgica Nacional em 1946, em grande porção de sua 

margem direita. Assim, historicamente as áreas ribeirinhas são ocupadas por atividade industrial, comercial, 

serviços, residencial e vias de tráfego de automóveis.   

Como em Volta Redonda, essa tem sido a realidade de muitos municípios, onde a expansão da ocupação 
antrópica não foi acompanhada pelo adequado planejamento urbano. Entretanto, há de se considerar que a remoção 

dessas áreas densamente ocupadas e impermeabilizadas exigiria custos econômicos e sociais insuportáveis para o 

poder público brasileiro, que já padecem de inúmeros problemas urbanos, além de que os possíveis ganhos 

ambientais obtidos seriam provavelmente desproporcionais aos esforços empreendidos. Neste contexto, a 

Regularização Fundiária apresenta-se como uma alternativa viável para compatibilizar o acesso à habitação, um 

dos direitos sociais concebidos e garantidos pela Constituição Federal de 1988, e a premente necessidade de 

preservação dos recursos naturais. 

Neste trabalho foi desenvolvida a maior parte dos estudos técnicos exigidos pelo atual Código Florestal 

para implementação de regularização fundiária em APP’s, tendo sido elaborado mapeamento de risco a inundações 

e apresentadas medidas de intervenção para contenção das cheias ocorridas no rio Paraíba do Sul e recuperação de 

áreas degradadas. A proposta do zoneamento ambiental foi elaborada a partir do conhecimento das características 
e necessidades da região, de forma a corrigir e adequar os usos às normas ambientais e urbanísticas, e suas 

premissas estão sendo adotadas no processo de revisão do Plano Diretor Municipal. 
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Este foi um projeto inovador no Estado do Rio de Janeiro, contando com a participação do órgão gestor 

ambiental Estadual, Prefeitura Municipal e Ministério Público, onde buscou-se propor soluções criativas 

embasadas nas legislações vigentes no intuito de minimizar os transtornos ocasionados à população local. Destaca-

se que para os núcleos urbanos informais cujas famílias não possuem a garantia jurídica da dominialidade da 
propriedade, o processo de Regularização Fundiária deverá ter sua continuidade conforme preconizado pela Lei 

Federal n° 13.465/17, até alcançar a expedição da CRF (Certidão de Regularização Fundiária) pelo Município.  
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RESUMO 

 

A pesquisa foi desenvolvida na Bacia de contribuição da Represa Dr João Penido localizada no município de 

Juiz de Fora – MG, e teve como objetivo mapear a alteração no uso e cobertura da terra entre 1985 e 2017. As 

imagens de satélite utilizadas partiram do Landsat 5 de 1985 e do Google Earth Pro do ano 2017. Com auxílio do 

software ARCGIS 10.2 as imagens foram vetorizadas e comparadas através do Programa SAGA (Sistema de 

Análise Geo Ambiental) da UFRJ. Os resultados encontrados em 32 anos destacaram aumento da urbanização e 

solo exposto em 1325% e 221%, respectivamente e diminuição das classes Mata de 49% e Pasto Sujo 84%. 

Esses valores chamam a atenção porque essa Bacia tem várias legislações municipais disciplinando o uso da 

terra devido a sua relevância como manancial de abastecimento. Todas essas mudanças negativas refletem na 

qualidade da água da Represa. 

Palavra chave: Uso e cobertura da terra; Represa Dr João Penido, Sistema de Informação Geográfica.  

 

INTRODUÇÃO 

De acordo com o último censo oficial, a população de Juiz de Fora era de 516.247 habitantes, tendo um 

acréscimo de 13,37% em relação ao ano de 2000 (IBGE, 2014), ocasionado maiores demandas hídricas e pressão 

sobre os mananciais destinados ao abastecimento público. Conjuntamente, a especulação imobiliária avançou 

sobre as sub-bacias dos mananciais de Juiz de Fora, destacando a Represa Dr. João Penido. Ela foi construída em 

1934 com área de aproximadamente 59,5 km² e abastece cerca de 50% da cidade com vazão regularizada de 750 

litros/segundo, chegando a até 65% no período da estiagem (CESAMA, 2014). A legislação e a fiscalização não 

foram capazes de evitar este processo, colocando em risco o futuro desse manancial (ROCHA e PEREIRA, 

2016). Essas ocupações em áreas inadequadas acontecem em todo território nacional, inclusive na planície 

amazônica conforme Nascimento & Fernandes (2017).  

As leis de uso e cobertura da terra buscam orientar diversas atividades desenvolvidas em um município de 

forma a atentar para condicionamentos ambientais, legais e de infraestrutura (políticas urbanas de mobilidade, 

transporte urbano e sistema viário, saneamento básico, aproveitamento dos recursos hídricos, preservação 

ambiental, habitação, rede de saúde, segurança, desenvolvimento socioeconômico, entre outras), fatores que 

influenciam diretamente no território (VAZ, 2006). No caso da Represa em estudo, existem políticas previstas no 

Plano Diretor de Juiz de Fora que buscam regular o uso e ocupação nas margens desse manancial, de forma a 

preservar a área de preservação permanente do corpo d’água e de forma mais ampla proteger a bacia do 

manancial. 

A Lei Municipal nº 6.910/1986 (JUIZ DE FORA, 1986) institui a Bacia Hidrográfica da Represa Dr. João 

Penido como Zona Especial, sujeita a regime urbanístico específico que visa à preservação dos seus recursos 

naturais e à proteção ambiental e ecológica. Outra particularidade jurídica que envolve esta bacia é a delimitação 

de suas áreas de preservação que seguem determinações preconizadas no artigo 3º da Lei Municipal nº 

6.087/1981 (JUIZ DE FORA, 1981), com destaque para os incisos II e III que preveem, respectivamente, a faixa 

de proteção de 100 m de largura em projeção horizontal, a partir da cota 744 m (nível máximo da represa) e 50 m 

a partir do leito menor, em cada uma das margens dos cursos d’água (ROCHA et al., 2014). 
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OBJETIVO 

Esse artigo teve por objetivo mapear a alteração no uso e cobertura da terra na Bacia de contribuição da 

Represa Dr. João Penido (BCRJP) entre 1985 e 2017. 

MATERIAIS E MÉTODOS 

A Bacia de contribuição da Represa Dr. João Penido está localizada no estado de Minas Gerais no município 

de Juiz de Fora, pertencendo a Bacia do rio Paraibuna que está inserida na Bacia do rio Paraíba Sul conforme a 

Figura 1. Seus principais tributários são o ribeirão dos Burros, córrego Grama e córrego Vista Alegre. 

 

Figura 1: Localização da Bacia de contribuição da Represa Dr. João Penido. 

 

 

O procedimento de classificação adotado foi manual através da vetorização no software ArcGIS 10.2 da 

imagem do Google Earth Pro de 2017, obtida através do Programa Google Earth Images Downloader versão 

5.22. Essa imagem vetorizada foi convertida para raster com resolução espacial de 5m. 

Para a imagem de 1985 foi utilizada uma imagem do satélite Landsat obtida no site Earth Explorer do USGS 

(United States Geological Survey), sendo sua resolução espacial de 30m. Primeiramente no ArcGis versão 10.2 

foi realizada uma classificação supervisiona por máximo verossimilhança, sendo vetorizada, ou seja, sendo 

convertida de raster para shapefile para tratamento manual da classificação, sendo novamente convertida para 

raster após tratamento com uma resolução espacial de 5m.  

Essas imagens foram importadas para o programa SAGA - Sistema de Análise Geo Ambiental, desenvolvido 

pela UFRJ. O módulo utilizado foi a Monitoria onde as imagens foram georreferenciadas e tratadas com 

resolução espacial de 5m. Inicialmente foi feito a Monitoria Simples entre 1985 e 2017. Essa ferramenta fornece 

como resultado geral o que “permaneceu”, “deixou de ser” e “tornou-se” por classe. Posteriormente, aplicou-se a 

mesma ferramenta com a Monitoria Múltipla “Deixou de ser” e “Tornou-se” para detalhar as mudanças 

ocorridas em cada classe específica. 



 

 

As classes de uso e cobertura da terra escolhidas seguiram o recomendado por Ribeiro, (2011), Tabela 1. 

 

Tabela 1 Classes de Uso e Cobertura da Terra 

Fonte: Ribeiro, (2011). 

 

 RESULTADOS E DISCUSSÕES  

 Para o melhor entendimento sobre a espacialização do ordenamento territorial da Bacia de contribuição da 

Represa Dr. João Penido, elaborou-se dois mapas de Uso e cobertura da terra em 1985 e 2017. A Figura 2 ilustra 

lado a lado os mapas de uso e cobertura da terra. 

Figura 2: Mapa de Uso e cobertura da terra Bacia de contribuição da Represa Dr. João Penido anos 1985 e 2017. 

  

Classes Descrição 

Área Urbana Área antropizada ocorrendo a presença de edificações, estradas e ruas.  

Corpo D’água Represas, açudes e rios. 

Solo Exposto Solo sem cobertura vegetal neste trabalho incluindo as estradas rurais.  

Pasto Sujo Pastagem que se encontra em estado de regeneração sendo ocupada por espécies pioneiras e ou 

pastagem degradadas. 

Pastagem Área destinada a criação de gado caracterizada por vegetação rasteira. 

Áreas Alagadas Área úmida devido ao acumulo de água, devido à presença de rios, reservatórios e/ou 

acompanhando a rede de drenagem, localizando nas partes mais baixa dos vales. 

Mata Vegetação arbórea nativa densa e neste trabalho incluindo plantio de eucalipto. 



 

 

O resultado do mapa de uso e cobertura da terra de 1985 mostrou uma maior predominância das classes de 

pastagem, pasto sujo e mata; mais perto do espelho d’água, observou-se a dominância das classes de pastagem e 

pasto sujo, destacando um grande fragmento de mata na região nordeste da BCRJP, entre o ribeirão dos Burros e 

o córrego Grama. Seu tamanho na época era de 453,16 hectares (ha), valor maior que outros dois importantes 

fragmentos de mata de Juiz de Fora – MG, destacando a Mata do Krambeck com 292,89 ha e a Reserva 

Biológica Municipal Poço D’antas com 277 ha (CRUZ, 2016). De forma geral, as classes de uso e cobertura da 

terra na BCRJP estão bem homogêneas, com exceção das classes de solo exposto e área urbana que se 

apresentaram de forma pontual próximo ao espelho d’água principal.  

O Mapa de uso e cobertura da terra em 2017 apresentou mudança significativa em relação ao ano de 1985 

conforme a Tabela 2 com destaque para o sumiço do grande fragmento acima destacado e outros na porção 

Norte, Leste e Sudeste. Outra notável interferência se refere à Rodovia do Aeroporto que faz a ligação da BR-

040 – MG-353 de oeste a leste da BCRJP, praticamente dividindo essa Bacia ao meio, cortando os principais 

tributários ribeirão dos Burros e córrego Grama, além das áreas alagadas (várzeas). 

 Na Tabela 2 são apresentadas as porcentagens de cada classe em relação a área da Bacia de contribuição da 

represa Dr. João Penido que é 59,5 km². 

Tabela 2: Porcentagem de cada classe e sua diferença entre os anos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

              

 

                Fonte: SAGA, (2018). 

 

A partir das análises das porcentagens em 32 anos de monitoramento, podemos destacar o aumento de 

algumas classes: área urbana de 0,5 para 8,1% (1325%); solo exposto 0,5 para 1.3% (221%); e pastagem 34,5 

para 59,5% (73%). Em contraposição, houve diminuição considerável das classes Mata de 23,7 para 12,3% 

(49%) e Pasto Sujo 30,6 para 4,9% (84%). Essa alteração ocorrida entre as classes mostra uma conversão de uma 

área predominantemente rural com vários fragmentos de Mata em usos antrópicos indesejáveis para uma bacia 

de manancial de abastecimento.  

A Tabela 3 apresenta a Monitoria “Deixou de Ser” que detalha essas mudanças ao longo desse período. 

Tabela 3: Resultado da monitoria Simples e Deixou de Ser  

Classes 

(Deixou de 

ser)  

Área 

Total 

1985 

(km²) 

Permaneceu 

(km²) 

Tornou-se 

pastagem 

(km²) 

Tornou-se 

área urbana 

(km²) 

Tornou-

se pasto 

sujo 

(km²) 

Tornou-se 

solo 

exposto  

(km²) 

Tornou-se 

área alagada 

(km²)  

Tornou-

se mata  

(km²) 

Mata 14,1 4,5 7,6 0,5 0,5 0,1 0,9 - 

Área 

Alagada 

3,70 2,1 1,03 0,10 0,17 0,01 - 0,3 

Pato Sujo 18,2 1,1 14,0 0,9 - 0,3 1 1,1 

Pastagem 20,5 11,7 - 3,9 1,2 0,3 2 1,4 

 

Classes Área 1985 

Km² 

(%)  Área 2017 

Km² 

(%) Diferença 

entre 1985 e 

2017(%) 

Mata 14,1 23,7 7,3 12,3 -48,65 

Área Alagada 3,7 6,2 6,0 10,1 63,06 

Pato Sujo 18,2 30,6 2,9 4,9 -83,92 

Pastagem 20,5 34,5 35,4 59,5 73,04 

Corpo D’água 2,4 4 2,3 3,9 -4,36 

Área Urbana 0,3 0,5 4,8 8,1 1324,77 

Solo Exposto 0,3 0,5 0,8 1,3 220,85 



 

 

A classe Mata que tinha um total de 14,1 km² em 1985, apenas 4,5 km² permaneceram. Observou-se que a 

maior perda foi para as pastagens (7,6 km²) e área urbana (0,5 km²).  Já dentro da classe pastagem o que ficou 

mais evidente foi a perda de cerca de 20% para área urbana correspondendo a 3,9 km², principalmente perto de 

espelho d’água da represa, possivelmente devido a beleza cênica e ao uso do corpo d´água para esportes 

náuticos. A classe Pasto sujo perdeu 82% para a pastagem correspondendo a 14 km², destacando a criação de 

bovinos, suínos e atividades hortigranjeiras, dentre outras. Essas conversões se dão na contramão do que 

favoreceria a qualidade da água. 

CONCLUSÕES  

Trabalhos como Rocha e Pereira (2016) e Rocha et al. (2014) já trazem em sua discussão como a água da 

BCRJP vem sofrendo com o avanço antrópico dentro da bacia de contribuição, como lançamentos de esgoto na 

represa por parte da ocupação urbana nas margens da represa, erosões nas margens, entre outras ações que cada 

vez mais impactam esse manancial. 

O processo de conversão de áreas de Mata em pastagem e área urbana; pasto sujo em pastagem; e pastagem 

em área urbana ficou evidenciado nesses 32 anos de monitoria da BCRJP. Destaque para o aumento da 

urbanização em 16 vezes e da pastagem 1,7 vezes, quase dobrando nesse período. Esse adensamento nas 

margens da represa traz preocupação quanto ao futuro como manancial de abastecimento público. A falta de 

fiscalização e de aplicação das várias legislações de proteção pode inviabilizar o tratamento convencional 

adotado atualmente na ETA, trazendo riscos a saúde da população. 
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RESUMO 

A reabilitação de áreas rurais degradadas no município de Cunha-SP tem como principal objetivo a 

revitalização produtiva e ambiental de suas terras, o que contribui diretamente para recuperação de espaços 

territoriais pertencentes à bacia hidrográfica do Paraíba do Sul. Nesse sentido, com base na importância 

hidrográfica do município de Cunha-SP e no histórico de degradação florestal e pouca produtividade de suas 

terras, este trabalho propõe a concepção de Sítios Florestais de Produção (SFP) como estratégia para 

revitalização socioeconômica e ambiental desses ambientes. A característica desta proposta é a reabilitação da 

vegetação nativa em Áreas de Preservação Permanente (APP) e Áreas de Reserva Legal Florestal (ARLF) com 

posterior exploração econômica da vegetação por meio de Plano de Manejo Florestal Sustentável (PMFS). A 

metodologia do trabalho consiste da apresentação das fases de implantação da proposta e do respectivo método 

de manejo a ser utilizado para exploração econômica da vegetação. Os resultados previstos sugerem que o uso de 

SFP é uma opção tecnicamente viável para recuperação produtiva e ambiental da região de Cunha-SP, bem como 

um mecanismo eficiente ao cumprimento da demanda de recomposição de APP e ARLF disposta na Lei nº 

12.651 de 2012 e suas alterações.  

Palavras-chave 

Sítios Florestais de Produção; Reabilitação de Áreas Rurais Degradadas; Município de Cunha-SP.  

 

INTRODUÇÃO 

A localização da bacia hidrográfica do Paraíba do Sul está situada em uma das regiões mais desenvolvidas, 

urbanizadas e exploradas do Brasil, sobretudo na região Sudeste em especial na bacia do Atlântico Sudeste. A 

falta de sustentabilidade do modelo desmatamento-agropecuária extensiva adotado no Vale do Paraíba reflete na 

dimensão dos problemas de infraestrutura das áreas urbanas, onde vivem 87% da população da bacia (CAMPOS, 

2001).  

Nesse contexto, torna-se fundamental para a região a busca por propostas sustentáveis que objetivem 

proporcionar a reabilitação de áreas degradadas por meio do equacionamento de melhorias socioeconômicas e 

ambientais. 

A área de drenagem da bacia hidrográfica do Paraíba do Sul, com cerca de 55.400 km
2
, responde pelo 

abastecimento de água potável de aproximadamente quatorze milhões de pessoas (BRAGA, 2008), o que denota 

a importância da recuperação de vegetação nativa em espaços rurais da bacia, cuja revitalização está diretamente 

relacionada à manutenção e ao aumento da disponibilidade de recursos hídricos locais. Desse modo, a 

mailto:akira@uerj.br
mailto:armbo@puc-rio.br
mailto:anasilva_santos@yahoo.com.br
mailto:rinaldeambiental@hotmail.com
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possibilidade de exploração econômica da vegetação recuperada pode ocorrer por meio de Plano de Manejo 

Florestal Sustentável (PMFS). 

Paulo (2017) expõe que, conforme estudo realizado, a estrutura conceitual da proposta de Sítios Florestais de 

Produção (SFP) pode ser descrita por duas fases: (1) a reabilitação florestal de espaços degradados com ação 

prioritária sobre as Áreas de Preservação Permanente (APP) e Áreas de Reserva Legal Florestal (ARLF), e (2) a 

exploração econômica de produtos florestais segundo as regras de um Plano de Manejo Florestal Sustentável 

(PMFS). 

A reabilitação florestal ou reflorestamento é o elemento base para proposta de SFP, de modo que a ação deve 

permear o repovoamento de áreas degradadas por meio do plantio de espécies florestais capazes de conduzir os 

processos de regeneração espontânea da vegetação com a devida restituição das formas e funções dos 

ecossistemas florestais (VALCARCEL & SILVA, 1997). 

O desmatamento do espaço territorial, sob a influência da urbanização e da expansão das culturas do café e 

da cana-de-açúcar, representa uma vertente acelerada de deterioração da bacia do Paraíba do Sul. A monocultura 

e a criação extensiva de gado são os principais fatores que contribuíram para a destruição da floresta atlântica no 

Médio e Alto Vale do Paraíba (SILVA, 2002). 

A cobertura florestal natural na região do Paraíba do Sul foi reduzida de 82 % da área original para cerca de 5 

%. A destruição do bioma atlântico resultou em modificações no clima, até então, com uma baixa amplitude 

térmica característica; e o clima sempre úmido, baseado em chuvas convectivas originadas da evapotranspiração 

da floresta pluvial limitava o impacto dos sistemas frontais (DANTAS & COELHO NETTO, 1996). 

Além disso, na porção do território paulista, a erosão e o transporte de sedimentos dos ciclos econômicos 

pretéritos já comprometem a qualidade da água que abastece os reservatórios do Paraibuna. O atual 

carregamento de sedimentos para os reservatórios devido ao corte raso de florestas plantadas aumenta o impacto 

das enxurradas, reduzindo o tempo de concentração na bacia, com aumento de processos erosivos (RANZINI et 

al., 2004). A cobertura florestal age de maneira positiva no combate a erosividade do solo, melhorando os 

processos de infiltração, percolação e armazenamento de água, além de diminuir o escoamento superficial 

(LIMA adaptado, 1986).  

A integração do reflorestamento nativo com o comercial em uma solução ecológica e econômica possibilita a 

recuperação de áreas degradadas, pois o reflorestamento comercial gera renda e ajuda a proteger do fogo as 

pastagens e matas nativas em recuperação (ROMERO et al., 2004) 

O objetivo deste trabalho é discutir a proposta de emprego de Sítios Florestais de Produção (SFP) como 

estratégia para recuperação produtiva e ambiental da região do Alto Paraíba, no município de Cunha-SP. O 

emprego desta proposta encontra-se instituída pela Lei nº 12.651 de 2012, que regulamenta a adequação e a 

regularização ambiental de todas as propriedades rurais do país, bem como no Decreto nº 3.420, de 20 de abril de 

2000, que cria o Programa Nacional de Florestas (PNF).  

 

MATERIAIS E MÉTODOS 

O município de Cunha-SP está localizado na Zona do Planalto do Paraitinga caracterizada pelo conjunto de 

longas serras com altitude de 1.300 m decrescendo, com amplitude de 300 m, rios caudalosos e planícies aluviais 

pouco desenvolvidas, exceção à do rio Paraibuna e seus afluentes. Esse cenário compõe a morraria do Paraitinga 

e do Paraibuna, o conjunto de serras alongadas divisoras de águas. (DIAS et al., 2004).  

A região de Cunha-SP está inserida na macrorregião do Vale do Paraíba Paulista que, em termos geológicos, 

pertence ao domínio morfoclimático de “mares de morro”, predominando formas residuais e curtas em sua 

convexidade, resultados da mamelonização, que se constituiu de processos de arredondamento e inclinação em 

terrenos cristalinos, formando superfícies aplainadas de cimeira ou intermontante (AB‟SABER, 2000). 

Basicamente, na porção paulista do Vale do Paraíba existem duas províncias geomorfológicas: o Planalto 

Atlântico e a Província Costeira. O Planalto Atlântico compreende cinco zonas: Planalto do Paraitinga, Planalto 

da Bocaina, Médio Vale do Paraíba, Serra da Mantiqueira e Planaltos de Campos de Jordão. A província 

Costeira compreende a zona Serranias Costeiras (ALMEIDA, 1964). 

Considerada uma área estratégica e prioritária, a região de Cunha-SP atualmente é emergente de demandas 

por ações econômicas e ambientais que possam revitalizar o amplo histórico de degradação florestal e de baixa 
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produtividade de suas terras, principalmente por estarem vinculadas às nascentes dos rios Paraibuna e Paraitinga, 

dois corpos hídricos de vital importância para a formação da represa do Paraibuna, que dá origem ao corpo 

principal do rio Paraíba do Sul, cuja nascente localiza-se no estado de São Paulo, na serra da Bocaina, a 1.800 m 

de altitude (TOTTI, 2008). Situada em área de domínio do bioma atlântico esta bacia sofreu drásticas 

transformações com o crescimento e o avanço da cultura agrícola, principalmente devido ao cultivo do café, cuja 

prática foi responsável pelo surgimento de um ciclo de desmatamento e ocupação desordenado da terra, com 

consequente transformação da paisagem regional. (CAMPOS, 2001). 

No Vale do Paraíba Paulista, a maior parte dos espaços rurais que, em uma visão sustentável poderiam estar 

produzindo alimentos, madeira ou outros produtos de origem florestal, encontra-se subutilizados e em acelerado 

processo de degradação. 

De acordo com dados coletados no Plano Municipal de Desenvolvimento Rural Sustentável de Cunha-SP, 

(PDRS – 2010/2013), disponível para consulta no portal eletrônico da Secretaria de Agricultura e Abastecimento 

do Estado de São Paulo, a economia do município era de subsistência e passou por diferentes ciclos de culturas 

ao longo do tempo, como a da cana de açúcar nos anos de 1778, a atividade cafeeira por volta de 1865, o ciclo de 

produção de algodão até a metade dos anos de 1870 e a cultura bem difundida do fumo, cujo ciclo perdurou até o 

inicio do século XX. 

Atualmente, conforme dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), o município ocupa 

uma área total de 144.000 hectares, sendo 137.826 ha de áreas rurais e 6.174 ha de áreas urbanas. Segundo dados 

coletados na Prefeitura da Cidade de Cunha-SP (Figura 1), a altitude média do município é de 1.100 metros e 

seus pontos culminantes são o Pico da Pedra da Macela (1.840 metros) e o Pico do Cume (1.630 metros).  

Figura 01: Localização do município de Cunha-SP. 

 

Fonte: Raphael Lorenzeto de Abreu . Disponível em:  

https://pt.wikipedia.org/wiki/Cunha_(S%C3%A3o_Paulo)#/media/File:SaoPaulo_Municip_Cunha.svg . Acesso em fev., 

2017. 

Conforme informações disponíveis na Carta de Suscetibilidade a Movimentos Gravitacionais de Massa e 

Inundações do município de Cunha – SP, o relevo predominante da região é caracterizado por vastas extensões 

de terreno montanhoso e afloramento rochoso próximo à superfície, com camada de terra fértil superficial e 

cultivado tradicionalmente com aração “morro a baixo”. A classificação Köppen, na região de Cunha-SP os dois 

tipos climáticos prevalecentes são: (a) Cwb, caracterizado como mesotérmico, com verão chuvoso e 

temperaturas amenas e estiagem no inverno; e Cbf, característico de terras altas, clima seco e temperado, com 

temperaturas médias no verão variando entre 18 e 25º C, e no inverno entre 2 e 12º C. 

A temperatura média anual no município é de 19,6 °C, oscilando entre mínima média de 13,4 °C e máxima 

média de 25,7 °C, com precipitação média anual de 1.351,8 mm. De acordo com o PDRS de Cunha–SP, os solos 

presentes na região são compostos por: Cambissolos, Neossolos, Plantossolos, Latossolos, Argissolos, 

Luvissolos, e outros, sendo os principais: Argissolos, Latossolos e Neossolos.  

Embora haja presença de Unidades de Conservação Ambiental na cidade de Cunha, a cobertura vegetal 

nativa encontra-se drasticamente fragmentada, principalmente pela ação da agropecuária extensiva e pelo 

desmatamento. Conforme dados do Sistema de Informações Florestais do Estado de São Paulo (SIFESP - 2017), 

a Figura 2 demonstra o mapa da cobertura florestal na região de Cunha-SP.  

 

 

https://en.wikipedia.org/wiki/pt:Creative_Commons
https://pt.wikipedia.org/wiki/Cunha_(S%C3%A3o_Paulo)
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Figura 02: Cobertura florestal de Cunha-SP. 

 

Fonte: Sistema de Informações Florestais do Estado de São Paulo . (Disponível em 

http://s.ambiente.sp.gov.br/sifesp/cunha.pdf, acesso em Out, 2017). 

Conforme Paulo (2017) as Figuras 3 e 4 apresentam respectivamente a posição estratégica do município na 

composição dos rios Paraibuna e Paraitinga e o zoneamento prioritário de sítios florestais de produção. (SFP). A 

confluência desses rios resulta na formação da represa de Paraibuna, em um espaço compreendido entre os 

municípios de Natividade da Serra, Paraibuna e Redenção da Serra – SP, onde se dá a origem do curso principal 

do rio Paraíba do sul.  

 

 

 

Ainda segundo Paulo (2017), a proposta de um programa de reabilitação florestal a nível municipal que fomente 

a revitalização das zonas ripárias do território de Cunha, por meio do emprego de Sítios Florestais de Produção, 

com consequente consolidação de Áreas de Preservação Permanente (APP) e Áreas de Reserva Legal Florestal 

(ARLF), em acordo com o previsto na legislação atual, sugere o favorecimento de uma maior disponibilidade 

hídrica para as microbacias presentes nessa região, cuja consequência está diretamente relacionada com uma 

maior produção e fornecimento de água para o rio Paraíba do sul.  

Desta forma, com base no estudo realizado sobre os aspectos ambientais e socioeconômicos do município, a 

proposta de implantação de Sítios Florestais de Produção (SFP) nesse território foi determinada em respeito à 

importância das zonas ripárias presentes em seus domínios espaciais, bem como de acordo com o mapeamento 

das APP e ARLF identificadas pelo Cadastro Ambiental Rural de Cunha-SP.  

 

Figura 03: Posição estratégica do município 

de Cunha-SP. 
Figura 04: Zoneamento prioritário para 

emprego da proposta de SFP. 

http://s.ambiente.sp.gov.br/sifesp/cunha.pdf
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Considerando que o Cadastro Ambiental Rural do município de Cunha-SP, segundo dados do Serviço 

Florestal Brasileiro de outubro de 2017, apresentou um total de 2.858 imóveis rurais cadastrados e uma área total 

de 96.343 ha disponíveis, é possível avaliar o zoneamento de áreas prioritárias como uma ação estratégica, pois a 

identificação dos imóveis rurais cadastrados no CAR de Cunha-SP demonstra uma estimativa do total de áreas 

que podem ser contempladas com Programas de Regularização Ambiental (PRA) a que se refere a Lei 

12.651/12.  

Além de trabalhos acadêmico-científicos que tratam da reabilitação florestal em áreas rurais degradadas, 

foram realizadas pesquisas nos documentos: Plano Municipal Integrado de Saneamento Básico de Cunha e 

Região; Plano Municipal de Desenvolvimento Rural Sustentável (PDRS) do município de Cunha – SP; Carta de 

Suscetibilidade a Movimentos Gravitacionais de Massa e Inundações do município de Cunha – SP; legislações 

federais, estaduais e municipais pertinentes, assim como em documentos oficiais de órgãos públicos e da 

Prefeitura Municipal da cidade. 

A metodologia utilizada na pesquisa retrata o emprego de Sítios Florestais de Produção (SFP) na região de 

Cunha-SP que consistiu, basicamente, em um estudo com apresentação das fases de implantação da proposta, 

por meio da definição do processo de reabilitação florestal a ser utilizado na recuperação de APP e ARLF, bem 

como pela determinação da sistemática de manejo adotada, composto das fases: 

1. Proposta de reabilitação florestal em APP considerando a média de 1.664 plantas por hectares (ha), 

sendo 832 árvores para dois cada grupo florestal distinto (Figura 5). 

2. Padrão de reabilitação florestal proposto para Áreas de Reserva Legal Florestal (ARLF) (Figura 6).  

3. A sistemática de manejo a ser adotada na proposta de Sítios Florestais de Produção (Figura 7).  
 

 

 

 

 

Conforme Tabela 1, o ciclo de manejo a ser realizado no horizonte temporal de 30 anos.   

 

Tabela 1: Ciclo de Manejo Previsto 

Prazo Idade (anos) Módulo (B) Desbaste Produto Finalidade 

Médio 7º ao 15º 

Espécies 

Nativas com 

Potencial de 

Exploração 

Seletivo de 40 

% das plantas 

Madeira Fina 

e Média 

Indústria 

Madeireira/ 

Química / 

Farmacêutica 

Longo 20º ao 30º 

Espécies 

Nativas com 

Potencial de 

Exploração 

Seletivo de 

60% das 

plantas  

Madeira 

Média e 

Grossa 

Indústria 

Madeireira/ 

Química / 

Farmacêutica 

 

RESULTADOS E DISCUSSÕES 

Os resultados para o estudo realizado demonstram que a proposta de SFP na região de Cunha-SP possui um 

potencial favorável à reabilitação de expressiva parcela do bioma atlântico local, sobretudo pelo aumento 

considerável de espécies nativas empregadas em sua execução.  

Figura 05: Ilustra o método de 

plantio para APP 
Figura 06: Método de plantio 

para ARLF 
Figura 07 : Método para manejo 

em ARLF 
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Em relação aos aspectos quantitativos da proposta, o estudo concluiu que o custo médio para implantação efetiva 

de SFP em área rural degradada do município de Cunha-SP, por hectare é estimado em R$ 36.878,00 para Área 

de Reserva Legal Florestal (ARLF) e de R$ 23.206,00 para Áreas de Preservação Permanente (APP). Também 

foi possível determinar que, no o horizonte de 30 anos previsto para o ciclo de manejo florestal da proposta de 

SFP, há possibilidade de um resultado financeiro de R$ 574.200,00 por hectare. 

Em contrapartida, em relação aos aspectos qualitativos da proposta, os resultados constam descritos nas 

Tabelas 2 e 3. 

Tabela 2: Resultados qualitativos de reabilitação de APP. 

Ação realizada Resultados previstos 

Emprego do grupo de 

diversidade 

Atendimento ao disposto na Resolução SMA nº 47, de 26 de 

novembro de 2003 da Secretaria do Meio Ambiente do Estado 

de São Paulo, que disciplina as orientações para o 

reflorestamento heterogêneo de áreas degradadas e dá 

providências correlatas. 

Recomposição da 

vegetação as margens de 

corpo hídrico 

Priorização das áreas consideradas de preservação permanente 

pela Lei Federal nº 12.652 de 2012 e a permissão da 

interligação de fragmentos florestais remanescentes na 

paisagem regional (corredores ecológicos). 

Uso de múltiplas plantas 

nativas da região com 

oportunidade para 

plantio de espécies em 

extinção 

Atendimento ao disposto na Resolução nº 48 de 21 de setembro 

de 2004, da Secretaria do Meio Ambiente do Estado de São 

Paulo, que publica a lista oficial das espécies da flora do Estado 

ameaçadas de extinção, seguindo recomendação do Instituto de 

Botânica de São Paulo. 

 

Tabela 3: Resultados qualitativos previstos para ARLF. 

Ação realizada Resultados previstos ARLF 

Plantio de alta 

concentração de espécies 

nativas no Módulo A 

Viabilidade de quantificação e seleção das espécies florestais a 

serem plantadas na revitalização do ecossistema original do local, 

em corroboração ao disposto na Resolução n° 48 de 21 de 

setembro de 2004, da Secretaria do Meio Ambiente do Estado de 

São Paulo, que trata da lista de espécies em extinção. 

Implantação do Módulo 

B constituído de espécies  

nativas / exóticas para 

posterior exploração 

econômica 

Exploração econômica de forma sustentável, sem 

descaracterizar a cobertura vegetal e sem prejudicar a conservação 

da vegetação nativa, além de assegurar a manutenção da 

diversidade das espécies e permitir o manejo de árvores exóticas 

com a adoção de medidas que favoreçam a regeneração de 

espécies nativas, em cumprimento no disposto no artigo 22 da Lei 

nº 12.651 de 2012. 

Demarcação de 

arruamentos laterais para 

remoção de madeira de 

manejo 

Admissão da remoção de madeira sem descaracterizar a 

cobertura florestal do módulo a ser manejado, bem como 

favorecer a recuperação dos impactos ambientais resultantes do 

manejo, auxiliando a chuva de sementes da vegetação nativa do 

entorno. 

Escolha do manejo 

seletivo para exploração de 

insumos florestais  

Exploração sustentável realizada de acordo com a maturidade 

financeira da árvore, com aplicação de corte ou exploração de 

insumos por individuo em potencial. 

 

Quanto aos aspectos econômicos, o estudo revelou que o emprego de Sítios Florestais de Produção pode ser 

analisado como uma nova fonte para geração de renda aos produtores rurais instalados na região, principalmente 
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sob o escopo da comercialização de madeiras e da possibilidade de formação de cooperativas locais que possam 

subsidiar o processamento do produto florestal nas proximidades da área de plantio, além de favorecer uma 

melhor valorização e preço final do produto.  

O estudo também avalia a possibilidade do surgimento de determinados componentes da cadeia produtiva do 

setor florestal após a aplicação da proposta de SFP na área delimitada desta pesquisa, o que favorece o 

crescimento e desenvolvimento do produtor rural. (Figura 8) 

Figura 08: Elementos da cadeia produtiva do setor florestal. 

 

Em relação aos aspectos ambientais, os resultados sugerem que o emprego de SFP favorece o aumento da 

absorção de carbono na região de Cunha-SP, que segundo Boletim do Sistema Nacional de Informações 

Florestais (SNIF, 2016), do Serviço Florestal Brasileiro (SFB), é cerca de 50% da biomassa total da área 

florestal. 

Ao considerar que o volume da madeira é uma expressão usada para quantificar, geralmente em metros 

cúbicos, o espaço ocupado por uma determinada árvore ou um conjunto delas existente em um povoamento, 

parcela ou talhão, é possível inferir que a reabilitação de Áreas de Reserva Legal Florestal (ARLF) e Áreas de 

Preservação Permanente (APP), com elevada concentração de vegetação nativa durante o emprego da proposta 

de Sítios Florestais de Produção, colabora diretamente com o aumento das variáveis que compõem o estoque 

florestal do bioma atlântico, principalmente se o modelo for adotado em um programa de reabilitação a nível 

municipal, cujo percentual de crescimento pode atingir um índice significativo.  

Pode-se considerar também que nas florestas tropicais a interceptação pluvial varia de 4,5 % a 24,0 % da 

precipitação, onde o restante da água escoa pelos troncos das árvores, alcançando o solo por meio da infiltração 

sem a ocorrência do escoamento superficial, o que normalmente não se dá em uma área desprovida de vegetação. 

(ARCOVA et al., 2003). Em áreas com florestas preservadas a água percola o solo e alimenta gradualmente o 

lençol freático, possibilitando que um rio tenha vazão regularizada ao longo do ano, inclusive nos períodos de 

estiagem, com oferta de água, boa distribuição e melhor qualidade.  

 

CONCLUSÕES 

Este trabalho permite concluir a partir do levantamento de dados que: 

1) o consórcio entre a recuperação e a exploração de áreas florestais, por meio proposta de Sítios Florestais de 

Produção (SFP), representa uma estratégia eficaz para recuperação produtiva e ambiental da região de 

Cunha-SP; 

2) o emprego da proposta de SFP também viabiliza o processo de reabilitação de importantes fragmentos 

florestais do bioma atlântico, o que contribui diretamente para salvaguarda de mananciais hídricos e para 

revitalização de espaços pertencentes à bacia hidrográfica do Paraíba do Sul; 

3) o princípio do uso sustentável dos recursos florestais fornece elementos suficientes para a revitalização social 

e econômica da terra, o que colabora de forma relevante para o processo de reabilitação produtiva de áreas 

rurais degradas no Alto Paraíba; 

4) a implantação da proposta de Sítios Florestais de Produção com reabilitação de ARLF e APP na região de 

Cunha-SP sugere que, ao passar dos anos, com a recuperação das áreas florestais, possa haver um aumento 

Cadeia Produtiva 
do Setor 
Florestal 

Produto 
Madeireiro 

Madeira 
Processada 

Madeira Serrada 

Produto não 
Madeireiro 

Indústria Química 

Indústria 
Farmacêutica 
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significativo na produção de água e na recarga do lençol freático local, assim como a promoção de um 

regime sustentável de produção hídrica no lugar; e 

5) O emprego da proposta de Sítios Florestais de Produção (SFP) indica que seu uso é uma alternativa que 

atende a demanda de recomposição de Áreas de Preservação Permanente (APP) e Áreas de Reserva Legal 

Florestal (ARLF) prevista na Lei nº 12.651 de 2012 e suas alterações.  
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RESUMO 
A bacia do Córrego Matirumbide contribui, junto com outras, para formação da bacia do Rio Paraibuna, localizada 
no município de Juiz de Fora, MG. O presente trabalho teve como objetivo fazer uma comparação de dados de 
qualidade da água de outubro de 2008 (Cristóvão, 2008) com resultados de outubro de 2017 (presente trabalho), 
em três pontos distintos do Córrego Matirumbide: alto (P1.A – Cristóvão (2008); P1.B – trabalho atual), médio 
(P2 – ambos trabalhos) e baixo (P3 – ambos trabalhos) cursos. Os parâmetros definidos para comparação foram: 
turbidez, cor, condutividade elétrica, DQO e DBO5,20. Apesar de um decréscimo no valor da maioria dos 
parâmetros analisados, fato que não era esperado no presente estudo, o valor de DBO5,20 ainda se mostrou 
alarmante (P2= 131 mg/L e P3= 120 mg/L) sendo muito superiores aos determinados pela DN COPAM/CERH 
01/2008 (MINAS GERAIS, 2008) para corpos hídricos enquadrados na classe 2 (DBO5,20= 5 mg/L). Este, entre 
outros fatores, corrobora o despejo inadequado de efluentes domésticos e industriais ao longo do Córrego do 
Matirumbide. 

1. INTRODUÇÃO 

Sabe-se que o crescimento urbano desordenado aliado a um crescimento populacional igualmente desregrado, 
são capazes de provocar mudanças drásticas em paisagens e ecossistemas, podendo acarretar alterações 
significativas na dinâmica ambiental de várias localidades. Neste sentido, de acordo com Tucci (2008), os maiores 
problemas relacionados à infraestrutura e à urbanização nos países em desenvolvimento incluem a grande 
concentração populacional em pequenas áreas, o êxodo rural, a consequente migração para rincões de pobreza 
dotados de infraestrutura precária e com oferta diminuta (ou ausente) dos serviços de saneamento e a falta de um 
planejamento sistemático urbanístico, que contemple não apenas as áreas nobres dos centros urbanos mas sim, a 
cidade de maneira holística. Soma-se a isso o fato da não universalização dos serviços de saneamento básico no 
Brasil, sendo a cobertura particularmente incipiente nas regiões norte e nordeste. Em 2016, o Brasil apresentou 
índices de atendimento de água e esgoto iguais a 83,3% e 51,9%, respectivamente (SNIS, 2018). Porém, ao analisar 
as diferentes regiões brasileiras, discrepâncias são percebidas: índice de atendimento de água e esgoto iguais a 
91,2% e 78,6%, respectivamente, na região Sudeste; índice de atendimento de água de 55,4% e de esgoto de 10,5% 
na região Norte (SNIS, 2018). A partir desses dados, pode-se inferir que existe ainda no Brasil grande necessidade 
de investimentos no setor do saneamento, principalmente nas regiões Norte e Nordeste. Porém, apesar de a região 
Sudeste apresentar melhores índices de saneamento, existem municípios que ainda carecem de esgotamento 
sanitário, como Juiz de Fora, que tem menos de 10% de seus esgotos tratados (SNIS, 2018). Cabe citar ainda que, 
infelizmente no Brasil, os mais desprovidos têm chance inferior de obtenção de serviços adequados que favorecem 
a qualidade de vida destas pessoas. 

Segundo Porto e Porto (2008), as atividades dos usuários de água em uma determinada bacia hidrográfica 
competem entre si e à medida que a escassez se aproxima, tem-se o acirramento dos conflitos. Deste modo, torna-
se especialmente importante conhecer melhor os recursos hídricos de maneira qualitativa e quantitativa a fim de 
prover melhor contexto para o gerenciamento e uso destes. Conforme afirma a Lei nº 9.433, de 8 de janeiro de 
1997 (BRASIL, 1997), as bacias hidrográficas são as unidades territoriais para implantação da Política Nacional 
de Recursos Hídricos (PNRH) e atuação do Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos. Sendo 
assim, deve-se preconizar as bacias hidrográficas um planejamento ambiental integrado, de maneira a preservar as 
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particularidades inerentes das localidades, respeitando sobretudo as condições naturais de cada meio 
(CARVALHO, 2014). 

De acordo com Arcova e Cicco (1999), a qualidade das águas em ambientes naturais, é influenciada 
principalmente por diversos fatores como clima, geologia, fisiografia, solos e vegetação da bacia hidrográfica. 
Neste contexto, outro fator preponderante é a influência antrópica na bacia, cuja intervenção pode acarretar em 
impacto significativo na qualidade da água do recurso hídrico através de usos e ocupações inadequados. Segundo 
Pechincha e Zaidan (2014), a bacia do Córrego Matirumbide, localizada no município de Juiz de Fora-MG, tem 
como característica fundamental a massiva ocupação antrópica. Oliveira et al (2012) verificou que a área menos 
impactada desta bacia corresponde a porção mais ao norte da mesma, fato explicável em função da elevação 
topográfica mais acentuada desta porção e da própria distância deste segmento em relação a mancha urbana. 
Cristóvão (2008) identificou poluição no Córrego Matirumbide devido a excesso de lançamento de efluente 
doméstico e de uma fonte pontual oriunda de uma atividade industrial. 

Nesta conjuntura, este estudo teve como objetivo geral fazer análise comparativa entre resultados de análises 
de amostras de água em três pontos diferentes do Córrego Matirumbide, no presente (monitoramento atual) e há 
aproximadamente dez anos, a partir de dados secundários, com o intuito de verificar condições de melhoria ou 
deterioração da qualidade da água no Córrego Matirumbide ao longo da última década. Os três trechos analisados 
corresponderam a pontos no alto, médio e baixo curso do Córrego Matirumbide, representando áreas menos 
antropizadas e áreas com certo grau de antropização. 

 

2. MATERIAL E MÉTODOS 

2.1. Área de Estudo 

A bacia do Córrego Matirumbide está localizada entre as coordenadas 43º21’30” W – 43º20’30” W e 21º44’30” 
S – 21º42’30” S, dentro do perímetro urbano do município de Juiz de Fora, estado de Minas Gerais. A área localiza-
se na zona leste da cidade e abrange nove regiões urbanas. A bacia apresenta uma área de aproximadamente 442 ha. 
A Figura 1 apresenta a localização da bacia do Córrego Matirumbide, sua delimitação, e os corpos hídricos 
principais. 

 
Figura 1: Carta índice da bacia do Córrego Matirumbide. 
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Pelo censo do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) de 2010, a região da bacia do Córrego 
Matirumbide apresentou cerca de 40 mil habitantes (IBGE, 2010). Após percorrer aproximadamente 4 km a partir 
de sua nascente, o Córrego Matirumbide deságua no Rio Paraibuna, um dos principais formadores da bacia 
hidrográfica do Paraibuna, onde se situa o município de Juiz de Fora. Segundo a Deliberação Normativa COPAM 
nº 16 de 24 de setembro de 1996 (MINAS GERAIS, 1996), esse curso é enquadrado como Classe 2, sendo que 
suas águas podem ser destinadas ao abastecimento para consumo humano, após tratamento convencional, à 
proteção das comunidades aquáticas e à recreação de contato primário. 

O clima no município de Juiz de Fora, segundo a classificação climática de KÖPPEN e GEIGER (1928), é do 
tipo Cwa: clima mesotérmico de verão quente e inverno seco. O município apresenta precipitação média anual de 
1.504 mm, sendo que o período de estação chuvosa vai de outubro a abril e o de estiagem de maio a setembro 
(CLIMATE-DATA, 2017). A temperatura anual do município oscila entre a média máxima de 23,3°C e a média 
mínima é de 17,1°C, com média anual em torno de 20,1°C (CLIMATE-DATA, 2017). 

 

2.2. Pontos de coleta e análises laboratoriais 

O estudo realizado por Cristóvão (2008) teve como objetivo caracterizar a qualidade da água do Córrego 
Matirumbide. Foram, então, determinados três pontos de coleta ao longo do Córrego Matirumbide, de modo a 
caracterizar as águas da cabeceira da bacia (P1), do médio curso (P2) e baixo curso do córrego (P3). No primeiro 
ponto foi coletada amostra de uma caixa d’água com recebimento direto de água, via uma tubulação, a partir de 
uma das nascentes do Córrego Matirumbide. Já o segundo ponto fora escolhido estrategicamente, à jusante da 
confluência de canais que são advindos das porções mais a norte e a leste, de onde pôde-se verificar atividades de 
uma indústria têxtil. O terceiro ponto localizava-se bem próximo da foz do córrego, que é afluente do Rio 
Paraibuna. Vale salientar que toda a bacia sofre com lançamento de efluentes domésticos. No dia 24/10/2008, foi 
feita coleta de água do córrego nos três pontos citados, e as amostras foram encaminhadas para análise em 
laboratórios da Companhia de Saneamento Municipal de Juiz de Fora (CESAMA), sendo determinados os 
parâmetros: turbidez; cor verdadeira; condutividade elétrica (CE); DQO; e DBO5,20. 

No presente estudo, a escolha dos pontos de monitoramento da qualidade da água do Córrego Matirumbide 
levou em consideração a escolha de Cristóvão (2008). Contudo, o ponto de alto curso diferiu do estudo realizado 
em 2008. O ponto de alto curso do córrego escolhido fica localizado próximo à nascente, com pouca interferência 
urbana, e foi escolhido pela facilidade de acesso, visto que a nascente se localiza em propriedade particular. Os 
demais pontos, P2 representando o médio curso do córrego e P3 representando o baixo curso do córrego, foram os 
mesmos locais definidos por Cristóvão (2008). Para efeito de comparação entre ambos estudos – Cristóvão (2008) 
e atual – foi feita uma coleta no mês de outubro do ano de 2017 nos três pontos selecionados. A amostragem da 
água nos diferentes pontos se deu próximo a superfície do córrego, pois o mesmo possui pouca profundidade, da 
seguinte forma: manualmente no P1; com o auxílio de uma corda no P2; e com o apoio de haste metálica no P3. 
A coleta de amostras foi realizada utilizando-se garrafas plásticas previamente esterilizadas. Logo após coletadas, 
as amostras foram acondicionadas em recipientes térmicos a 4±2ºC para análises, realizadas pelo Laboratório de 
Qualidade Ambiental (LAQUA) do Departamento de Engenharia Sanitária e Ambiental (ESA) da Universidade 
Federal de Juiz de Fora (UFJF). Foram analisados os seguintes parâmetros: turbidez; cor aparente; condutividade 
elétrica (CE); DQO; e DBO5,20. As análises laboratoriais foram realizadas de acordo com o Standard Methods for 
the Examination of Water and Wastewater (APHA, 2012), segundo métodos apresentados na Tabela 1. 

 

Tabela 1: Métodos utilizados para a determinação da qualidade das amostras. 
Parâmetros Código do Método Referência 
Turbidez 2130.B – Método Nefolométrico APHA, 2012 
Cor aparente 2120.B – Método Colorimétrico APHA, 2012 
Condutividade Elétrica  2510.B – Método Eletrométrico APHA, 2012 
DQO 5220.D – Método colorimétrico de refluxo fechado APHA, 2012 
DBO5,20 5210.D – Método Respirométrico APHA, 2012 
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Por fim, para padronização de nomenclatura dos pontos avaliados, uma vez que os pontos de alto curso foram 
diferentes entre o presente trabalho e a pesquisa realizada por Cristóvão (2008), tais pontos serão denominados 
como P1.A para Cristóvão (2008) e como P1.B na presente pesquisa. Em contrapartida, como os pontos de médio 
e baixo curso fora exatamente os mesmos os dois trabalhos, tais pontos serão denominados como, respectivamente, 
P2 e P3. A Figura 2 contém os pontos de coleta de amostra no mapa da bacia hidrográfica do Córrego Matirumbide, 
enquanto a Figura 3 ilustra a coleta de amostra nos pontos selecionados. 

 

Figura 2: Pontos P1.A, P1.B, P2 e P3. 

 
Fonte: Google Earth, 2018. 

 

Figura 3: Ilustração da coleta de amostras nos pontos de alto (P1.B), médio (P2) e baixo (P3) curso do Córrego 
Matirumbide. 

   
Fonte: próprio autor 

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

3.1. Resultado das análises laboratoriais realizadas nos dois estudos 

Cristóvão (2008) realizou uma coleta no dia 24/10/2008, na qual as amostras foram levadas para o Laboratório 
da Companhia de Saneamento Municipal de Juiz de Fora (CESAMA) e foram determinados assim os parâmetros 
turbidez, cor verdadeira, condutividade elétrica (CE), DQO e DBO, cujos valores encontrados são apresentados 

P1.B P2 P3
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na Tabela 2. Já a análise do presente estudo ocorreu no dia 05/10/2017 onde os resultados encontrados, a partir de 
tais análises, estão na Tabela 3. 

 

Tabela 2: Resultado das análises laboratoriais realizadas por Cristóvão (2008) no dia 24/10/2008. 
Parâmetros Unidade P1.A P2 P3 

Turbidez UNT 25 325 125 
Cor Verdadeira mg Pt/L 5 44 15 
Condutividade Elétrica µs/cm 100 1100 900 
DQO mg/L 100 520 280 
DBO5,20 mg/L 90 260 200 

 

Tabela 3: Resultado das análises laboratoriais realizadas para o presente trabalho no dia 05/10/2017. 
Parâmetros Unidade P1.B P2 P3 

Turbidez UNT 3 67 80 
Cor aparente mg Pt/L 30 244 222 
Condutividade Elétrica µs/cm 30 577 470 
DQO mg/L 6 310 244 
DBO5,20 mg/L 5 131 120 

 

3.1.1. Turbidez, cor e condutividade elétrica 

A turbidez é um parâmetro de qualidade da água que representa o grau de atenuação de intensidade que um 
feixe de luz sofre ao atravessá-la (esta redução dá-se por absorção e espalhamento, uma vez que as partículas que 
provocam turbidez nas águas são maiores que o comprimento de onda da luz branca), devido à presença de sólidos 
em suspensão, tais como partículas inorgânicas (areia, silte, argila etc.) e detritos orgânicos (algas, bactérias, 
plâncton etc.) (CETESB, 2015). 

A partir da análise dos resultados apresentados nas Tabelas 2 e 3 e na Figura 4, pode-se inferir que os valores 
de turbidez obtidos por Cristóvão (2008) foram superiores aos resultados encontrados no presente trabalho em 
todos os três pontos analisados. Além disso, nos pontos P2 e P3 os dados de Cristóvão (2008) excederam o previsto 
na Deliberação Normativa Conjunta COPAM/CERH nº 01 de 05 de maio de 2008 (MINAS GERAIS, 2008), que 
estabelecem que corpos hídricos enquadrados como Classe 2 devem possuir turbidez de até 100 UNT. Os valores 
de turbidez obtidos no presente trabalho foram menores do que 100 UNT nos três pontos monitorados (P1.A, P2 
e P3) (Tabelas 2 e 3; Figura 4). A partir das análises de dados pluviométricos do Instituto Nacional de Meteorologia 
(INMET), constatou-se que no ano de 2008 o índice pluviométrico no município de Juiz de Fora foi de 210 mm 
para o mês de outubro, representando aproximadamente o dobro do registrado para o mesmo mês no ano de 2017, 
que foi igual a 110 mm. Este fator pode ter influenciado na contribuição de cargas difusas para o Córrego 
Matirumbide, tendo como consequência o aumento da concentração de partículas inorgânicas em suas águas. 

Analisando a sequência dos pontos do alto, médio e baixo curso, os dados atuais apontam tendência de 
incrementos graduais de turbidez do ponto P1.B (3 UNT) para o ponto P2 (67 UNT) e então para o ponto P3 (80 
UNT) (Tabelas 2 e 3; Figura 4). Tal fato poderia ser explicado pelo despejo irregular de efluentes ao longo do 
Córrego Matirumbide. Sabe-se que os esgotos domésticos e industriais podem provocar elevação na turbidez da 
água (Von Sperling, 2005), podendo acarretar a redução da taxa fotossintética dos organismos autotróficos 
residentes no local. Em contrapartida, os resultados reportados por Cristóvão (2008) não seguem a mesma 
tendência: a turbidez subiu de 25 UNT no ponto P1.A (alto curso) para 325 UNT no ponto P2 (médio curso), e 
então caiu para 125 UNT no ponto P3 (baixo curso) (Tabelas 2 e 3; Figura 4). 

Antes da discussão em torno dos resultados de cor, cabe citar que Cristóvão (2008) realizou análise de cor 
verdadeira, enquanto que no presente trabalho foi analisada cor aparente. Sendo assim, a análise comparativa em 
torno deste parâmetro torna-se limitada. 
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Ao contrário do observado para turbidez, os valores encontrados de cor por Cristóvão (2008) foram inferiores 
aos observados no presente trabalho nos três pontos monitorados (Tabelas 2 e 3; Figura 5). Porém, tal tendência 
era de se esperar, uma vez que Cristóvão (2008) realizou análise de cor verdadeira, que contempla apenas sólidos 
dissolvidos, enquanto que no presente trabalho foi analisada cor aparente, que abrange sólidos dissolvidos e sólidos 
em suspensão. Conforme DeZuane (1997), cor verdadeira é quando a turbidez é removida e cor aparente é quando 
a turbidez não é removida. 

 

Figura 4: Valores de turbidez nos pontos 
P1.A, P1.B, P2 e P3. 

Figura 5: Valores de cor nos pontos 
P1.A, P1.B, P2 e P3. 

  
 

Comparando os dados de cor obtidos por Cristóvão (2008) ao limite estabelecido na DN COPAM/CERH 
01/2008 para corpos d’água Classe 2 (MINAS GERAIS, 2008), 75 mg Pt/L, verifica-se que todos os pontos 
analisados no Córrego Matirumbide (P1.A, P2 e P3) apresentam resultados analíticos para tal parâmetro em acordo 
com a legislação vigente (Tabelas 2 e 3; Figura 5). A comparação dos resultados do presente trabalho com a DN 
COPAM/CERH 01/2008 não é possível, pois esta aborda cor verdadeira, e foi determinada cor aparente nesta 
pesquisa. 

Apesar de Cristóvão (2008) ter realizado análise de cor verdadeira e a atual pesquisa ter determinado cor 
aparente, cabe ressaltar dois aspectos interessantes para a compreensão dos valores encontrados em ambos os 
estudos. O primeiro é o fato de que nos pontos de alto curso (P1.A = 5 mg Pt/L; P1.B = 30 mg Pt/L), que representa 
região com baixa atividade antrópica e ocupação urbana reduzida, os valores observados de cor, em ambos estudos, 
foram menores do que os demais pontos (P2 = 244 mg Pt/L e P3 = 222 mg Pt/L – Cristóvão, 2008; 
P2 = 44 mg Pt/L e P3 = 22 mg Pt/L – trabalho atual), com maior influência das atividades humanas e, 
consequentemente aumento das concentrações de sólidos dissolvidos totais (SDT) e sólidos suspensos totais (SST) 
nas águas do Córrego Matirumbide. Tal análise é coerente, ainda, com o resultado apresentado nas análises de 
turbidez, que seguiu tendência similar. O segundo detalhe é que, tanto em Cristóvão (2008) quanto no trabalho 
atual, no ponto P2 (médio curso) há uma acentuação nos valores de cor, seja ela verdadeira ou aparente, e tais 
valores decaem no ponto P3 (baixo curso). Segundo levantamento realizado junto a moradores da região de estudo, 
à montante do ponto P2 há a presença de uma indústria têxtil, e que é comum se verificar alterações da cor das 
águas do Córrego Matirumbide nas proximidades do ponto P2 ao longo do dia. Portanto, a partir deste 
levantamento, especula-se que tal acentuação dos valores de verificada no ponto P2 seja decorrente lançamento de 
indústria têxtil. 

A condutividade elétrica (CE) expressa a capacidade de condução de corrente elétrica pela água, indicando a 
concentração iônica na amostra (CETESB, 2015). Consagrando-se desta forma como um método de quantificação 
da concentração de sais dissolvidos. Outro ponto de destaque reside na direta proporcionalidade estabelecida entre 
a concentração de sólidos dissolvidos e a condutividade da água. Segundo o relatório da CETESB (2015) valores 
superiores a 100 µS/cm são indicadores de ambientes impactados. A Figura 6 possui resultados das análises desse 
parâmetro. 
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Figura 6: Valores de CE nos pontos P1.A, P1.B, P2 e P3. 

 
 

O valor de CE observado no ponto P1.A, segundo Cristóvão (2008), foi de 100 µS/cm, contrastando com o 
resultado obtido no ponto P1.B deste trabalho, de 30 µS/cm (Tabelas 2 e 3; Figura 6). Avaliando os valores de CE 
verificados nos pontos P2 e P3 consideravelmente acima dos observados nos pontos P1.A e P1.B, pode-se constatar 
a relevância da atividade antrópica devido ao lançamento de efluente doméstico irregular no córrego no qual 
contribui para o aumento da CE. Assim como discutido para os resultados de cor (verdadeira e aparente), especula-
se que os picos observados no ponto P2 justifica-se lançamento de efluente de indústria têxtil, uma vez que, 
segundo Beltrame (2000), cloretos e sulfetos estão fortemente presentes em efluentes têxteis, decorrentes dos 
banhos de tinturaria e de banhos de tingimento de corantes ao enxofre respectivamente. Consequentemente, a 
presença destas substâncias pode acarretar em um aumento da CE. 

 

3.1.2. DQO e DBO5,20 

Existem nas águas e nos efluentes domésticos e industriais vários compostos orgânicos em diferentes estados 
de oxidação, podendo estes serem oxidados por processos biológicos ou químicos. Neste contexto, a demanda 
química de oxigênio (DQO) e demanda bioquímica de oxigênio (DBO5,20, ou simplesmente DBO) possuem como 
objetivo caracterizar estas frações de matéria orgânica. A DQO indica a quantidade de oxigênio necessária para 
oxidação da matéria orgânica de uma amostra por meio de um agente químico, como o dicromato de potássio 
(CETESB, 2015). Já a DBO representa a quantidade de oxigênio necessária para a oxidação aeróbia da matéria 
orgânica por micro-organismos (CETESB, 2015). Em outras palavras, a DQO é uma medida indireta da quantidade 
total de matéria orgânica presente na água, enquanto a DBO é uma medida indireta da quantidade de matéria 
orgânica biodegradável. As Figuras 7 e 8 apresentam os resultados de DQO e DBO observados no trabalho de 
Cristóvão (2008) e nesta pesquisa. 

Segundo a DN COPAM/CERH 01/2008, o valor de DBO5,20 em corpos hídricos Classe 2 deve ser menor do 
que 5 mg O2/L. Apenas o valor obtido para o ponto P1.A (estudo atual) atendeu a legislação (Tabela 2; Figura 8). 
De maneira geral, ambos os trabalhos analisados apresentaram valores mais baixos de DBO e DQO no alto curso 
(P1.A e P1.B), picos de DBO e DQO no ponto de médio curso (P2), e pequena redução para o ponto de baixo 
curso (P3). Tal fato confirma a influência da urbanização da bacia do Córrego Matirumbide na qualidade da água 
nos pontos P2 e P3. Segundo BRAILE & CAVALCANTI (1993), a concentração de DBO5,20 característica de 
efluentes oriundos de esgotamento sanitário reside na faixa entre 110 mg/L e 400 mg/L tendo como valor típico 
220 mg/L. Neste contexto, observando a Figura 8, pode-se inferir que os pontos P2 e P3 apresentam características 
similares ao de esgoto sanitário. Adicionalmente, o pico observado no ponto P2 corrobora para o possível despejo 
de efluente industrial nesta localidade. 

A precipitação é uma informação importante na análise da qualidade da água (SILVA et al., 2008) e neste 
contexto, Cristóvão (2008) frisa em seu estudo que por mais que a coleta tenha sido feita em um período chuvoso 
não houve precipitação três dias antes e bem como no dia da mesma. Em contrapartida, no presente estudo houve 
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precipitação na noite anterior da coleta, podendo justificar assim a discrepância dos valores nos pontos P2 e P3 
entre os trabalhos considerados, visto que pode ter ocorrido um aumento no volume do córrego acarretando em 
uma diluição dos compostos orgânicos. 

 
Figura 7: Valores de DQO nos pontos 

P1.A, P1.B, P2 e P3. 
Figura 8: Valores de DBO5,20 nos pontos 

P1.A, P1.B, P2 e P3. 

  
 

Destaca-se pequena variação entre os valores de DBO e DQO no ponto P1.A (Cristóvão, 2008) e P1.B 
(presente trabalho) (Tabelas 2 e 3; Figuras 7 e 8). Desta forma, tais pontos apresentam elevada relação DBO/DQO, 
o que representa elevada biodegradabilidade da matéria orgânica encontrada nesses locais de monitoramento. 
Contudo, para o ponto P2, tanto na pesquisa atual quanto no trabalho de Cristóvão (2008), os valores observados 
de DQO foram consideravelmente superiores aos de DBO, resultando em relação DBO/DQO inferiores a 0,5, 
indicando a não   da matéria orgânica, o que corrobora o suposto despejo de efluente industrial levantado no 
referido ponto. Já a relação DBO/DQO/ para o ponto P3 apresentou variação: elevada relação para o trabalho de 
Cristóvão (2008); baixa relação para o presente trabalho. 

 

4. CONCLUSÃO 

De maneira geral, foi observada melhora dos parâmetros de qualidade de água (exceto cor) entre os anos de 
2008 e 2017. Porém, tal fato deve ser analisado com cautela. Primeiro porque tantos os dados de 2008 quanto os 
dados de 2017 foram obtidos a partir de apenas uma data de coleta e análise, podendo não ser, desta forma, 
representativos da qualidade da água do córrego de forma ampla. Adicionalmente, após devido levantamento, não 
foi detectada a realização de nenhuma obra de infraestrutura para melhorias na captação de efluentes doméstico e 
industriais na bacia do Córrego Matirumbide. Desta forma, a diferença temporal da qualidade da água poderia ser 
atribuída à ocorrência ou não de eventos de chuva em dias que antecederam as datas de coleta e análises. 

Os dados obtidos em 2008 e 2017 apresentam a influência da urbanização sobre a qualidade da água do Córrego 
Matirumbide. Os pontos de alto curso (P1.A e P1.B), com baixos índices de urbanização, apresentaram valores de 
DBO, DQO, turbidez, cor e CE inferiores dos pontos de médio e baixo cursos (P2 e P3), com elevada urbanização 
e, consequentemente, despejo de esgotos domésticos sem tratamento. Além disso, foram observados picos de 
contaminação no ponto P2 (médio curso), supostamente consequência do lançamento irregular de efluente de 
indústria têxtil. Desta forma, o trabalho atual detectou problemas também citados por Cristóvão (2008): 
degradação ambiental do córrego, consequência do lançamento de esgotos e descarte incorreto de resíduos sólidos 
às margens do córrego, gerando aspecto visual negativo e emissão de maus odores. 

Neste contexto, coloca-se sob perspectiva a necessidade de implementação de infraestrutura sanitária na bacia, 
bem como fiscalização do comércio e indústrias locais, evitando o lançamento indevido de efluentes domésticos 
e industriais no córrego. A melhoria da qualidade da água do Córrego Matirumbide contribui positivamente para 
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a manutenção e preservação do Rio Paraibuna, manancial de grande importância na Bacia Hidrográfica do Rio 
Paraibuna. 

Por fim, destaca-se mais uma vez que tais avaliações foram feitas com base em um pequeno número amostral 
e que o monitoramento sistemático e com maior periodicidade poderá favorecer a construção de um banco de 
dados robusto que possa embasar as análises. 
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RESUMO 

 

Este artigo discutiu os conflitos de uso da terra nas áreas de preservação permanente (APPs) hídricas de margem 

do Reservatório da Represa Dr. João Penido em Juiz de Fora, MG, Brasil. A ênfase na APP hídrica justifica-se 

por cumprir diversos serviços ambientais e pela tendência histórica de urbanização sobre estas áreas. A 

metodologia constou de elaboração de base de dados através do Programa ArcGIS 10.2 e comparação das 

legislações Lei Federal 12.651/2012 e Lei Municipal 6.087/1981. Os resultados mostraram diferenças da ordem 

de 240 hectares (campos de futebol) ou 4% entre as duas legislações, mostrando o retrocesso que foi o Novo 

Código Florestal, principalmente na APP de margem de reservatórios. A falta de fiscalização e aplicação da 

legislação poderá gerar conflitos futuros entre proprietários que adquiriram lotes em áreas inadequadas, 

construíram e ainda correm riscos com as possíveis mudanças climáticas. Por serem áreas pertencentes as 

planícies de inundação naturalmente utilizadas para espraiamento na época das cheias, a natureza poderá 

“reivindicar” de volta essas APPs de margem. A mitigação desses impactos, recuperação dessas áreas e/ou 

proteção das remanescentes deveriam ser prioridade do poder público e da sociedade civil tendo em vista a 

necessidade de água de boa qualidade para abastecimento público. 

 

PALAVRAS CHAVE: Impactos ambientais; recursos hídricos; conflitos de uso da terra 

 

INTRODUÇÃO 

 A Área de Preservação Permanente, também conhecida pela sigla APP, é definida pela Lei Federal nº 

12.651/2012 como: 

Área protegida, coberta ou não por vegetação nativa, com a função ambiental 

de preservar os recursos hídricos, a paisagem, a estabilidade geológica e a 

biodiversidade, facilitar o fluxo gênico de fauna e flora, proteger o solo e 

assegurar o bem-estar das populações humanas (BRASIL, 2012). 

 As APPs mais conhecidas estão relacionadas aos recursos hídricos, aos topos de morros e às encostas com 

declividade maior que 100%. Cada tipo de APP exerce várias funções ecológicas, apesar dos critérios para sua 

demarcação serem estabelecidos de forma determinística.    

 O antigo Código Florestal – Lei Federal 4.771/1965 foi a primeira legislação a trazer o conceito de APP no 

seu Art. 2º (BRASIL, 1965). Coube ao Conselho Nacional de Meio Ambiente - CONAMA a definição dos 

parâmetros e regime de uso das APPs de margens de represa. Nestes termos, a Resolução CONAMA nº 

302/2002 definia em seu Artigo 3, inciso I: 

 “trinta metros para os reservatórios artificiais situados em áreas urbanas 

consolidadas e cem metros para áreas rurais” (BRASIL, 2002). 

 Porém, inúmeras alterações foram realizadas em seu texto objetivando atender a diversas demandas 

intermediadas por bancadas de parlamentares atuantes sobre interesses socioeconômicos específicos, destacando 

a bancada ruralista. Essas alterações culminaram com a revogação de tal Lei e entrada em vigor do Novo Código 
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Florestal (NCF) – Lei 12.651/2012, um grande retrocesso na opinião de vários juristas e pesquisadores, 

contrariando um dos Princípios do Direito Ambiental que é o “Princípio da Proibição do Retrocesso” que 

objetiva salvaguardar os progressos obtidos para evitar ou limitar a deterioração do meio ambiente (PRIEUR, 

2012). 

 No caso específico das APPs de margens de reservatório, está previsto no Art. 62º do NCF: 

[...] para os reservatórios artificiais de água destinados a geração de energia ou 

abastecimento público que foram registrados ou tiveram seus contratos de 

concessão ou autorização assinados anteriormente à Medida Provisória nº 

2166-67, de 24 de agosto de 2001, a faixa da Área de Preservação Permanente 

será a distância entre o nível máximo operativo normal e a cota máxima 

maximorum (BRASIL, 2012). 

 Segundo a CESAMA (2018), na Represa João Penido a cota máxima maximorum (barragem) é 746,511 m e 

a cota máxima operacional (vertedouro tulipa) é 745,124 m, ou seja, uma diferença de apenas 1,387 m. 

Dependendo da declividade das margens, as APPs ficaram irrisórias com relação aos 100 m anteriores. 

 No Direito Ambiental, o município ou o estado podem fazer legislações mais restritivas visando salvaguardar 

os direitos coletivos. Já visualizando a necessidade de proteção do principal manancial da cidade, uma equipe 

interdisciplinar do Instituto de Pesquisa e Planejamento de Juiz de Fora (IPPLAN), liderado pelo então Prefeito 

Mello Reis criou a Lei Municipal 6.087/1981 que preconiza no Art. 3º: 

Art. 3º - Para efeitos desta Lei são consideradas as áreas de preservação em 

todo o perímetro da bacia hidrográfica da Represa Dr. João Penido: 

I - Os corpos D`água; 

II - A faixa de proteção da Represa Dr. João Penido, medindo 100 ms de 

largura em projeção horizontal a partir da curva de nível da cota 744,00 

ms, acima do nível do mar, corresponde ao nível máximo da Represa; 

III - A faixa de proteção de 50 ms de largura medidos em projeção horizontal, a 

partir dos limites do leito menor, em cada uma das margens dos cursos d`água; 

IV - a faixa de proteção das nascentes, definida por círculo de raio igual a 50 

ms, medidos em projeção horizontal e tendo a nascente como centro; 

V - os topos e morros, as florestas e demais formas de vegetação ali existentes, 

conforme o disposto na legislação florestal (...) (JUIZ DE FORA, 1981) 

 Esse artigo foi escrito como um alerta aos cidadãos juizforanos que possuem algum poder e/ou forma de 

indignação contra a forma predatória como estão ocupando as bacias, margens e captações das nossas represas. 

Nem as captações tem sido poupadas, perdendo a autodepuração proporcionada pelas represas. Existem granjas, 

criação de gado e outros usos inadequados nessas áreas como será visto ao longo desse artigo. Esse exemplo da 

Represa João Penido se repete nos demais mananciais de abastecimento de nossa cidade. É o fim da picada. 

 

OBJETIVO 

 Demonstrar os impactos negativos para a proteção de manancial referente às alterações na legislação 

ambiental e os conflitos de uso da terra nas APPs de margem do reservatório da Represa Dr. João Penido. 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

 A Bacia de Contribuição da Represa Dr. João Penido (Figura 1) é um ecossistema artificial de 59,5km
2
 

construído em 1934 na região Norte, cerca de 10 km de distância do centro de Juiz de Fora Já atendeu até 70% 

do abastecimento público da cidade. A ligação com a adutora de Chapéu D´uvas feita em 2017 teve o objetivo de 

poupar esse manancial que ficou sobrecarregado nos últimos anos, principalmente na última seca extrema em 

2014. A Barragem de represa fica no ribeirão dos Burros, principal tributário, contando ainda com os córregos 

Grama e Vista Alegre. Devido à topografia, à beleza natural e proximidade do centro, é uma área com forte 

pressão antrópica com presença de invasões subnormais, condomínios horizontais, a Estrada Municipal José 
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Elias Mokdeci e a recente Rodovia Estadual de ligação BR040-MG353 conhecida por Rodovia do Aeroporto. 

Usos não compatíveis nas APPs como edificações, agropecuária, silvicultura, prática de esportes náuticos, 

potencializam a poluição difusa deste manancial, colocando em risco a qualidade da sua água para consumo.  

  A geração das cartas de APPs nas duas legislações foram feitas com o software ArcGIS 10.2.1. A base de 

dados utilizada para gerar as curvas de nível foi o MDE do Satélite Japonês ALOS (JAXA, 2007) que possui o 

Sensor PALSAR com resolução original de 12,5 m. Esse sensor apresentou boa acurácia ao ser comparado ao 

produtor LIDAR, SRTM e as cartas do IBGE no limite municipal de Juiz de Fora conforme Rocha et al. (2017). 

 Apesar de existir a base da Prefeitura de Juiz de Fora de 2007 em escala melhor, houve problema na geração 

das curvas de nível de interesse que não coincidiram com as cartas de uso da terra atuais da Bacia, conflitando 

com as margens atuais do lago do reservatório e com as várzeas dos tributários principais que chegam nesse 

corpo d´água.  

 

Figura 1 – Localização da Bacia de contribuição da Represa Dr. João Penido. 

 

 

  

 No primeiro caso foi utilizada a ferramenta buffer de 100 m da cota 744,000 m para atender a Lei Municipal 

6.087/1981, considerada nesse caso como a legislação mais restritiva e que deve ser cumprida. 

 No segundo caso, apenas para efeitos de comparação, foram geradas as curvas de nível 747,000 m (a máxima 

maximorum segundo a CESAMA é 746,511 m) e 745,000 m (a máxima operacional segundo a Concessionária é 

745,124 m). Esse arredondamento foi necessário devido à base de dados utilizada ser oriunda de um sistema de 

radar. Essas curvas de nível foram transformadas em um polígono contendo a APP de margens segundo o NCF – 

Lei 12.651/2012. 
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RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 Essas bases de dados não foram validadas através de trabalhos de campo. Portanto, os resultados aqui 

apresentados são iniciais/parciais e tem objetivo de comparar as duas legislações e mostrar visualmente onde se 

encontram esses conflitos. 

 Como já foi colocado anteriormente, a Bacia possui uma área de 59,5km
2
. A Tabela 1 apresenta os valores de 

APPs de margens nas duas legislações: 

 

Tabela1. Valores de APPs de margens na Lei Municipal 6.087/1981 e na Lei Federal 12.651/2012. 

 

Legislação APPs de margens do reservatório (m2 / km2) Porcentagem da área da Bacia (%) 

Lei Municipal 6.087/1981 3.435.378 / 3,44 5,77 

Lei Federal 12.651/2012 1.032.226 / 1,03 1,73 

 

  

 Perder-se-ia 2.403.152 m2 ou 2,4 km2 ou cerca de 240 hectares (campos de futebol) se não houvesse uma lei 

mais restritiva para essa Represa. Isso mostra o retrocesso ambiental que está acontecendo no Brasil, pois em 

outros mananciais valerá o Novo Código Florestal. Ao comparar as duas áreas de APP em porcentagem, perdas 

da ordem de 4% conforme as figuras 2 e 3. 

 Vários autores defendem a importância das APPs hídricas na dinâmica ecossistêmica de uma bacia e sua 

interferência na qualidade da água (GREGORY et al., 1991; METZGER 2010; TUNDISI & TUNDISI, 2010). 

Segundo Rocha e Costa (2015), similarmente às faixas de segurança de rodovias e aceiros em parques, as APPs 

hídricas funcionam como faixas de segurança para a saúde do corpo hídrico que elas envolvem. Reduzem o 

impacto de fontes de poluição através do efeito “filtro”, ressaltando a melhoria da qualidade do ar, a retenção de 

sedimentos finos, produtos tóxicos e nutrientes carreados pela precipitação e lixiviação, minimizando os 

processos de assoreamento do corpo d´água, evitando a erosão e estabilizando os solos marginais, sendo uma 

verdadeira barreira física.  

 A serrapilheira depositada nestas zonas, conjuntamente com a abertura de fendas pelas raízes no solo, 

produzem o efeito “esponja”, absorvendo a água e liberando na época da estiagem, evitando o rebaixamento 

acentuado do nível do lençol freático e da água superficial. As condições de saturação do solo nesta região 

também influenciam na composição de espécies vegetais, sendo consideradas importantes fontes de sementes 

para o processo de regeneração natural, constituindo corredores ecológicos para a fauna e propagando pólen e 

sementes. 

 Os efeitos “filtro e esponja” já justificariam o estabelecimento de APP hídrica em área urbana ou rural, pois 

os seres vivos dependem da água com algum grau de qualidade e em quantidade mínima para sobreviverem. 

 O ribeirão dos Burros aparece meandrado com a cor mais escura na Figura 4a. A Figura 4b corresponde a 

área na Sub-bacia do córrego Grama. Os detalhes “a” e “b” ilustrados na Figura 4 mostram o desrespeito às 

legislações nas duas situações, ou seja, áreas que deveriam estar preservadas com Matas para cumprirem a 

função de proteger a Represa estão com todo tipo de uso não compatível. Existe uma perda considerável ao 

considerar a linha vermelha da cota maximorum – cota operacional como referência. Percebe-se visualmente que 

são construções de acabamento melhor que devem ter passado por um processo de aprovação na Prefeitura e, 

talvez, até paguem IPTU. O parcelamento dos lotes sobre estas áreas também é questionável, pois apresentam 

um risco ao morador na época das cheias em que a Represa poderá aumentar de nível e chegar nessas cotas 

apresentadas. Percebem-se ainda muitas áreas de solo exposto (classe de transição) e pastagem nas figuras 2,3 e 

4.  
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Figura 2: Carta de APP de margem da Represa Dr. João Penido segundo a Lei Municipal 6.087/1981. 
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Figura 3: Carta de APP de margem da Represa Dr. João Penido segundo a Lei Federal 12.651/2012. 
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  Figura 4: Detalhe da APP de margem da Represa Dr. João Penido nas duas legislações. 

 

 

CONCLUSÕES 

 

 O cenário atual da BCRJP é marcado pela especulação imobiliária e por conflitos claros entre o bem estar 

coletivo e os interesses particulares. Estes fatos ocorrem em um momento de crise moral e ética dos nossos 

gestores. A falta de fiscalização e aplicação da legislação ambiental tem gerado perdas de áreas de APP de 

margens da Represa Dr. João Penido que refletirão na qualidade da água. Essas ocupações tão próximas ao corpo 

d´agua impactam desde a terraplenagem para construção até a operação sem redes e dispositivos de tratamento 

do esgoto. O solo exposto carreai sedimentos para dentro do reservatório e as pastagens devido aos fertilizantes e 

as fezes do gado também inserem carga orgânica e nutrientes que prejudicam a água. 

 Os conflitos gerados são e serão inevitáveis, pois existem sobreposição e descumprimento de duas 

legislações ambientais com perdas da ordem de 240 hectares ou 240 campos de futebol entre elas.  

 Com as mudanças climáticas e aumento dos eventos extremos, a natureza poderá “reivindicar” de volta essas 

áreas de APPs de margem, trazendo riscos a essas edificações.  

 A mitigação desses impactos, recuperação dessas áreas e/ou proteção do que “sobrou” deveria ser uma 

agenda prioritária de toda a sociedade tendo em vista que as perdas serão coletivas devido a piora da qualidade 

da água e respectivo encarecimento do tratamento que refletirá no aumento da tarifa de água. 
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RESUMO 

A bacia hidrográfica do rio Paraíba do Sul está localizada na região sudeste do Brasil, entre os estados de São 

Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais. Além da população urbana e rural existente na bacia, o rio Paraíba do Sul 

é utilizado para abastecimento da região metropolitana do Rio de Janeiro. O uso do solo na bacia é 

predominantemente de pecuária leiteira, onde o manejo inadequado do solo tem afetado a qualidade e a 

quantidade de água na bacia. Dada a importância socioeconômica da bacia do rio Paraíba do Sul, neste trabalho 

foi utilizado o modelo hidrológico distribuído MGB-IPH para avaliar a influência da vegetação de margem no 

comportamento hidrológico da bacia. O modelo foi calibrado e verificado para o período de 2005 a 2015 

considerando a condição atual de cobertura da superfície da bacia. Uma vez calibrado o modelo, foram 

elaborados cenários de uso do solo considerando diferentes larguras de vegetação florestal ao longo das margens 

do rio Paraíba do Sul e de seus afluentes. Os cenários consideram os valores de cobertura florestal 

correspondentes ao que deveria ser aplicados de acordo com o código florestal (30 m, 50 m, 100 m e 200 m) e 

também valores de 300 m a 1000 m. Os cenários foram comparados com a condição atual da bacia em termos de 

frequência de ocorrência de extremos de vazão muito alta e muito baixa. O modelo representa adequadamente o 

processo de transformação de chuva em vazão da bacia e os resultados dos cenários indicam que a ocorrência de 

vazões da categoria muito alta durante o período chuvoso da bacia (outubro a março) diminui em função do 

aumento da faixa de cobertura florestal, enquanto que a ocorrência de eventos de vazão muito alta nos meses 

secos (especialmente em agosto) aumenta em função do aumento da área florestal. A frequência de vazões da 

categoria muito baixa aumenta com o aumento da cobertura florestal nos meses chuvosos e enquanto que nos 

meses secos a frequência de vazões muito baixa diminui com o aumento da cobertura florestal. 

 

INTRODUÇÃO 

No auge da crise hídrica que atingiu os estados da região Sudeste entre 2013 e 2015, o conflito pelo uso da 

água na bacia do rio Paraíba do Sul levou a uma das situações de maior repercussão na imprensa, quando foi 

considerada a transposição de águas do trecho paulista da bacia do rio Paraíba do Sul para o sistema Cantareira 

(que abastece cerca de 6,5 milhões de pessoas na região metropolitana de São Paulo). Tal fato acirrou o conflito 

pela água da bacia e a questão foi resolvida no Supremo Tribunal Federal (Amora, 2014). Apesar do acordo que 

permitiu iniciar as obras da transposição, a mesma foi embargada em junho de 2017, por problemas no 

licenciamento ambiental.  

O uso do solo na bacia do Rio Paraíba do Sul durante o século XVIII foi predominantemente voltado para o 

cultivo de café, porém o manejo inadequado do solo e desmatamento da vegetação nativa tornaram as terras 

pouco produtivas para agricultura e gradativamente o uso da bacia voltou-se para a, ainda predominante, 

pecuária leiteira. Mais recentemente o crescimento urbano da bacia foi estimulado e atualmente 87% da 

população estão em áreas urbanas da bacia. Apesar da paisagem de pastagens ainda dominar a bacia, as práticas 

de uso intensivo, com frequentes e sucessivas queimadas sem se preocupar com a conservação do solo, dos 

mananciais e da diversidade biológica, acarretam em baixa produtividade e representam um enorme desperdício 

de recursos naturais, especialmente a água da bacia, que é afetada em quantidade e qualidade pelo manejo de 

solo inadequado (UFRJ/LABHID, 2002). 

O uso da modelagem hidrológica pode contribuir para aprimoramento da gestão de recursos hídricos em 

diversos aspectos. Tundisi (2014) destaca que o desenvolvimento de modelos matemáticos e ecológicos para 

simular futuros impactos em recursos hídricos superficiais e subterrâneos e nas bacias hidrográficas deve ser 
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estimulado em universidades e institutos de pesquisa e que a modelagem matemática é necessária para tornar a 

gestão de recursos hídricos mais eficiente. 

O Modelo de Grandes Bacias – MGB tem mostrado bons resultados em representar mudança de uso da terra 

em termos de vazões médias anuais. Em diferentes bacias hidrográficas brasileiras, com características 

fisiográficas distinta, os resultados obtidos, tanto em termos de vazão média anual quanto na análise de 

sensibilidade do modelo são coerentes com os resultados de estudos em bacias experimentais e com os modelos 

teóricos esperados (Bayer, 2014). 

 

OBJETIVOS 

O objetivo principal desta pesquisa é avaliar a influência da vegetação de margem no comportamento 

hidrológico da bacia do Rio Paraíba do Sul utilizando modelo hidrológico distribuído MGB. 

 

MATERIAIS E MÉTODOS 

Neste estudo o modelo MGB-IPH, versão 2015, foi utilizado para simulação hidrológica na bacia do rio 

Paraíba do Sul em escala diária. O MGB-IPH funciona basicamente em dois módulos. No primeiro módulo de 

pré-processamento (PrePro), as informações de tipo e uso do solo, sintetizadas na forma de Unidades de 

Resposta Hidrológica (URH), são associadas com as características topográficas da bacia, obtidas a partir de um 

modelo digital de elevação (MDE). No segundo módulo são preparadas as variáveis de entrada (chuva, vazão e 

clima/atmosféricos) parâmetros fixos e calibráveis do modelo. Estes são integrados no projeto de simulação e 

então é realizada a simulação. Uma vez realizada a simulação, é possível avaliar se o resultado está dentro do 

esperado (valores simulados coerentes com o observado). Caso o resultado não seja satisfatório, os parâmetros 

calibráveis podem ser alterados, uma nova simulação é feita e realizada a comparação entre o simulado e 

observado, sendo que este passo pode ser repetido quantas vezes forem necessárias até que haja um bom ajuste 

entre os hidrogramas simulado e observado. Uma descrição detalhada das equações utilizadas pelo modelo pode 

ser obtida em Collischonn (2001). Os períodos de calibração e verificação utilizados neste trabalho são, 

respectivamente, de 01/01/2005 até 31/12/2009 e de 01/01/2006 até 31/12/2015. 

 

Dados hidrológicos e características físicas da bacia 

Foram utilizados dados pluviométricos de acumulado de chuva diário distribuídos ao longo de toda a bacia e 

também de pontos próximos nas bacias adjacentes, dados fluviométricos de vazão naturalizada média diária e de 

vazão observada média diária distribuída ao longo da bacia, além de dados diários de temperatura do ar, umidade 

relativa do ar, velocidade do vento, pressão atmosférica e insolação. A seleção das estações foi feita de acordo 

com a disponibilidade de dados no período de estudo. Os dados de chuva acumulada diária e vazão observada 

média diária foram obtidos no portal hidroweb da Agência Nacional de Águas (ANA), os dados de vazão natural 

média diária foram obtidos no portal do Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS) e os dados 

meteorológicos foram obtidos no Banco de Dados Meteorológicos para Ensino e Pesquisa  do Instituto Nacional 

de Meteorologia (INMET). 
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Figura 1: Localização das estações fluviométricas utilizadas nas etapas de calibração e verificação da simulação de 

vazão. 

 

Figura 2: Distribuição espacial das estações pluviométricas e climatológicas utilizadas. 

 

Conforme mencionado no início desta seção, o modelo MGB trabalha com o conceito de URH, que são áreas 

da bacia que possuem combinações semelhantes de solo e cobertura de superfície que são determinantes para 

definir o seu comportamento hidrológico (Beven, 2001; Collischonn, 2001). A URH vai definir como será a 

resposta a processos hidrológicos que incluem balanço de água no solo, balanço de energia, evapotranspiração, 

interceptação e infiltração e que definirão a geração de escoamento superficial, subsuperficial e subterrâneo da 

bacia (Paiva et al., 2013).  

As informações do tipo de solo foram obtidas pela composição dos mapas de solo da bacia do rio Paraíba do 

Sul produzido pelo Comitê de Integração da Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul – CEIVAP e do mapa de 

solos do Brasil produzido pela Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária – EMBRAPA (Santos, 2011). Os 
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diferentes tipos de solo que compõe a bacia foram agrupados de acordo com a sua capacidade de geração de 

escoamento superficial, este agrupamento foi realizado semelhante ao que foi realizado por Fan et al. (2015).  

Para elaboração do mapa de cobertura da superfície foi utilizado o mapa de cobertura da bacia produzido e 

disponibilizado pelo CEIVAP, complementado pelo mapa de cobertura da terra de 2012 produzido pelo IBGE na 

escala 1:1.000.000 (IBGE, 2015). A necessidade de complementação do mapa da bacia se deu por conta de 

pequenas divergências entre o limite da bacia utilizado para produção do mapa do CEIVAP e o limite da bacia 

utilizado neste trabalho (gerado a partir de um MDE e de um ponto de exutório no local do último ponto de 

monitoramento fluviométrico da bacia). 

Pelo cruzamento das classes de cobertura do solo com as classes de solo, foram definidas 8 diferentes URH 

para a bacia. As URH foram nomeadas de modo a identificar a classe de cobertura e a classe de solo de sua 

origem, por exemplo, uma região com cobertura florestal em solo com maior capacidade infiltração foi definida 

como sendo uma região com a URH “Floresta com maior capacidade de infiltração” ou uma região com 

cobertura de classe Agrícola com baixa capacidade de infiltração foi definida como sendo a URH “Agrícola com 

baixa capacidade de infiltração”. A exceção do cruzamento para definição de URH ocorre quando no mapa de 

solos ou de cobertura ocorre uma das seguintes classes: Água ou Áreas Semi-Impermeáveis. 

 

Figura 3: Unidades de Resposta Hidrológica da bacia. 

 

Calibração e verificação do modelo 

A calibração do modelo consiste na determinação iterativa de valores para os parâmetros calibráveis que 

permitam o melhor ajuste dos hidrogramas simulados e observados em um determinado período de tempo. Por 

sua vez, a verificação consiste em analisar se o ajuste feito no período de calibração se mantém para outro 

período posterior (como é o caso deste trabalho) ou anterior ao da calibração. Neste trabalho, o período de 

calibração é de 01/01/2005 até 31/12/2009 e a verificação de 01/01/2010 até 31/12/2015. 

Assim, o modelo foi calibrado manualmente, alterando os valores dos parâmetros calibráveis. O ajuste do 

modelo foi verificado visualmente, comparando os hidrogramas simulado e observado e avaliando o 

desempenho das seguintes funções objetivo: coeficiente de Nash (R2), coeficiente de Nash para o logaritmo das 

vazões (Rlog) e a relação entre vazões observadas e calculadas (∆V). 

Construção e avaliação dos cenários 

Uma vez calibrado o modelo com a distribuição atual das URH da bacia, foram elaborados cenários de uso 

do solo considerando diferentes larguras de vegetação de margem ao longo do rio Paraíba do Sul e de seus 

afluentes. Os cenários consideram os valores de vegetação de margem correspondentes ao que deveria ser 
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preservado, conforme a aplicação do código florestal, mantendo faixas de preservação de 30 m, 50 m, 100 m e 

200 m e também valores largura de cobertura florestal de 300 m a 1000 m, com incremento de 100 metros entre 

os cenários. 

Os cenários foram construídos utilizando o mapa de solos utilizado neste estudo e o mapa de cobertura atual 

da bacia a partir do qual foram realizados buffers nos cursos d’água existentes de acordo com as larguras de 

vegetação de margem de cada cenário. Então, o novo mapa de cobertura considerando a largura da cobertura 

florestal é cruzado com o mapa de solos da bacia, gerando o mapa de URH do cenário correspondente. 

Para avaliação dos cenários, os mesmos foram comparados com a simulação que representa a situação atual 

da bacia, denominada como cenário de controle. A comparação é feita para o período de janeiro de 2005 até 

dezembro de 2015, utilizando os seguintes parâmetros: 

Frequência de vazões nas categorias Muito Baixa (MB) e Muito Alta (MA) – Foram definidos os limiares de 

cada uma das categorias MB (vazão diária menor que a vazão do quantil 15%) e MA (vazão diária maior ou 

igual à vazão do quantil 85%) (q) para cada mês (m) tomando como referência o cenário de controle. Então foi 

contabilizada a frequência de ocorrência de eventos em cada categoria de um determinado mês, tanto no cenário 

de controle (Fcq
m) quanto nos cenários alternativos (Faq

m). O resultado foi comparado pela razão entre a 

frequência de ocorrência de eventos em uma dada categoria no cenário de controle e nos cenários alternativos. A 

comparação é feita na posição do último posto de monitoramento fluviométrico da bacia, Campos – Ponte 

Municipal. 

  

RESULTADOS 

Calibração e verificação do modelo 

A calibração do modelo foi realizada utilizando o período de janeiro de 2005 até dezembro de 2009. De 

acordo com a classificação dos coeficientes R2, RLog e  ∆V (Collischonn, 2001; Pereira, 2013), somente no 

posto UHE-Jaguari Jusante a calibração não foi satisfatória, o mesmo ocorre para avaliação do período de 

verificação do modelo. 

Código Nome 
Calibração Verificação 

R2 Rlog ∆V R2 Rlog ∆V 

58040000 São Luís do Paraitinga 0,49 0,55 -25% 0,61 0,73 -11% 

58099000 Santa Branca 0,65 0,69 -16% 0,75 0,80 -10% 

58128200 UHE Jaguari Jusante 0,21 0,23 -36% 0,38 0,48 -31% 

58318002 UEL Santa Cecília Jusante 0,76 0,84 -11% 0,83 0,88 -3% 

58520000 Sobraji 0,76 0,83 -9% 0,81 0,88 -6% 

58630002 Anta 0,75 0,81 -21% 0,83 0,89 -14% 

58654100 Porto Velho do Cunha 0,73 0,78 -23% 0,81 0,87 -17% 

58790002 Sto Antônio de Pádua II 0,83 0,85 -7% 0,83 0,76 -2% 

58874000 Dois Rios 0,64 0,79 23% 0,69 0,77 21% 

58960000 Cardoso Moreira - Rv 0,80 0,72 -1% 0,79 0,63 4% 

58974000 Campos - Ponte Municipal 0,87 0,74 16% 0,83 0,65 24% 

 

Construção e avaliação dos cenários 

 A Tabela 1 mostra o percentual de cada classe de URH para condição atual da bacia e para cada um dos 

cenários elaborados. A condição atual possui 48,2% de cobertura agrícola e 44,1% de cobertura florestal e, na 

condição de maior recomposição da vegetação de margem (1000 m de faixa de vegetação florestal), a área com 

cobertura florestal aumenta em 10,8% e a área de cobertura agrícola reduz 9,5% em relação à condição atual da 

bacia. 



 

6  

 

 

Tabela 1: Percentuais de cada unidade de resposta hidrológica (URH) para cada cenário de recomposição de margem. 

As URHs 1, 2 e 3 são cobertura do tipo Agrícola em solo de permeabilidade baixa, média e alta, respectivamente; 3,4 e 

5 são cobertura do tipo Floresta em solo de permeabilidade baixa, média e alta, respectivamente. A URH 7 representa 

as áreas semi-impermeáveis e a URH número 8 a água. 

URH Original 30 50 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 

1 8,0% 7,9% 7,9% 7,8% 7,6% 7,5% 7,3% 7,2% 7,0% 6,9% 6,7% 6,6% 6,5% 

2 15,1% 15,0% 15,0% 14,8% 14,4% 14,1% 13,7% 13,4% 13,1% 12,7% 12,4% 12,0% 11,7% 

3 25,1% 24,9% 24,8% 24,6% 24,1% 23,6% 23,2% 22,7% 22,2% 21,8% 21,4% 20,9% 20,5% 

4 11,9% 11,9% 12,0% 12,1% 12,3% 12,5% 12,7% 12,9% 13,1% 13,2% 13,4% 13,6% 13,7% 

5 11,9% 12,0% 12,1% 12,3% 12,7% 13,1% 13,5% 13,9% 14,3% 14,7% 15,1% 15,4% 15,8% 

6 20,3% 20,5% 20,6% 20,9% 21,4% 21,9% 22,5% 23,0% 23,5% 24,0% 24,5% 25,0% 25,4% 

7 6,3% 6,2% 6,2% 6,1% 6,0% 5,8% 5,7% 5,6% 5,4% 5,3% 5,2% 5,1% 4,9% 

8 1,4% 1,4% 1,4% 1,4% 1,4% 1,4% 1,4% 1,4% 1,4% 1,4% 1,4% 1,4% 1,4% 

 

Os resultados da comparação entre a frequência de eventos de vazão muito alta e muito baixa, considerando 

que eventos de vazão muito alta, correspondem a vazões diárias com valores maiores do que o quantil 85%, e 

eventos de vazão muito baixa, referem-se as vazões diárias inferiores ao quantil 15%. Destaca-se que os limiares 

quantílicos foram determinados separadamente para cada mês do ano utilizando as vazões diárias da simulação 

de controle. A frequência de ocorrência mensal em cada um dos cenários foi comparada com a frequência de 

ocorrência no controle, baseada em todo o período (2005 a 2015).  

O resultado da análise de frequência de extremos de vazão mensal mostra que entre outubro e março a 

frequência de vazões muito alta diminui em função do aumento da faixa de vegetação de margem. Este 

comportamento pode estar associado ao aumento da capacidade de armazenamento do reservatório superficial do 

modelo via interceptação, promovido pelo aumento da área florestal (que possui maior índice de área foliar). O 

maior volume interceptado favorece a evaporação e diminui o volume precipitado que é transformado em vazão. 

A cobertura do tipo florestal também apresenta maior capacidade de armazenamento de água no solo, que pode 

contribuir para redução do escoamento superficial. 

Também é notado aumento da frequência de vazões muito altas em função do aumento da faixa de vegetação 

de margem para o mês de agosto. A análise de vazões encontradas na literatura são feitas com base na mínima 

anual média de longo termo, onde os resultados apontam para a redução das vazões mínimas em função do 

reflorestamento ou aumento das vazões mínimas na substituição da cobertura florestal por agrícola (Viola et al., 

2014; Bayer, 2014; Pereira, 2013). 

Para a análise de frequência das vazões muito baixas é possível destacar que os postos analisados indicaram 

aumento da frequência de vazões muito baixas em função do aumento da faixa de vegetação florestal para os 

meses do período chuvoso da bacia. Neste trabalho foi considerado que o valor da resistência superficial da URH 

floresta é igual ao da agrícola. A manutenção da mesma resistência superficial associada com o maior índice de 

área foliar das florestas pode ter contribuído para aumento das vazões muito baixas durante o período chuvoso 

promovendo o aumento da evapotranspiração da URH Floresta em relação à agrícola. Destaca-se que, embora 

haja um aumento da frequência de vazões muito baixas no período chuvoso, os limiares de vazão desta categoria 

durante o período chuvoso são maiores do que nos demais meses do ano. 

Nos meses mais secos da bacia, a frequência de vazões muito baixas diminui em função do aumento da faixa 

de vegetação florestal. Os resultados de diminuição da frequência de vazões muito baixas e aumento da 

frequência de vazões muito altas durante os meses de estiagem indicam que a manutenção de cobertura florestal 

podem reduzir o impacto das estiagens na disponibilidade hídrica. 
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Figura 4: Frequência de eventos de vazão muito alta e muito baixa no posto fluviométrico do exutório da bacia 

(Campos – Ponte Municipal). 

58974000 – Campos – Ponte Municipal 
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CONCLUSÕES 

O modelo MGB foi calibrado e verificado para a bacia do rio Paraíba do Sul, utilizando como função 

objetivo para calibração do modelo os parâmetros R2, Rlog e ∆V. Os resultados encontrados indicam que o 

modelo pode representar adequadamente o processo de transformação de chuva em vazão da bacia. 

Foram simulados cenários de recomposição da cobertura florestal de margem ao longo dos cursos d’água da 

bacia, considerando as faixas que deveriam ser mantidas de acordo com o código florestal (30 m, 50 m, 100 m e 

200 m) e incluindo faixas maiores de 300 m a 1000 m, em intervalos de 100 m. Os cenários foram comparados 

com a simulação da condição atual da bacia (controle) em termos de frequência de extremos de vazão muito alta 

e muito baixa cujos limiares foram definidos com base no quantil de vazão mensal 85% e 15%, respectivamente. 

A frequência de vazões muito alta dos meses que compreendem o período chuvoso da bacia diminui em 

função do aumento da faixa de vegetação florestal de margem, sendo que o mês de novembro apresenta redução 

acentuada em relação aos demais meses do período. Também se observou que a frequência de eventos aumenta 

em função do aumento da faixa de vegetação florestal para o mês de agosto. 

O aumento da faixa de vegetação florestal de margem promove o aumento da frequência de vazões muito 

baixas para os meses do período chuvoso da bacia. Nos meses mais secos da bacia, a frequência de vazões muito 

baixas diminui em função do aumento da faixa de vegetação de margem. 

As conclusões deste trabalho devem levar em consideração as limitações inerentes à aplicação de modelos 

hidrológicos para simulação de grandes bacias, bem como limitações encontradas especificamente para a bacia 

em que o modelo foi aplicado. A calibração de modelos hidrológicos de grandes bacias é feita considerando uma 

série de parâmetros fixos e calibráveis para diferentes URHs. A determinação destes valores, como a resistência 

superficial, possui ainda incertezas, uma vez que a resistência superficial é variável em função das condições 

locais (clima, tipo de vegetação, tipo de solo, umidade do solo). 

Especificamente para aplicação deste estudo, deve-se levar em conta que a calibração do modelo utilizou 

vazões naturalizadas que, apesar de calculadas utilizando informações precisas de volumes vertidos e 

regularizados da bacia e com fundamentação teórica no seu cálculo, ainda assim são uma estimativa do que seria 

o comportamento natural da bacia. Os postos de vazão observada da bacia também possuem limitações, uma vez 

que a vazão observada é calculada com base na relação cota/descarga do postos fluviométrico, sendo que a 

estimativa de vazões para este tipo de dado possuem maiores incertezas nos extremos de máximas e mínimas, 

dada a dificuldade em mensurar a vazão nestas condições. 

Os resultados deste trabalho sugerem que, do ponto de vista hidrológico, a manutenção de cobertura florestal 

em margens são um importante mecanismo de manutenção e/ou melhora dos serviços ambientais que diminuem 

as vazões máximas no período chuvoso e que são importantes para a manutenção das vazões de base, 

fundamental para garantia de disponibilidade hídrica nos períodos mais secos da bacia.  

A melhora desses serviços ambientais é tão boa quanto maior a área de cobertura florestal mantida na 

margem do rio, deste modo, as áreas de cobertura florestal mantidas de acordo com o preconizado pelo código 

florestal são importantes para manutenção/melhora dos serviços ambientais,  porém, a manutenção de áreas 

maiores implicariam em ganhos consideravelmente maiores do ponto de vista manutenção de vazões em 

estiagens e de redução dos picos de cheia. A cerca dos questionamentos sobre as implicações para áreas de 

cultivo da bacia e do impacto do na produção agropecuária da bacia, a manutenção de áreas de 1000 m de 

largura ao longo dos cursos d’água indicados promoveria um acréscimo de 10,8% de cobertura florestal na bacia 

e uma redução de 9,5% das áreas agrícolas. 
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RESUMO 

 

O Brasil é um dos maiores consumidores de agrotóxicos no mundo, os quais são empregados com o intuito de 

melhorar a produtividade das culturas. Contudo, tais produtos podem oferecer efeitos adversos à saúde humana e 

ao meio ambiente. Visando obter um panorama da possível contaminação das águas da bacia do Rio Paraíba do 

Sul por esses produtos, foi realizado um estudo bibliográfico considerando os agrotóxicos mais vendidos nos três 

estados do Sudeste que compõem a bacia em questão: Minas Gerais, Rio de Janeiro e São Paulo. A seleção dos 

compostos estudados nesse trabalho ocorreu em função da comercialização, abordagem ou não nas legislações 

vigentes e autorização de uso nas culturas mais praticadas na região da bacia hidrográfica avaliada. Considerando 

a toxicidade, a dinâmica e periculosidade ambiental, ao todo foram selecionados 15 compostos com maior 

relevância para estudos futuros sobre a ocorrência na bacia do Rio Paraíba do Sul. Os compostos selecionados 

representam mais de 55% das vendas de Ingredientes Ativos nos estados selecionados entre os anos de 2009 e 

2016. Apesar da relevância do tema não foi encontrado um número expressivo de trabalhos que tratam sobre a 

ocorrência de agrotóxicos na bacia do Rio Paraíba do Sul, bem como dados disponibilizados pelas agências 

responsáveis pelo monitoramento da qualidade da água. 

 

INTRODUÇÃO 

O Brasil é um dos maiores consumidores mundiais de agrotóxicos. Tais substâncias são empregadas de maneira 

mais significativa na agricultura, podendo também serem utilizadas na produção industrial, no manejo florestal, 

na silvicultura, no controle de algas, na saúde pública, entre outros. A região Sudeste é a que apresenta maior 

comercialização de agrotóxicos, destacando-se o estado de São Paulo (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2016). De 

acordo com o Relatório da Conjuntura dos Recursos Hídricos (ANA, 2017) há alternativas à utilização de 

agrotóxicos e algumas práticas consideradas mais sustentáveis são a rotação de culturas, o plantio direto e o uso 

de agentes biológicos. Ainda assim, percebe-se que a venda de agrotóxicos torna-se mais expressiva a cada ano, 

conforme os boletins publicados anualmente pelo Instituto Brasileiro de Meio Ambiente - IBAMA (2018). 

Os agrotóxicos consistem em um risco eminente para as áreas nas quais estão sendo usados, já que podem ser 

lixiviados atingindo as águas subterrâneas e superficiais. Considerando a vida aquática local, tem-se que tais 

substâncias podem afetá-la diretamente e o grau de acumulação varia em função das características físicas e 

químicas da substância, bem como da tipologia de cadeia alimentar (AMÉRICO et al., 2015 apud SPACIE; 

HAMELINK, 1985). Já os seres humanos podem ser afetados por meio da ingestão de água e alimentos 

contaminados, além do risco direto para os agricultores que lidam com os produtos (OMS, 1996). 

Os agrotóxicos apresentam toxicidade intrínseca, podendo desencadear efeitos nocivos à saúde humana e, em 

função de fatores tais como ingrediente ativo, dose absorvida e forma de exposição, as consequências podem ser 

maiores ou menores (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2016).   

A Lei Federal n° 7802 de 11 de julho de 1989 (BRASIL, 1989) dispõe sobre a pesquisa, experimentação, 

produção, embalagem e rotulagem, transporte, armazenamento, comercialização, propaganda comercial, 

utilização, importação, exportação, destino final dos resíduos e embalagens, registro, classificação, controle, 

inspeção e fiscalização de agrotóxicos, seus componentes e afins. A partir da referida Lei, foi estabelecido que o 

registro e o uso de agrotóxicos no Brasil só podem ocorrer mediante avaliação ambiental. A avaliação ambiental 

de agrotóxicos divide-se em duas vertentes: avaliação de risco ambiental (ARA) e avaliação do potencial de 

periculosidade ambiental (APPA). A primeira delas encontra-se em fase de implementação é utilizada apenas em 
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casos específicos e para determinados tipos de produtos, já que sua adoção de maneira mais efetiva é inviabilizada 

devido a dificuldades técnicas (IBAMA, 2012). Como exemplo da aplicabilidade, pode-se destacar a análise dos 

efeitos causados por alguns compostos em determinadas espécies, tais como abelhas (IBAMA, 2017). Em relação 

à APPA, tem-se que vem sendo adotada de maneira sistemática desde 1990, ano referente à edição do primeiro 

Decreto Regulamentador da Lei de Agrotóxicos (IBAMA, 2012). 

A Lei n° 7802 de 11 de julho de 1989, regulamentada pelo Decreto n° 4.070 de 4 de janeiro de 2002 dispõe 

sobre os agrotóxicos, desde sua experimentação até a destinação final das embalagens nas quais são 

acondicionados (BRASIL, 1989). As resoluções CONAMA nº 357 de 17 de março de 2005 e CONAMA 396 de 

3 de abril de 2008, bem como a PRC nº 5, de 28 de setembro de 2017, ANEXO XX estabelecem valores máximos 

para a ocorrência de agrotóxicos em águas superficiais, subterrâneas e tratadas, respectivamente (BRASIL, 2005; 

BRASIL, 2008; BRASIL, 2017). Tais valores são estipulados a fim de não comprometer a biota e a saúde da 

população, devendo ser respeitados. 

 

OBJETIVOS 

Este trabalho teve como objetivo realizar um levantamento bibliográfico da toxicidade, dinâmica e 

periculosidade ambiental dos agrotóxicos mais empregados na bacia do rio Paraíba do Sul e da ocorrência desses 

agrotóxicos em águas subterrâneas e superficiais. 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

 

Área de Estudo 

A Bacia Hidrográfica do rio Paraíba do Sul (BHPS) é parte integrante da Região Hidrográfica do Atlântico 

Sudeste e possui área de drenagem de aproximadamente 55500 km², estendendo-se através de três dos quatro 

estados da região Sudeste - Minas Gerais - MG, Rio de Janeiro - RJ e São Paulo - SP (AGEVAP, 2006). O principal 

rio da bacia, o qual leva seu nome, possui extensão total superior a 1100 km, sendo formado por meio da junção 

dos rios Paraibuna e Paraitinga. Os principais rios formadores da margem direita da referida bacia são o rio Piraí, 

rio Pirabanha e Dois Rios. Em relação à margem esquerda, podem-se destacar os rios Paraibuna, Pomba e Muriaé 

(DEMANBORO, 2015). A agricultura está presente na bacia do Rio Paraíba do Sul em uma área irrigada de 

123.734 ha e ocorre em determinadas regiões, fazendo-se intenso uso de fertilizantes e defensivos agrícolas 

(CEIVAP, 2018).  

 

Seleção dos Agrotóxicos  

A seleção dos agrotóxicos alvo deste estudo baseou-se nos seguintes critérios: 

 Levantamento das culturas mais utilizadas na área de estudo de acordo com a ANA - Agência Nacional 

das Águas (2005) e com o Comitê de Integração da BHPS - CEIVAP (2018) 
 Levantamento dos 15 Ingredientes Ativos (IA) mais vendidos nos estados de Minas Gerais, Rio de Janeiro 

e São Paulo de 2009 até 2016.  
 Entre os compostos que integraram a lista anterior, buscou-se aqueles contemplados nas legislações 

vigentes (CONAMA 357 de 2005, CONAMA 396 de 2008 e PRC nº 5, ANEXO XX de 2017); 
 Para os compostos integrantes da lista de mais vendidos nos estados supracitados, mas que não são 

abrangidos pelas legislações vigentes, verificou-se a classificação toxicológica segundo a ANVISA 

(2008). Os compostos que apresentaram classificação I ou II foram selecionados. 
 

Dinâmica e Periculosidade Ambiental 

A dinâmica ambiental dos compostos foi obtida a partir de trabalhos acadêmicos e de monografias das agências 

responsáveis por definir os padrões de potabilidade da água na Austrália e na Nova Zelândia, NHMRC/NRMMC 

(2011) e MINISTRY OF HEALTH (2016), respectivamente.  

Por fim, por meio do Sistema de Agrotóxicos Fitossanitários – AGROFIT obteve-se a classificação dos 

agrotóxicos em relação à periculosidade ambiental segundo o Ministério da Agricultura Pecuária e Abastecimento 

– MAPA, a qual varia nas seguintes classes: 
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 Classe I: produtos altamente perigosos – possuem impeditivos para registro e uso;  

 Classe II:  produtos muito perigosos;  

 Classe III: produtos perigosos; 

 Classe IV: produtos pouco perigosos. 

Ocorrência em Mananciais 

Realizou-se uma busca na literatura dos trabalhos publicados entre os anos de 2000 e 2017 e que abordaram a 

ocorrência dos agrotóxicos em águas superficiais, subterrâneas e tratadas na bacia do rio Paraíba do Sul.  

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Seleção dos agrotóxicos 

Inicialmente, verificou-se a existência de diferentes cultivos ao longo da bacia hidrográfica do Rio Paraíba do 

Sul e, de acordo com as particularidades de cada cultura, espera-se que sejam empregados tipos específicos de 

agrotóxicos. Segundo o Relatório de Conjuntura dos Recursos Hídricos no Brasil (ANA, 2015), na porção média 

da BHPS, sobretudo nos municípios paulistas de Roseira, Guaratinguetá e Tremembé, o principal cultivo é o do 

arroz em casca. Já na porção baixa, na qual estão localizados os municípios cariocas de São João da Barra, Campos 

dos Goytacazes, São Fidélis, Itaocara e São Francisco de Itabapoana, destaca-se o cultivo da cana-de-açúcar. 

Especificamente em Campos dos Goytacazes, verifica-se, além da cana-de-açúcar, o cultivo da banana e do coco-

da-bahia. Também encontram-se na BHPS as culturas de milho, café e olericultura e, em menor escala, feijão, 

forrageiras, batata e frutas (CEIVAP, 2018).  

No Quadro 1 pode-se perceber que a aplicação dos agrotóxicos é variável de acordo com as culturas nas quais 

são utilizados (MAPA, 2018). Considerando especificamente as culturas apresentadas no Quadro 1, as quais são 

as mais representativas da região em estudo, tem-se que alguns compostos são aplicados apenas em casos de pré-

emergência, tal como o Glifosato; e outros, tais como Atrazina, 2,4-D e Diurom apresentam aplicações mais 

diversificadas, podendo ser utilizados tanto na pré quanto pós-emergência. 

Quadro 1 – Agrotóxicos mais empregados em cada cultura 

Aplicação 

Cultura 

Arroz 
Cana-de-

açúcar 
Banana Milho Café Feijão Batata 

Pré-

emergência 

Glifosato 

2,4-D 

Glifosato 

2,4-D 

Atrazina 

Tebutiurom 

Diurom 

Glifosato 

Diurom 

Glifosato 

2,4-D 

Atrazina 

Glifosato 

2,4-D 

Diurom 

Glifosato - 

Pós-

emergência 
2,4-D 

2,4-D 

Atrazina 

Tebutiurom 

Diurom 

MSMA 

Diurom 
2,4-D 

Atrazina 

2,4-D 

Diurom 

MSMA 

- 

 

 

- 

Foliar 

Mancozebe 

Clorotalonil 

Fipronil   

Metomil 

- 
Mancozebe 

Clorotalonil 

Clorpirifós 

Fipronil 

Metomil 

Mancozebe 

Clorotalonil 

Clorpirifós 

Mancozebe 

Clorotalonil 

Clorpirifós 

Fipronil 

Carbendazim 

Mancozebe 

Clorotalonil 

Clorpirifós 

Metomil 

Solo - Fipronil - Fipronil - - Fipronil 
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A partir do levantamento das culturas mais utilizadas na BHPS, avaliou-se o ranking de vendas dos IA mais 

prováveis de serem utilizados na BHPS. Com a aplicação dos critérios mencionados na metodologia, foram 

selecionados 15 compostos (Tabela 1). A Tabela 1 ainda traz a compilação dos critérios utilizados para a seleção 

dos compostos alvos deste estudo, bem como o valor máximo permitido nas legislações vigentes. Nota-se que 

apenas 4 compostos entre os selecionados não são abordados pelas legislações nacionais aplicáveis, apesar da 

classificação toxicológica I ou II. Três não possuem autorização de uso no país atualmente, porém antes da 

proibição estavam entre os mais vendidos na região e seis compostos são classificados como extremamente ou 

altamente tóxicos de acordo com a ANVISA (2018). 

Tabela 1 – Compostos selecionados, critérios para seleção e valores máximos permitidos por legislação nas matrizes 

consideradas. 

Compostos 

Selecionados 

Legislação – VMP (μg/L) Classificação 

Toxicológica 

(ANVISA) 

Cultura 

Águas 

Superficiais Águas Subterrâneas Águas 

Potáveis Arroz 
Cana-de-

Açúcar 

 I e IIa IIIb DAc Id Re     

Glifosato 65 280 280 

0,131 

0,062 

0,043 

 5004 IV Xg Xg 

2,4-D 4 30   10 305 I Xg Xg 

Mancozebe      180 III Xg  

Atrazina 2 2 5 10  2 III  Xg 

Clorotalonil   170 5,8   III Xg  

Tebutiurom       II  Xg 

Clorpirifós   24  2 306 II   

Diurom      90 III   

Parationa-

Metílica 
     9 NAf   

Fipronil       II Xg Xg 

Metomil       I Xg  

Carbendazim      1207 III   

Metamidofós      12 NAf   

Endossulfan 0,0569 0,229    208 NAf   

MSMA    II  Xg 

a) Classes I  e II; b) Classe III; c) Dessedentação de Animais; d) Irrigação; e) Recreação; f) NA: Não autorizado 

no Brasil; g) Utilizado. 1: Efeito Organoleptico; 2: Máxima concentração de substância na água de irrigação em 

100 anos de irrigação (proteção de plantas e outros organismos); 3: Máxima concentração de substância na água 

de irrigação em 20 anos de irrigação (proteção de plantas e outros organismos); 4: Glifosato + AMPA; 5: 2,4-

D+2,4,5-T; 6: Clorpirifós+Clorpirifós-oxon; 7: Carbendazim+Benomil; 8: Endossulfan (α, β e sais); 9: 

Endossulfan (α, β e sulfato). 

Fonte: Brasil (2005); Brasil (2008); Brasil (2017); ANVISA (2015); ANVISA (2018); MAPA (2018); EMBRAPA 

(2006). 

A Figura 1 demonstra a representatividade dos 15 agrotóxicos selecionados em meio a mais de 80 IA presentes 

no relatório de comercialização disponibilizado pelo IBAMA. Nota-se que tais compostos, mesmo em um número 

pequeno se comparado ao total, representam mais de 55% da comercialização de IA nos estados de MG, RJ e SP 

entre os anos de 2009 e 2016.  
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Figura 1 - Percentual de venda de agrotóxicos entre 2009 e 2016 nos estados de MG, RJ E SP. 

 
Fonte: IBAMA, 2018. 

De acordo com a venda anual de cada composto nos estados de MG, RJ e SP percebe-se que a comercialização 

do Glifosato vem crescendo com os anos e é muito superior a de qualquer outro IA abordado nesse estudo 

(IBAMA, 2018). Também se constata que os compostos que não possuem autorização de uso no país, como a 

Parationa-Metílica, Endossulfan e Metamidofós não apresentam dados de comercialização no ano de 2016. Os 

quatro mais vendidos ao longo desses anos foram o Glifosato, 2,4 D, Mancozebe e Atrazina. Os mais utilizados 

nas culturas da região de estudo foram o Glifosato, 2,4D e Atrazina; o Mancozebe e o Clorotalonil se destacaram 

como os mais utilizados para uso foliar.  

 

Dinâmica e periculosidade ambiental dos compostos selecionados  

A Tabela 2 traz a compilação de características dos compostos selecionados neste estudo. Nota-se que apenas 

três compostos não possuem autorização de uso no país, segundo a ANVISA (2018) (Tabela 2). Uma análise mais 

aprofundada de cada composto é apresentada a seguir. 

Tabela 2 – Classificação, características e situação dos compostos selecionados no Brasil. 

Compostos 
Classe Índice Anvisa Mobilidade no 

solo 

Cancerígeno Autorizado 

Glifosato Herbicida G01 Moderada Não Sim 

2,4-D Herbicida D27 Alta/Muito alta Não Sim 

Clorpirifós Inseticida C20 Baixa Não Sim 

Atrazina Herbicida A14 Alta variação Não Sim 

Mancozebe Fungicida e 

Acaricida 

M02 Baixa Não Sim 

Metomil Inseticida e 

Acaricida 

M17 Baixa/Moderada Não Sim 

Diurom Herbicida D25 Moderado Não Sim 

Fipronil Inseticida F43 Baixa Não Sim 

Carbendazim Fungicida C24 Moderada Não Sim 

Tebutiurom Herbicida T05 Alta Não Sim 

Clorotalonil Fungicida C18 Baixa Não Sim 

Parationa-

metílica 

- - Baixa Não Não 

MSMA Herbicida M24 - - Sim 

Metamidofós - - Muito alta Não Não 

Endossulfam - - Baixa Não Não 

Fonte: ANVISA, 2018; Ministry of Health, 2016; NHMRC/NRMMC, 2011. 

 

O Glifosato é o mais vendido nos três estados, tendo assim uma importância significativa. Segundo Silva 

(2012), “o uso expressivo deste produto na agricultura brasileira, segundo alguns produtores, é devido à evolução 

da soja transgênica”. Possui uma classificação moderada quanto a sua mobilidade no solo, devido a seu valor de 

Glifosato 2,4-D

Mancozebe Atrazina

Clorotalonil Tebutiurom

Clorpirifós Diurom

Parationa-Metílica Fipronil

Metomil Carbendazim

Metamidofós Endossulfan

MSMA Outros IA
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Koc (coeficiente de partição carbono-água no solo orgânico), sendo altamente adsorvido na maioria dos solos, 

principalmente os ricos em matéria orgânica. Ainda de acordo com o valor de Koc, quando em contato com a água, 

é esperado que esse composto adsorva-se aos sólidos suspensos e sedimentos da coluna de água. Além disso, a 

biodegradação microbiológica é possível tanto no solo quanto na água e o principal metabólito encontrado é o 

Ácido Aminometilfosfônico ou AMPA. Sobre seu risco à saúde, tanto o glifosato quanto o AMPA apresentam 

perfis similares toxicológicos bem como baixa toxicidade. O Glifosato é pouco adsorvido pelo sistema digestivo 

e é excretado de forma inalterada pelos mamíferos (MINISTRY OF HEALTH, 2016). Baseados em estudos de 

longa duração em ratos e camundongos, esse composto apresentou uma diminuição de massa corporal e problemas 

urinários, mas não houve indícios que o caracterizaram como um composto cancerígeno (Tabela 2). 

O 2,4-D é o herbicida mais utilizado no mundo e tem sido aplicado por mais de 50 anos, atuando também como 

regulador de crescimento (ANVISA, 2015). Esse composto possui um período de meia-vida no solo variando de 

2 a 14 dias e na água variando de uma a várias semanas (MINISTRY OF HEALTH, 2016). Além disso, tem sua 

classificação quanto a afinidade mineral variando entre moderada e alta, mas sua rápida mineralização pode reduzir 

seu potencial de atingir as águas subterrâneas. Seu valor de Koc entre 20 e 136 lhe concede uma mobilidade alta 

ou muito alta no solo (MINISTRY OF HEALTH, 2016). Ainda em sua análise no solo, a biodegradação é o 

processo mais importante, gerando uma série de produtos aromáticos hidroxílicos. Um de seus produtos de 

degradação mais importantes é o 2,4-diclorofenol (MINISTRY OF HEALTH, 2016). Tanto na forma de ácido 

livre quanto em sal, esse composto é rapidamente absorvido pelo trato gastrointestinal e distribuído pelos tecidos, 

com altas concentrações nos rins, fígado e cérebro. Estudos de longa duração não demonstraram características 

cancerígenas no 2,4-D, apesar de haverem indícios de efeitos reprodutivos e neurotóxicos (NHMRC/NRMMC, 

2011). 

O Clorpirifós é fortemente absorvido pelo solo e não lixivia de forma rápida. Se degrada lentamente por meio 

da ação microbiana, com um período de meia-vida de aproximadamente 80 a 100 dias e se transforma em 

compostos organoclorados e dióxido de carbono (MINISTRY OF HEALTH, 2016). 

A Atrazina é um herbicida com modalidade de emprego em aplicação em pré e pós-emergência das plantas 

infestantes nas culturas (ANVISA, 2015). Esse composto pode se degradar na superfície da água por fotólise e 

ação de microrganismos, com período de meia-vida em cerca de 12 semanas. Caso liberado em solo, a mobilidade 

da Atrazina pode variar de leve a alta, uma vez que seu valor de Koc varia em um espectro muito grande (54 a 

1164) (MINISTRY OF HEALTH, 2016). Esse composto foi causador de tumores em ratos, contudo como o tipo 

de tumor desenvolvido não atinge seres humanos, não é considerado que a Atrazina cause câncer em seres 

humanos. Não foram constatados efeitos reprodutivos mas houveram evidências de efeitos no desenvolvimento 

(NHMRC/NRMMC, 2011). 

O Mancozebe é um fungicida e acaricida autorizado ao uso pela Anvisa para aplicação foliar em diversas 

culturas (ANVISA, 2015). No ambiente, o Mancozebe se degrada em etilenotiouréia (ETU), logo o guia de saúde 

para este composto é baseado na toxicidade do ETU (NHMRC/NRMMC, 2011). No solo, esse composto apresenta 

baixa mobilidade, baseado em seu alto coeficiente de adsorção. Em contato com a água, o Mancozebe irá adsorver-

se aos sedimentos e aos sólidos suspensos (MINISTRY OF HEALTH, 2016). Nas considerações à saúde, esse 

composto é rapidamente absorvido pelo trato gastrointestinal, não havendo evidências de características 

cancerígenas. (NHMRC/NRMMC, 2011). 

A adsorção do Metomil às partículas do solo é classificada como sendo de fraca à moderada. Apesar disso, sua 

alta solubilidade em água faz desse composto um potencial contaminador das águas subterrâneas. Sua degradação 

acontece rapidamente por meio de microrganismos do solo (MINISTRY OF HEALTH, 2016). Baseado em 

estudos, o Metomil não apresentou risco de ser cancerígeno ou causador de doenças de genótipo 

(NHMRC/NRMMC, 2011). 

O Diurom é citado pela Agência de Proteção Ambiental dos Estados Unidos (USEPA) como tendo um bom 

potencial de contaminação das águas subterrâneas. Possui o período de meia-vida no solo de 65 dias e é lentamente 

degradado biologicamente em água (MINISTRY OF HEALTH, 2016). O Diurom é rapidamente e extensivamente 

absorvido pelo trato gastrointestinal e não há indícios de que possa ser cancerígeno a seres humanos 

(NHMRC/NRMMC, 2011). 

O Fipronil, apresenta uma baixa mobilidade no solo, se aderindo ao mesmo e apresentando assim, um baixo 

potencial de contaminação das águas subterrâneas (MINISTRY OF HEALTH, 2016). Baseado em estudos, o 

Fipronil não apresentou características cancerígenas e nem genotípicas. Não houveram indícios de problemas 

reprodutivos (NHMRC/NRMMC, 2011). 
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O Carbendazim, quando liberado em solo, apresenta uma moderada mobilidade (Tabela 2). Caso liberado em 

água, esse composto irá se adsorver a pequenos sólidos e sedimentos suspensos (MINISTRY OF HEALTH, 2016). 

Em estudos, houve aumento de edemas hepatocelulares, mas os mesmos foram considerados específicos à espécie 

do estudo e não relevantes aos seres humanos (NHMRC/NRMMC, 2011). 

O Tebutiurom apresenta todas as características de um material de alto potencial de contaminação das águas 

subterrâneas, sendo altamente solúvel em água (cerca de 2000 mg/L), adsorvendo-se muito pouco em partículas 

do solo e apresentando elevada persistência na água e no solo. É improvável que esse composto seja causador de 

defeitos reprodutivos e não apresenta características mutagênicas ou cancerígenas (MINISTRY OF HEALTH, 

2016). 

O Clorotalonil é um fungicida muito comercializado, sendo utilizado em diversas culturas (ANVISA, 2015). 

Possui baixa solubilidade em água e nos ambientes aquáticos mostrou-se geralmente estável e adsorvido aos 

sedimentos e sólidos suspensos. Não é esperado que esse composto consiga lixiviar-se às águas subterrâneas 

(MINISTRY OF HEALTH, 2016). Estudos demonstraram um potencial de ser causador de câncer em ratos e 

camundongos (NHMRC/NRMMC, 2011). 

A Parationa-metílica foi proibida no Brasil em decorrência de reavaliação toxicológica realizada pela Anvisa, 

em 11 de dezembro de 2015. Esse composto apresenta uma solubilidade em água entre 50 mg/L e 60 mg/L e, 

virtualmente, não apresenta movimento pelo solo. Logo, não é provável que atinja as águas subterrâneas. O 

processo mais importante para sua degradação é o microbiológico e, na maioria das vezes, isso acontece 

rapidamente. A maior parte da população entra em contato com esse composto pelo ar, água ou alimentos. 

Compostos organofosforados, como é o caso da Parationa-Metílica, são inibidores de colinesterase e são altamente 

tóxicos por todas as formas de exposição (MINISTRY OF HEALTH, 2016). 

O Metano Arseniato Ácido Monossódico (MSMA) é um herbicida organoarsênico, cuja a modalidade de 

emprego é na aplicação em pós-emergência das plantas infestantes nas culturas (ANVISA, 2015). Apresenta alta 

solubilidade na água e persistência no solo segundo IUPAC (2018). 

O Metamidofós teve sua utilização proibida no Brasil em 2012, com base em suas características neurotóxicas 

e imunotóxicas (ANVISA, 2015). A degradação desse composto em solos e água foi identificada como rápida e 

seu produto final de degradação como sendo, usualmente, o ácido fosfórico. No solo, esse composto apresenta 

uma altíssima mobilidade e, caso liberado em água, não é esperado que ocorra a adsorção aos sólidos suspensos e 

sedimentos. Este composto foi identificado com um potente inibidor de acetil colinesterase. Foi constatado ser 

altamente tóxico nas vias oral, dermal e respiratória (MINISTRY OF HEALTH, 2016). 

O Endossulfam não se dissolve facilmente na água e é adsorvido prontamente nas partículas do solo. O produto 

gerado a partir da sua degradação é o sulfato de Endossulfam, o qual é mais persistente que o composto original. 

A formação do sulfato aumenta à medida que a temperatura também aumenta (MINISTRY OF HEALTH, 2016). 

Com relação à periculosidade ambiental dos compostos alvo, a mesma varia de acordo com o produto 

registrado e comercializado no Brasil. Esses produtos podem ser comercializados apenas como seu ingrediente 

ativo ou como a combinação de 2 ou mais IA e tal distinção é feita na Tabela 3. Cabe ressaltar que os IA abordados 

nesse estudo mas que não possuem autorização de uso no país não estão presentes no sistema consultado. 

Nota-se que os IA com maior número de produtos classificados quanto a periculosidade são o Glifosato e o 

Mancozebe. Além disso, apenas seis foram classificados como classe I (altamente perigosos) em pelo menos um 

de seus produtos comercializados. Sete compostos apresentaram classificação de periculosidade II em mais de 

50% dos produtos, sendo eles: Atrazina, Clorotalonil, Tebutiurom, Clorpirifós, Diurom, Fipronil e Metomil. 

Nenhum dos compostos abordados neste estudo apresentou um produto na classe 4. 
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Tabela 3 - Periculosidade ambiental dos produtos que contém os IA analisados. 

Compostos 

Classe I Classe II Classe III Total de 

produtos IA IA 

combinado 

IA IA 

combinado 

IA IA 

combinado 

Glifosato    3 59 5 67 

2,4-D  1 2 6 13 10 32 

Mancozebe   6 16 17 12 51 

Atrazina 1  18 9 9 6 43 

Clorotalonil   22 19 4 1 46 

Tebutiurom  2 11 1 4  18 

Clorpirifós 3  18    21 

Diurom  1 12 23 2 4 42 

Fipronil   44 3   47 

Metomil  1 9 3   13 

Carbendazim   4 9 27 2 42 

MSMA   1  4 1 6 

Fonte: MAPA (2018). 

 

Ocorrência de Agrotóxicos na Bacia do Rio Paraíba do Sul 

Os valores máximos permitidos para os compostos em águas superficiais, subterrâneas e potáveis estão 

apresentada na Tabela 1 (BRASIL, 2005; BRASIL, 2008; BRASIL, 2017). Encontrou-se na literatura apenas um 

trabalho que abordou a presença de agrotóxicos em água na bacia do Rio Paraíba do Sul (BUCCI, 2015), o qual 

não relatou a detecção dos compostos abordados pela Portaria MS nº 2.914 de 2011 na água da represa Dr. João 

Penido- Juiz de Fora-MG. Dentre os compostos estudados pela autora encontram-se o Glifosato, 2,4-D, 

Mancozebe, Atrazina, Clorpirifós, Diurom e Carbendazim (BUCCI, 2015). 

 Verifica-se também a carência de dados em relação às agências de monitoramento, tais como a Agência 

Nacional das Águas (ANA) e Instituto Mineiro de Gestão das Águas (IGAM). Não foram encontrados dados em 

relatórios divulgados pelo IGAM (MINAS GERAIS, 2018), sendo apresentadas apenas informações relativas a 

parâmetros físico-químicos da água. Em relação à ANA, verificou-se a pequena quantidade de dados 

disponibilizados. Dentre as estações nas quais há monitoramento, em apenas seis delas foram divulgados 

resultados referentes a agrotóxicos, sendo o dado mais recente apresentado referente ao ano de 1989. Dessa forma, 

percebe-se que o monitoramento ainda é falho na região estudada embora haja, conforme apresentado no decorrer 

desse estudo, uma intensa comercialização de agrotóxicos. 

 

CONCLUSÕES 

 

Dentre os compostos que não são abordados nas legislações consultadas, mas que possivelmente são 

utilizados na BHPS, encontram-se o Fipronil. No entanto, o composto apresenta uma baixa probabilidade de ser 

encontrado em corpos d’água. O Metomil, apesar de apresentar probabilidade de ocorrência em águas, tem baixa 

persistência no ambiente. Em contrapartida, o Tebutiurom, como anteriormente discutido, apresenta uma maior 

probabilidade de ocorrência em águas superficiais e subterrâneas além de ter uma elevada persistência não só em 

água como também no solo. Dessa forma, seria recomendável maiores estudos para analisar sua inserção como 

parâmetro de monitoramento em águas no Brasil ou em âmbito estadual. Já o MSMA necessita de uma maior 

abrangência em estudos que avaliem sua dinâmica ambiental para que sejam feitas conclusões mais consistentes 

sobre seu potencial de contaminação de águas e persistência no ambiente.  

De maneira geral, percebe-se que a metodologia utilizada para a seleção dos agrotóxicos alvo desse estudo 

demonstrou representatividade, abrangendo mais da metade do total de IA comercializados nos estados de MG, 

RJ e SP no período considerado. Por meio do levantamento bibliográfico realizado, observou-se a carência de 

informações a respeito de dados relacionados à presença de agrotóxicos na bacia do rio Paraíba do Sul, apesar de 

nesta Bacia serem utilizados compostos com extrema toxicidade, como é o caso do 2,4-D e produtos comerciais 

com classes I e II de periculosidade ambiental. Seria recomendável a adoção de práticas de monitoramento da 
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presença desses compostos em águas na BHPS a fim de se obter um panorama geral da real situação de 

contaminação por esses agentes químicos. Deve-se priorizar sobretudo os estudos dos compostos que possuem 

maior toxicidade (classes I e II), já que esses podem provocar maior dano à saúde humana. Além disso, é necessário 

que os compostos que não se degradam rapidamente, isso é, os que tendem a permanecer mais tempo na matriz 

aquática, tais como o Tebutiurom, Diurom e Clorpirifós, também sejam prioridades nos estudos a serem 

desenvolvidos. 
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RESUMO 
Alterações ocorridas na paisagem natural devido ao desenvolvimento de atividades antrópicas como 

urbanização, expansão agrícola e desmatamento sobre uma bacia hidrográfica, exercem influência na dinâmica do 
ciclo hidrológico em escalas globais e regionais. Com isso, o presente estudo teve como objetivo analisar as 
alterações do uso e cobertura do solo e o desmatamento ocorridos nas áreas administrativas de atuação dos comitês 
de bacias (ou sub-bacias) do rio Paraíba do Sul durante os anos de 1986, 1991, 1996, 2001, 2005, 2010 e 2015. Os 
resultados mostraram a classe de uso e cobertura do solo predominante foi o pasto, tendo destaque nas sub-bacias 
dos rios Pomba e Muriaé, do Baixo Paraíba do Sul e no Médio Paraíba do Sul. Além disso, observou-se que a 
classe floresta diminuiu a uma taxa de 0,43% ao ano na sub-bacia do rio Guandu e que esta perdeu o posto de 
classe predominante, desta sub-bacia, para a classe pasto, a qual cresceu a uma taxa de 0,42%. Por fim, concluiu-
se que foi possível entender o comportamento das principais alterações ocorridas no uso e cobertura do solo e 
quantificar o desmatamento nas sub-bacias do rio Paraíba do Sul. 

 

INTRODUÇÃO 
Desde que foi implementada a Lei 9.433/97 no Brasil, a gestão de recursos hídricos tem os limites das bacias 

hidrográficas como base para tomadas de decisões. Pois, os tipos de usos e atividades desenvolvidas sob estas 
áreas podem interferir direta ou indiretamente na quantidade e na qualidade da água da bacia. (PORTO, 2008). 

As alterações do uso e cobertura do solo juntamente com os efeitos das mudanças climáticas possuem grande 
influência nas variações no ciclo hidrológico. Alguns autores (DENG et al., 2015; FAN, 2015; SILVA et al., 2017; 
ZHANG et al., 2018) salientam que as alterações ocorridas na paisagem devido ao desenvolvimento de atividades 
como urbanização, expansão agrícola e desmatamento sobre uma bacia hidrográfica exercem influência nos 
processos referentes ao ciclo hidrológico, como infiltração, evapotranspiração, escoamento e na recarga dos corpos 
hídricos e na qualidade da água.  

Dentro desta ótica, quantificar e analisar as alterações no uso e cobertura do solo, em especial na vegetação, 
servem como ferramenta para os gestores de bacias avaliarem os resultados de planos e programas e em andamento 
e a pensarem em novas formas de planejamento (THAKKAR et al., 2017).  
 Atualmente, com o auxílio de técnicas de sensoriamento remoto, dos sistemas de informações geográficas 
(SIG) e de modelos matemáticos, têm-se tornado cada vez mais factível identificar as mudanças do uso e cobertura 
do solo (WANG, 2013; THAKKAR et al., 2017). Sendo assim, de grande valia, em escalas globais e regionais, 
para gestão de recursos hídricos e nas suas tomadas de decisões (HONG, 2011; COLDITZ et al., 2012; BARROS 
et al., 2013). 

A área de estudo foi a bacia hidrográfica do rio Paraíba do Sul, a qual está localizada na região sudeste do 
Brasil entre as latitudes 20º26’S e 23º38’S e as longitudes 41º00’O e 46º25’O, possui área de drenagem de 
aproximadamente 62.074 km². A bacia possui grande uma grande densidade populacional tendo cerca de 
17.634.301 habitantes dentro de seu limite, e engloba, de forma integral ou parcial, 39 munícipios no estado São 
Paulo, 57 no estado Rio de Janeiro e 88 no estado de Minas Gerais, contabilizando um total de 184 municípios 
(AGEVAP, 2012; INEA, 2014). O limite da bacia juntamente com as áreas de atuação de cada comitê da bacia do 
rio Paraíba do Sul se encontra na Figura 1. 
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Figura 1:  Localização da bacia do rio Paraíba do Sul e as respectivas divisões das áreas administrativas de atuação 
dos comitês de bacias. Fonte: Autoria Própria. 

 

A região da bacia do rio do Paraíba do Sul possui uma grande concentração de indústrias, diversas pequenas 
centrais hidrelétricas (PCHs). Além disso tem-se a transposição do rio Paraíba do Sul para o rio Guandu, a qual 
possui grande importância para a região metropolitana do Rio de Janeiro devido a sua contribuição para geração 
energia elétrica e para o abastecimento. (AGEVAP, 2012; INEA, 2014). 

O uso e cobertura do solo predominante na bacia é a pastagem, a qual corresponde cerca de 60% da área total 
da mesma (ANDRADE et al., 2015). As áreas de floresta na bacia correspondem a cerca de 12% da área da bacia 
do rio Paraíba do Sul. Mesmo possuindo uma área reduzida e estando localizadas basicamente em unidades de 
conservação e em locais de difícil acesso, as áreas de floresta ainda sofrem com atividades como desmatamentos 
e queimadas (AGEVAP, 2014). 

OBJETIVO 
Este estudo teve como objetivo analisar as alterações do uso e cobertura do solo e o desmatamento ocorridos 

nas áreas correspondentes à atuação de cada comitê de bacia (ou sub-bacias) do rio Paraíba do Sul, durante os anos 
de 1986, 1991, 1996, 2001, 2005, 2010 e 2015. 

MATERIAIS E MÉTODOS 
Na Figura 2 tem-se o fluxograma referentes as etapas de aquisição das imagens, pré-processamento, 

classificação e processamento final. Então, primeiramente foram utilizadas 9 cenas do satélite Landsat da base de 
dados da U.S. Geological Survey (USGS), para cada ano de análise, totalizando 63 cenas no total. O mosaico das 
cenas só foi possível para os anos de 1986, 1991, 1996, 2001, 2005, 2010 e 2015, devido à dificuldade de encontrar 
cenas com baixa cobertura de nuvens.  

Após a aquisição das imagens de satélite foi realizado a normalização topográfica por meio do Toolbox 
desenvolvido no software ArcGis pelos autores Lima e Ribeiro (2014). Esta ferramenta contém diversos métodos 
de normalização, cujo objetivo é eliminar ou pelo menos reduzir o sombreamento das imagens causadas devido a 
topografia do terreno.  

Conforme ilustrado na Figura 2 tem-se como entradas do toolbox uma imagem de satélite, que neste caso foi 
a do satélite Landsat, e um modelo digital de elevação (MDE) da área de estudo. Neste trabalho foi utilizado o 
MDE do projeto TOPODATA INPE. Com os dados de entrada em mãos foi realizado a conversão dos valores dos 
pixels de número digital (valor inicial) para reflectância espectral no topo da atmosfera. Além disso, nesta etapa 
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preliminar da normalização topográfica (ou correção topográfica) são calculados a declividade do terreno o ângulo 
de incidência solar e o Índice de Vegetação por Diferença Normalizada (NDVI). 

Após a etapa de preparação da imagem foi utilizado o algoritmo empírico rotacional (Figura 2), pois dentre os 
outros métodos foi o que apresentou o melhor resultado qualitativo de acordo com Lima e Ribeiro (2014). Este 
método utiliza as Equações 1 e 2 para corrigir os efeitos de sombreamento das imagens. 

�� � �� � �. �	
� � � 	
� �� 

�� � � 	
� � � � 

Onde ρh é a reflectância em uma superfície horizontal (normalizada), ρt é a reflectância em uma superfície 
inclinada, θZ é o ângulo zenital solar, i é o ângulo local de incidência solar e, por fim, m e b são 
respectivamente, o coeficiente angular e o intercepto da regressão da Equação 2 (Lima e Ribeiro, 2014). 

Figura 2:  Normalização topográfica. Fonte: Autoria Própria. 

 

Após a normalização topográfica foi realizado a classificação das imagens Landsat em 6 classes de uso e 
cobertura: floresta, área urbana, solo exposto, água, pasto e agricultura. Este procedimento foi realizado no 
software ENVI 5.2 (Figura 2) através do algoritmo de classificação da máxima verossimilhança, o qual baseia-se 
no teorema de Bayes, onde o pixel é classificado de acordo com a probabilidade de este pertencer a uma dada 
classe.A função densidade utilizada pelo classificador é dada pela Equação 3 . Vale lembrar que todo algoritmo 
de classificação possui algum grau de incerteza, inerente do processo de decisão adotado no processo. Para 
minimizar os erros, inerentes do processo de classificação, utilizou-se o software DINAMICA-EGO para corrigir 

equação (1) 

equação (2) 
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e refinar a classificação das imagens. A validação da classificação foi feita a por meio do índice Kappa (Equação 
4).  
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Onde �� é o vetor com os tons de cinza de diferentes bandas para um dado píxel, !"�  é o vetor média do modelo 
para as diferentes bandas envolvendo a classe wi, � é a matriz de covariância do modelo, |�|  é a determinante de 
� e por último temos que k é o número de bandas utilizadas no processo. 
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Onde pl é o percentual de acertos esperado ao acaso, p0 o percentual de acertos observados e por fim, k é a 

medida de concordância (índice Kappa). 
Por fim, com as imagens devidamente classificadas foi elaborado um modelo no software DINAMICA-EGO 

para avaliar o comportamento do uso e cobertura do solo de 1986 a 2015 para cada sub-bacia do rio Paraíba do 
Sul, conforme o fluxograma apresentado na Figura 2. A estrutura do modelo elaborado se encontra na forma na 
Figura 3, onde temos como entrada um mapa de uso e cobertura num tempo ti, outro a um tempo ti+1 e um mapa 
com os limites de cada sub-bacia. Após o processamento dos dados temos como saída do modelo a área de cada 
classe de uso e cobertura e o desmatamento ocorrido. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 
Entre os anos de 1986 e 2015 notou-se um aumento de 7,90% de área de pastagem e uma queda de 3,8% de 

área de floresta na bacia do rio Paraíba do Sul como um todo. O resultado da classificação do uso e cobertura do 
solo da bacia do rio Paraíba do Sul de 2015 se encontra na Figura 3. Nesta, destaca-se o avanço do pasto em relação 
a floresta na parcela do Parque Nacional da Serra do Bocaina (Figura 4, sub-bacia do Alto Paraíba do Sul), que é 
uma unidade de conservação. O índice kappa para cada ano se encontram no Quadro 1. 

Figura 3:  Uso e cobertura do solo das sub-bacias do rio Paraíba do Sul. Fonte: Autoria Própria. 

 

 

Quadro 1: Índice Kappa. 

Anos 1986 1991 1996 2001 2005 2010 2015 

Kappa 0,84 0,86 0,80 0,83 0,87 0,86 0,88 

equação (3) 

equação (4) 
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Os gráficos da Figura 4 apresentam a evolução temporal da porcentagem das classes floresta, pasto e área 
urbana em relação a área de cada sub-bacia do rio Paraíba do Sul. Nesta, observa-se que em 1986 a classe floresta 
era a classe mais abundante dentre as três analisadas na sub-bacia do rio Guandu (observa-se que a área analisada 
corresponde apenas à uma parcela da bacia do rio Guandu). No entanto, este panorama deixou de prevalecer um 
pouco antes do ano de 1996, onde as linhas de tendências das classes pasto e floresta se cruzam. Então, a partir 
deste momento a classe pasto torna-se o uso e cobertura do solo predominante da sub-bacia do rio Guandu. De 
acordo com a Figura 4 apenas as sub-bacias do Alto Paraíba do Sul e do Baixo Paraíba do Sul apresentaram 
tendências significativas de expansão da área urbana, o que não foi observado nas demais sub-bacias. 

Figura 4:  Alteração das classes Floresta, Pasto e Área Urbana para cada sub-bacia do rio Paraíba do Sul. 
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No geral notou-se que as sub-bacias do rio Paraíba do Sul possuem predominância áreas de pastagem em 
relação às demais classes, com destaque para as sub-bacias dos rios Pomba e Muriaé, do Baixo Paraíba do Sul e 
no Médio Paraíba do Sul. Tucci (2001) salienta que em áreas com pouca ou nenhuma cobertura vegetal os 
processos de interceptação e absorção da água pelas raízes das plantas ficam prejudicados e passam a ocorrer de 
forma menos efetiva. Esse estado do solo facilita o escoamento superficial e prejudica o processo de infiltração da 
água no solo. Contrastando este resultado destacam-se as sub-bacias do rio Guandu, Piabanha e do Alto Paraíba 
do Sul, onde apresentam expressivas áreas de floresta, em relação às áreas de pastagem. 

Em relação a área urbana, observou-se que a alteração desta classe ao longo dos anos foi muito pequena, 
conforme apresentado na Figura 4, e levando em consideração as incertezas oriundas do processo de classificação 
não foi possível obter bons ajustes de tendências no comportamento para este tipo de uso e cobertura do solo. No 
entanto, observou-se bons valores de r² para a classe área urbana nas sub-bacias do Alto Paraíba do Sul (r²=0,69) 
e Baixo Paraíba do Sul (r²=0,50). E nestas notou-se que a curva de tendência indica um aumento da área urbana. 

Ainda na Figura 4, observa-se que a classe pasto aumentou significativamente na sub-bacia do Baixo Paraíba 
do Sul, partindo de aproximadamente 56% para 73% da área total desta sub-bacia. No entanto, observa-se que 
diferente das outras sub-bacias a classe floreta não possui comportamento inverso da classe pasto. Este fato deve 
estar ligado à transição da classe agricultura (que neste caso refere-se ao plantio de cana-de-açucar) para a classe 
pasto, e não da classe floresta para pasto que é comum as outras sub-bacias. 

A tabela 1 apresenta as taxas anuais em que as classes floresta, área urbana e pasto aumentaram ou diminuíram 
de acordo com as linhas de tendências. Nesta, observa-se que no geral houve uma perda de áreas de floresta e que 
a classe pasto aumentou nas sub-bacias do rio Paraíba do Sul. No que tange a classe floresta observou-se que esta 
diminuiu a uma taxa de 0,43% ao ano na sub-bacia do rio Guandu, esta a maior de todas. Além disso, esta área 
apresentou a segunda maior taxa de aumento da classe pasto, que foi de 0,42% ao ano. Estes resultados apontam 
a sub-bacia do rio Guandu como aquela em que a pressão sobre as áreas de floresta foi maior, neste período. 

A maior taxa de crescimento da classe pasto foi observada na sub-bacia do Baixo Paraíba do Sul, sendo esta 
de 0,48% ao ano. No entanto, esta foi uma em que a classe floresta praticamente permaneceu a mesma. Por fim, 
no geral, os resultados apresentados tanto na Figura 4 e na Tabela 1 mostram que as áreas de floresta diminuíram 
e que as áreas de pasto aumentaram durante o período de 1986 a 2015. Esta “troca” de floresta para pasto pode 
influenciar na capacidade da bacia em reter água, e com isso impactar na quantidade de água disponível nos cursos 
d’água, afetando os múltiplos usos da água nesta bacia, ao longo dos anos. 

Tabela 1: Taxa da alteração do uso e cobertura do solo por sub bacia, no período de 1986 a 2015.  
Fonte: Autoria Própria. 

Sub-bacias 
Taxa (%/ano) 

Floresta Área Urbana Pasto 

Rio Guandu -0,43 0,01 0,42 
Alto Paraíba do Sul -0,02 0,05 0,09 

Médio Paraíba do Sul -0,03 - 0,04 
Preto e Paraibuna 0,15 - -0,10 

Piabanha -0,14 - 0,14 
Pomba e Muriaé -0,14 - 0,16 
Rio Dois Rios -0,14 - 0,17 

Baixo Paraíba do Sul 0,02 0,03 0,48 

CONCLUSÕES 
Os resultados aqui apresentados mostraram que, mesmo com as incertezas inerentes ao processo de 

classificação supervisionada, foi possível avaliar e entender melhor o comportamento e tendências dos tipos 
predominantes de uso e cobertura do solo e nas sub-bacias do rio Paraíba do Sul.  

Os resultados obtidos mostraram que as sub-bacias do rio Paraíba do Sul são compostas predominantemente 
por pasto. Onde destacam-se as sub-bacias dos rios Pomba e Muriaé, do Baixo Paraíba do Sul e no Médio Paraíba 
do Sul, devido à grande magnitude dessas áreas de pasto em relação às de floresta. Em especial, a maior taxa de 
aumento da classe pasto foi observada na sub-bacia do Baixo Paraíba do Sul. No entanto nesta região a classe 
floresta praticamente manteve-se a mesma ao longo do período estudado. 
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A sub-bacia do rio Guandu apesar de possuir uma boa relação pasto x floresta em relação as outras, foi região 
com a maior taxa de diminuição de floresta (0,43% ao ano) o que fez com que esta classe deixasse de ser a mais 
abundante da sub-bacia e desse lugar ao pasto, o qual apresentou uma taxa de aumento de 0,42% ao ano.  

Por fim, espera-se que os resultados aqui apresentados possam servir de auxílio aos comitês das sub-bacias do 
rio Paraíba do Sul, na elaboração de futuros trabalhos que busquem estudar a influência do uso e cobertura do solo 
na qualidade e quantidade da água. Espera-se também, que o estudo possa auxiliar os gestores da região da bacia 
do rio Paraíba do Sul a avaliarem e planejarem as ações de gestão, de forma otimizada, empregando os recursos n 
as regiões menos preservadas, que carecem de uma maior atenção. 
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RESUMO

As áreas de preservação permanente (APP) têm a função ecológica de preservar os recursos ambientais. Entretanto, as
APPs sofrem pressões antrópicas diversas sobretudo em áreas urbanas onde ocorrem alterações ou mesmo a supressão. Por
isso a necessidade de abordarem-se situações de conflitos entre as APPs e o uso atual da terra. Alia-se a aplicação de técnicas
de geoprocessamento no mapeamento dessas ocorrências que podem servir para análise e melhor compreensão das relações
socioambientais. A bacia hidrográfica do córrego Igrejinha (BHCI) localizada no município de Juiz de Fora/MG está inserida
na bacia hidrográfica do rio Paraibuna é tratada como recorte espacial a finalidade de se analisar o uso atual das APPs de
cursos d’água  e  de nascentes.  Classificadas  enquanto  uso adequado e  indevido,  a  comparação  das  APPs e  o uso  terra
indicaram as APPs que estão sendo pressionadas por três vetores de expansão urbana que foram identificados. Em outra
medida, percebeu-se a recuperação natural de determinadas áreas de pastagens no entorno dos cursos e olhos d’água. O maior
desafio  continua  sendo  consorciar  a  preservação  ou  conservação  dos  recursos  ambientais  em oposição  às  dinâmicas  e
demandas socioeconômicas se impõem ao meio natural.

Palavras-chave: Córrego Igrejinha; APP; uso e ocupação da terra.

INTRODUÇÃO

As áreas de preservação permanente (APP) foram criadas e são instruídas pela atualização das Leis Nºs
4.771/1965 e 7.754/1989, através da Lei Nº 12.651 de 2012 que revogou as primeiras e alterou as Leis Nºs
6.938/1981, 9.393/1996 e 11.428/2006, conhecida como o “Novo Código Florestal” (NCF) dando às APPs a
seguinte definição:

“Art. 3º, inciso II - Área de Preservação Permanente – APP: área protegida, coberta ou não por
vegetação  nativa,  com  a  função  ambiental  de  preservar  os  recursos  hídricos,  a  paisagem,  a
estabilidade geológica e a biodiversidade, facilitar o fluxo gênico de fauna e flora, proteger o solo e
assegurar o bem-estar das populações humanas” (BRASIL, 2012).

Entretanto, as APPs sofrem pressões antrópicas diversas sobretudo em áreas urbanas onde seus elementos
naturais alvos de sua proteção foram suprimidos ou severamente alterados. Deve-se atentar para as situações de
conflitos entre as APPs e o uso atual da terra. O mapeamento dessas ocorrências pode servir para análise e
melhor compreensão das relações socioambientais aliado à aplicação de técnicas de geoprocessamento de dados.

Tomou-se  como  recorte  espacial  a  bacia  hidrográfica  do  córrego  Igrejinha  (BHCI)  que  se  localiza  no
município de Juiz de Fora (563.769 habitantes; IBGE, 2017), na mesorregião da Zona da Mata mineira, e está
inserida na bacia hidrográfica do rio Paraibuna, afluente pela margem esquerda do rio Paraíba do Sul, conforme
é apresentado na Figura 1. 

Contextualiza-se  que  a  ocupação  humana  nos  moldes  econômicos  atuais  da  BHCI  passa  por  registros
históricos que se dão a partir da ocupação da foz do córrego Igrejinha e a fundação do bairro Benfica, por volta
da década de 1840 e logo após foi fundado o bairro Igrejinha, em meados dos anos 1880. A construção da estrada
de ferro D. Pedro II e das estações ferroviárias de Benfica (1877) e de Igrejinha em 1914 – ramal desativado de
Lima Duarte da antiga Estrada de Ferro Central do Brasil (GIESBRECHT, 2012) – impulsionaram a ocupação.

1 



Figura 1: Mapa de Localização da bacia hidrográfica do córrego Igrejinha

Fonte: SILVEIRA, F.J. (2018). O córrego Igrejinha (bacia classificada como sub-bacia hidrográfica do rio Paraibuna pela
Deliberação Normativa do COPAM Nº016/1996) é tributário do rio Paraibuna pela margem direita.

A bacia apresenta rede de drenagem fluvial (98,74 Km) do tipo dendrítica encaixada nos seus vales interiores
formando pequenas áreas alagadas nas várzeas. A confluência entre o Córrego Igrejinha e o Córrego Barriga Lisa
pela hidrografia oficial do IBGE 1:50.000 (2010) é classificada pelo método de Strahler como de 5ª ordem até
sua foz no rio Paraibuna.

A geomorfologia da bacia apresenta um predomínio de áreas de várzea e maciços com baixas amplitudes e
declives, o que denota um relevo favorável à ocupação humana (MOREIRA, 2011). Os solos presentes na BHCI
são os Latossolos Vermelho-Amarelo álico (LVAa – 2,45 Km2) e Vermelho-Amarelo distrófico (LVAd – 34,08
Km2) e Cambissolo álico (Ca – 2,28 Km2) (CPRM/ERJ 2009).

Atualmente,  a  ocupação  da  terra  na  bacia  hidrográfica  do  Córrego  Igrejinha  apresenta  áreas  urbanas
predominantemente  de  uso  residencial,  pequenas  unidades  comerciais,  instituições  públicas  e  sociais  como
escolas e igrejas, descantando-se diferentemente a unidade industrial da Votorantim Metais e Zinco S.A., antiga
Paraibuna de Metais, instalada na década de 1980. 

Casquin (2016), analisando aos parâmetros cádmio, chumbo e zinco concluiu que contaminações com estes
metais foram detectadas a montante e a jusante de Juiz de Fora. Afirma que a maioria das indústrias da cidade se
localizam a montante de um dos seus pontos de coleta de amostras de água, na confluência do Ribeirão dos
Burros com o rio Paraibuna (ponte de acesso à Represa João Penido), ou seja, ponto a jusante do exutório do
córrego Igrejinha, destacando as metalúrgicas Arcelor Mittal e Votorantim Metais Zinco. O autor, pondera que os
resultados de sua pesquisa, indicantes de impacto industrial pontual, devem ser investigados e fiscalizados de
foram mais efetiva, sobretudo em relação à contaminação difusa aplicando-se as leis de preservação e proteção
dos recursos hídricos (CASQUIN, 2016).
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Moreira (2011) afirma em relação à presença e instalação da Companhia Paraibuna de Metais na década de
1980, atual Votorantim Metais e Zinco S.A., não significou aumento de renda e prosperidade para o entorno da
unidade, ao contrário, não absorve a população local enquanto mão-de-obra para esta indústria, não trazendo
ganhos ou vantagens para a região, e significando, na verdade, piora na qualidade ambiental da área, havendo
diversas queixas da população devido poluição atmosférica e do aumento dos casos de doenças respiratórias, por
contaminantes altamente maléficos para a saúde humana. (MOREIRA, 2011).

O trabalho de Souza  et al. (2010) efetuou uma avaliação do impacto da urbanização nos cursos d’água na
bacia hidrográfica do córrego Igrejinha. Segundo o autor, a incidência de residências se dá às margens dos canais
fluviais  acarretando assoreamento  devido a remoção da  cobertura vegetal  das  margens  e  ao lançamento de
diversos resíduos in natura nos veios d’água, como garrafas pet, sacolas plásticas e pneus encontrados próximos
a tubulações para os córregos transporem a linha férrea, o que provoca poluição e recorrentes inundações.

Souza et al. (2010) caracteriza que a BHCI é composta por fragmentos de matas em meio a grandes áreas de
pastagens porém o desmatamento é causa de um processo erosivo acentuado em algumas áreas,  que carreia
sedimentos recebidos pelo córrego principal juntamente ao lançamento de efluentes líquidos provoca, segundo o
autor, a degradação da qualidade dos corpos hídricos. O autor afirma que a BCHI apresenta-se muito antropizada
com base na análise de coletas de água em alguns pontos do córrego Igrejinha. (SOUZA et al., 2010).

OBJETIVO

O presente artigo objetiva caracterizar a bacia hidrográfica do córrego Igrejinha e analisar possíveis conflitos
do uso da terra com as suas áreas de preservação permanente para a compreensão da situação atual da bacia
hidrográfica do córrego Igrejinha.

MATERIAIS E MÉTODOS

Foram obtidos dados vetoriais de hidrografia e hipsometria do IBGE (2018), utilizando as cartas topográficas
de Juiz de Fora (SF-23-X-D-IV-1) e de Ewbank da Câmara (SF-23-X-C-IV-2) na escala 1:50.000. Os vetores
hipsométricos do IBGE auxiliaram na correção do limite da bacia que foi gerado no  software ESRI ArcGIS
10.3.2 através das ferramentas de ‘Hidrologia’ em ‘Análise Espacial’ e bem como os ajustes de projeção.

Os dados de uso e ocupação da terra utilizaram imagens obtidas pelo software livre Google Earth Pro, versão
7.1.7.2606, com renderizador DirectX e resolução de imagem “Maximum” de 4800 x 2843 pixels de 17/10/2005
e de 10/10/2017 e processadas no software ArcGIS empregando-se o algoritmo de Classificação de Máxima
Verossimilhança  (MAXVER).  Esses  dados  subsidiaram a  produção  dos  cartogramas  das  faixas  de  APP da
hidrografia e das nascentes, geradas pela ferramenta ‘Buffer’ em ‘Proximidade’ em ‘Análise’. Para cursos d’água
com largura até 10 metros a APP foi definida pela Lei federal Nº 12.651/2012, por uma faixa de 30 metros, como
é o caso da rede hidrográfica da bacia do Córrego Igrejinha. E para as nascentes e olhos d’água perenes, raio
mínimo de 50 metros. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO

As áreas de preservação permanente de hidrografia e nascentes ocupam 6,70 Km2 da bacia, o que representa
17,2% do total da BHCI. 

As cinco classes, ‘Vegetação Arbórea’, ‘Vegetação Rasteira/Pastagem’, ‘Solo Exposto’, ‘Corpo Hídrico/Área
Úmida’ e  ‘Área  Urbanizada’ estabelecidas  para  a  produção  das  cartas  de  uso  e  ocupação  da  terra,  foram
sobrepostas  às  APPs  para  analisar  se  o  uso  atual  é  ADEQUADO,  quando  ocorrem as  classes  ‘Vegetação
Arbórea’ e  ‘Corpo  Hídrico/Área  Úmida’ ou  INDEVIDO,  quando  somadas  as  classes  ‘Área  Urbanizada’,
‘Vegetação Rasteira/Pastagem’ e ‘Solo Exposto’, representadas na Figura 2.
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Figura 2: Comparação entre APP de hidrografia e nascente e uso da terra (2005 e 2017)

Fonte: SILVEIRA, F.J. (2018).

Analisou-se o uso indevido e adequado da APP de curso d’água (Tabela 1) e nascentes (Tabela 2) por classe,
referente aos anos de 2005 e 2017.

Tabela 1: Uso e ocupação de APP de curso d’água.

CLASSE APP DE CURSO D’ÁGUA (2005) APP DE CURSO D’ÁGUA (2017)
Vegetação Arbórea 19,06% 33,38%
Vegetação Rasteira/Pastagem 61,27% 42,17%
Corpo Hídrico/Área Úmida   8,27% 14,18%
Área Urbanizada   7,51%   8,80%
Solo Exposto   3,89%   1,47%
Fonte: SILVEIRA, F.J. (2018). 

Considerando as classes ‘Vegetação Arbórea’ e ‘Corpo Hídrico/Área Úmida’ como adequado e aglutinando-
as,  representam 27,33% das APPs de  curso d’água e somando-se as  classes  ‘Área Urbanizada’,  ‘Vegetação
Rasteira/Pastagem’ e ‘Solo Exposto’, 72,67% das APPs como uso indevido, no ano de 2005. No ano de 2017 as
mesmas classes somadas apresentam-se classificadas enquanto uso  indevido em 47,56% e uso  adequado em
52,44% das APPs de curso d’água. Percebeu-se que o aumento das áreas urbanizadas (1,29%) foi menor do que
a redução das áreas de solo exposto (2,42%). As áreas de vegetação rasteira e pastagem apresentaram a maior
redução entre as classes, 19,10%. Fato que na totalização das classes representou significativa redução do uso
indevido em 25,11%. Ainda assim, a elevação da classe ‘Área Urbanizada’ significa a real expansão urbana.

Deve-se notar que a classe ‘Vegetação Arbórea’ teve um aumento de significativo de 14,32% nas APPs de
curso d’água devido ao processo natural constatado de regeneração da vegetação, envolta sobretudo de nascentes
e vários veios hídricos, reduzindo a classe ‘Vegetação Rasteira/Pastagem’. A construção da Barragem da Pedra
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(do Grupo Votorantim) representou o maior aumento da classe ‘Corpo Hídrico/Área Úmida’ e redução da classe
‘Solo Exposto’ de 2005 para 2017. Mesmas ocorrências também percebidas em APPs de nascentes.

Tabela 2: Uso e ocupação de APP de nascentes.

CLASSE APP DE NASCENTES (2005) APP DE NASCENTES (2017)
Vegetação Arbórea 29,31% 35,81%
Vegetação Rasteira/Pastagem 65,27% 51,23%
Corpo Hídrico/Área Úmida   0,34%   5,79%
Área Urbanizada   2,33%   5,22%
Solo Exposto   2,75%   1,95%
Fonte: SILVEIRA, F.J. (2018). 

O  mesmo método  de  classificação  foi  aplicado  para  as  APPs  de  nascentes,  considerando-se  como  uso
adequado apresenta 29,65% e uso indevido em 70,35%, no ano 2005. Em 2017 das APPs de nascentes, 41,60%
apresentam-se classificadas como uso adequado e 58,40% como uso indevido.

Houve, em relação a 2017, um acréscimo de áreas de uso adequado e diminuição de uso indevido de 11,95%
da APP de nascente na BHCI. Notam-se reflexos da expansão de áreas urbanizadas (aumento de 2,89%) e as
rurais que passam por processo de antropização estão sofrendo alterações como a implementação de loteamentos
habitacionais, conforme destacado na Figura 3, e ainda a instalação de empreendimentos empresariais.

Figura 3: Conflitos entre APP de hidrografia e nascente e uso da terra (2017)
Vetores de expansão urbana

Fonte: SILVEIRA, F.J. (2018). 

Pode-se observar na Figura 3 como determinadas APPs estão sujeitas a interferências antrópicas e dada a
importância das APPs o Poder Público deve estar atento às alterações sofridas nas APPs para coibir possíveis
abusos e desrespeitados às legislações ambientais vigentes.
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CONCLUSÕES

O trabalho possibilitou a melhor compreensão do uso e a situação atual da preservação ou não das APPs.
Foram identificados  três  vetores  de  expansão  urbana,  um ao  longo  do  córrego  da  Serra  (ao  sul  do  bairro
Igrejinha), outro no bairro São Damião e um loteamento no centro da bacia próximo à Barragem da Pedra.

Uma parcela das áreas de preservação permanente de cursos d’água e nascentes na bacia hidrográfica do
córrego Igrejinha estão sofrendo pressão dos vetores de expansão urbana. A BHCI apesar de características de
áreas rurais, apresenta-se muito antropizada conforme atesta SOUZA et al. (2010). Por outro lado, percebeu-se
que determinadas áreas de pastagens estão passando por processo de regeneração da vegetação no entorno dos
cursos e olhos d’água, demonstrando uma capacidade de recuperação natural dessas áreas.

Observa-se que, embora,  a BHCI não contribua ao abastecimento público da cidade de Juiz de Fora,  os
recursos  hídricos  da  mesma servem a  população  das  diversas  propriedades  locais  como piscicultura  e  uso
humano geral, fato que por si só deve ser dado atenção e é justificativa suficiente para a preservação desses
recursos ambientais, assim como reza o fundamento das legislações ambientais, tais recursos devem preservados
para  a  presente  e  futuras  gerações.  O  grande  desafio  de  aliar  a  preservação  ou  conservação  dos  recursos
ambientais em oposição às dinâmicas e demandas socioeconômicas se impõem ao meio natural.
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RESUMO  

Este trabalho apresenta a problemática relacionada a áreas potencialmente contaminadas, questão esta que 

tem ganhado uma crescente atenção pela população e pelos governantes. Nos últimos 10 anos, notamos um 

crescimento significativo na descoberta e identificação de áreas contaminadas no Brasil, procedimento este que 

se deu graças ao surgimento de técnicas e legislação específica para o gerenciamento destas áreas. No presente 

trabalho foram realizados procedimentos iniciais do processo de identificação de áreas contaminadas, cujo 

objetivo é fazer um levantamento de áreas potencialmente contaminadas no município de Juiz de Fora. Foi 

realizado um levantamento histórico da ocupação industrial no município entre 1900 e 1980, período este com 

relevância no cenário industrial nacional. Foi realizado um inventário e um banco de dados georreferenciado de 

áreas potencialmente contaminadas para a cidade de Juiz de Fora, banco de dados este que contemplou as 

tipologias e a localização de 187 indústrias, sendo identificadas em campo 170 deste total. 

 

 INTRODUÇÃO 

Avaliações de áreas contaminadas constituem-se atualmente um dos principais temas de pesquisa da área 

ambiental. A preocupação com estas áreas em termos dos possíveis impactos sobre a saúde humana e o meio 

ambiente tem impulsionado pesquisas visando o aprimoramento de técnicas de gerenciamento, modelagem e de 

recuperação destas áreas. 

O surgimento destas áreas, em geral, adveio da Revolução Industrial, que foi um processo tipicamente 

urbano. Os estabelecimentos industriais buscavam condições favoráveis para suas instalações, como 

infraestrutura de transportes, mão-de-obra, disponibilidade de energia elétrica e proximidade com o público 

consumidor de seus produtos. Com o passar do tempo algumas destas indústrias foram encerrando suas 

atividades e seus sítios industriais reocupados pela população, que desconheciam os riscos à saúde e ao meio 

ambiente advindos de potenciais passivos ambientais existentes. 

Vale ressaltar que o surgimento desses sítios no território brasileiro advém de atividades industriais iniciadas 

no começo do século XX, e que neste período o município de Juiz de Fora era o maior centro urbano industrial 

do estado de Minas Gerais (CETESB, 2001; BASTOS, 2000). O município destacava-se no cenário nacional ao 

lado de grandes centros industriais como São Paulo e Rio de Janeiro e por vezes era denominada Manchester 

Mineira, devida a tamanha pujança de suas fábricas em referência ao grande centro industrial inglês. No entanto 

a partir da década de 1930, Juiz de Fora passou a sofrer um processo de estagnação e posteriormente 

desindustrialização, tendo como consequência a reocupação desses sítios, para outros usos (BASTOS, 2000).  

Em Minas Gerais, a Fundação Estadual de Meio Ambiente – FEAM, desde 2007 passou a divulgar 

anualmente em seu site a lista de áreas contaminadas cadastradas no Estado com o propósito de tornar públicas 

as informações, dando a devida transparência às medidas empreendidas pelo Estado e pelos responsáveis pelas 

áreas contaminadas. 

No último Inventário de Áreas Contaminadas de Minas Gerais, divulgado em dezembro de 2017, apontou 

que Minas Gerais possui um total de 655 áreas contaminadas e reabilitadas, e que o maior número de áreas 

contaminadas está relacionado com o comércio de combustível. O Inventário destaca a capital Belo Horizonte 

com 198 áreas cadastradas (31% do total), seguido pelas cidades de Paracatu (23), Juiz de Fora (17) e Uberaba 
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(17). O inventário expressa também um aumento continuo do número de áreas contaminadas no período de 2007 

até 2016 (vide Figura 1) (FEAM, 2017).  

 

 

Figura 1: Evolução do número de áreas contaminadas 

 
Fonte: Inventário de Áreas Contaminadas de Minas Gerais (FEAM, 2017). 

 

Conforme mencionado anteriormente, a cidade de Juiz de Fora possui atualmente 17 áreas contaminadas. 

Entretanto esse número pode ser maior tendo em vista o histórico industrial da cidade. Assim, objetiva-se neste 

trabalho a identificação de áreas potencialmente contaminadas advindas de estabelecimentos industriais 

existentes no início do século XX no município de Juiz de Fora. 

 

OBJETIVO 

A contaminação do solo e das águas subterrâneas constitui hoje um dos principais temas de pesquisa e de 

desenvolvimento técnico. Esta contaminação pode provocar severos danos ao ser humano e ao meio ambiente, 

constituindo objeto de avaliações ambientais. Uma das primeiras etapas destas avaliações é a identificação de 

áreas potencialmente contaminadas. Neste contexto, Juiz de Fora como grande centro industrial na primeira 

metade do século XX acomodava diversas indústrias, o que justifica a realização de um inventário de áreas 

industriais potencialmente contaminadas no município. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

Os objetivos específicos deste estudo são a realização de levantamento histórico da ocupação industrial da 

cidade de Juiz de Fora, o estabelecimento de um inventário das áreas potencialmente contaminadas e aquisição 

das coordenadas geográficas in loco e a formatação de um banco de dados georreferenciado de áreas 

potencialmente contaminadas. 

 

MATERIAIS E MÉTODOS 

ÁREAS POTENCIALMENTE CONTAMINADAS  

O gerenciamento de áreas contaminadas pode ser dividido em dois processos. O primeiro processo é o de 

identificação e o segundo de recuperação das áreas contaminadas. No primeiro processo, as áreas são 

classificadas de acordo com o nível de informação existente sobre o histórico de utilização do sitio, processos 

industriais, insumos e resíduos gerados, entre outras, em: Área Potencialmente Contaminada (AP), Área Suspeita  

de Contaminação (AS) e Área Contaminada (AC). Já o segundo processo tem por objetivo a recuperação do 

sitio contaminado (CETESB, 2001), normas mais recentes como a CONAMA n° 420/2009 e a COPAM/CERH 

nº 02/2010 classifica nesta etapa essas áreas em: Área Contaminada Sob Intervenção (ACI), Área em Processo 

de Monitoramento para Reabilitação (AMR), Área Reabilitada para o Uso Declarado (AR). A seguir detalham-se 
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os conceitos de AP, AS e AC, respectivamente, de acordo com o manual de gerenciamento de áreas 

contaminadas da CETESB, por se considerar importantes para o desenvolvimento deste trabalho:  

As áreas potencialmente contaminadas são aquelas onde estão sendo ou foram desenvolvidas atividades 

potencialmente contaminadoras, isto é, onde ocorre ou ocorreu o manejo de substâncias cujas características 

físico-químicas, biológicas e toxicológicas podem causar danos e/ou riscos aos bens a proteger (CETESB, 2001). 

 As áreas suspeitas de contaminação são aquelas nas quais, durante a realização da etapa de avaliação 

preliminar, foram observadas falhas no projeto, problemas na forma de construção, manutenção ou operação do 

empreendimento, indícios ou constatação de vazamentos e outros. Essas constatações induzem a suspeitar da 

presença de contaminação no solo e nas águas subterrâneas e/ou em outros compartimentos do meio ambiente 

(CETESB, 2001).  

Uma área contaminada, [...] pode ser definida resumidamente como a área ou terreno onde há 

comprovadamente contaminação, confirmada por análises, que pode determinar danos e/ou riscos aos bens a 

proteger localizados na própria área ou em seus arredores (CETESB, 2001). 

Expostos os conceitos acima, ressalta-se a importância de se identificar áreas potencialmente contaminadas, 

visando à proteção da população e do meio ambiente. Para tal deve-se realizar levantamentos históricos, 

levantamentos junto aos órgãos responsáveis pela regularização ambiental, inventários atualizados, etc.  

 

PASSIVO AMBIENTAL INDUSTRIAL 

Segundo a Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT 15515-1), define-se passivo ambiental como 

“danos infligidos ao meio natural por uma determinada atividade ou pelo conjunto das ações humanas que 

podem ou não ser avaliados economicamente.”.  

O valor monetário de um passivo ambiental é gerado pelos seguintes custos: investigação, remediação, 

multas, ações jurídicas em razão da inobservância de requisitos ambientais legais, além de taxas e impostos 

devidos. Embora os custos de investigação e recuperação da área represente a maior parte do montante, nunca se 

deve esquecer que o valor monetário de um passivo ambiental não se restringe somente a esses (POVEDA et al. 

2004 apud TIRLONE, 2004).  

A aquisição de uma área onde ocorreu uma atividade potencialmente contaminadora deve ser realizada após 

levantamentos detalhados de possíveis passivos ambientais, pois de acordo com a Política Nacional do Meio 

Ambiente (Lei 9638/81), entende-se que o proprietário da área deverá assumir os custos da recuperação. 

A transformação de terrenos e edifícios industriais para outros fins de utilização implica na avaliação de 

várias questões, destacando-se as ambientais e de saúde, o que dificulta a reciclagem da área. A constatação de 

substâncias tóxicas dificulta a reciclagem do terreno e edificações; as paredes, piso, telhado e condutos podem 

estar contaminados, sendo necessária a descontaminação dos mesmos para a utilização das instalações 

(SÁNCHEZ, 2001).  

Segundo Gloeden (1999 apud TOLEDO, 2007), muitas vezes os custos de recuperação de uma área podem 

ser tão vultuosos, que a recuperação total da área para uso irrestrito torna-se inviável economicamente. Além dos 

aspectos econômicos e técnicos envolvidos na recuperação de áreas contaminadas devem-se ressaltar aspectos de 

contaminação em grande escala.  

 

ASPECTOS LEGAIS 

Objetivando mostrar o panorama atual da legislação vigente aplicada ao gerenciamento de áreas 

contaminadas, a seguir mostraremos as legislações a nível federal e estadual e municipal: 

 

Legislação Federal 

Brasil até o ano de 2009 não possuía uma legislação federal específica que dispunha sobre o gerenciamento 

de sítios contaminados. No entanto, outras leis eram utilizadas como instrumentos para auxiliar o gerenciamento 

destas áreas. Entre eles pode-se citar a Lei Federal n° 6.938/81 (Política Nacional do Meio Ambiente), no seu 
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artigo 2° inciso VII estabelece a obrigatoriedade da recuperação das áreas degradadas. Destacam-se a seguir 

algumas leis federais relacionadas ao tema de gerenciamento de áreas contaminadas. 

Lei Federal n° 9.605/98 (Lei de Crimes Ambientais): “Dispõe sobre as sanções penais e administrativas 

derivadas de condutas e atividades lesivas ao meio ambiente, e dá outras providências”. 

A Resolução CONAMA n° 420, de dezembro de 2009, alterada pela 460/2013: “Dispõe sobre critérios e 

valores orientadores de qualidade do solo quanto à presença de substâncias químicas e estabelece diretrizes para 

o gerenciamento ambiental de áreas contaminadas por essas substâncias em decorrência de atividades 

antrópicas”.  

Lei nº 6.766/1979 – Parcelamento do Solo Urbano: “Dispõe sobre o Parcelamento do Solo Urbano e dá 

outras Providências”. 

 

Legislação Aplicável ao Estado de Minas Gerais 

Apresenta-se a seguir as principais leis e deliberações normativas do estado de Minas Gerais estabelecidas 

visando o adequado gerenciamento de áreas contaminadas no estado. 

Deliberação Normativa COPAM nº 116/2008: “Dispõe sobre a declaração de informações relativas à 

identificação de áreas suspeitas de contaminação e contaminadas por substâncias químicas no Estado de Minas 

Gerais.” 

Lei nº 18.031/ 2009: “Dispõe sobre a Política Estadual de Resíduos Sólidos”. 

Decreto nº 45.181/2009: “Regulamenta a Lei nº 18.031, de 12 de janeiro de 2009, e dá outras providências”. 

Deliberação Normativa Conjunta COPA/CERH nº 02/2010: “Institui o Programa Estadual de Gestão de 

Áreas Contaminadas, que estabelece as diretrizes e procedimentos para a proteção da qualidade do solo e 

gerenciamento ambiental de áreas contaminadas por substâncias químicas”. 

A seguir a Figura 2 representa o fluxograma do gerenciamento de áreas contaminadas estabelecidos nesta 

resolução. Pode-se observar no fluxograma o grande número de etapas que possui o um sistema de 

gerenciamento de áreas contaminadas tornando-o assim algo complexo. 

 

HISTÓRICO DA OCUPAÇÃO INDUSTRIAL DE JUIZ DE FORA 

O processo de industrialização de Juiz de Fora pode ser divido em dois períodos: o primeiro caracteriza-se 

pela predominância de pequenas fábricas e oficinas, com baixo capital investido já o segundo período que tem 

início no fim da década de 1880, é caracterizado pela criação de pequenas e médias indústrias, com o 

estabelecimento de tecnologias mais sofisticadas, principalmente na indústria têxtil, metalúrgica, tipográfica e 

construção. 

No censo realizado em 1907, Juiz de Fora possuía 57 indústrias, sendo sua maior parte vinculada a bens de 

consumo leves em setores como têxtil, alimentos, bebidas, calçados, móveis, moagem de cereais, curtume e 

cigarros (PIRES, 2004). 

Segundo Giroletti (1988), no período de 1889 a 1930 Juiz de Fora criou mais de 286 estabelecimentos 

industriais, tendo algumas indústrias de destaque como Cia Pantaleone Arcuri & Spinelli, pioneira no Brasil na 

fabricação de telhas de cimento e amianto (cimianto). 

A seguir a Tabela 1, mostra alguns dados do número de indústrias criadas entre 1889 a 1930 por ramo de 

atividade. 

 

INVENTÁRIO DAS INDÚSTRIAS NO SÉCULO XX EM JUIZ DE FORA 

A identificação de áreas potencialmente contaminadas deve se basear em levantamentos sequenciais, 

constituindo-se como uma das primeiras etapas o levantamento histórico das atividades antrópicas 

potencialmente poluidoras. No caso deste trabalho, é o levantamento ou inventário de indústrias existentes no 

município de Juiz de Fora.  
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O inventário foi elaborado baseando-se na metodologia proposta no Manual de gerenciamento de áreas 

contaminadas da Cetesb (CETESB,2001). Esta referência, em seu capítulo III, propõe procedimentos para a 

identificação de áreas potencialmente contaminadas. Esses procedimentos podem ser divididos basicamente em 

duas etapas. 
 

 

Figura 2: Fluxograma do gerenciamento de áreas contaminadas de acordo com a DN Conjunta COPAM/CERH n° 

02/2010 

 

Fonte: Inventário de Áreas Contaminadas de Minas Gerais (FEAM, 2017). 

 

 

Tabela 1: Indústrias Criadas por Ramo de Atividade-Juiz de fora (1889-1930) 

 

Fonte: ESTEVES, A. de O. Álbum do munícipio de Juiz de Fora. Belo Horizonte, Imprensa Oficial, 1915. P.291-

6.STEHLING, L. J.  
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1° Etapa: Definição das atividades potencialmente contaminadoras na região de interesse. 

A partir desta definição, busca-se estabelecer, através da natureza das substancias empregadas (insumos) e 

dos resíduos típicos de cada indústria, se a atividade é potencialmente contaminadora. A CESTESB através do 

Projeto CETESB-GTZ estabeleceu uma série de atividades industriais e comerciais que podem ser definidas 

como potencialmente contaminadoras, descritas no sistema de codificação de atividades econômicas do IBGE. A 

escolha destas atividades industriais e comerciais foi estabelecida pela CETESB baseando-se nos seguintes 

critérios:  

 Existência de processos produtivos que possam causar contaminação dos solos e águas 

subterrâneas;  

 Presença de substâncias que possuam potencial para causar danos aos bens a proteger, via solos 

e águas subterrâneas;  

 Histórico indicando manuseio, armazenamento e disposição inadequada de matéria-prima, 

produtos e resíduos;  

 Histórico indicando a ocorrência de vazamentos e acidentes;  

 Histórico de passivos ambientais que resultaram em ASs e ACs.  

 

2° Etapa: Identificação das APs através do levantamento de dados secundários. 

Nesta etapa a identificação das APs se dá através do levantamento de dados cadastrais que podem variar em 

função das características da região de interesse. O manual sugere algumas fontes a serem consultadas, 

apresentadas na Tabela 2. 
 

 

Tabela 2: Documentos e fontes de informação a serem consultados. 

 

Fonte: CETESB 2001. 

 

RESULTADOS E DISCUSÃO 

Assim, em conformidade com a metodologia mencionada anteriormente, foram estabelecidas quais eram as 

atividades potencialmente contaminadoras na região de interesse (área urbana do município de Juiz de Fora) e 

identificadas às áreas Potencialmente Contaminadas – Aps, através de levantamento de dados existentes.  

A definição das tipologias industriais objetos do levantamento ou inventário foi fundamentada na Lista de 

atividades industriais/comerciais IBGE potencialmente contaminadoras do solo e águas subterrâneas. Foram 

selecionadas 27 tipos de indústrias nesta Lista, as quais foram condensadas em 9 tipologias, conforme a Figura 3.  
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Das 187 áreas selecionadas para o levantamento de campo foram localizadas 170. Durante o levantamento 

sentiu-se grande dificuldade em localizar os endereços, haja vista que a numeração dos lotes é descontínua, 

principalmente no centro da cidade, em decorrência das transformações do espaço urbano ao longo do século 

XX.  

Vale ressaltar que o inventário que serviu de base para o GEOBAC abrange um período que vai de 1900 a 

1980. Os endereços contidos no inventário podem não corresponder à verdadeira posição dos sítios industriais, 

pois não é possível garantir que a numeração dos lotes permaneceu a mesma até os dias de hoje.  

 
 

Figura 3: Distribuição percentual das tipologias industriais identificadas. 

 

 

 

BANCO DE BADOS GEORREFERENCIADO DE ÁREAS INDUSTRIAIS POTENCIALMENTE 

CONTAMINADAS DE JUIZ DE FORA 

Foram inventariados 326 sítios industriais. A maior concentração de APs localiza-se no centro e bairros 

adjacentes, como apresentado na Figura 4. Destaca-se também a predominância da indústria têxtil nesta região. 

Outras tipologias, com significativa representatividade são as indústrias metalúrgicas, madeireiras e químicas. 

Seguindo as orientações do Manual de gerenciamento de áreas contaminadas da CETESB (2001), foi 

elaborado através do software ArcGis 10.2.1 um mapa contendo o posicionamento dos bens a proteger e a 

localização dos sítios industriais potencialmente contaminados no centro e bairros adjacentes do município de 

Juiz de Fora (vide Figura 5). 
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Figura 4: Àreas potencialmente cintaminandas do município de Juiz de Fora 
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Figura 5: Áreas potencialmente contaminadas na região central do município de Juiz de Fora 

 

 

CONCLUSÃO 

Durante a realização deste trabalho não se teve conhecimento de qualquer sistema de gerenciamento de áreas 

contaminadas no município de Juiz de Fora, o que também motivou o desenvolvimento deste estudo. Salienta-se 

que a criação de mecanismo de gerenciamento de áreas contaminadas auxiliaria o órgão ambiental municipal a 

um maior controle sobre esses sítios, evitando assim, em casos de confirmação de contaminação, o uso 

inadequado destas áreas e possibilitando a identificação dos responsáveis pelo passivo ambiental. 

Observou-se durante o desenvolvimento dos trabalhos grande dificuldade para a localização de muitos sítios, 

em razão das alterações do nome de ruas e de números, ocorrida devido ao processo de modificação do espaço 

urbano ao longo do século XX. A solução adotada foi então a utilização de coordenadas geográficas, as quais 

foram obtidas em trabalho de campo. 

Recomenda-se finalmente que a Prefeitura Municipal de Juiz de Fora avalie a possibilidade de complementar 

o banco de dados desenvolvido neste estudo, contemplando outras tipologias, atualizando o inventário para os 

dias atuais e complementando o banco de dados com outras informações relevantes. Assim, a Prefeitura de Juiz 

de Fora disporia de ferramenta importante, inclusive para a implantação das etapas posteriores de gerenciamento 

de áreas contaminadas. 
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RESUMO 

A bacia do rio Paraíba do Sul apresenta importância significativa para região sudeste do país no âmbito 

estratégico e econômico, devido ao uso de suas águas para abastecimento do estado do Rio de Janeiro, além da 

produção de areia gerada na região e a provisão de energia elétrica proveniente das usinas encontradas na região. 

Entretanto, a bacia apresenta sérios problemas ambientais associados ao lançamento de efluentes domésticos sem 

tratamento da maioria dos municípios que corta e a atividade minerária de areia, que vem aumentando a erosão 

da região, e causando o assoreamento.  Neste contexto, este trabalho tem como objetivo avaliar a qualidade das 

águas da porção mineira da bacia do Paraíba do Sul através de testes de tendência temporal no período de 1997 a 

2017 para os parâmetros coliformes termotolerantes, oxigênio dissolvido, pH, fósforo total e nitrogênio 

amoniacal. Foi realizado um tratamento sistemático do banco de dados, analisados possíveis outliers através do 

software PRO-UCL e foram realizados testes estatísticos, inicialmente para determinar se havia influência da 

sazonalidade - períodos secos e chuvosos (teste t de Student), e depois de tendência (teste sazonal de Mann 

Kendall e teste de Mann Kendall) para avaliar se os dados apresentavam tendência de aumento, diminuição ou 

ausência de tendência para os parâmetros analisados. O parâmetro coliformes termotolerantes apresentou 

tendências de aumento para a maioria dos pontos analisados, indicando lançamento inadequados de esgotos 

sobre cursos d'água, deteriorando a qualidade das águas. O parâmetro oxigênio dissolvido apresentou alguns 

pontos com tendência de diminuição (indicativos de deterioração da qualidade das águas) nos rios Paraibuna e 

Muriaé, enquanto para o parâmetro fósforo foram verificadas tendências negativas, provável resultado de alguma 

medida de conservação no afluente rio Pomba. De maneira geral, as duas sub-bacias analisadas impactam no 

curso d'água e comprovam os efeitos deletérios de lançamentos de efluentes sem tratamento, reforçando a 

necessidade de planejamento de medidas que promovam uma melhora do saneamento básico e controle dos 

nutrientes utilizados para agricultura.  

INTRODUÇÃO 

A bacia do rio Paraíba do Sul abrange porções dos territórios de São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro, 

abrangendo grandes centros urbanos, extremamente industrializados, além de característica rural em diversos 

trechos. Sua importância estratégica está também associada ao fato de ser  fonte de abastecimento de diversas 

indústrias, além de ser o principal fornecedor de água do Vale do Paraíba, além de prover eletricidade através da 

presença de sucessivas usinas hidroelétricas além da diluição de efluentes (ANA, 2002; RIBEIRO et al., 2008).  

Neste contexto, rios desempenham um papel importante na assimilação ou transporte de águas residuárias 

municipais e industriais (VIDAL et al., 2000), entretanto são vulneráveis à poluição devido seu fácil acesso 

(SINGH et al., 2004).Os cursos d'água da região recebem agentes poluidores de várias áreas, como resíduos 

industriais, extrativistas, da pecuária e da agricultura, além de receber danos causados pela extração mineral da 

areia. Apesar disso, o principal agente responsável pela poluição são os esgotos domésticos, recebidos pela bacia 

por todos os municípios que passa (CEIVAP, 2013). 

Os impactos ambientais negativos, decorrentes do lançamento de efluentes domésticos e  industriais em 

águas receptoras são numerosos e a entrada de contaminantes pode ser perigosa, tornando a água inadequada 

para o consumo humano, recreação, indústria e agricultura (MENDIGUCHÍA et al., 2004). Além disso, estudos 

apontaram que, além dos impactos de efluentes não tratados em cursos d'água,  na bacia do rio Paraíba do Sul 

existem cerca de 250.000 hectares de terras em situação crítica quanto à degradação por erosão, devido 

principalmente a mineração de areia para fins de construção civil (SOUZA JR., 2004).  
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Conforme Souza Jr (2004), o Rio Paraíba do Sul se encontra no momento assoreado, poluído e, embora o 

assunto venha sendo debatido, pouco foi efetivamente feito para tentar garantir em longo prazo a manutenção 

dos serviços providos por ele. Diante do atual cenário, a necessidade de gestão dos recursos hídricos na bacia do 

rio Paraíba do Sul se torna indispensável, sendo fundamental a elaboração de um planejamento que leve em 

conta as características da bacia. Pensando nisto, o presente trabalho tem como objetivo avaliar a qualidade das 

águas da porção mineira da bacia do Paraíba do Sul através de testes de tendência temporal dos parâmetros 

coliformes termotolerantes, oxigênio dissolvido, pH, fósforo total e nitrogênio amoniacal no período temporal de 

20 anos (1997-2017). 

MATERIAIS E MÉTODOS 

Localização e caracterização da área de estudo 

A bacia do rio Paraíba do Sul estende-se pelos estados de São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais, 

ocupando uma área de drenagem total de 55.500km² (Figura 1), com uma forma alongada e comprimento três 

vezes superior a sua largura (AGEVAP, 2013). Em termos de área, ela corresponde a 0,7% da área total do país e 

a 6% do território da região sudeste. A bacia abrange 184 municípios, sendo 39 no estado de São Paulo, 57 no 

Estado do Rio de Janeiro e 88 em Minas Gerais (ROSA, 2012). Aproximadamente 6,5 milhões de pessoas 

moram na área da bacia, apresentando ocupação majoritariamente urbana.  

Figura 1: Localização da bacia do rio Paraíba do Sul

 

O rio Paraíba do Sul é formado da união dos rios Paraibuna e Paraitinga, com comprimento calculado a partir 

da nascente de mais de 1100km no estado de São Paulo. Tem como principais afluentes os rios Pomba, Muriaé, 

Piraí, Piabanha e Dois Rios (CASTRO, 2008). O rio Paraibuna é o maior afluente em volume de água do Paraíba 

do Sul, apresentando vazão média de 179 m
3
/s e tem grande importância por ser o principal receptor dos 

efluentes da região de Juiz de Fora (IGAM, 2007). 

Os órgão gestores dos recursos hídricos de São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais são, respectivamente, a 

Companhia de Tecnologia de Saneamento Ambiental – CETESB, o Instituto Estadual do Meio Ambiente - 

INEA e o Instituto Mineiro de Gestão das Águas – IGAM. A bacia é dividida em sete áreas de gestão, sendo uma 

em São Paulo (Alto Paraíba do Sul), quatro no Rio de Janeiro (Médio Paraíba do Sul, Piabanha, Rio Dois Rios e 

Baixo Paraíba do Sul e Itabapoana) e duas em Minas Gerais (Rios Preto e Paraibuna e Rios Pomba e Muriaé) 

(GONÇALVES, 2016). O presente trabalho tratará apenas das duas áreas localizadas no estado de Minas Gerais.  



 

3 

 

A região da bacia se caracteriza pelo elevado contingente populacional e pela sua importância econômica 

para a área. A bacia drena uma das regiões mais desenvolvidas do país, abrangendo uma região de São Paulo 

conhecida como Vale do Paraíba Paulista, parte de Minas Gerais denominada Zona da Mata Mineira e metade do 

Rio de Janeiro. A bacia é um importante eixo de ligação entre os três estados, que concentram cerca de 56% do 

PIB nacional (CEIVAP, 2010). A parcela que ocupa o estado de Minas Gerais apresenta como principais setores 

industriais o têxtil, de alimentos e bebidas, metalurgia, madeira e mobiliário, químico, extrativo mineral, 

mecânico e de calçados.  

A bacia do Paraibuna conta com uma população de cerca de 673000 habitantes e cerca de 3.000 indústrias 

(SIGH, 2011) e fica localizada a sudeste do estado de Minas  Gerais em uma região conhecida como Zona da 

Mata. Tem grande importância por ser o principal receptor dos efluentes de Juiz de Fora, maior cidade da bacia 

(SILVA e ZAIDAN, 2010). Seus principais afluentes são o Rio Preto, o Rio do Peixe e o Rio Cágado (FEAM, 

1996).Além disso, tem como principal atividade econômica a pecuária, que vem ocupando espaço antes utilizado 

para cultivo cafeeiro.  

A bacia do rio Pomba conta com uma população total de 450 mil habitantes aproximadamente distribuídos 

em 35 municípios mineiros e 3 fluminenses.O uso e ocupação do solo é, predominantemente constituído por 

pastagens, seguido de culturas variadas (arroz, cana de açúcar e frutas). A ocupação industrial ainda é pouco 

significante em relação à área total da bacia, destacando-se a cidade de Cataguases, em Minas Gerais, que se 

constitui um importante pólo industrial, com diversas indústrias têxteis, de papel e celulose, de processamento de 

bauxita, química, mecânica, de móveis e de alimentos.Já a bacia do rio Muriaé abrange cerda de 19 municípios 

mineiros e 7 fluminenses, onde habitam cerca de 320 mil pessoas (AGEVAP, 2007a), apresentando um uso do 

solo predominantemente agrícola, caracterizados pela cultura do arroz e do café. A pecuária bovina leiteira é 

uma atividade em expansão voltada para o mercado consumidor da cidade do Rio de Janeiro, além de atender, 

também, ao norte fluminense. O setor elétrico também encontra neste trecho sua maior expressão, com 04 

pequenas usinas já instaladas na região e mais uma já licenciada para instalação.  

Procedimentos metodológicos 

Foi feita uma organização e sistematização dos dados de monitoramento da qualidade das águas da bacia do 

Paraíba do Sul, obtidos junto ao Portal InfoHidro, do Instituto Mineiro de Gestão das Águas – IGAM, gerando 

um banco de dados para a realização dos tratamentos estatísticos para análise da influência de vários parâmetros 

sobre a qualidade das águas. Os dados secundários, no período de 1997 a 2017, foram organizados em planilhas 

eletrônicas, separadamente para cada ponto de monitoramento analisado.  

Foi feita uma análise para identificação de outliers, utilizando o software Pro UCL (desenvolvido pela 

USEPA -Agência de Proteção Ambiental dos Estados Unidos- em 1999), sendo todas as ocorrências analisadas 

individualmente com intuito de evitar distorções dos resultados e somente quando comprovada sua 

inconsistência estes dados foram excluídos dos bancos de dados. Dos 44 pontos de monitoramento localizados 

na bacia, apenas foram trabalhados 25 que se encontram na calha de grandes afluentes ou no próprio Paraíba do 

Sul (Tabela 1). 

Tabela 1: Informações sobre os pontos de monitoramento trabalhados. 

Rios Pontos Frequência 

Preto BS026, BS027 Trimestral 

BS028 Trimestral 

Paraibuna BS002, BS017, BS024, BS029, BS032 Trimestral 

BS006, BS083, BS018 Trimestral 

Pomba BS033, BS043, BS050, BS054 Trimestral 

BS038 Trimestral 

Muriaé BS059, BS057 Trimestral 

BS081 Trimestral 

Paraíba do Sul BS060, BS075 Trimestral 

BS062, BS052, BS070, BS079 Mensal 
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Para a escolha dos parâmetros a serem avaliados quanto a tendência foram escolhidos aqueles que 

apresentam grande importância no Índice de Qualidade das Águas (IQA), adotado pelo IGAM , em Minas 

Gerais, a saber:  Oxigênio dissolvido (peso w=0,17), coliformes termotolerantes (w=0,15) e pH (w=0,12). Além 

desses, foram selecionados para análise também os parâmetros indicativos da presença de nutrientes, como o 

fósforo total e nitrogênio amoniacal total. 

Análise de tendência temporal  

O tratamento estatístico foi direcionado principalmente a aplicação do teste não paramétrico Mann Kendall. 

O método baseia-se em rejeitar ou não a hipótese nula (H0), de que não exista tendência na série de dados, 

adotando-se um nível de significância, sendo este interpretado como a probabilidade de cometer-se o erro de 

rejeitar a H0 quando esta for verdadeira (SALVIANO et al., 2016).Foi utilizado o teste t de Student, com 90% de 

confiabilidade, a fim de verificar se existe diferença significativa nos cursos d'água entre o período de seca e o 

chuvoso (sazonalidade) para os parâmetros citados, através de uma comparação de médias de dois grupos 

independentes de observações utilizando amostras representativas.Gonçalves (2013) utilizou teste semelhante 

(análise sazonal Mann Whitney, versão da rotina de teste não-paramétrico de t de Student) para verificar as 

características limnológicas, a qualidade da água, o comportamento hidrodinâmico e os usos dos lagos de 

mineração na região de Riacho dos Machados (MG).  

Foram desenvolvidos então os testes de Mann-Kendall ou sazonal Mann-Kendall, sendo sua utilização 

avaliada quanto à presença ou ausência de sazonalidade.Ambos os testes são testes não paramétricos, já que os 

dados foram previamente testados e não mostraram aderência à distribuição normal. Para as análises foram 

utilizados o software XLSTAT.Quando o intervalo de confiança não incluía o zero (0) significava diferença 

significativa entre os períodos e nessas situações era-se adotado o teste sazonal de Mann Kendall. Caso 

contrário, era empregado o teste de Mann-Kendall para análise de tendência temporal.O teste sazonal de Mann-

Kendall considera a sazonalidade em cada uma das n estações separadamente, combinando mais tarde o 

resultado sendo caracterizado como um método robusto para acomodar a sazonalidade para estimações de 

tendência em registros de qualidade da água (KISI e AY, 2014).  

As análises de tendência temporal foram realizadas individualmente para cada estação e para cada parâmetro. 

Os resultados dos testes estatísticos propostos na metodologia (Testes t de Student, de Mann-Kendall e Sazonal 

de Mann-Kendall) foram organizados em planilhas, por parâmetro. Os resultados serão abordados na forma de 

tabela e mapas, facilitando a interpretação.  

 

RESULTADOS E DISCUSSÕES 

Foi realizado o teste t de Student para análise da influência da sazonalidade (períodos secos e chuvosos) 

sobre os parâmetros para cada ponto de monitoramento (Tabela 2). Após análise dos resultados, observa-se que 

os parâmetros oxigênio dissolvido e fósforo apresentaram influência da sazonalidade sobre os dados para a 

maioria dos pontos, e o pH apresentou ausência de influência para todos os pontos estudados, com 

comportamento de ambas as séries ao longo do tempo não sofrendo alterações significativas.  

Tabela 2: Influência da sazonalidade sobre os parâmetros 

Pontos Coliformes Fósforo 
Oxigênio 

dissolvido 

Nitrogênio 

amoniacal 

total 

pH 

BS002 Sim Sim Sim Sim Não 

BS006 Não Sim Sim Não Não 

BS083 Não Não Sim Não Não 

BS017 Não Sim Sim Sim Não 

BS018 Não Sim Não Sim Não 

BS024 Sim Não Sim Sim Não 

BS029 Sim Sim Sim Não Não 

BS032 Sim Sim Sim Não Não 

BS033 Sim Sim Sim Não Não 

BS038 Não Sim Sim Não Não 

BS043 Sim Sim Sim Não Não 

BS050 Não Sim Sim Não Não 
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BS054 Sim Sim Sim Sim Não 

BS059 Sim Sim Sim Não Não 

BS081 Não Não Não Não Não 

BS057 Não Sim Sim Sim Não 

BS026 Sim Sim Sim Não Não 

BS027 Não Sim Sim Não Não 

BS028 Sim Não Sim Não Não 

BS060 Sim Sim Sim Não Não 

BS062 Não Não Sim Não Não 

BS052 Não Não Sim Não Não 

BS070 Não Não Sim Não Não 

BS075 Sim Sim Sim Não Não 

BS079 Não Sim Sim Não Não 

      * Para resultado Sim, existe influência da sazonalidade e foi feito o teste sazonal de Mann Kendall; 

* Para resultado Não, não existe influência da sazonalidade e foi feito o teste de Mann Kendall. 

Groppo (2005) ao fazer análise da qualidade das águas de alguns rios da bacia do rio Piracicaba encontrou 

valores de tendência que apresentavam diferenças significativas entre as estações, e quando feita análise de 

tendência, utilizando o teste de Mann Kendall, tendências negativas para o oxigênio dissolvido na área de estudo 

foram detectadas. Segundo a autora ainda, a bacia estudada apresenta uma porcentagem de tratamento de esgoto 

tratado muito baixa, aliado ao elevado número de habitantes e o elevado número de indústrias, fatos que 

contribuem para diminuição da qualidade das águas no trecho.  

Resultados encontrados em Groppo (2005) são similares aos encontrados neste trabalho, uma vez que ao 

analisar a tendência relativa a parâmetros de monitoramento básico, observa-se ausência de tendência para a 

maioria dos pontos para o pH e também para o oxigênio dissolvido (Figura 2). Nos poucos pontos com tendência 

(BS018 e BS081) de oxigênio dissolvido são observadas tendências de diminuição (negativas), indicativos de 

deterioração da qualidade das água. Valores de OD diminuem a partir da oxidação da matéria orgânica  

proveniente de esgotos domésticos.  

Figura 2: Tendência para os parâmetros oxigênio dissolvido e pH na bacia do Paraíba do Sul 
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Guarenghi (2014), ao analisar qualidade das águas a fim de observar impactos sobre a qualidade e quantidade 

dos recursos hídricos em locais onde a atividade canavieira se intensificou ao longo dos anos na região Jaú, 

Pontal e Ribeirão Preto (SP) detectou também, tendência negativa para o parâmetro oxigênio dissolvido, 

indicando deterioração das qualidade das águas atrelada ao crescimento populacional. Com relação ao parâmetro 

pH, o autor não encontrou tendências para os pontos estudados.  

Observando a Figura 3, os coliformes apresentam tendência positiva para a maioria dos pontos evidenciando 

uma baixa qualidade das águas na bacia do Paraíba do Sul. A falta de saneamento é refletida em tendências de 

aumento para coliformes nos quatro cursos d'água analisados  (Preto, Paraibuna, Pomba e Muriaé). A sub-bacia 

dos rios Pomba e Muriaé apresenta situações precárias quanto ao saneamento e principalmente, ao tratamento de 

efluentes domésticos produzidos, onde existe ausência de qualquer tipo de tratamento e lançamento in natura nos 

corpos d'água dos efluentes produzidos (AGEVAP, 2007a). Além disso, apresenta um alto grau de 

desmatamento, com áreas completamente desprovidas de florestas e com inexpressiva extensão de vegetação 

secundária. Situação semelhante é observada nas sub-bacias do Preto e Paraibuna, com índices de atendimento a 

coleta de esgoto alcançam 88,9% das populações urbanas entretanto apenas 1,1% de tratamento (AGEVAP, 

2007). 

A influência dos esgotos domésticos na qualidade de suas águas na bacia do Paraibuna está diretamente 

relacionada com a cidade de Juiz de Fora, lançando a jusante no curso d'água, efluentes sem tratamento, com 

altos valores de coliformes fecais e DBO. Observa-se, entretanto, que nos pontos localizados na calha do rio 

Paraíba do Sul tais tendências de aumento não são evidenciadas, indicando capacidade depuração do rio,sendo 

segundo AGEVAP (2007), tal característica proporcionada pela diluição dos efluentes pela afluências dos rios 

Preto e do Peixe. 

Um dos aspectos mais importantes quando se refere à avaliação da qualidade da água é que ela esteja livre de 

impurezas, entre elas, a contaminação fecal que representa grande risco à saúde humana por conter patógenos. 

Assim, a determinação da concentração de coliformes assume importância como parâmetro indicador da 

existência de microrganismos patogênicos, responsáveis pela transmissão de várias doenças. Souza et al. (2014) 

avaliou a qualidade da água do rio Almada (Sul da Bahia), considerando suas variações temporais e espaciais e 

encontrou valores de coliformes acima daqueles estabelecidos pela Resolução CONAMA nº 357 (BRASIL, 
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2005), sendo as violações ainda maiores nos períodos chuvosos. Os pontos estudados recebem fontes pontuais 

diretas de esgotamento sanitário in natura, o que contribui para seus elevados valores. 

Figura 3: Tendência para o parâmetros coliformes termotolerantes na bacia do Paraíba do Sul

 

Trindade (2013) analisou a qualidade das águas da porção mineira da bacia do rio São Francisco através de 

análises de tendência temporal realizadas por testes Mann Kendall e com relação ao parâmetro coliformes 

termotolerantes encontrou, das dez estações estudadas, apenas duas com tendência de redução, sendo o restante 

de aumento associadas a poluição por esgotos domésticos.  

Com relação aos nutrientes, são observadas ausências de tendências para a maioria dos pontos para o 

parâmetro fósforo total, sendo encontradas apenas em dois pontos (BS043, BS054 e BS075) tendências de 

diminuição (Figura 4). A região do Paraíba do Sul é caracterizada por um uso do solo predominantemente 

agrícola, com cultivos de arroz, cana de açúcar, café e frutas. O uso do solo, sendo principalmente agrícola, 

acarreta no excesso de nutrientes carreado para cursos d'água próximos em períodos de chuva, levando a 

eutrofização e alteração da qualidade das águas (VON SPERLING, 2005), entretanto tendências de diminuição 

do fósforo podem ser indicativas de medidas de conservação adotadas no afluente rio Pomba. 

Observa-se que, apesar de haver algumas tendências de aumento nos afluentes tanto para fósforo total quanto 

para nitrogênio amoniacal total, os pontos localizados na calha do rio Paraíba do Sul apresentam ausência de 

tendência e para o ponto BS075 tendências de diminuição, indicando que este curso d'água apresenta uma boa 

capacidade de autodepuração.  

Figura 4: Tendência para os parâmetros fósforo total e nitrogênio amoniacal total na bacia do Paraíba do Sul 
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Guarenghi (2014) avaliou a tendência da qualidade das águas das regiões de Jaú, Pontal e Ribeirão Preto (SP) 

através do teste de Mann Kendall. Detectou em suas análises aumento de tendência para o nitrogênio amoniacal 

total e afirma que o crescimento populacional e as mudanças do uso da terra foram assumidos como os principais 

fatores de influência sobre os parâmetros de qualidade das águas.  

CONCLUSÕES 

O aumento gradativo acerca do uso de recursos hídricos, tanto em quantidade quanto em qualidade, tem 

potencializado o surgimento de áreas de conflito entre os usuários no que se refere à sua distribuição e utilização. 

Vários usos da água na bacia do Paraíba do Sul se destacam como irrigação, uso industrial, abastecimento 

público, produção de energia e diluição de esgotos, sendo o último considerado o uso menos nobre da água, onde 

não existe nenhuma exigência necessária em termos qualitativos e é o principal problema de poluição da bacia 

estudada. A porção mineira da bacia do rio Paraíba do Sul recebe praticamente todos os esgotos gerados pelos 

municípios abrangidos pelo seu curso, e não apresentam qualquer forma de tratamento dos mesmos. O baixo 

índice de tratamento de esgotos expõe os habitantes aos agentes de doenças de veiculação hídrica, evidenciando 

a importância de se realizar investimentos quanto aos sistemas de coleta, transporte, tratamento e disposição 

adequada dos efluentes domésticos gerados. 

Vários planos visando planejamento e uso dos recursos hídricos foram definidos, sendo a primeira medida a 

criação do Comitê Executivo de Estudos Integrados da Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul (CEEIVAP), 

no final da década de 1970, que tem como objetivo sugerir medidas para a efetiva recuperação e proteção dos 

recursos naturais, conciliando com o desenvolvimento econômico e a saúde da população. Entretanto, não houve 

suficiente apoio político para, de fato, implementar as medidas propostas.Vários ainda são os desafios a serem 

enfrentados, pois existe uma necessidade crescente de se implantar uma gestão integrada e sustentável que 

considere os aspectos físicos, econômicos e culturais existente dentro de um sistema.  

Após análise dos dados deste trabalho, fica clara a necessidade de planejamento e implantação de planos a 

nível municipal e estadual que visem o tratamento de esgotos antes do lançamento nos cursos d'água evitando 

níveis altos de coliformes termotolerantes, principalmente. Além disso, medidas de conservação devem ser 

adotadas no sentido de impedir que fertilizantes jogados em cultivos alcancem cursos d'água levando a 

problemas como eutrofização.   
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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. 



 

4 

 

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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Resumo 

Este trabalho tem como objetivo calcular o Índice de Estado Trófico (IET) da água no Lago de Javary, 

localizado no município de Miguel Pereira – RJ. Foram determinados cinco pontos de amostragem (P1 a P5) ao 

longo do Lago levando em consideração sua extensão e para compreender a distribuição espacial e temporal dos 

parâmetros fósforo total e clorofila a. Os valores de fósforo total mostraram-se mais elevados nos pontos P1 e 

P2, correspondendo aos valores de 0,115 e 0,112 mg L
-1

, respectivamente. Para a concentração de clorofila a, os 

pontos P1, P2 e P4 apresentaram os valores mais elevados, correspondendo a 85,5; 112,3 e 109,6 µg L
-1

, 

respectivamente. Os valores de IET mais elevados foram obtidos para o ponto P1, P2 e P4, correspondendo aos 

valores de 65,9; 66,5 e 64,6, respectivamente. Os resultados mostraram que o Lago de Javary possui um nível de 

trofia entre Mesotrófico e Supereutrófico, com possíveis implicações sobre a qualidade da água e os seus usos 

múltiplos. 

 

1. Introdução 

 

O processo de antropização nas bacias hidrográficas a partir do aumento das atividades humanas tem se 

tornado cada vez mais impactante em relação à qualidade das águas. O uso do solo é um importante fator que 

contribui para a degradação e acelera o processo de eutrofização de rios, lagos e reservatórios. Deste modo, a 

deterioração da qualidade da água pode ser resultado dos fatores naturais de uma bacia hidrográfica, dos 

diferentes usos da terra e da pressão antrópica sobre os ambientes aquáticos (Nogueira et al., 2015). 

Para avaliar a eutrofização é necessário monitorar a qualidade da água, principalmente as concentrações dos 

nutrientes nitrogênio e fósforo, além de estimar a concentração de biomassa, representada pela concentração de 

fitoplâncton. Visando cumprir estes objetivos, além do monitoramento das concentrações de nutrientes e de 

biomassa, foram desenvolvidos índices que relacionam o estado de eutrofização com as concentrações desses 

elementos (Bem et al., 2013). 

A mensuração da eutrofização de ambientes aquáticos pode ser feita através da determinação do Índice do 

Estado Trófico (IET), que consiste na avaliação do grau de trofia do ambiente aquático. O IET avalia a qualidade 

da água quanto ao enriquecimento por nutrientes e seu efeito relacionado ao crescimento excessivo das algas ou 

ao aumento da infestação de macrófitas aquáticas, buscando resumir as variáveis analisadas a um número, que 



 

2  

 

possibilite analisar a evolução do ambiente no tempo e no espaço, facilitando a interpretação de extensas listas 

de variáveis e indicadores (Gastaldini e Souza, 1994; ANA, 2018). 

O IET foi desenvolvido com o objetivo de tornar mais clara a comunicação de estudos envolvendo a 

eutrofização e a classificação de corpos aquáticos. Por meio da análise de dados coletados em lagos de regiões 

temperadas, foi estabelecido um índice que utiliza valores de clorofila a, disco de Secchi e fósforo total (Carlson, 

1977). 

No Brasil, Toledo et al. (1983) realizaram estudos para adequar, a ambientes subtropicais, as equações 

desenvolvidas por Carlson (1977). Esta adaptação foi considerada necessária para reduzir distorções nos valores 

de classificação, uma vez que, por exemplo, as condições climáticas são diferentes daquelas das regiões de clima 

temperado. Desde a realização dos estudos de Toledo et al. (1983), a Companhia de Tecnologia de Saneamento 

Ambiental (CETESB) tem aplicado este índice para a determinação do estado de eutrofização de ambientes 

lênticos no Estado de São Paulo. Entretanto, uma vez que as características dos corpos aquáticos variam no 

tempo e no espaço em função do uso e ocupação do solo, há a necessidade de alterações em alguns métodos de 

avaliação para que continuem a representar a realidade. Em função disso, Toledo (1990) alterou IET inserindo 

outras categorias de trofia. 

A última alteração do IET para ambientes subtropicais foi realizada por Lamparelli (2004). Esta alteração foi 

realizada com o objetivo de melhor avaliar o grau de trofia de ambientes lênticos, além de propor equações para 

determinar o IET para ambientes lóticos. Para a determinação do IET foi utilizada a metodologia definida por 

Lamparelli (2004), cujo resultado é composto pelo Índice do Estado Trófico para o fósforo – IET (PT) e o Índice 

do Estado Trófico para a clorofila a – IET (Cla). As Equações 1 e 2 foram utilizadas para o cálculo do IET, no 

qual PT = concentração de fósforo total medida (μg L
-1

) e Cla = concentração de clorofila a (μg L
-1

). 

               
                    

   
                                      equação (1) 

              
                   

   
            equação (2) 

Para a determinação do IET, os resultados correspondentes ao fósforo total - IET (PT), devem ser entendidos 

como uma medida do potencial de eutrofização, pois este nutriente atua como o agente causador do processo. A 

avaliação correspondente à clorofila a - IET (Cla), por sua vez, deve ser considerada como uma medida da 

resposta do corpo hídrico ao agente causador, indicando de forma adequada o nível de crescimento de algas no 

corpo aquático. Devido à possibilidade de diferentes classificações, para a análise dos dois parâmetros, deve ser 

calculado o IET Médio, que é calculado pela média aritmética entre os resultados do IET (PT) e IET (Cla) 

conforme a Equação 3. 

     
                

 
                                                                                     equação (3) 

Deve-se considerar que em um corpo hídrico, no qual o processo de eutrofização encontra-se plenamente 

estabelecido, o estado trófico determinado pelo índice da clorofila a coincidirá com o estado trófico determinado 

pelo índice do fósforo. Já nos corpos hídricos em que o processo esteja limitado por fatores ambientais, como a 

temperatura da água ou a baixa transparência, o índice relativo à clorofila a irá refletir este fato, resultando em 

um estado trófico em um nível inferior àquele determinado pelo índice do fósforo. Os valores do IET são 

classificados segundo classes de estado tróficos, apresentadas na Tabela 1, juntamente com suas características.  
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Tabela 1: Classificação do Estado Trófico (Cetesb, 2017). 

Estado Trófico Critério Fósforo Total (µg L-1) Clorofila a (µg L-1) 

Ultraoligotrófico IET ≤ 47 PT ≤ 8 Cla ≤ 1,17 

Oligotrófico 47 < IET ≤ 52 8 < PT ≤ 19 1,17 < Cla ≤ 3,24 

Mesotrófico 52 < IET ≤ 59 19 < PT ≤ 52 3,24 < Cla ≤ 11,03 

Eutrófico 59 < IET ≤ 63 52 < PT ≤ 120 11,03 < Cla ≤ 30,55 

Supereutrófico 63 < IET ≤ 67 120 < PT ≤ 233 30,55 < Cla ≤ 69,05 

Hipereutrófico IET > 67 PT ≤ 8 Cla > 69,05 

 

2. Objetivo 

 O presente estudo teve por objetivo determinar os teores de fósforo total (PT) e clorofila a (Cla) no 

Lago Javary e determinar o nível de eutrofização deste ambiente a partir da aplicação do Índice de Estado 

Trófico (IET). 

 

3. Materiais e métodos 

3.1 Área de estudo 

O Lago de Javary está localizado no município de Miguel Pereira/RJ (Figura 1(A)), inserido na Bacia 

Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul, Região Hidrográfica do Médio Paraíba do Sul e mais precisamente na Micro 

Bacia do Rio Santana que compreende cerca de 320 km², sendo delimitada pelas Serras do Pau Ferro, Serra de 

Miguel Pereira, Serra de Cruz das Almas, Serra do Couto e Serra das Bandeiras. Abrange os municípios de 

Engenheiro Paulo de Frotin, Japeri e Paracambi na parte baixa e na parte alta Miguel Pereira, Petrópolis e um 

pequeno trecho em Nova Iguaçu. O Rio Santana nasce na Serra do Couto, a 1.200 m de altitude, e percorre cerca 

de 50 km até o encontro com o Ribeirão das Lajes, na cota de 30 m, onde dá origem ao Guandu (Agevap, 2014).  

Para a determinação do IET no Lago de Javary, foram escolhidos cinco pontos de amostragem ao longo de 

sua extensão, buscando abranger uma distribuição espacial dos parâmetros analisados. A Tabela 2 mostra as 

coordenadas geográficas dos pontos de amostragem. A amostragem foi realizada em 05/06/2017. Para cada 

ponto amostral foram realizadas coletas de amostras de água a 30 cm de profundidade, a partir da superfície. 

Todas as amostras foram condicionadas em frascos plásticos de 1,5 L, armazenados em caixa de isopor com gelo 

a temperatura aproximada de 4 ºC. As análises foram realizadas no Laboratório de Ciências Ambientais da 

Universidade Severino Sombra no prazo de 24h.  

 

Tabela 2: Coordenadas geográficas dos pontos de amostragem no Lago Javary – Miguel Pereira/RJ. 

 

 

 

Pontos de Amostragem Coordenadas 

P1 22º28’21.7”S 43º29’41.1”O 

P2 22º28’23.2”S 43º29’36.1”W 

P3 22º28’13.6”S 43º29’28.8”W 

P4 22º28’08.4”S 43º29’30.0”W 

P5 22º28’06.4”S 43º29’39.3”W 
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A Figura 1(C) mostra a disposição dos pontos de coleta, o ponto 1 (P1) está localizado na margem esquerda 

do lago, ao lado de uma área residencial e próximo ao local onde desemborca o Córrego Piraquá e o Rio do 

Saco, o ponto 2 (P2) está localizado na margem direita do lago onde desemborca o Córrego Passatempo e se 

encontra a maior área residencial, próximo a RJ 125 onde se encontram algumas residências, o ponto 3 (P3) está 

localizado na margem direita do lago próximo ao Hotel Fazenda Javary , o ponto 4 (P4) está localizado na 

margem direita do lago, próximo a saída para uma ETE, este ponto possui grande movimentação pois é onde se 

encontram os pedalinhos, que servem de atrativo turístico e o ponto 5 (P5) está localizado na margem esquerda 

do lago, onde desemborca o Córrego do Barão de Javary e apesar de ser um local residencial não possui grande 

movimentação.  

 

Figura 1:  Localização do Lago de Javary na Bacia do Rio Paraíba do Sul. (A) Bacia do Rio Paraíba do Sul; (B) 

ampliação da Bacia do Rio Paraíba do Sul com destaque para o Lago de Javary e sua localização na bacia; (C) 

distribuição dos pontos amostrais no Lago de Javary. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2 Metodologias 

3.2.1 Determinação de Fósforo Total 

A determinação do teor de fósforo foi realizada por espectrofotometria, baseada no Método 4500 P E 

(APHA, 2005).  Para a calibração do espectrofotômetro (FEMTO 800 XI) preparou-se uma solução-padrão 

estoque de dihidrogenofosfato de potássio anidro (KH2PO4) na concentração de 10,0 mg P-PO4
3-

/L. A partir da 

solução estoque foram feitas as diluições para a construção da curva de calibração, com pontos nas 

concentrações de 0,05; 0,1; 0,2; 0,3; 0,4; 0,5 mg P-PO4
3-

/L. Para realização das leituras de fósforo tanto na curva 

de calibração quanto nas amostras foi necessário a utilização do reagente combinado para formar o composto 

Lago Javary 

(C) 

(A) 

(B) 
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azul de molibdênio. O reagente combinado foi preparado adicionando 60 mL de ácido sulfúrico (H2SO4) 5N, 20 

mL de tartarato de antimônio e potássio (C4H4K2O12Sb2.3H2O) 2,743 g L
-1

, 20 mL de molibdato de amônia 

((NH4)6Mo7O
24

.4H2O) 40 g L
-1

 e 0,7g de ácido ascórbico (C6H8O6). Para determinação do fósforo total foi 

utilizado 100 mL de cada amostra de água bruta, sem filtração, com 1,0 mL de uma mistura de ácidos (30 mL de 

H2SO4 P.A. e 0,4 mL de HNO3 P.A. acrescido de 66 mL de água destilada), submetidos em seguida ao processo 

de digestão a 100 ºC durante 2 h. Após a digestão foram acrescentadas 4 gotas de fenolftaleína e procedida a 

titulação com hidróxido de sódio 5N até pH 7,0. Em seguida, foram acrescentados 8 mL de reagente combinado, 

sendo posteriormente submetida a leitura de absorbância em espectrofotômetro no comprimento de onda de 880 

nm. 

Figura 2:  Curva de calibração obtida para a determinação do teor de fósforo total. 

 

3.2.2 Determinação de Clorofila a 

Para a determinação da clorofila a foi utilizado o Método 10200 H (APHA, 2005). Amostras de cada ponto 

coletado contendo 0,2 L foram filtradas com filtros de acetato de celulose com 0,47 µm de tamanho de poro. 

Após este procedimento, os filtros com particulado foram postos em tubos falcon contendo 10 mL de acetona 

(C3H6O) 90% e envolvidos posteriormente com papel laminado. Os tubos permaneceram em repouso por 12 h à 

4 ºC. Após este tempo, os tubos foram centrifugados por 30 minutos à 2000 rpm. O sobrenadante foi recolhido e 

as medidas de absorbância foram realizadas em espectrofotômetro nos comprimentos de onda de 664 e 750 nm. 

Para a correção do cálculo da concentração de clorofila a foi necessário acidificar o sobrenadante com 3 gotas de 

ácido clorídrico (HCl) 0,1 N para a medida da concentração de feofitina a. Após 5 minutos de repouso, a leitura 

da absorbância foi realizada em 665 e 750 nm. Para os cálculos foram utilizadas as equações 4, 5 e 6, 

apresentadas abaixo. 

 

                         equação (4) 

                         equação (5) 

             
                     

    
      equação (6) 

 

Onde: D664c = medida obtida a 664 nm; D665c = medida obtida a 665nm; D750 = medida obtida a 750 nm; Va 

= Volume da amostra filtrada (L); Ve = Volume de acetona 90% usada para extração (mL); L = Caminho óptico 

da cubeta espectrofotométrica usada (cm). 

 

 

y = 0,6449x + 0,0469 
R² = 0,9964 
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Concentração P-PO4 (mg L-1) 



 

6  

 

4. Resultados e discussão 

 

4.1 Fósforo Total (PT)  

 

A Figura 3 mostra as concentrações de PT encontradas para os cinco pontos de amostragem ao longo do 

Lago de Javary. Os pontos P1 e P2 apresentaram as concentrações maiores, de respectivamente 0,115 e 0,112 mg 

L
-1

. Estes pontos estão localizados próximos a um córrego e a um rio subterrâneo (Córrego Futurista e Rio do 

Saco) que alimentam o lago em uma das extremidades. Nos pontos P3, P4 e P5 foram obtidas concentrações de 

0,0621; 0,0622 e 0,0327 mg L
-1

, respectivamente. O ponto P3 localiza-se próximo a garganta do Lago Javary e 

os pontos P4 e P5 na extremidade oposta do lago, próximos a saída. Os pontos P1, P2, P3 e P4, apresentaram 

concentrações de PT acima dos valores máximos permissíveis (VMP’s) para ambientes lênticos de corpos 

d’água classe 1, 2 e 3, segundo a Resolução Conama 357 de 2005, que correspondem a 0,02; 0,03 e 0,05 mg L
-1

, 

respectivamente (Brasil, 2005). O ponto P5, encontra-se com valor acima do estabelecido para classe 1 e 2 e 

abaixo do valor máximo permissível para classe 3. 

Figura 3: Valores de concentração de fósforo total obtidos nos pontos de amostragem para o Lago de Javary. 

 

Este comportamento de variabilidade espacial da concentração de PT no Lago de Javary pode estar associado 

às variações na velocidade de escoamento da água, largura e profundidade. Na entrada do lago (pontos P1 e P2) 

pode estar havendo um aporte maior devido aos córregos que o alimentam, ou seja, ambiente mais próximo ao 

lótico. Já na saída (pontos P4 e P5), por se tratar de um local com velocidade de escoamento da água mais 

reduzida, possuir distância entre as margens superiores à da entrada do lago e concentração de sólidos em 

suspensão menor que o início, pode estar mais próximo ao comportamento de ambiente lêntico. Outro aspecto a 

ser considerado é a profundidade. Esta é diretamente relacionada à disponibilidade de radiação sobre a lâmina 

d’água, podendo favorecer o crescimento e acúmulo de biomassa fitoplanctônica que, por sua vez, pode 

aumentar a fixação de fósforo nestes locais.  

Cordeiro-Netto e Dutra-Fillho (1981) encontraram uma concentração de fosfato total de 0,08 mg L
-1

 no lago 

Paranoá e concluíram que os efluentes das estações de tratamento de esgotos lançados no lago Paranoá são as 

principais fontes de fosfato antrópico para este ecossistema. Embora a concentração de PT encontrado em P4 

esteja acima dos VMP’s, de acordo com a Resolução Conama 357, não é possível afirmar que a ETE instalada a 

margem do Lago de Javary seja uma fonte de contribuição para a elevação dos teores de PT em suas águas. 

No ponto P1 existe um grande aporte de esgoto proveniente principalmente do Rio do Saco que corta o 

distrito de Governador Portela, onde parte da população ribeira não possui nenhum tipo de tratamento do esgoto 

e o mesmo tem despejo “in natura”. Além disso, há a contribuição vinda de atividade hoteleira próximo a 

margem do rio. O córrego Futurista possui uma contribuição um pouco menor de esgoto devido as condições de 

saneamento do bairro, porém, ao se juntarem na entrada do lago, acabam se tornando potencialmente ricos em 

fósforo, o que justifica a grande quantidade de macrófitas flutuantes, além de ser de baixa profundidade. 

O ponto P2 recebe as águas do córrego Passatempo que corta um grande bairro residencial, e ao longo do 

curso, existe atividade de criação de cavalos, o que pode ocasionar um maior aporte de matéria orgânica no curso 

d’água. Por P2 estar localizado próximo à RJ 125, onde existe intensa atividade de veículos, permite apontar 

para a possibilidade da ocorrência de escoamento superficial, com a lixiviação de material particulado para 

0 

0,02 

0,04 

0,06 

0,08 

0,1 

0,12 

P1 P2 P3 P4 P5 

F
ó
sf

o
ro

 T
o
ta

l 
(m

g
 L

-1
) 

Ponto 



 

7  

 

dentro do lago durante períodos chuvosos. Próximo a entrada do corpo hídrico existe uma grande quantidade de 

macrófitas flutuantes e sua profundidade é razoavelmente baixa. 

O ponto P3 está localizado na parte central do lago, onde não possui tantas residências em relação aos outros 

pontos, porém, está localizado próximo à RJ 125 e ao Hotel Fazenda Javary. Apesar de ser uma área que não 

recebe nenhum corpo hídrico apresentou 0,062 mg L
-1

 de fosforo total, acima dos permitidos pela Resolução 

Conama 357, acredita-se que esse valor resulta das grandes concentrações vindas do ponto P1 e P2, já que o 

ponto P3 estaria mais próximo a área de saída do lago e por estar próximo de área com grande atividade de 

veículos e atividades provenientes do hotel. Este ponto não possui presença de macrófitas em seu entorno e 

possui profundidade maior em relação aos outros. 

  

4.2 Clorofila a (Cla) 

 

A clorofila a é o pigmento fotossintético presente em todos os organismos fitoplanctônicos sejam 

eucarióticos (algas) ou procarióticos (cianobactérias) sendo utilizado como parâmetro de avaliação de biomassa 

algal em diferentes estudos (Kuroda et al. 2005). De acordo com Henry e Simão (1990) a produtividade primária 

pode ser expressa indiretamente através da concentração da clorofila a e esta é controlada pela ação de fatores 

como luz subaquática e nutrientes. 

A Figura 4 mostra os resultados do parâmetro clorofila a, espacialmente através dos cinco pontos de 

amostragem. As concentrações de Cla encontrada para os pontos P1, P2 e P4 (85,5; 112,3 e 109,6 µg L
-1

) estão 

acima dos valores máximos permissíveis para corpos d’água enquadrados como classe 1, 2 e 3 de acordo com a 

Resolução Conama 357 (Brasil, 2005) que correspondem aos valores de 10, 30 e 60 μg L
-1

, respectivamente. 

Somente nos pontos P3 e P5 (1,3 e 6,7 µg L
-1

) as concentrações de clorofila a estão abaixo dos valores máximos 

permissíveis para as classes de corpos d’água segundo a Resolução Conama 357 de 2005. 

Figura 4: Valores de concentração de clorofila a obtidos nos pontos de amostragem para o Lago de Javary. 

 

Segundo Esteves (2011), o aumento na concentração de fosfato tem efeitos diretos sobre a densidade de 

organismos fitoplanctônicos e, consequentemente, sobre a produção primária do sistema. Nos pontos P1 e P2, 

onde foram observados os valores mais elevados de Cla, foram os que apresentaram as concentrações mais 

elevadas de PT. O ponto P4, apesar do valor de Cla encontrar-se bem próximo aos pontos P1 e P2, a 

concentração de PT é quase a metade dos valores observados nos pontos P1 e P2. 

Nogueira et al. (2015) observaram valores de clorofila a acima do permitido para corpos d’água classe 1 e 2 

para o reservatório da Usina Hidroelétrica (UHE) Foz do Rio Claro e concluíram que estes valores elevados 

estariam associados a grande quantidade de matéria orgânica em decomposição no reservatório, ao lançamento 

de efluentes da área urbana do distrito de Itaguaçu e ao fósforo total proveniente de áreas agrícolas na bacia.  

Segundo Von Sperling (2005) reservatórios situados próximos a centros urbanos ou em áreas agrícolas 

comumente se verifica uma progressiva acumulação de plantas aquáticas. Nos pontos P1 e P2 pode-se observar 

uma maior concentração de macrófitas aquáticas e algas na região litorânea do que nos demais pontos. Segundo 
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Esteves (2011), este é um comportamento de lagos em adiantado estágio de eutrofização artificial, onde as 

macrófitas e as algas filamentosas reduzem a penetração da luz na água. 

 

4.3 Índice de Estado Trófico do Lago de Javary 

 

Na Figura 5 pode-se verificar os valores de índice de estado trófico para o fósforo total – IET (PT), clorofila 

a – IET (Cla) e IET que corresponde à média aritmética dos IET’s. Os valores de IET (PT) obtidos nos pontos 

P1 e P2 foram os mais elevados, correspondendo aos valores de 63,2 e 63, respectivamente. Nos pontos P3, P4 e 

P5 os valores de IET (PT) foram um pouco menores, correspondendo aos valores de 59,48; 59,49 e 55,6, 

respectivamente. Os valores de IET (Cla) obtidos nos pontos P1, P2 e P4 foram os mais elevados, 

correspondendo aos valores de 68,5; 69,9 e 69,8, respectivamente. Nos pontos P3 e P5 foram obtidos os valores 

de 48,1 e 56,0, respectivamente. 

Sendo assim, os valores de IET mais elevados foram obtidos para o ponto P1, P2 e P4, correspondendo aos 

valores de 65,9; 66,5 e 64,6, respectivamente. Estes valores mais elevados nos pontos P1 e P2 podem estar 

associados a um aporte maior de nutrientes advindos do córrego Piraquá e do Rio do Saco, localizados próximos 

aos pontos. Nogueira et al. (2012) avaliando o IET no lago da UHE de Caçu em Goiás observaram que próximo 

aos córregos Caçu e Ribeirão dos Paula o IET foi maior, justificando que estes eram responsáveis pela maior 

entrada de nutrientes no lago, além de uma grande concentração de vegetação na margem destes, que no período 

seco entram em decomposição e são carreadas para dentro do lago, aumentando a concentração da matéria 

orgânica, e possivelmente colaborando para a mudança no estado trófico nestes pontos. Já o ponto P4 pode estar 

associado ao fato de ser o ponto de saída do lago, o local que se recebe todo o aporte do lago, o que justifica os 

altos índices de fosforo total e clorofila a e a quantidade considerável de algas macrófitas presente. 

 

Figura 5: Índice de estado trófico para fósforo total (PT), clorofila a (Cla) e médio (IET). 

 

Segundo a classificação dos níveis de trofia os pontos P1, P2 e P4 podem ser considerados como 

supereutrófico, ou seja, apresentam características como alta produtividade em relação às condições naturais, 

baixa transparência, afetados por atividades antrópicas, ocorrências frequentes de alterações indesejáveis na 

qualidade da água como episódios de florações de algas e interferências nos seus usos múltiplos. Nos pontos P3 

e P5 foram obtidos os valores de IET mais baixos entre os pontos, correspondendo aos valores de 53,8 e 55,8, 

respectivamente. Sendo assim, os pontos P3 e P5 podem ser considerados como mesotróficos, ou seja, 

apresentam produtividade intermediária, com possíveis implicações sobre a qualidade da água, mas em níveis 

aceitáveis, na maioria dos casos (Lamparelli, 2004). 

Segundo Agevap (2015), a qualidade das águas da Região Hidrográfica do Médio Paraíba do Sul, onde está 

localizado o Lago de Javary, situa-se entre ruim e boa. Em resumo, estes dados corroboram com a situação da 

maioria dos corpos hídricos localizados ao redor de centros urbanos, ou seja, comprometidos quali e 
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quantitativamente, principalmente no que se refere a qualidade da água, o que pode indicar carência nos sistemas 

de esgotamento sanitário dos municípios da região hidrográfica. Segundo SNIS (2018), o município de Miguel 

Pereira-RJ possui uma população atendida com esgotamento sanitário de 11300 hab., isto significa que somente 

27,6% dos esgotos gerados são coletados e supostamente tratados.  

 

5. Conclusões 

Os pontos P1, P2 e P4 de acordo com o resultado do IET foram classificados como Supertróficos, sugere-se 

que os pontos P1 e P2 são os locais onde recebem a maior carga de matéria orgânica provenientes do lançamento 

de esgoto sanitário, já o ponto P4 apresentou um nível mais elevado de IET provavelmente por estar localizado 

na saída do lago, concentrando a carga total de matéria orgânica.   

Os pontos P3 e P5 apresentaram valor de IET menor que os pontos acima citados, sendo classificado como 

Mesotrófico, pois o ponto P3 está situado na garganta do lago, onde não recebe nenhum corpo hídrico ou 

qualquer tipo de carga orgânica direta, já o ponto P5 apesar de receber um córrego possui o valor de IET menor 

do que os outros pontos que recebem córregos, devido as prováveis condições do córrego Barão de Javary, que 

encontra-se em condição menos degradante que os outros demais córregos.  
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1. INTRODUÇÃO 

As políticas no setor de abastecimento de água têm buscado o equilíbrio entre oferta e demanda através da 

gestão pela oferta, ou seja, a demanda possui valores constantes ou gradativamente crescentes, e buscam-se outros 

mananciais para exploração, ampliação dos sistemas de abastecimento de água, etc. a fim de adequar a oferta 

(GONÇALVES et al., 2009). Miranda (2002) afirma que a cultura do aumento da oferta, conjuntamente com 

outros fatores, tais como investimentos escassos e falta de desenvolvimento tecnológico nas redes de distribuição 

e nas operações, a ampliação da carga e extensão das redes não previstas em projetos, dentre outros fatores, 

propiciaram crescimento das perdas de água nos sistemas de abastecimento de água.   

No Brasil, em 2016, a média das perdas de água nos sistemas públicos de abastecimento de água foi de 

aproximadamente 38,1% do volume total produzido, sendo que para Região Sudeste foi de 34,7% e de 36,1% 

considerando-se somente o estado de São Paulo (BRASIL, 2018). O Plano Nacional de Saneamento Básico 

(BRASIL, 2013) prevê metas para o índice de perdas a nível nacional de 36%, em 2018; de 34%, em 2023; e 31%, 

em 2033. Já para a Região Sudeste a meta para 2018 é de 33%, e é prevista redução de 2% até 2023 e de 9% entre 

2023 e 2033, para alcançar valores de 32% e 29%, respectivamente. 

Além do combate sistemático de perdas, os sistemas de abastecimento de água requerem ações para a 

eliminação do desperdício de água e o uso adequado de energia elétrica (PEREIRA, 2014). A seguir serão 

abordados os conceitos de perdas de água, os indicadores utilizados para estudo das perdas de água, bem como da 

energia desperdiçada associada às perdas de água.  

 

PERDAS NA DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA 

Segundo Gonçalves et al. (2009, p. 42), perda “é a quantidade de água prevista para a realização de um ou 

mais usos, mas que não é utilizada devido a deficiências técnicas, operacionais, econômicas ou de outro tipo”. A 

International Water Association (IWA), classifica as perdas de água em reais, sendo os vazamentos no sistema de 

abastecimento e função das características das tubulações, práticas operacionais e níveis de tecnologia; e aparentes, 

que incluem as parcelas de água que não são contabilizadas em função dos erros comerciais e gerenciais, das 

fraudes pelas ligações clandestinas e dos erros de medição nos hidrômetros, entre outros (ABES, 2015). 

As perdas de água em sistemas de abastecimento de água devem-se, então, tanto aos aspectos técnicos e físicos, 

relacionados à infraestrutura (idade do sistema, material das tubulações, qualidade dos medidores), como aqueles 

associados ao gerenciamento (GONÇALVES et al., 2009). O controle das perdas de água apresenta limites 

econômico e técnico: o limite econômico representa o limiar entre os custos para a execução das ações de combate 

às perdas e os custos de exploração e distribuição da água, e o limite técnico é delimitado pelas tecnologias 

disponíveis (ABES, 2015). Trata-se, portanto, de uma análise de custo e benefício exclusivamente econômica, 

desconsiderando-se os custos socioambientais de perdas de água, bem como os benefícios socioambientais devido 

à sua redução.  

Os indicadores de perdas de água apresentam-se como instrumentos para o diagnóstico de sistemas de 

abastecimento de água, sejam isolados ou entre sistemas diversos (GONÇALVES et al., 2009). Segundo o 

Programa Nacional de Combate ao Desperdício de Água (BRASIL, 2003) os indicadores de perdas de água, em 

nível básico de desempenho, são: 

• índice de perdas na distribuição: relação entre volume consumido e ofertado, em percentual;  
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• índice de perdas de faturamento: relaciona volumes disponibilizado e faturado; 

• índice linear bruto de perdas: relaciona volumes de perdas de água com a extensão da rede; 

• índice de perdas por ligação: relaciona volumes de perdas de água e a quantidade de ligações de água. 

Autores têm apontado que os indicadores de perdas de água em percentual não são adequados para avaliar o 

desempenho do sistema de distribuição por serem sensíveis quanto a variação de consumo e da intermitência 

(MIRANDA, 2002; GONÇALVES et al., 2009). Como alternativa, apontam a utilização complementar de outros 

indicadores de perdas (MIRANDA, 2002; GONÇALVES et al., 2009) e de indicadores que possibilitem a 

compreensão das condições operacionais dos sistemas, tais como macro e micromedição, consumo médio, ligações 

inativas, dentre outros (MIRANDA e KOIDE, 2003).Com os avanços nas discussões acerca dos indicadores de 

perdas, o índice mais amplamente aceito pela comunidade científica tem sido o Índice de Vazamentos da 

Infraestrutura proposto por Lambert et al. (1999), que estabelece as perdas reais anuais inevitáveis para o valor 

mínimo tecnicamente viável dada uma certa pressão de operação do sistema.  

No Brasil, a fonte oficial de dados de indicadores de perdas de água é o Sistema Nacional de Informações sobre 

Saneamento – SNIS. O SNIS é um banco de dados do setor de saneamento, criado em 1996 a nível federal, 

vinculado à Secretaria Nacional de Saneamento Ambiental - SNSA do Ministério das Cidades, com informações 

e indicadores de caráter operacional, gerencial, financeiro e de qualidade sobre a prestação de serviços de 

abastecimento de água e esgotamento sanitário e de manejo de resíduos sólidos urbanos. Os indicadores de perdas 

de água apresentados no SNIS são os básicos apresentados pelo Programa Nacional de Combate ao Desperdício 

de Água (BRASIL, 2003). Já o Índice de Vazamentos de Infraestrutura não é passível de ser obtido com base nos 

dados do SNIS pela inexistência de dados de pressão de operação do sistema. Sendo assim, para a presente pesquisa 

considerou-se os índices de perdas apresentados no SNIS conjuntamente com os indicadores complementares 

propostos por Miranda e Koide (2003). 

 

PERDAS DE ÁGUA E ENERGIA NOS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO 

As perdas de água nos sistemas de abastecimento de água acarretam em prejuízos financeiros e operacionais 

devido a utilização de energia, produtos químicos, etc. (GONÇALVES et al., 2009; VICENTINI, 2012; 

MESQUITA et al., 2007 apud PEREIRA e CONDURÚ, 2014). A energia utilizada para o transporte do volume 

perdido de água é considerada como energia desperdiçada (PEREIRA e CONDURÚ, 2014). Estima-se que, 

associado ao volume de água perdido, o desperdício de energia necessária para o transporte de água é de 0,6kWh/ 

m³ de água produzida, mas depende do tipo de sistema de abastecimento (TSUTYIA, 2001).  

De acordo com dados do Sistema Nacional de Informações sobre o Saneamento (SNIS), no ano de 2016 o 

consumo total de energia elétrica dos prestadores de serviços do setor de saneamento na Região Sudeste 

aproximou-se de 3.712 GWh por ano, representando em média 15,3% das despesas de exploração (BRASIL, 

2018). As despesas com energia elétrica devem-se a utilização de equipamentos eletromecânicos na operação das 

unidades, em prédios administrativos, iluminação de áreas internas e externas, equipamentos de monitoramento e 

controle, dentre outros. Os conjuntos motor e bomba das estações elevatórias de água são os principais 

responsáveis pelas despesas com energia elétrica, sendo responsável por cerca de 90% a 95% do total, mas varia 

em função da extensão da rede, da topografia da área de abrangência e outros fatores físicos (GONÇALVES et 

al., 2009). O Plano Nacional de Eficiência Energética (BRASIL, 2012) aponta um potencial de recuperação de 

energia elétrica devido a energia desperdiçada no setor de saneamento do Brasil de 4,705 TWh em 2007, sendo 

2,62 TWh (56%) pela redução de perdas reais de água (2,62 TWh). 

 

2. OBJETIVO 

O estudo apresentado objetivou avaliar as perdas de água nos sistemas de distribuição dos municípios paulistas 

da Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul, estimar as perdas de energia associada e valorar os custos ambientais 

incorridos devido às perdas de água e de energia.  

 

3. MATERIAIS E MÉTODOS 

A escolha da Bacia Hidrográfica como região de estudo deve-se ao fato de que, conforme Miranda (2002), os 

programas voltados para o controle de perdas de água em sistemas de abastecimento devem estar integrados a 



 

3  

 

gestão dos recursos hídricos na escala de bacia hidrográfica. Foram coletados indicadores relacionados às perdas 

de água no sistema de abastecimento de água, são eles: índice de perdas na distribuição em percentual, índice bruto 

de perdas lineares e índice de perdas por ligação. Os três indicadores de perdas existentes no SNIS foram utilizados 

para um maior embasamento na análise conforme recomendado por Miranda (2002) e Gonçalves et al. (2009). Os 

indicadores de perdas de água do SNIS são função do volume produzido e tratado importado, ou seja, corresponde 

ao valor medido ou estimado na saída da Estação de Tratamento de Água, considerando somente as perdas de água 

na fase de distribuição. Também foram levantados dados de consumo de energia a fim de avaliar a energia 

desperdiçada. Os indicadores do SNIS que foram utilizados na pesquisa estão apresentados na Tabela 1. 

Considerou-se para análise o período entre 2009 e 2013 para as perdas de água e o ano de 2013 como base para 

demais indicadores (SNIS, 2010 - 2014).  O período 2014-2016 não foi considerado devido crise hídrica que 

acarretou em alterações na gestão dos serviços de abastecimento de água que devem ser melhor explorados em 

estudos de enfrentamento conforme ANASAWA (2017).  

 

Tabela 1: Indicadores coletados do SNIS. 

 Sigla Descrição Unidade 

POPULAÇÃO 

 

 

 

ÁGUA 

 

 

 

REDE 

 

 

MEDIÇÃO 

 

 

 

PERDAS 

 

 

TARIFA 

 

 

ENERGIA 

 

 

AG001 

 

IN022 

AG006 

AG010 

AG018 

AG024 

 

AG002 

AG005 

 

IN010 

IN011 

 

IN049 

IN050 

IN051 

 

IN005 

 

AG028 

FN013 

ES028 

IN058 

População total atendida com abastecimento de água 

 

Consumo médio percapita de água 

Volume de água produzido 

Volume de água consumido 

Volume de água tratada importado 

Volume de serviço 

 

Quantidade de ligações ativas de água 

Extensão da rede de água 

 

Índice de micromedição relativo ao volume disponibilizado 

Índice de macromedição 

 

Índice de perdas na distribuição 

Índice bruto de perdas lineares 

Índice de perdas por ligação 

 

Tarifa média de água 

 

Consumo total de energia elétrica nos sistemas de água 

Despesa com energia elétrica 

Consumo total de energia elétrica nos sistemas de esgotos 

Índice de consumo de energia elétrica em sistemas de abastecimento de água 

hab. 

 

l/hab./dia 

1.000 m³/ano 

1.000 m³/ano 

1.000 m³/ano 

1.000 m³/ano 

 

ligações 

km 

 

% 

% 

 

% 

m³/dia/km 

l/dia/lig. 

 

R$ m-³ 

 

1.000 kWh/ano 

R$ ano-1 

1.000 kWh ano-1 

kWh/m³ 

 

ÁREA DE ESTUDO 

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, com comprimento aproximado de 1.100 km. A Bacia do Rio Paraíba do Sul 

integra a Região Hidrográfica do Atlântico Sudeste, englobando 183 municípios localizados nos Estados de Minas 

Gerais, Rio de Janeiro e São Paulo, sendo 39 localizados no último. A área total da Bacia é de 61.307 km², com 

13.934 km² localizados no Estado de São Paulo, totalizando 22,73% da área total (AGEVAP, 2014). 

Os municípios paulistas da Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul são: Aparecida, Arapeí, Areias, Arujá, 

Bananal, Caçapava, Cachoeira Paulista, Canas, Cruzeiro, Cunha, Guararema, Guaratinguetá, Guarulhos, Igaratá, 

Jacareí, Jambeiro, Lagoinha, Lavrinhas, Lorena, Monteiro Lobato, Natividade da Serra, Paraibuna, 

Pindamonhangaba, Piquete, Potim, Queluz, Redenção da Serra, Roseira, Santa Branca, Santa Isabel, São José do 

Barreiro, São José dos Campos, São Luís do Paraitinga, Silveiras, Taubaté e Tremembé. Os municípios de Arujá 

e Guarulhos foram desconsiderados por não utilizarem água da Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul, mas da 

Bacia do Alto Tietê. Para os municípios de Areias, Cunha, Potim e São Luís do Paraitinga não foram encontrados 

dados na série do SNIS. E, para os municípios Aparecida, Natividade da Serra, Santa Isabel e São José do Barreiro 

há ausência de dados em algum dos anos analisados. 
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VALORAÇÃO AMBIENTAL DAS PERDAS DE ÁGUA E DE ENERGIA DESPERDIÇADA 

Com base nos dados de perdas de água e consumo de energia do SNIS foi estimada a energia desperdiçada 

devido às perdas de água através da equação 2. O produto entre o volume de perdas de água (equação 1) e o índice 

de consumo de energia elétrica em sistemas de abastecimento de água resulta no valor aproximado de energia 

elétrica utilizada para o volume de água perdida, que denominaremos de energia desperdiçada (kWh por ano). 

Ressalta-se que a energia elétrica considerada no IN058 engloba todas as unidades que compõem os sistemas, 

desde as operacionais até as administrativas. Sendo assim, trata-se de uma estimativa preliminar considerando-se 

a limitação de dados da fonte utilizada.  

Volume de perdas de água [1.000 m³/ano] = AG006+AG018–AG010–AG024                                      equação (1) 

Energia desperdiçada [kWh/ano] = IN058 * Volume de perdas                                                               equação (2) 

Com intuito de valorar as perdas de água ocorridas na distribuição foram levantados os valores das tarifas de 

água de cada município do ano de 2013 (SNIS, 2014). Assim foi possível calcular os custos que seriam incorridos 

aos consumidores caso a água perdida fosse disponibilizada para consumo conforme equação 3. Essa técnica de 

valoração ambiental é classificada como “custos evitados” (MOTTA, 1997). O mesmo método foi utilizado para 

valoração ambiental da energia desperdiçada devido às perdas de água. Porém, foram calculados os custos de 

energia incorridos pelas prestadoras de serviços nos sistemas de água para volumes de água perdidos. Com base 

no SNIS (2014) e no volume de perdas de água, essa estimativa foi possível através da equação 4, com exceção de 

Paraibuna pela falta de dados quanto ao índice de consumo de energia elétrica em sistemas de abastecimento de 

água. 

𝐶𝑢𝑠𝑡𝑜𝑠 𝑒𝑣𝑖𝑡𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑑𝑒𝑣𝑖𝑑𝑜 𝑝𝑒𝑟𝑑𝑎𝑠 𝑑𝑒 á𝑔𝑢𝑎 [
𝑅$

𝑎𝑛𝑜
] =  𝐼𝑁005 𝑥 𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒 𝑑𝑒 𝑝𝑒𝑟𝑑𝑎𝑠 𝑑𝑒 á𝑔𝑢𝑎 (𝑒𝑞. 1)𝑥 1000       equação (3) 

𝐶𝑢𝑠𝑡𝑜𝑠 𝑒𝑣𝑖𝑡𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑑𝑒𝑣𝑖𝑑𝑜 𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖𝑎 𝑑𝑒𝑠𝑝𝑒𝑑𝑖ç𝑎𝑑𝑎 [
𝑅$

𝑎𝑛𝑜
] =

𝐹𝑁013

(𝐴𝐺028+𝐸𝑆028)
𝑥

𝐸𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖𝑎 𝑑𝑒𝑠𝑝𝑒𝑟𝑑𝑖ç𝑎𝑑𝑎 (𝑒𝑞.2)

1000
               equação (4)                           

 

4. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Analisando-se todos os municípios conjuntamente, a média dos índices de perdas de água apresentou uma 

redução ao longo dos cinco anos analisados, sendo que o índice de perdas na distribuição apresentou uma queda 

mais acentuada (-9%). Os valores da média dos índices de perdas de água estão apresentados na Figura 1. 

Comparando-se os valores de 2013 com a realidade brasileira, estes são inferiores às médias do Estado de SP 

(32,9%; 29,9 m³ dia-1 km-1; 324,3 L dia-1 lig-1), da Região Sudeste (32,6%, 29,8 m³ dia-1 km-1, 341,9 L dia-1 

lig-1) e do Brasil (36,7%, 27,7 m³ dia-1 km-1, 349,4 L dia-1 lig-1). A perda agregada anual de água na distribuição 

de água dos 26 municípios do Estado de Paulo da Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul analisados foi de 

68.938,02 m³ em 2013.  
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Figura 1:  Evolução dos índices de perdas. 

 

  

Na revisão da literatura foi destacada a questão da energia desperdiçada utilizada para distribuição do volume 

de água perdido (Gonçalves et al., 2009; Brasil, 2012; Vicentini, 2012; Mesquita et al., 2007 apud Pereira e 

Condurú, 2014). Somando-se as estimativas obtidas para os 26 municípios estudados, em 2013 a região 

desperdiçou 45 GWh.  

 

ANÁLISE DAS PERDAS DE ÁGUA NA DISTRIBUIÇÃO 

Na Figura 2 estão apresentados os dados de perdas de água na distribuição e consumo de água per capita; além 

das variações das perdas de água ao longo do tempo no período entre 2009 e 2013 estarem indicados pelos sinais 

“+” (aumento) e “-“ (redução), sendo o tamanho proporcional a essa variação. Os municípios em vermelho, que 

estão no círculo tracejado, apresentam valores baixos de macro e/ou micromedição. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

6  

 

Figura 2. Relação entre perdas de água na distribuição, consumo de água per capita e variação das perdas de água ao 

longo do tempo. 

 

 

Segundo Gonçalves (2009), índices superiores a 40% representam más condições do sistema, entre 40% e 25% 

condições intermediárias e menor do que 25%, sistema com bom gerenciamento de perdas. Observa-se que os 

municípios de Igaratá, Jacareí, Lavrinhas, Redenção da Serra e Taubaté apresentam maiores valores de perdas de 

água na distribuição, superiores a 40%, sendo que os dois últimos têm apresentado aumento entre os anos de 2009 

e 2013. Mas é importante ressaltar que os municípios de Igaratá, Lavrinhas e Redenção da Serra apresentam valores 

baixos de macro e/ou micromedição e, portanto, tratam-se de valores estimados e sujeitos a erros.  

Os municípios de Cachoeira Paulista, Monteiro Lobato, Caçapava, Canas, Cruzeiro, Bananal, Arapeí, Silveiras 

e Santa Branca apresentaram perdas de água na distribuição em 2013 inferiores a 25%; entretanto os dois últimos 

municípios têm apresentado aumento desse índice ao longo do tempo. Os demais municípios apresentaram perdas 

de água entre 25 e 40%, mas vale destacar que os municípios de Piquete, Pindamonhangaba, Roseira, São José 

dos Campos, Tremembé e Queluz têm apresentado aumento das perdas ao longo do tempo. 

Quanto ao consumo de água per capita, que apresenta relação com desperdício de água pelos usuários, os 

municípios de Canas, Santa Branco, Silveiras e Arapeí, apesar de apresentarem valores reduzidos de perdas de 

água na distribuição (inferiores a 25%), foram os municípios com maiores consumos de água por habitante, sendo 

superiores a 200L/dia. Ressalta-se que todos os municípios superam o valor de 110L/dia.hab conforme 

precozinado pela Oragnização das Nações Unidas apontado pelo Instituto TrataBrasil1 

 

CUSTOS DAS PERDAS DE ÁGUA E DE ENERGIA DOS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO 

Aplicando-se as tarifas médias de água nos volumes de perdas de água, estimou-se os custos evitados. 

Considerando-se todos os municípios analisados, os custos ambientais das perdas de água foi de R$159milhões 

em 2013. Na Tabela 6 os valores estão discriminados para cada município. Considerando-se as despesas e 

consumos de energia elétrica nos sistemas de água foram obtidos os custos devido a energia desperdiçada conforme 

cálculos apresentados anteriormente. Na Tabela 7 é possível visualizar que o custo estimado foi de 

aproximadamente de R$12 milhões em 2013. Ressalta-se que é uma estimativa preliminar já que os valores do 

                                                 
1 Disponível em:< http://www.tratabrasil.org.br/saneamento/principais-estatisticas-no-brasil>. Acesso em: 12 de abril de 2018. 

http://www.tratabrasil.org.br/saneamento/principais-estatisticas-no-brasil
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SNIS consideram tanto a energia utilizada nas unidades operacionais como administrativas. Mas segundo 

Gonçalves et al. (2009), os conjuntos motor e bomba das estações elevatórias de água são os principais 

responsáveis pelas despesas com energia elétrica, sendo responsável por cerca de 90% a 95% do total. 

 

Tabela 2: Custos evitados devido perdas de água e de energia desperdiçada. 

Município Volume de 

perdas de água  

[1.000 m³/ano] 

 Custo do 

volume de 

água perdida 

[R$1000/ano]  

Energia 

desperdiçada 

[MWh/ano] 

 Custos de energia 

devido as perdas 

[R$1000/ano]  

Custos evitados 

totais 

[R$1000/ano] 

Total Geral 68938,0 159294,8 45689,0197 11913,6 171208,42 

São José dos Campos 23241,2 55778,9 18128,1516 4666,1 60445,02 

Taubaté 12104,5 32682,1 3147,1648 1960,8 34642,91 

Guaratinguetá 9007,4 15132,4 4503,695 1100,3 16232,73 

Pindamonhangaba 5322,0 12932,4 3139,9564 806,9 13739,30 

Jacareí 3828,8 10414,2 2526,975 730,5 11144,73 

Caçapava 3100,0 7656,9 3254,9475 877,9 8534,78 

Lorena 3375,0 7593,8 2295,0204 584,5 8178,33 

Cruzeiro 3480,1 5220,2 522,0165 154,6 5374,81 

Tremembé 1445,5 3801,7 5897,64 364,6 4166,26 

Cachoeira Paulista 755,7 1843,9 324,9424 98,4 1942,28 

Piquete 974,9 1569,5 29,2461 33,2 1602,71 

Guararema 487,5 1448,0 316,8945 99,8 1547,71 

Santa Branca 787,8 976,9 787,8 167,0 1143,82 

Roseira 254,3 521,3 366,1632 107,1 628,36 

Queluz 165,6 382,6 21,5293 10,5 393,06 

Lavrinhas 112,4 242,8 25,8497 10,4 253,15 

Igaratá 104,5 240,4 78,405 24,4 264,89 

Bananal 69,2 146,1 88,6272 28,7 174,78 

Canas 59,5 132,8 54,1723 19,8 152,54 

Paraibuna 50,0 113,5 
  

113,50 

Lagoinha 54,9 103,8 57,687 21,0 124,79 

Redenção da Serra 44,7 94,3 60,3315 24,8 119,15 

Jambeiro 28,5 87,9 34,236 11,6 99,51 

Monteiro Lobato 33,5 74,7 7,7073 2,5 77,19 

Arapeí 34,4 70,2 3,439 1,5 71,64 

Silveiras 16,1 33,8 16,422 6,7 40,47 

 

5. CONCLUSÕES 

O estudo aponta a importância da análise das perdas de água em sistemas de abastecimento de água, bem como 

de energia desperdiçada associada, sob enfoque de bacias hidrográficas considerando-se a importância dessas 

questões para a gestão dos recursos hídricos. No caso do estudo – 26 municípios paulistas da Bacia Hidrográfica 

do Rio Paraíba do Sul – as perdas de água em 2013 foram de 68.938,02 m³, com o desperdício de energia para 

distribuição do volume de água perdido de 45 GWh no mesmo ano. 

A análise da variação das perdas ao longo do tempo foi de extrema importância para observar os avanços ou 

retrocessos na gestão de perdas considerando-se que o combate às perdas é realizado de maneira gradual, 
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discriminando municípios com valores de perdas de água similares, mas com diferenças no combate às perdas. Os 

municípios de Igaratá, Jacareí, Lavrinhas, Redenção da Serra e Taubaté apresentam maiores valores de perdas de 

água na distribuição, superiores a 40%, sendo que os dois últimos apresentaram retrocesso entre os anos de 2009 

e 2013.  

A redução de perdas de água apresenta um limite econômico representado pelo limiar entre os custos para a 

execução das ações de combate às perdas e os custos de exploração e distribuição da água (ABES, 2015). 

Entretanto essa análise não inclui os custos ambientais de perdas de água. Métodos de valoração ambiental 

apresentam-se como instrumentos potenciais para internalização de benefícios e custos ambientais em projetos de 

saneamento. No caso da pesquisa, através do método de custos evitados, estimou-se que as perdas de água em 

2013 representaram um custo de R$159milhões e de R$12milhões para a energia desperdiçada. 

Vale destacar que foram utilizados dados do SNIS, que são autodeclarados pelas operadoras e não auditados, 

com riscos de inconsistência dos dados, representando uma limitação da fonte de dados utilizada. Tais restrições 

da utilização dos dados do SNIS já foram apontadas por Pereira e Condurú (2014). Sugere-se pesquisas futuras 

que utilizem dados mais recentes obtidos através de Prefeituras e prestadoras de serviços de abastecimento de 

água. 

A abordagem de perdas de água concomitantemente com energia desperdiçada evidencia a relevância de 

programas conjuntos de conservação de água e energia pelas prestadoras de serviços de abastecimento de água. 

Nesse contexto, a Lei nº 11.445/2007 que estabelece diretrizes nacionais para o saneamento básico, prevê no Artigo 

2º, inciso II, que os contratos de concessão ou programas devem incluir metas progressivas e graduais de eficiência 

e de uso racional de água (Brasil, 2007). Considerando-se então a importância da gestão de perdas de água para a 

eficiência nos serviços de abastecimento de água, os contratos municipais deveriam englobar metas de perdas de 

água. 

A gestão da demanda no uso dos recursos hídricos em contraposição a gestão da oferta pode ser uma alternativa 

para melhorar a eficiência no consumo de água, visando sua racionalização e uso sustentável. Discussões acerca 

do atual modelo de gestão da oferta foram feitas por Gonçalves et al. (2009) e ABES (2015). Para a gestão 

integrada dos recursos hídricos visando o uso racional da água é necessário o envolvimento de todos os atores, 

destacando-se: a operadora de água como usuária de recursos hídricos, os órgãos responsáveis pela outorga pelo 

uso da água, e o uso consciente pelo consumidor. 
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RESUMO 

 

Este artigo apresenta a situação atual do sistema de esgotamento sanitário da região do Médio Paraíba do Sul, 
evidenciando os aspectos legais e responsabilidades na para a implantação do saneamento básico na 
região.Através da experiência da Oficina RX do Esgotamento Sanitário, promovida pelo Comitê da Bacia 
Hidrográfica do Médio Paraíba do Sul (CBH-MPS), o artigo apresenta a situação dos municípios no que tange o 
assunto esgotamento sanitário, bem como, aponta os avanços e desafios a serem enfrentados pelo setor. 

 

Palavras-chave: Bacias hidrográficas; Rio Paraíba do Sul; Esgotamento Sanitário. 

 

I. INTRODUÇÃO 

 

Organização das Nações Unidas (ONU) reconheceu, em janeiro de 2016, o saneamento básico como um 
direito humano. O reconhecimento “dá para as pessoas uma percepção mais clara do direito ao saneamento, 
fortalecendo sua capacidade de reivindicá-lo quando o Estado falha em prover os serviços ou quando eles não 
são seguros, são inacessíveis ou sem a privacidade adequada”, segundo o relator da ONU sobre os direitos 
humanos à água potável e ao saneamento básico, o brasileiro Léo Heller1. 

Assegurar a disponibilidade de água potável e garantir o acesso ao saneamento e higiene adequados e 
equitativos para todos é um dos Objetivos do Milênio, segundo a ONU Brasil2. Para a Organização Mundial da 
Saúde (OMS)3, cada R$ 1,00 investido em saneamento há uma economia de R$ 4,00 em saúde. Segundo a 

                                                 
1 Disponível em:<https://nacoesunidas.org/assembleia-geral-da-onu-reconhece-saneamento-como-direito-
humano-distinto-do-direito-a-agua-potavel/>.  Acesso em 15 de outubro de 2017. 
2 Disponível em: <http://www.br.undp.org/content/brazil/pt/home/post-2015.html>.  Acesso em 15 de outubro 
de 2017. 
3 Disponível em: < http://www.tratabrasil.org.br/saneamento-cada-r-1-investido-em-saneamento-gera-economia-
de-r-4-na-area-de-saude-altos-estudos-online>.  Acesso em 15 de outubro de 2017. 
* O Artigo completo fará parte da obra coletiva internacional “Agua y saneamiento basico en el siglo XXI: Brasil 
y Costa Rica”, organizado por Morato, José Rubens; Peralta, Carlos E.; Carli, Ana Alice De., e publicado pela 
editora da Universidade de Costa Rica, 2018. 
 



 

2 

 

Política Nacional de Saneamento, saneamento básico é o conjunto de serviços de abastecimento de água, 
esgotamento sanitário juntamente com o manejo de resíduos sólidos e a drenagem das águas pluviais urbanas.  

 O objetivo desse trabalho é apresentar o “estado da arte” dos trabalhos de esgotamento sanitário na região do 
Médio Paraíba do Sul, do estado do Rio de Janeiro, Brasil. Cabe ressaltar que esse é um tema extremamente 
delicado de se apresentar e essa reflexão não tem qualquer conotação de crítica aos atuais gestores dos sistemas 
de esgotamento sanitário, mas busca exatamente um conhecimento do sistema, para que possamos avaliar e 
construir propostas de solução. 

 

II. A OFICINA RX DO ESGOTAMENTO SANITÁRIO 

 

No ano de 2017 o diretório do CBH-MPS propôs a realização de uma atividade de integração com os 
municípios da RH III – Região Hidrográfica III, do Estado do Rio de Janeiro, visando conhecer os dados 
referentes ao tema esgotamento sanitário em sua área de atuação, que teve os seguintes objetivos: 

� Conhecer a realidade da situação do Esgotamento Sanitário dos 19 municípios da sua área de 
atuação;  

� Estimular os governos municipais, em especial as novas equipes gestoras, a conhecerem em detalhes 
os dados referentes ao esgotamento sanitário; 

� Conhecer as iniciativas já realizadas, em execução ou em fase de planejamento que cada município 
tem em relação ao tema; 

� Criar um mecanismo de integração entre as instituições de ensino e pesquisa da região com os 
governos municipais baseado na temática do esgotamento sanitário;  

� Criar um banco de informações sobre o status do esgotamento sanitário rural e urbano na área de 
atuação do Comitê; 

� Produzir o Ranking do Saneamento dos Municípios; 

� Priorizar as ações do Comitê visando maior efetividade. 

Foram realizadas reuniões com os gestores municipais para tratar dos objetivos, papel de cada município e 
expor a intenção em utilizar os resultados como indicadores para aplicação dos recursos da cobrança pelo uso da 
água. Na oficina cada município apresentou seus dados e participou do debate sobre os pontos levantados.O 
público-alvoforam os membros do CBH-MPS e os representantes das instituições de ensino. 

 

II.1. Diagnóstico da oficina e a região hidrográfica do Médio Paraíba do Sul 

 

A Região Hidrográfica III (RH III) é composta por 19 municípios, onde dez municípios estão integralmente 
inseridos e consequentemente todo o esgoto sanitário produzido é destinado na bacia hidrográfica do rio Paraíba 
do Sul, já os demais nove municípios tem parte de seu território em áreas dessa região hidrográfica e em sua 
maioria os principais núcleos urbanos contribuem para o destino de esgoto sanitário na bacia do Paraíba do Sul, 
na área de atuação do CBH-MPS. 

O Ministério das Cidades e o Ministério da Saúde através da Fundação Nacional de Saúde (FUNASA) 
dividem competência de apoio aos municípios para realização de sistemas de esgotamento sanitário. Municípios 
com até 50 mil habitantes são atendidos pela FUNASA e os demais são atendidos pelo Ministério das Cidades4. 
Na RH III treze municípios são atendidos pela FUNASA e seis pelo Ministério das Cidades. 

A Tabela 01 apresenta a distribuição da população na RH III e o percentual na contribuição com despejo de 
esgoto sanitário, conforme dados obtidos na oficina, complementados com o Atlas da Região Hidrográfica do 
Médio Paraíba do Sul. 

                                                 
4Disponível em: <http://www.pac.gov.br/noticia/6fa11a4b>. Acesso em 20 de outubro de 2017. 
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Tabela 01: Divisão da população nos municípios da RH III. 

 

*informações retiradas do Atlas da Região do Médio Paraíba do Sul. 

FONTE: Adaptado de Relatório RX do Esgotamento Sanitário (CBH, 2017). 

 

II.2.Planos Municipais de Saneamento Básico (PMSB) 

 

A Lei nº 11.445/2007 tornou obrigatória a elaboração da Política e do PMSB. O Decreto nº 
8.629/2015, determina que a partir de 2018, o acesso a recursos da União para os serviços de saneamento básico 
será condicionado à existência do PMSB.Na RH III, todos os municípios possuem PMSB e esse avanço foi uma 
ação financiada pelo Comitê de Integração da Bacia do Rio Paraíba do Sul (CEIVAP). Essa ação estruturante 
mostra a importância do Comitê de Bacias, onde o colegiado discute e avalia as prioridades de investimentos, a 
bacia hidrográfica é vista de forma sistêmica e o esgotamento sanitário é priorizado. Dos 19 municípios da RH 
III, 16 foram beneficiados, no entanto, a proposta era de construção com participação e mobilização social o que 
não foi alcançado em totalidade, por desinteresse do poder público e por desmobilização social frente ao tema. 
Após a sua elaboração os planos devem ser transformados em norma legal, por análise da Câmara de Vereadores 
do município e garantir o comprometimento legislativo com a aprovação dos orçamentos municipais, ou por 
decreto do prefeito municipal. O cenário atual na região é o que segue exposto na Tabela 02: 

 

 

 

 

 

Nº Município 
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01 Resende 112.331 7.438 125.214 125.214 100 
02 Itatiaia 29.444 1.031 30.475 30.475 100 
03 Porto Real 18.484 95 18.579 18.484 100 
04 Quatis 12.029* 764* 13.666 13.666 100 
05 Barra Mansa 176.193* 1.620* 180.126 180.126 100 
06 Rio Claro 13.769* 3.656* 17.425* 1.207 6,92 
07 Volta Redonda 263.539 0 263.659 263.659 100 
08 Pinheiral 21.630 2.446 24.076 24.076 100 
09 Piraí 22.241 5.847 28.088 7.227 25,7 
10 Barra do Piraí 94.260 2.892 97.152 97.070 99 
11 Valença 62.224* 9.619* 71.843* 71.843* 100 
12 Rio das Flores 5.959 2.602 8.561 8.561 100 
13 Vassouras 24.016 11.605 35.622 33.435 93,8 
14 Paraíba do Sul 36.154* 4.930* 41.084* 38.930* 94,76 
15 Mendes 17.875 236 18.111 53 0,3 
16 Paty do Alferes 18.994 7.945 26.939 26.226 97,3 
17 Miguel Pereira 21.501* 3.141* 24.642* 20.362* 82,63 
18 Três Rios 75.165* 2.267* 77.432* 73.632* 95,09 
19 Com. Levy Gasparian 7.862* 318* 8.180* 8.180* 100 

Total 628.773 42.137 870.268 829.479 95,31 
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Tabela 02: Cenário de elaboração dos PMSB nos municípios da RH III. 
 

*informações retiradas do Atlas da Região do Médio Paraíba do Sul. 
N/I – Não Informado   Ausente – Não participou da Oficina 

FONTE: Adaptado de Relatório RX do Esgotamento Sanitário (CBH, 2017). 

 

II.3. A cobertura dos serviços de coleta, afastamento e tratamento de esgotos 

 

O Decreto Federal nº 7.217, de 21 de junho de 2010, que “Regulamenta a Lei no 11.445, de 5 de janeiro de 
2007, que estabelece diretrizes nacionais para o saneamento básico, e dá outras providências” preconiza no art. 
9º que: 

consideram-se serviços públicos de esgotamento sanitário os serviços constituídos 
por uma ou mais das seguintes atividades: 
I - coleta, inclusive ligação predial, dos esgotos sanitários; 
II - transporte dos esgotos sanitários; 
III - tratamento dos esgotos sanitários; e 
IV - disposição final dos esgotos sanitários e dos lodos originários da operação de 
unidades de tratamento coletivas ou individuais, inclusive fossas sépticas. 

  

Assim, na realidade da região, temos, na Tabela 03, os dados sobre coleta, transporte (afastamento) e 
tratamento de esgoto sanitário nas áreas urbanas: 

 

 

 

Nº Município 
Possui 

PMSB? 
Financiador 

do PMSB 
Forma de 

regulamentação 
Ano de 

publicação 
01 Resende SIM CEIVAP Decreto Municipal 2015 
02 Itatiaia SIM INEA N/I N/I 
03 Porto Real SIM CEIVAP N/I 2015 
04 Quatis SIM CEIVAP Lei Municipal n°879 2015 
05 Barra Mansa SIM PMBM EM REVISÃO 2011 
06 Rio Claro SIM CEIVAP N/I N/I 
07 Volta Redonda SIM PMVR Dec. Mun. nº 13.697 2015 
08 Pinheiral SIM CEIVAP Em análise N/I 
09 Piraí SIM CEIVAP N/I N/I 
10 Barra do Piraí SIM CEIVAP N/I N/I 
11 Valença SIM* CEIVAP* Ausente Ausente 

12 Rio das Flores SIM CEIVAP 
Aguarda Câmara 
Municipal avaliar 

N/I 

13 Vassouras SIM CEIVAP 
Aguarda Câmara 
Municipal avaliar 

N/I 

14 Paraíba do Sul SIM CEIVAP N/I N/I 
15 Mendes SIM CEIVAP N/I N/I 
16 Paty do Alferes SIM CEIVAP Lei Municipal n° 2.184 2015 
17 Miguel Pereira SIM CEIVAP N/I N/I 
18 Três Rios SIM* Ausente Ausente Ausente 
19 Com. Levy Gasparian SIM* Ausente Ausente Ausente 
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Tabela 03: Levantamento de contribuição de cada município no tratamento de esgoto sanitário da RH III. 
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01 Resende 6.761,56 6.761,56 99,9 6.754,79 72 1.891,34 
02 Itatiaia 1.645,65 1.645,65 62,76 1.032,81 0 1.032,81 
03 Porto Real 1.003,27 1.003,27 92,2 925,01 67,9 296,93 
04 Quatis 737,96 737,96 - - - - 
05 Barra Mansa 9.726,80 9.726,80 85 8.267,78 3 8.019,75 
06 Rio Claro 940,95 65,18 - - - - 
07 Volta Redonda 14.237,59 14.237,59 90,46 12.879,32 18,67 1.0474,75 
08 Pinheiral 1.300,10 1.300,10 80 1.040,08 0 1.040,08 
09 Piraí 1.516,75 390,26 7 106,17 7 98,74 
10 Barra do Piraí 5.246,21 5.241,78 - - - - 
11 Valença 3.879,52 3.879,52 32** 1.241,45 0** 1.241,45 
12 Rio das Flores 462,29 462,29 - - - - 
13 Vassouras 1.923,59 1.805,49 - - 14,66 - 
14 Paraíba do Sul 2.218,54 2.102,22 - - - - 
15 Mendes 977,99 2,86 19,98 195,40 0 195,40 
16 Paty do Alferes 1.454,71 1.416,20 - - - - 
17 Miguel Pereira 1.330,67 1.099,55 - - - - 
18 Três Rios 4.181,33 3.976,13 100** 4.181,33 3** 4.055,89 
19 Com. Levy Gasparian 441,72 441,72 66** 291,54 0** 291,54 

Total 59.987,20 56.291,00 - 36.915,69 - 28.638,68 
*carga calculada baseada em contribuição de cada indivíduo por unidade de tempo é de 54 g/hab.dia 
de DBO.5 
** informações retiradas do Atlas da Região do Médio Paraíba do Sul. 

FONTE: Adaptado de Relatório RX do Esgotamento Sanitário (CBH, 2017). 

Segundo o Atlas de Saneamento, existem dois tipos de rede coletora de esgoto, as mistas e as 
unitárias/separadoras. As mistas são redes que coletam o esgoto e as águas pluviais. As unitárias/separadoras são 
redes que coletam apenas o esgoto. Os municípios possuem, em sua maioria, rede mista. Os municípios não 
apresentaram informações suficientes para determinar, em percentual a rede mista e a separadora total, o que 
dificulta a geração de dados mais precisos relacionados as cargas de esgoto lançadas nos mananciais. 

 

II.4. Estruturas de cobrança pelo serviço de esgotamento sanitário 

 

A cobrança pelo serviço de esgoto é pouco aplicada na RH III e nos municípios onde há cobrança e o cálculo 
de cobrança é feito das seguintes formas: adota o que preconiza o Art. 10 da Lei Federal nº 11.445/07 ou seja um 
percentual da água consumida ou realizada anualmente juntamente com oImposto Predial e Territorial Urbano. 

Os municípios apresentaram diferentes modalidades de sistemas de gestão que são compostos por 
Autarquias, Concessão Pública, operado pela própria Prefeitura Municipal (PM) e concessões entres as 
prefeituras e a Companhia Estadual de Águas e Esgotos do Rio de Janeiro (CEDAE), firmada em períodos 

                                                 
5 VON SPERLING, M. Princípios básicos do tratamento de esgotos - Princípios do tratamento biológico de 
águas residuárias. Belo Horizonte, UFMG. v.2. 1996. 
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anteriores a Lei Federal 9.433/2007. As Autarquias voltadas ao saneamento são pessoas jurídicas de direito 
público criadas pelo poder público para a administração do sistema. As Concessões Públicas são contratos entre 
a administração pública e a iniciativa privada, onde, basicamente, a administração pública transfere a execução 
de um serviço público a uma empresa privada, sendo atualmente apenas um sistema operado desta forma. Os 
contratos firmados com a CEDAE são contratos entre a administração pública e outra empresa pública, onde, 
basicamente a administração pública delega funções anteriormente de sua responsabilidade, para tal empresa. Os 
demais sistemas são operados diretamente pela Prefeitura Municipal referente, conforme o apresentado na 
Tabela 04. 

Tabela 04: Levantamento de contribuição de cada município no tratamento de esgoto sanitário da RH III. 

Município Operador do Sistema de Água 
Operador do Sistema de 

Esgoto 
Modalidade 

Resende 
CONCESSIONÁRIA ÁGUAS 
DAS AGULHAS NEGRAS* e 

PM de Resende 

CONCESSIONÁRIA ÁGUAS 
DAS AGULHAS NEGRAS* e 

PM de Resende 

CONCESSÃO 
PÚBLICA 

Itatiaia, Rio das Flores, 
Mendes, Quatis, Levy 

Gasparian ePorto Real, 
Prefeitura Municipal Prefeitura Municipal 

OPERAÇÃO 
DIRETA 

Barra Mansa 
Serviço Autônomo de Água e 

Esgoto de Barra Mansa 
Serviço Autônomo de Água e 

Esgoto de Barra Mansa 
AUTARQUIA 

Pinheiral, Barra do 
Piraí, Vassouras, Paty 

do Alferes, Miguel 
Pereira e Rio Claro 

CEDAE Prefeitura Municipal 
CONTRATO 

CEDAE 

Volta Redonda 
Serviço Autônomo de Água e 

Esgoto de Volta Redonda 
Serviço Autônomo de Água e 

Esgoto de Volta Redonda 
AUTARQUIA 

Piraí e Valença CEDAE CEDAE 
CONTRATO 

CEDAE 

Paraíba do Sul CEDAE** N/I 
CONTRATO 

CEDAE 

Três Rios 
Serviço Autônomo de Água e 

Esgoto de Três Rios – 
SAAETRI** 

Serviço Autônomo de Água e 
Esgoto de Três Rios – 

SAAETRI** 
AUTARQUIA 

*Concessão apenas da área urbana do município. 
** informações retiradas do Atlas da Região do Médio Paraíba do Sul. 
N/I – Não Informado. 

FONTE: Adaptado de Relatório RX do Esgotamento Sanitário (CBH, 2017). 

 

III. DIAGNÓSTICO DA OFICINA 

 

Os resultados alcançados são indicadores da necessidade de avanço no saneamento com foco em projetos de 
esgotamento sanitário da RH III. Foram destacados déficits e apresentados os avanços, que tiveram pouca 
expressão devido a uma realidade onde a demanda é muito maior que a disponibilidade de recursos técnicos e 
financeiros.As apresentações e discussões resultaram na construção e validação pela sociedade civil, usuários de 
água e poder público, todos, representados pelo CBH – MPS e pelas instituições de ensino de uma lista com 9 
desafios para que os municípios tenham uma agenda positiva de saneamento, em especial, para o esgotamento 
sanitário. Além dos 9 desafios as instituições de ensino levantaram a necessidade da realização de Estudo 
Hidrológico da Região, com o propósito de auxiliar em um dimensionamento detalhado das redes e sistemas. 

Os desafios foram enumerados as priorizados de acordo com o Quadro 01 abaixo: 
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Quadro 01: Desafios levantados na Oficina 

1 Monitorar o Plano Municipal de Saneamento Básico (PMSB); 

2 Elaborar mapeamento de rede coletora; 

3 Estudar e delimitar bacias de esgotamento; 

4 Projetar Sistema de Esgotamento Sanitário; 

5 Conhecer o procedimento de obtenção de outorgas e licenças para o setor de saneamento; 

6 Buscar dados referentes ao custo de manutenção dos sistemas; 

7 Estudar de concessão dos serviços; 

8 Monitoramento da eficiência das Estações de Tratamento de Esgoto; 

9 Suprir a necessidade de corpo técnico especializado. 

FONTE: Adaptado de Relatório RX do Esgotamento Sanitário (CBH, 2017). 

A Tabela 05 apresenta os resultados das discussões sobre os desafios e ações para o avanço do saneamento na 
RH III e as sugestões para um plano de ação. 

Tabela 05: Principais desafios e ações para a melhoria do setor de esgotamento naRH III. 

Desafios Ações 
Monitorar o PMSB Avaliar o Status de cada PMSB considerando a existência, a regulamentação, a 

aplicação e a implementação. 
Mapear de rede coletora Efetuar levantamento das redes unitárias e da rede separadora absoluta.  
Estudar e delimitar 
bacias de esgotamento 

Efetuar levantamento de estudos existentes das ligações de água clandestinas, 
das perdas d’agua e topográfico em escala de detalhe. 

Projetar Sistema de 
Esgotamento Sanitário 

Identificar os projetos existentes e realizar estudos para dimensionamento de 
sistemas de esgotamento sanitário. 

Conhecer o 
procedimento de 
obtenção de outorgas e 
licenças para o setor de 
saneamento 

Levantar demandas por outorga de captação água e lançamentos, acompanhar as 
licenças ambientais em curso e estudar e avaliar o procedimento de obtenção de 
licenças. 

Buscar dados referentes 
ao custo de manutenção 
dos sistemas 

Realizar estudos de apropriação de serviços, estratégias de cobrança, 
considerando implantação de hidrometria e metodologia de cobrança. 

Estudar tipos de 
concessão dos serviços 

Levantar a Base Legal e Prazo de Vigência. 
Estudo de comparativo de tipos de concessão/delegação. 
Avaliar as concessões existentes na região. 

Monitoramento da 
eficiência das Estações 
de Tratamento de Esgoto 

Diagnosticar e monitorar a eficiência de todas as unidades de tratamento, fossas, 
ETEs (domésticos e hospitalares) existentes. 

Suprir a necessidade de 
corpo técnico 
especializado 

Capacitar do corpo técnico e operacional nos seguintes temas: PMSB; Sistema 
Nacional de Informações sobre Saneamento; Operação ETA e ETE; 
Monitoramento de ETA e ETE; Detecção de perdas; Lei de Licitações; Gestão e 
planejamento de sistemas de água e esgotos.Educação Ambiental envolvendo os 
temas:Cobrança, com foco em melhoria na quantidade e qualidade da água; 
Crise hídrica; Qualidade da água; Produção de água;Base legal. 

FONTE: Adaptado de Relatório RX do Esgotamento Sanitário (CBH, 2017). 

Os desafios e ações indicam grandes desafios para o alcance da excelência em saneamento, iniciando pelas 
ações em coleta e tratamento de esgoto sanitário. Existem demandas para trabalhos em todas as escalas e com a 
proposta de parceria com as universidades para o planejamento e estudos detalhados dos projetos.  

Nesta próxima fase da oficina o Comitê busca parceria com instituições de ensino para impulsionar a 
realização de estudos práticos auxiliando os municípios na solução destes elencados como os principais 
problemas enfrentados no setor na região. 
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IV. VISÃO DO FUTURO 

 

Após a oficina, um conjunto de desafios se desenham para a RH III. Procuramos sistematiza-las e propor 
formas de enfrentamento, para a melhoria da qualidade das águas do rio Paraíba do Sul e seus afluentes. 

Para essa análise, é necessário também a divisão de dois grupos de municípios, com mais de 100 mil 
habitantes e com até 100 mil habitantes e. Na RH III observa-se que no primeiro grupo, os municípios são mais 
estruturados para a gestão do esgotamento sanitário. Barra Mansa e Volta Redonda possuem autarquias e 
Resende possui uma concessão privada e agência reguladora. Essas instituições têm equipe própria de servidores 
e os esforços são direcionados para a necessidade diária de coleta, tratamento e distribuição de água à população. 
O desafio que se impõe é garantir equipes técnicas especializadas em saneamento dando o mesmo grau de 
importância para os sistemas de distribuição de água e o de coleta e tratamento de efluentes.Outro desafio é a 
construção de uma visão de longo prazo e a proteção contra as mudanças políticas a que a gestão municipal está 
sujeita a cada ciclo eleitoral. 

Para os municípios com menos de 100 mil habitantes, o desafio começa com reconhecimento do tema 
esgotamento sanitário. Com exceção de Três Rios, nenhum dos demais municípios desta faixa de população 
possuem autarquia para gerir o sistema de tratamento da água e esgoto e esses são temas secundários nas 
secretarias de obras ou de meio ambiente que recebem essa responsabilidade sem infraestrutura adequada de 
recursos financeiros e técnicos, comprometendo o planejamento e o aporte e recursos em saneamento a curto, 
médio e longo prazo. Nesses casos a equipe técnica e operacional dos pequenos municípios se limita a ações 
pontuais de manutenção do sistema existente.  

O desafio passa por um mapeamento de todas essas cidades, identificando-se as bacias de esgotamento nas 
áreas urbanas para embasar estudos de concepção de sistemas de tratamento de esgoto. A maioria dos municípios 
possuem redes mistas de coleta de esgoto e de águas pluviais dificultando o planejamento de sistemas de coleta e 
tratamento de esgotos. Além disso, muitas cidades não possuem o detalhamento de suas redes coletoras e é 
necessário mapear as redes existentes mista ou separadora. 

Outra grande questão é a construção de uma política municipal de cobrança pela prestação de serviços de 
saneamento na RH III. Na região temos municípios com cobrança, sem cobrança e em alguns casos a cobrança é 
realizada sem a medição do volume consumido o que dificulta a implantação de uma política de cobrança mais 
justa. Esse é um desafio que se impõe nos municípios de: Porto Real, Rio das Flores e Itatiaia, que não realiza 
cobrança nem sobre a água e nem sobre o esgoto; Pinheiral e Paty do Alferes, que só realizam cobrança pela 
água; Barra do Piraí e Mendes que não possui hidrometria ou a mesma não é eficiente, nos demais municípios há 
cobrança pelo água e esgoto, porém, a política não é clara conforme demonstra a Tabela 06. 

Popularmente a implantação de cobrança pelo serviço de coleta e tratamento de esgoto baseado no valor de 
cobrança pelo uso da água tratada e os municípios deveriam implantar essa cobrança e vincular essas receitas às 
despesas exclusivamente ligadas a manutenção e ampliação destes serviços conforme exibido na Tabela 06. 
Essas iniciativas podem garantir a criação de uma equipe especializada na gestão do sistema de esgotamento 
sanitário, garantindo a construção e execução de um plano de ações a curto, médio e a longo prazo nas pequenas 
cidades. 

Além da cobrança, são necessários estudos de métodos de tratamento de esgotos que adequados a realidade 
da população e ao orçamento do município. Esses estudos são importantes para embasar as tomadas de decisão 
dos gestores sobre os métodos para os projetos de tratamento de esgotos. Muitos gestores públicos não tem 
formação específica e podem ser facilmente influenciáveis com projetos inadequados a realidade local. Além dos 
projetos e ETEs os municípios necessitam ainda de elaboração de planos de manutenção das ETEs já existentes. 
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Tabela 06: Levantamento de valores cobrados pela água em cada município da RH III. 

Nº Município 
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01 Resende 2,7885/ m³ 80% do consumo de água 100% do consumo de água 
02 Itatiaia Não há cobrança Não há cobrança Não há cobrança 
03 Porto Real 0,18/ m³ 6 Não há cobrança Não há cobrança 
04 Quatis 0,63/ m³ 30% do consumo de água 30% do consumo de água 
05 Barra Mansa 2,0987–28,94/ m³ 7 60 % do consumo de água 60 % do consumo de água 
06 Rio Claro N/I Não há cobrança Não há cobrança 
07 Volta Redonda 1,89/ m³** 50% do consumo de água 50% do consumo de água 
08 Pinheiral 2,960530/ m³* Não há cobrança Não há cobrança 
09 Piraí 3,22/m³ 50% do consumo de água 100% do consumo de água 
10 Barra do Piraí 4,85/ m³ 8 50% consumo de água21 50% do consumo de água21 
11 Valença Ausente Ausente Ausente 
12 Rio das Flores Não há cobrança Não há cobrança Não há cobrança 
13 Vassouras 2,960530/m³* Não há cobrança Não há cobrança 
14 Paraíba do Sul N/I N/I N/I 

15 Mendes 
0,62 por m² de área 
construída no IPTU 

Não há cobrança Não há cobrança 

16 Paty do Alferes 2,71/m³ 
R$ 121,05 em taxa única 
juntamente com o IPTU 

R$ 121,05 em taxa única 
juntamente com o IPTU 

17 Miguel Pereira N/I N/I N/I 
18 Três Rios Ausente Ausente Ausente 
19 Levy Gasparian Ausente Ausente Ausente 

* informações retiradas do Atlas da Região do Médio Paraíba do Sul. 
**variando conforme faixa de consumo. 
N/I – Não Informado. 

FONTE: Adaptado de Relatório RX do Esgotamento Sanitário (CBH, 2017). 

Fica claro, a necessidade de um amplo debate na RH III, para que a sociedade como um todo se aproprie dos 
desafios que a gestão do esgoto sanitário impõe sobre suas cidades sobre os gestores municipais, face a 
necessidade de cumprimento das leis, e em especial dos PMSB. 

A atual crise financeira instalada dificulta a construção de um cenário de investimentos a curto, médio e 
longo prazo, além da ausência de ações de planejamento, falta de dados técnicos e falta de monitoramento na RH 
III, faz com que essas cidades tenham pouca eficiência na captação de recursos para esses fins. 

O envolvimento da população se faz importante, para que se apropriem de seus desafios e que pautem essa 
discussão nos Conselhos Municipais. Faz-se necessária a capacitação dos gestores públicos, para que possam 
entender a necessidade e as obrigatoriedades de boa estruturação de setores para gerenciamento de esgoto 
sanitário em cada município. 

                                                 
6O município não tem hidrometria e a cobrança é realizada através de um plano tarifário que leva em 
consideração pesos para geração da tarifa, dentre eles a localização do imóvel, tamanho e tipo de utilização. 
7 Os valores de cobrança variam conforme a faixa de consumo. Além disso, o município não possui hidrometria 
em sua totalidade, ainda existem cobranças com pena d’água, variável com a área construída e tipo de uso.    
8 Quando há hidrometria é cobrado por faixa, sendo a mínima: Até 5m³ de consumo: Água: R$4,85 / Esgoto: 
R$2,43 / Taxa Expediente: R$4,12;Sem hidrometria a cobrança é por pena d’agua, sendo a mínima: Até 70 m² 
residencial: Esgoto: R$5,76 / Taxa Expediente: R$4,12. 
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O Comitê de Bacias, através desta iniciativa pioneira na região, está trazendo à tona os desafios enfrentados 
cotidianamente pelos municípios, bem como, convidando as Instituições de Ensino e Pesquisa, da RH III a 
assumirem o protagonismo no apoio à elaboração de estudos, à criação de programas de monitoramento 
ambiental na região, bem como se fortalecerem na formação profissional, na capacitação de pessoal e no 
desenvolvimento de programas de pesquisas aplicadas que colaborem com enfrentamento desse grande desafio 
que é a universalização da coleta e tratamento de esgotos na região do Médio Paraíba do Sul. 
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RESUMO 

Baseado no atual cenário de crise hídrica do Brasil, vê-se a importância de se obter uma preservação atual e 

futura das águas que compõe o país. Sendo assim, o estudo das comunidades aquáticas, como as 

fitoplanctônicas, corresponde a um dos meios de se avaliar a qualidade da água de um ecossistema. Dentro desse 

cenário, tem-se a bacia hidrográfica do ribeirão Espírito Santo (BHRES), localizada à noroeste da cidade de Juiz 

de Fora - MG, e afluente pela margem direita da bacia do rio Paraibuna, fazendo parte, consequentemente, da 

grande bacia do rio Paraíba do Sul. O ribeirão é responsável por abastecer cerca de 40% da cidade, além disso, 

possui trechos com alta susceptibilidade à degradação da qualidade da água, devido principalmente, a parte de 

suas águas situarem-se dentro do distrito industrial da cidade. Assim sendo, o trabalho visa avaliar a dinâmica 

temporal da comunidade fitoplanctônica e as características limnologias de três pontos estratégicos do ribeirão 

Espírito Santo a partir de quatro coletas realizadas ao longo de três anos. Pode-se observar que a 4ª coleta foi a 

mais diversa e a que apresentou maiores valores de temperatura, pluviosidade, turbidez e ferro. Esse último 

excedeu seus valores em todas as campanhas, afetando a qualidade da água e, consequentemente, os organismos 

planctônicos. Em relação aos grupos encontrados, ressalta-se a presença da Chlorophyceae em quase todos os 

pontos e em todas as coletas, exceto no ponto 1 nas duas coletas em período mais seco. Nesse mesmo período, o 

grupo Cyanobacteria contribuiu significativamente na riqueza e na densidade da comunidade fitoplanctônica. A 

partir desses resultados, aponta-se a necessidade da continuação de estudos voltados aos organismos 

planctônicos e aos parâmetros limnológicos do ribeirão, além de políticas públicas voltadas à preservação das 

águas de um dos ribeirões mais importantes da cidade de Juiz de Fora – MG. 

INTRODUÇÃO 

Segundo a Política Nacional de Recursos Hídricos (PNRH) um dos objetivos assegurados para as atuais e 

futuras gerações é garantir a disponibilidade de água em padrões de qualidade adequados a cada uso. Um dos 

meios de se avaliar a qualidade da água de um ecossistema, de acordo com o relatório da CETESB (2006), é 

através do estudo das comunidades aquáticas, como as fitoplanctônicas, que compreendem os produtores 

primários e, portanto, a base das teias alimentares aquáticas. Sendo assim, torna-se fundamental compreender as 

relações de interdependência existentes entre as comunidades e as características ambientais dos ecossistemas 

aquáticos para entender seu funcionamento e sua constante ciclagem de matéria e energia (SIGEE, 2005).  

Os organismos planctônicos, definido como o conjunto de organismos adaptados a passar parte ou toda sua 

vida em aparente suspensão nas águas (RUTTNER, 1953; HUTCHINSON, 1967), desempenham um elaborado 

papel na cadeia alimentar aquática, bem como na ciclagem de nutrientes essenciais. Dentre esses organismos, o 

fitoplâncton, também conhecido como microalgas, compõe o conjunto de microrganismos fotossintetizantes 

responsáveis pela produção primária e produção de carbono orgânico nos ecossistemas aquáticos 

(SPIJKERMAN, 2010).  

Comumente, a produção primária é limitada pela relação dos teores de nutrientes na água. O excesso desses 

compostos pode levar ao crescimento descontrolado dessa comunidade, provocando florações de algas no corpo 

d’água (BELLINGER & SIGEE, 2015). As consequências mais comuns são alterações na turbidez e odor da 

água, tornando-as inadequadas para consumo e recreação. No entanto, problemas mais graves como depleção do 
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oxigênio dissolvido e produção de toxinas podem causar mortalidade na cadeia trófica aquática bem como 

problemas de saúde para os seres humanos, uma vez que tais toxinas podem ser diretamente ingeridas através do 

consumo de água ou indiretamente ingeridas, através do fenômeno de biomagnificação trófica. Esse fenômeno é 

caracterizado pelo acúmulo progressivo de substâncias tóxicas ao longo da cadeia trófica. Desse modo, os 

organismos que fazem parte da dieta humana, como peixes, podem conter altas concentrações de toxinas, 

acumuladas através de seus hábitos alimentares. (TORGAN, 1989).  

O ribeirão Espírito Santo está localizado a noroeste do município de Juiz de Fora, sendo responsável por 

aproximadamente 40% do abastecimento da cidade. É afluente pela margem direita da bacia do rio Paraibuna, 

fazendo parte, portanto, da grande bacia do rio Paraíba do Sul (CESAMA, 2018). Segundo Silva et al. (2017) 

esse manancial transpassa grande parte do distrito industrial da cidade e, por conta do lançamento de efluentes 

industrias em suas águas, a bacia do ribeirão Espírito Santo possui trechos com alta susceptibilidade à 

degradação da qualidade da água, e, consequentemente, à comunidade fitoplanctônica desse manancial. Nesse 

contexto, o fitoplâncton, se mostra uma excelente ferramenta para o biomonitoramento, uma vez que esses 

organismos, por serem muito sensíveis, respondem rapidamente às variações ambientes, tendo como exemplo, 

padrões de abundância e densidade alterados em decorrência de variações nas características limnológicas dos 

ecossistemas (PADISAK, 2006; SILVA, 2015). 

OBJETIVO 

Este trabalho teve como objetivo avaliar a dinâmica temporal da comunidade fitoplanctônica e as 

características limnologias de três pontos do ribeirão Espírito Santo, ao longo de três anos.  

MATERIAL E MÉTODOS 

ÁREA DE ESTUDO 

A bacia hidrográfica do ribeirão Espírito Santo (BHRES), situada a noroeste da cidade de Juiz de Fora tem 

uma área de 147,8 Km², compreende uma extensão de 17 Km e possui como principais afluentes o córrego 

Gouvêa e o córrego Vermelho, pela margem esquerda e os córregos Barreiro e Penido pela margem direita 

(CESAMA, 2018). Está situado entre as coordenadas 21°44’41” a 21°44’48” Sul e 43°26’30” a 43°37’46” Oeste 

(PINTO et al., 2014). 

A BHRES possui 98,67% da sua área ocupada por pastagens, silvicultura e mata (PINTO et al., 2014). Além 

disso, de acordo com os dados da Companhia de Saneamento de Juiz de Fora (CESAMA, 2018), o manancial 

tem como principal uso o abastecimento de água potável para a população do município, em segundo lugar o uso 

industrial e em menor escala o uso para as atividades de irrigação de pequenas culturas e para as atividades 

agropecuárias.  

Os trechos do ribeirão, objetos de estudo dessa pesquisa, estão situados em pontos estratégicos da BHRES. O 

ponto 1 está situado após uma extensa área residencial, se encontra em ambiente rural, com a presença de 

pastagens e pecuária. O ponto 2 está localizado à jusante da captação de água da estação de tratamento de água 

(ETA) de Juiz de Fora. O terceiro ponto transpassa o distrito industrial da cidade e encontra-se à jusante do 

lançamento de efluentes industriais do mesmo (Figura 1).  

De acordo com a Deliberação Normativa COPAM nº 016, de 24 de setembro de 1996, o ribeirão é 

enquadrado na classe 1 da sua nascente até a captação de água da Estação de Tratamento de Água (ETA). Da 

captação até desaguar no rio Paraibuna, o mesmo é enquadrado na classe 2. Sendo assim, o ponto 1 está 

enquadrado na classe 1 e os pontos 2 e 3 na classe 2. 
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Figura 1: Pontos de amostragem e principais características do ribeirão Espírito Santo. Fonte: Google Earth, 2018. 

 

COLETA E PRESERVAÇÃO DA AMOSTRA 

As coletas foram realizadas em datas diferentes, abrangendo variação sazonal, ao longo dos anos de 2016, 

2017 e 2018 (Quadro 1). O procedimento de coleta e preservação da amostra para as análises de qualidade da 

água seguiram a NBR 9897 e a NBR 9898. Para a quantificação da comunidade fitoplanctônica foram retiradas 

amostras da sub-superfície do ribeirão e estas foram preservadas com lugol e mantidas em temperatura ambiente 

até sua análise em laboratório. 

Quadro 1: Datas das coletas. 

Coletas Datas 

1ª 13/05/2016 

2ª 13/10/2016 

3ª 05/07/2017 

4ª 28/02/2018 

 

Em todas as coletas os parâmetros sólidos dissolvidos totais (SDT), temperatura (Temp) e pH foram medidos 

no local utilizando a sonda HANNA HI9828 e o parâmetro oxigênio dissolvido (OD) foi medido utilizando a 

sonda HACH 58258-00. Os parâmetros ferro total (FeT), sólidos totais (ST) e turbidez (Turb) foram analisados 

no Laboratório de Qualidade Ambiental (LAQUA) da Universidade Federal de Juiz de Fora, seguindo os 

procedimentos da APHA (2012). Tais parâmetros foram comparados com os limites estabelecidos pela 

Resolução CONAMA 357/2005 (BRASIL, 2005) e pela Deliberação Normativa conjunta COPAM/CERH 

01/2008 (MINAS GERAIS, 2008). As amostras de fitoplâncton foram quantificadas em microscópio invertido 

pelo método de Utermöhl (UTERMÖHL, 1958). A comunidade fitoplanctônica foi categorizada em grandes 

grupos taxonômicos: Cyanobacteria, Chrysophyceae, Bacillariophyceae, Chryptophyceae, Euglenophyceae, 

Prasinophyceae, Chlorophyceae e Zygnematophyceae de acordo com Hoek et al. (1995), Round et al. (1990) e 

Komárek & Anagnostidis (1999, 2005). 

ÍNDICES PLUVIOMÉTRICOS 

Os dados pluviométricos do local foram calculados a fim de obter a precipitação acumulada mensal para os 

meses em que foram realizadas as coletas. Para isso, os dados relativos a cada dia dos meses de coleta foram 

retirados do Instituto Nacional de Meteorologia (INMET), na estação automática A518, correspondente ao 

município de Juiz de Fora. Esses valores foram somados para obter a precipitação acumulada de cada mês. 
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ANÁLISE ESTATÍSTICA 

O índice de diversidade de Shannon-Wiener (H’), que busca combinar atributos de riqueza de espécies e 

equitabilidade, foi calculado para melhor entender a distribuição das espécies no ambiente (PEET, 1974). O 

índice de equitabilidade de Pielou (J), baseado em H’, foi utilizado para estimativa da equitabilidade da 

comunidade (PIELOU, 1975). O Índice de Similaridade de Jaccard expressa a semelhança entre ambientes, 

baseando-se no número de espécies comuns e foi calculado para verificar a variação na distribuição das espécies. 

O índice de Jaccard foi calculado a partir do software Past versão 3.19. Análise de componentes principais 

(PCA) foi realizada para avaliar a relação entre as variáveis ambientais (Turb, Pluv, FeT, Temp, ST, STD, pH, 

OD e densidade fitoplanctônica), utilizando o software RStudio v.1.1.423 (R Core team 2017). 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

PARÂMETROS LIMNOLÓGICOS 

Os organismos planctônicos podem ser influenciados por parâmetros limnológicos de um corpo d’água, 

como disponibilidade de nutrientes e mudanças de temperatura (SALMASO, 2010). Na tabela 1, estão 

apresentados os parâmetros avaliados no ribeirão Espírito Santo ao longo do período de amostragem.  

Tabela 1: Parâmetros limnológicos do ribeirão Espírito Santo nas quatro coletas realizadas entre 2016 e 2018. 

ponto 1 ponto 2 ponto 3 ponto 1 ponto 2 ponto 3 ponto 1 ponto 2 ponto 3 ponto 1 ponto 2 ponto 3

Temp. (°C) 20.16 20.01 20.33 20.99 20.99 23.89 14.78 14.78 15.87 25.46 23.51 24.26

Pluviosidade (mm) 17.90 17.90 17.90 72.30 72.30 72.30 6.20 6.20 6.20 263.70 263.70 263.70

pH 6.72 7.65 7.20 6.83 6.68 6.98 6.80 6.70 6.78 6.72 6.80 6.09

O.D. (mg.L
-1

) 7.75 8.07 7.55 7.81 7.27 6.33 8.96 8.13 7.37 6.37 6.98 6.88

Turb. (UNT) 32.80 29.00 38.80 30.90 31.75 44.25 34.20 36.40 43.60 99.50 99.80 98.60

FeT (mg.L
-1

) 1.60 2.20 4.00 1.94 2.28 2.32 1.45 1.91 3.11 7.25 8.95 8.46

ST (mg.L
-1

) 150.0 170.0 195.0 70.0 160.0 450.0 34.0 48.0 128.0 94.0 104.5 105.5

SDT (ppm) 14.0 18.0 49.0 11.0 14.0 106.0 16.5 15.5 46.0 23.0 13.3 16.0

1ª coleta 2ª coleta 3ª coleta 4ª coleta

 
 

Em todas as coletas, os parâmetros temperatura, pH, Oxigênio Dissolvido (OD) e turbidez estavam em 

conformidade com a Resolução CONAMA 357/2005 (BRASIL, 2005) para águas de classe 1 e 2. Por 

conseguinte, é importante destacar os altos valores de turbidez na 4ª coleta. Mesmo estando em conformidade 

com a resolução, esses valores se mostraram mais elevados em relação às médias obtidas nas outras coletas. Tal 

fenômeno provavelmente está relacionado à época chuvosa em que a coleta foi realizada, uma vez que a quarta 

coleta foi a que apresentou maior índice pluviométrico dentre os períodos amostrados (263,7 mm). 

Destaca-se também o parâmetro ferro, que ficou em desconformidade com a Resolução CONAMA 357/2005 

(BRASIL, 2005) para águas de classe 1 e 2 em todas as quatro coletas analisadas (Figura 2A). Segundo Silva et 

al. (2017) os altos valores de ferro estão possivelmente ligados à composição do solo da região, rico em óxido de 

ferro e alumínio (EMBRAPA, 2018). Sendo assim, devido possivelmente ao escoamento superficial das águas 

da chuva e sua posterior percolação pelo solo até chegar às águas da bacia, que o ferro total do ribeirão possui 

valores tão elevados. Vale ressaltar os valores encontrados para os sólidos dissolvidos totais (SDT) do ribeirão, 

tais valores aumentam consideravelmente no ponto 3, chegando a passar dos limites estipulados pela legislação 

(Figura 2B). Fato esse que está possivelmente ligado ao uso e ocupação desse ponto. 
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Figura 2: Parâmetros limnológicos que estão em desconformidade com a legislação A: Sólidos Dissolvidos Totais 

(SDT) e B: Ferro. 

 

RIQUEZA E DENSIDADE  

Os pontos amostrados apresentaram uma baixa riqueza de espécies fitoplanctônicas quando comparada com a 

riqueza em grandes rios temperados e tropicais (ROJO, 1994). O ponto 1 apresentou riqueza máxima e mínima 

de 6 e 2 táxons, respectivamente. O ponto 2 foi o que apresentou maior riqueza de espécies com um máximo de 

10 e um mínimo de 3 espécies. Por fim, o ponto 3 apresentou uma riqueza máxima de 9 táxons e mínima de 3 

táxons (Figura 3A). Em geral, houve um padrão sazonal entre as maiores e menores riquezas, sendo a quarta 

coleta a mais rica e a terceira coleta a mais pobre em termos de riqueza de espécies, apresentando a maior e 

menor pluviosidade respectivamente. 

Ao observar a contribuição parcial dos grandes grupos, é notável que Bacillariophyceae foi identificada em 

todos os pontos. Ao todo, 7 espécies foram identificadas nesse grupo, e a mais comum entre eles pertence a 

ordem Pennales. O segundo grupo com maior contribuição parcial na riqueza de espécies dos pontos amostrados 

foi Chlorophyceae, sendo as algas do gênero Chlorella presentes em quase todos os pontos. Na segunda coleta, 

apenas estes dois grandes grupos foram identificados. Além disso, no ponto 1, na primeira, terceira e quarta 

coletas, Cyanobacteria apresentou significativa contribuição, sendo o terceiro grande grupo mais presente 

(Figura 3B).  

Apesar de uma maior riqueza na quarta coleta, esses padrões sazonais não foram observados em termos de 

densidade. O ponto 1 teve uma densidade máxima de 56,11 ind.mL-1 e uma densidade mínima de 11,66 ind.mL-1. 

O ponto 2 também apresentou os maiores valores de densidade, principalmente na primeira e na quarta coleta, 

tendo um máximo de 102,02 ind.mL-1 e um mínimo de 20,4 ind.mL-1. Por fim, a densidade no ponto 3 variou de 

40,81 a 86,72 ind.mL-1, com um valor menor apenas na primeira coleta e valores similares na segunda, terceira e 

quarta coletas (Figura 3C). 

Apesar da contribuição parcial de densidade ser aparentemente semelhante à contribuição parcial de riqueza, 

é possível notar que o grupo Chlorophyceae domina em relação à Bacillariophyceae na segunda coleta. Na 

terceira coleta também é possível ver a dominância de Chlorophyceae sobre os grupos Cyanobacteria e 

Euglenophyceae. O grupo Bacillariophyceae encontra-se bem distribuído em quase todos os pontos e coletas, 

contribuindo de maneira significativa na densidade total fitoplanctônica (Figura 3D). 

As espécies que mais contribuíram para densidade no grupo Chlorophyceaea foram as espécies Chlorella sp. 

(27% de contribuição total), aparecendo em todas as coletas no ponto 2 e 3, e Oocystis sp. (11% de contribuição 

total), que teve altas densidades no ponto 3. A primeira é característica de ambientes ricos em nutrientes, sendo 

sensível a predação e falta de fósforo e nitrogênio e a segunda é típica de ambientes urbanos, sendo sensível à 

depleção de carbono (REYNOLDS, 2002; SALMASO & PADISÁK, 2007). Nesse sentido, podemos inferir que 

possivelmente os pontos 2 e 3 possuem poucos predadores dessas algas e são nutricionalmente ricos, 

principalmente em compostos nitrogenados e fósforo. Além disso, segundo os dados de Silva et al. (2017) o 

ponto 3 apresenta uma média histórica com altos valores de DBO comparado aos outros pontos, favorecendo o 

crescimento de Oocystis sp nesse local. 

O grupo Bacillariophyceae teve como principais contribuintes as espécies Synedra sp. (10,7%) e Pennales sp. 

(7%), ambas típicas de ambientes túrbidos, com disponibilidade de nutrientes. Essas algas são tolerantes às 
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correntes de água, sendo comuns em ambientes lóticos, como o ribeirão estudado (REYNOLDS, 2002; 

SALMASO & PADISÁK, 2007). A espécie Geitlerinema sp. (6,5%) foi a espécie com maior densidade no 

grupo Cyanobacteria, sendo típica de ambientes com camadas d’água bem misturadas e pouco tolerante ao 

“flushing”, ou seja, ao escoamento da água. Essa espécie teve maior contribuição no ponto 1, podendo indicar 

que a água apresenta um fluxo mais lento nesse trecho, além de uma coluna d’água bem homogênea 

(REYNOLDS, 2002; SALMASO & PADISÁK, 2007). 

Figura 3: Riqueza e densidade da comunidade fitoplanctônica do ribeirão Espírito Santo. (A) Riqueza total da 

comunidade fitoplanctônica. (B) Contribuição relativados grandes grupos de fitoplâncton na riqueza total de espécies. 

(C) Densidade total da comunidade fitoplanctônica. (D) Contribuição relativa da densidade total de grandes grupos.  

 

DIVERSIDADE DE SHANNON, EQUITABILIDADE E SIMILARIDADE  

Os valores de diversidade de Shannon variaram pouco entre os pontos na mesma coleta, apresentando valor 

máximo e mínimo de 2,51 e 0,81 bits.ind-1 no ponto 1. No ponto 2, os valores variaram de 3,0 a 1,5 bits.ind-1 e 

no ponto 3 os valores estiveram entre 2,9 e 0,99 bits.ind-1. Sendo assim, os valores de diversidade variaram de 

muito baixo (0 < H’ < 1) a alto (H’ ≥ 3) entre os pontos amostrados em diferentes períodos (Figura 4). 

Os valores de equitabilidade apresentaram ligeiras variações entre os pontos nas diferentes coletas, sendo 

todos classificados com uma uniformidade de baixa a média. No ponto 1, a equitabilidade variou de 0,19 a 0,49, 

no ponto 2, esse índice esteve entre 0,31 e 0,46 e no ponto 3 teve como valor mínimo e máximo de 0,16 e 0,51 

respectivamente (Figura 4).  

Os pontos com maior diversidade coincidiram com os pontos de maior equitabilidade, indicando que as 

espécies estavam uniformemente distribuídas nas amostras. Com esse resultado, pode-se inferir que a 

dominância de espécies, apesar de ocorrer em determinados pontos, não reduz fortemente a diversidade do local. 

Margalef (1983) descreveu a relação entre densidade e diversidade, sugerindo que em elevadas densidades 

específicas (ocasionadas por poucas espécies dominantes) ocorre redução dos valores de diversidades, fazendo 

jus aos dados discutidos anteriormente. Esses apresentaram uma alta diversidade em pontos com menor 

dominância, como na quarta coleta e baixa diversidade em pontos com maior dominância (segunda coleta) 

(Figura 3D e Figura 4). 

Através do índice de similaridade de Jaccard, observou-se que os pontos apresentaram baixa similaridade 

entre si nos diferentes períodos amostrados, ou seja, ambos apresentaram diferenças espaciais e sazonais. Ainda 

que essa similaridade tenha sido baixa, os pontos que mais apresentaram semelhanças de espécies entre si 

(similaridade ≥ 40%) foram os pontos 1 e 2 (segunda coleta); pontos 1 e 3 (segunda coleta); ponto 3 (segunda 



 

7 

 

coleta) e 2 (terceira coleta); ponto 3 (segunda e terceira coleta); pontos 3 (segunda coleta) e 2 (quarta coleta) 

(Figura 5).  

Figura 4: Diversidade de Shannon (H’) e Equitabilidade de Pielou da comunidade fitoplanctônica. 
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Figura 5: Matriz de similaridade obtida pelo índice de Jaccard (%). 

Ponto 1 Ponto2 Ponto 3 Ponto 1 Ponto2 Ponto 3 Ponto 1 Ponto2 Ponto 3 Ponto 1 Ponto2 Ponto 3

Ponto 1 1.000 0.077 0.182 0.000 0.000 0.111 0.143 0.125 0.000 0.000 0.143 0.154

Ponto2 * 1.000 0.364 0.250 0.333 0.333 0.111 0.100 0.222 0.167 0.286 0.133

Ponto 3 * * 1.000 0.125 0.375 0.222 0.000 0.111 0.111 0.083 0.214 0.143

Ponto 1 * * * 1.000 0.500 0.500 0.333 0.250 0.250 0.143 0.200 0.100

Ponto2 * * * * 1.000 0.333 0.200 0.167 0.167 0.250 0.273 0.182

Ponto 3 * * * * * 1.000 0.200 0.400 0.400 0.111 0.400 0.182

Ponto 1 * * * * * * 1.000 0.250 0.000 0.143 0.091 0.100

Ponto2 * * * * * * * 1.000 0.500 0.000 0.182 0.333

Ponto 3 * * * * * * * * 1.000 0.000 0.300 0.200

Ponto 1 * * * * * * * * * 1.000 0.143 0.154

Ponto2 * * * * * * * * * * 1.000 0.267

Ponto 3 * * * * * * * * * * * 1.000

4ª coleta 

1ª coleta

2ª coleta

3ª coleta

4ª coleta

1ª coleta 2ª coleta 3ª coleta

 

 

ANÁLISE DE COMPONENTES PRINCIPAIS (PCA) 

A PCA explicou 78,4% da variabilidade dos dados ambientais (Figura 6). Os parâmetros limnológicos 

analisados apresentaram padrões sazonais, agrupando os pontos pelas coletas. O eixo 1 esteve positivamente 

correlacionado com as variáveis Pluv, Turb, FeT, Temp, Fito_Dens, ST e STD e negativamente correlacionado 

com OD e pH. O eixo 2, no entanto, apresentou correlação positiva para OD, Pluv, FeT e Turb e negativa para 

pH, STD, ST, Fito_Dens e Temp. Logo, as variáveis que melhor explicaram a distribuição dos dados foram 

Pluv, Turb e FeT. Como destacado anteriormente, o solo da região é rico em óxido de ferro e alumínio, podendo 

estar diretamente relacionado com os altos valores desse parâmetro no ribeirão. Isso ocorre através do 

carreamento do solo, principalmente em épocas chuvosas. O ferro pode atuar como nutriente limitante para o 

crescimento e produção primária de certas microalgas, principalmente Chlorophyceae, sendo de extrema 

importância para o entendimento da dinâmica de comunidade desse grupo (RUELER, 1987). Além disso, a 

pluviosidade e turbidez apresentaram correlação positiva (91%), possivelmente sendo explicada pelo aumento do 

escoamento superficial causado pela chuva, que interfere diretamente na dinâmica de turbidez do corpo d’água.  

O ponto 1 apresentou uma densidade significativa do grupo Cyanobacteria nas duas coletas mais secas 

estudadas. Nesse mesmo período os valores de ferro mostraram-se mais baixos. O ferro é um nutriente 

importante para as Chlorophyceae ao passo que o nitrogênio é uma fonte crucial para o crescimento de 

Cyanobacteria. 



 

8 

 

Figura 6: Análise de componentes principais (PCA). O primeiro eixo explicou 49,5% e o segundo 28,9% da 

distribuição dos dados. Sendo as variáveis turbidez (Turb), pluviosidade (Pluv), ferro total (FeT), temperatura 

(Temp), densidade fitoplanctônica (Fito_Dens), sólidos totais (ST), sólidos totais dissolvidos (STD), potencial 

hidrogeniônico (pH), e oxigênio dissolvido (OD) representadas pelas respectivas siglas. 
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CONCLUSÃO 

Pode-se compreender, portanto, que os organismos planctônicos variaram em relação à dinâmica temporal, 

apresentando padrões diferenciados de riqueza, diversidade e densidade. Destaca-se que a quarta coleta foi a 

mais diversa e que apresentou maiores valores de temperatura, pluviosidade, turbidez e ferro. Em relação aos 

grupos encontrados, ressalta-se a presença da Chlorophyceae em quase todos os pontos e em todas as coletas, 

exceto no ponto 1 nas duas coletas mais secas. Nesse mesmo período, o grupo Cyanobacteria contribuiu 

significativamente na riqueza e na densidade da comunidade fitoplanctônica.  

É importante salientar também, os altos valores de ferro na bacia hidrográfica do ribeirão Espírito Santo. 

Esses ultrapassam o limite imposto pela legislação, podem afetar a comunidade aquática do local e, 

consequentemente a qualidade da água dos pontos, objetos desse estudo. Sendo assim, vê-se a importância da 

continuidade das pesquisas voltadas à comunidade planctônica e das variáveis ambientais, assim como políticas 

que ajudem a subsidiar uma gestão adequada para um dos ribeirões mais importantes do município de Juiz de 

Fora. 
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RESUMO – Os desreguladores endócrinos (DE) são micropoluentes que mesmo em baixas concentrações 

podem causar impactos principalmente à saúde humana e ao ambiente aquático. Por essa razão, muitos 

estudos vêm abordando esse tema com a finalidade de identificar esses compostos e quantificá-los. No 

Brasil, essas substâncias estão sendo encontradas em várias matrizes, destacando-se as águas superficiais, 

as quais deveriam ser protegidas.  Dessa maneira, o presente trabalho teve como objetivo implementar um 

método para determinação de atividade estrogênica, através do ensaio in vitro Yeast Estrogen Screen (YES), 

no Laboratório de Qualidade Ambiental (LAQUA) da Universidade Federal de Juiz de Fora. Como forma 

de avaliar o método, amostras de água do Ribeirão Espírito Santo, Juiz de Fora- MG foram coletadas para 

avaliar a atividade estrogênica das mesmas. Devido à elevada sensibilidade do ensaio, sua implementação 

é laboriosa e exige muita meticulosidade. Após adaptações e alterações no procedimento o ensaio foi 

implementado com sucesso no LAQUA, sendo então possível avaliar a estrogenicidade das amostras do 

Ribeirão Espírito Santo, as quais quando concentradas com volumes mais elevados, apresentaram atividade 

estrogênica, tornando importante o seu contínuo monitoramento por se tratar de um importante manancial 

para a cidade de Juiz de Fora.  

 

INTRODUÇÃO  

Estudos de micropoluentes têm crescido nos últimos anos devido aos impactos causados por estes, 

mesmo em baixas concentrações, à saúde humana e ao ambiente aquático (OLIVEIRA et al., 2016). Como 

exemplo, podem- se citar os desreguladores endócrinos (DE), os quais englobam diversas classes, como os 

estrogênios naturais e sintéticos, fármacos, agrotóxicos e surfactantes. Esses são capazes de ocasionar 

alterações no organismo de animais de sangue quente devido às semelhanças dos DE com os compostos 

que atuam no sistema endócrino (ADEEL et al., 2017). Dentre esses efeitos têm-se a interferência na 

reprodução; a redução da quantidade de esperma; maior incidência de doenças cardiovasculares; o aumento 

do risco de câncer; a perturbação do sistema nervoso e imunológico (USEPA, 2017; PIMENTEL et al., 

2016).  

 Esses compostos estão presentes em diversos corpos d’água (PARASO et al., 2017; BARBOSA et al., 

2016), devido à remoção ineficiente em estações de tratamento de esgoto (ETE), à lançamentos de esgotos 

não tratados e à poluição difusa (FISCHER, 2013). Dessa forma, a comunidade aquática pode ser afetada, 

além da possível contaminação de fontes de abastecimento de água, demostrando a necessidade de remoção 

desses compostos em estações de tratamento de esgoto e estações de tratamento de água (ETA) (DANIEL 

& LIMA, 2014).  
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Outro problema inerente aos DE é que a sua identificação e quantificação são laboriosas. Assim, suas 

análises possuem elevado custo e alta sensibilidade, exigindo diversos cuidados e tornando esse 

procedimento oneroso (SILVA, 2013). Ademais, não se dispõe de diretrizes ou regulamentações que 

estabeleçam limites de lançamento para essas substâncias. 

Existem diversos métodos para detectar e quantificar substâncias que causam atividade estrogênica em 

matrizes ambientais, ou seja, substâncias as quais têm mecanismos de ação por meio de receptores 

hormonais (BILA, 2005). Ainda segundo a autora, pode-se citar os métodos in vitro e in vivo, sendo este 

último fundamental para caracterização dos efeitos biológicos potenciais dos desreguladores endócrinos 

presentes no meio ambiente. As análises químicas também são importantes para identificação e 

quantificação, mas não determinam a atividade biológica das substâncias que possuem natureza química 

desconhecida (BILA, 2005). 

Entre os testes in vitro, destaca-se o ensaio Yeast Estrogen Screen (YES), que possui como vantagens 

o baixo limite de detecção, na ordem de 2 ng.L-1 para o 17β-estradiol (E2); possibilidade de analisar elevada 

quantidade de amostras em ampla faixa de concentrações, uma vez que é realizado em microplacas de 96 

poços; possibilidade de visualização do resultado a olho nu devido à uma mudança na coloração do meio 

de amarelo para vermelho após 72 horas; altas especificidade, reprodutibilidade e rapidez do ensaio; e além 

disso, o ensaio apresenta efeito sinérgico, ou seja, apresenta o resultado de atividade estrogênica 

considerando todos os compostos que a causam, assim como ocorre no ambiente (ROUTLEDGE E 

SUMPTER, 1996). Apesar de suas vantagens, o ensaio devido à sua elevada sensibilidade, é de difícil 

implementação, como relatado por Fischer (2013), que não realizou a implementação satisfatoriamente no 

Laboratório de Tratamento Avançado e Reuso de Água.  

A pesquisa sobre desreguladores endócrinos já ocorre no Brasil e evidencia a contaminação das águas 

com esses compostos em mananciais superficiais de São Paulo e na Região Metropolitana de Belo 

Horizonte. Para os hormônios estrona (E1), 17β-estradiol, estriol (E3) e 17-α-etinilestradiol (EE2), por 

exemplo, as medianas das concentrações encontradas no Brasil são de 36,3 ng.L-1; 37,4 ng.L-1; 5,01 ng.L-1 

e 59 ng.L-1, respectivamente (RESENDE et al., 2017), mostrando necessária a detecção e a quantificação 

de desreguladores endócrinos no ambiente.  

Na cidade de Juiz de Fora, o Ribeirão Espírito Santo destaca-se, pois, além de apresentar usos múltiplos, 

sua principal utilização é a captação para o abastecimento de água através da Estação de Tratamento de 

Água Walfrido Machado Mendonça, abastecendo aproximadamente 40% da população (JUIZ DE FORA, 

2013).  

 

OBJETIVO  

Tendo em vista esse cenário, o objetivo do estudo é realizar a implementação do ensaio YES no 

Laboratório de Qualidade Ambiental (LAQUA) da Faculdade de Engenharia da Universidade Federal de 

Juiz de Fora utilizando-o para realizar o monitoramento da atividade estrogênica do Ribeirão Espírito Santo.  

 

MATERIAIS E MÉTODOS 

IMPLEMENTAÇÃO DO ENSAIO YES NO LAQUA 

O ensaio YES é uma análise in vitro a qual utiliza uma linhagem da levedura Saccharomyces cerevisiae. 

Esta levedura na presença de estrogênios, produz a enzima β-galactosidase, a qual atua metabolizando o 

clorofenol vermelho-β-D-galactopiranosida (CPRG) adicionado ao meio. Assim, ocorre a mudança de 

coloração do meio de amarelo para vermelho na presença de compostos com atividade estrogênica (SILVA, 

2015).   

A metodologia foi adotada de Routledger & Sumpter (1996), com adaptações realizadas por Bila (2005). 

Afim de evitar contaminações e falsos positivos, os materiais foram limpos primeiramente com água da 

torneira, seguido de banho em ácido nítrico 20% durante 24 horas, enxágue com água deionizada e por fim 

rinsados em etanol absoluto (Bila, 2005). Com o mesmo propósito, os reagentes utilizados foram exclusivos 

para a realização do teste e todos possuem alto índice de pureza.  
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As soluções utilizadas no ensaio foram preparadas em capela de fluxo laminar de acordo com a 

metodologia descrita por Routledger & Sumpter (1996), e após a esterilização das mesmas através de 

autoclave ou filtração em membranas de 0,22 µm, de acordo com o recomendado para cada solução, estas 

foram seladas com Parafilm®
. Também foi preparada uma solução padrão de E2 em etanol absoluto com 

concentração igual a 54,48 mg.L-1, para posterior preparo da solução da curva padrão do ensaio com 

concentração igual a 54,48 µg.L-1. Todas as soluções foram preparadas utilizando balança de alta precisão.  

Os ensaios foram realizados em placas de 96 poços e todas as amostras são analisadas em duplicata, 

intercaladas com fileiras de branco as quais continham apenas etanol e meio de analise, composto por 25 

mL de meio de cultivo, 25 µL da levedura e 200 µL de CPRG (10 mg.mL-1 em etanol absoluto). As diluições 

seriais 1:2 em etanol absoluto ou água, dependendo do solvente utilizado na matriz analisada, foram 

realizadas em uma placa de diluição e, após essa etapa, 10 µL são transferidos para a placa de análise. Se o 

solvente utilizado for o etanol, esse volume é evaporado e, em seguida, são adicionados 200 µL de meio de 

análise em cada poço. Caso o solvente seja a água, são adicionados 190 µL de meio de análise, e, dessa 

maneira, cada poço da placa de ensaio contém 200 µL como volume final.  

Ao término desse processo as placas foram seladas e agitadas em um agitador orbital (Vórtex Mixer, 

marca Labnet e modelo VX-200), ajustado a 100 rpm durante 2 minutos. Posteriormente, estas ficaram 

encubadas a 32°C em uma estufa por 72 horas e foram submetidas à uma leitura por espectrofotometria 

através de uma leitora de placas (Marca Thermo Scientific, Modelo Multiskan FC) nos comprimentos de 

onda de 539 e 620 nm. Esses dados são empregados, a partir de ajuste sigmoidal utilizando o Software 

Oringin® 6.0, para calcular o valor da atividade estrogênica, dado em equivalente de estradiol (EQ-E2).  

Por causa das dificuldades de implementação do ensaio, fato associado à possível contaminação da 

levedura com outros microorganismos, foi realizado um procedimento de isolamento da levedura, de acordo 

com protocolo elaborado pela professora Dra. Daniele Maia Bila da Universidade do Estado do Rio de 

Janeiro (UERJ), sob a coorientação da microbiologista Dra. Iara Furtado Santiago.  

Os testes foram iniciados com o descongelamento da levedura cedida pela UERJ e com o inóculo da 

levedura, cedida pela professora Dra. Ann H. Mounteer da Universidade Federal de Viçosa (UFV). As 

amostras de leveduras foram dispostas em placas de petri com o meio contendo CPRG e em placas contendo 

CPRG e E2, para a possível revelação da levedura desejada, S. cerevisiae, visto que o meio CPRG é um 

meio seletivo que apresenta a coloração amarela quando não há contato com estrogênios e coloração rosa 

quando há. Todos os materiais utilizados no ensaio foram devidamente autoclavados e limpos, sendo 

reutilizados quando possível ou descartados.  

EXTRAÇÃO EM FASE SÓLIDA  

Após consolidada a implementação do ensaio YES, foi implementado também o procedimento de 

extração em fase sólida (SPE) no LAQUA, com o objetivo de concentrar as substâncias estrogênicas 

presentes nas amostras, no qual seguiu-se o procedimento de Pereira (2011), com adaptações. Foram 

utilizados cartuchos C18 ODS SampliQ (500 mg, 6 mL) da marca Agilent® e Manifold, também da marca 

Agilent®, com 20 posições funcionando sob pressão de vácuo de uma bomba.  

O condicionamento dos cartuchos foi realizado através da passagem de 6 mL de hexano, 2 mL de 

acetona, 6 mL de metanol e 10 mL de água deionizada ajustada com pH 3, nessa ordem. Ao término dessa 

etapa, foi realizada a passagem da amostra. O volume utilizado nessa etapa depende de qual fator de 

concentração será utilizado para cada amostra. No estudo realizado no Ribeirão Espírito Santo foram 

testados os volumes de 300 mL, para a primeira coleta e 1000 mL para a segunda coleta. Após a passagem 

da amostra, ocorreu a secagem do cartucho sob pressão de vácuo durante 10 minutos. Logo após, ocorreu 

a eluição do analito em 4 mL de acetona, para que este fosse posteriormente evaporado em fluxo de gás 

nitrogênio. No momento do ensaio, houve a ressuspensão da amostra em 1 mL de etanol absoluto, 

concentrando as amostras analisadas em 300 e 1000 vezes, respectivamente.  

De modo a verificar quaisquer contaminações durante a extração e na realização do ensaio YES, 

seguindo o mesmo procedimento, foi analisado um “branco”, no qual a amostra foi substituída por 1000 

mL de água deionizada, buscando a validação dos resultados obtidos no experimento.  
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ÁREA EXPERIMENTAL E PROCEDIMENTOS DE COLETA 

A detecção da atividade estrogênica no Ribeirão Espírito Santo foi avaliada após a padronização do 

ensaio de YES e da padronização da extração em fase sólida de amostras líquidas. O Ribeirão Espírito 

Santo é enquadrado como rio de classe 1 de sua nascente até a ETA Walfrido Machado Mendonça e como 

classe 2 após sua captação até desaguar no Rio Paraibuna pela margem direita, dessa forma fazendo parte 

da bacia do Rio Paraíba do Sul. Seu principal uso é o abastecimento de água da cidade de Juiz de Fora- MG 

pela ETA Walfrido Machado Mendonça, mas suas águas também são largamente utilizadas por indústrias 

e em menor escala para irrigação (JUIZ DE FORA, 2013; MINAS GERAIS, 1996).  

Foram selecionados três pontos de coleta na extensão deste ribeirão, sendo que o ponto 1 tem como 

característica uma área essencialmente rural, o ponto 2 localiza-se à jusante do ponto de captação para água 

de abastecimento e o ponto 3 à jusante do lançamento de efluentes do Distrito Industrial da cidade (Figura 

1). A primeira coleta foi realizada no dia 05/07/17 e a segunda coleta realizada no dia 28/02/18.  

Todas as coletas foram realizadas em frascos de vidro com capacidade de 1 litro previamente limpos, 

afim de eliminar possíveis contaminações e mantidas a 4ºC. Após as coletas, as amostras foram filtradas 

afim de evitar sobrecarga dos cartuchos do SPE com os sólidos suspensos e, então, submetidas ao processo 

de extração em fase sólida.  

 Para cada uma das amostras obtidas da primeira coleta, foi extraído um volume igual a 300 mL, 

fazendo com que o fator de concentração fosse igual a 300 vezes. Já na segunda coleta, foi extraído um 

volume igual a 1000 mL, com fator de concentração igual a 1000 vezes.  

Figura 1: Pontos de amostragem no ribeirão Espírito Santo destacando as principais características da região.  

Fonte: Silva et al. (2017). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

IMPLEMENTAÇÃO DO ENSAIO YES NO LAQUA 

Os primeiros resultados obtidos não foram satisfatórios comprovando a alta sensibilidade do ensaio. 

Para a realização dos primeiros ensaios todas as soluções utilizadas no ensaio foram preparadas em água 

deionizada. 

Os resultados obtidos nos primeiros ensaios YES são apresentados na Tabela 1, identificando a data dos 

mesmos, os procedimentos adotados, os resultados obtidos e as hipóteses levantadas. As imagens dos 

ensaios são apresentadas na Figura 2. 
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Ensaios Procedimentos Resultado Hipóteses 

Primeiro ensaio 

(20/09/2016) 

(Figura 2.1) 

As soluções utilizadas no 

ensaio foram preparadas em 

água deionizada e a levedura 

utilizada foi trazida do 

Laboratório de Ecotoxicologia 

da UFV. 

A placa inteira 

apresentou mudança na 

coloração, indicando 

que houve 

contaminação. (Figura 

2.1) 

Essa situação foi associada à 

possível erro de pipetagem, 

no procedimento de lavagem 

de vidrarias ou às soluções 

utilizadas no ensaio. 

Segundo ensaio 

(30/09/2016) 

(Figura 2.2) 

 

As vidrarias passaram a ser 

limpas com água de torneira, 

lavadas com extran, 

enxaguadas com água de 

torneira, deixadas em banho 

ácido (ácido nítrico 20%) por 

24 horas, enxaguadas com 

água deionizada e rinsadas 

com etanol absoluto. 

As linhas referentes à 

amostra de 1 µg L-1 (E e 

G) apresentaram 

resultados 

aparentemente 

satisfatórios, mas as 

linhas das curvas não 

apresentaram coloração 

característica. (Figura 

2.2) 

Hipótese levantada de que a 

solução da curva ou a 

solução de meio de análise 

possuía algum composto 

tóxico para as leveduras ou 

que a levedura apresentava 

contaminação.  

Terceiro ensaio 

(07/10/2016) 

(Figura 2.3) 

 

A solução padrão de E2 foi 

refeita no Laboratório de 

Ecologia Aquática da UFJF e 

durante a realização dos 

ensaios o etanol foi deixado 

evaporar por 15 minutos. 

 

Após 72 horas a placa 

inteira não apresentou 

modificação de cor. 

(Figura 2.3) 

 

Hipótese reforçada de que a 

levedura apresentava- se 

contaminada ou que a 

solução de hormônio 

utilizada apresentava 

problemas. 

Quarto ensaio 

(11/10/2016) 

(Figura 2.4) 

Afim de identificar se o 

problema estava relacionado 

ao hormônio utilizado, foi 

realizado um ensaio utilizando 

uma amostra de efluente. 

Mesmo assim a amostra 

não obteve a coloração 

esperada e a placa 

inteira não apresentou 

modificação da cor. 

(Figura 2.4) 

Descartou-se a possibilidade 

de alteração no padrão de 

hormônio utilizado e a 

hipótese de que a levedura 

apresentava contaminação 

devido à alta quantidade de 

repiques foi reforçada. 

Quinto ensaio 

(14/10/2016) 

(Figura 2.5) 

Uma amostra de levedura mais 

antiga foi descongelada de 

acordo com o procedimento de 

Routledger & Sumpter (1996) 

para a realização do ensaio. 

Percebeu-se que a placa 

voltou a apresentar 

coloração rosa. (Figura 

2.5) 

A hipótese de que a levedura 

havia sido contaminada foi 

reforçada. Além disso, os 

brancos apresentaram 

coloração rosa indicando 

contaminação das soluções. 

Sexto ensaio 

(21/10/2016) 

(Figura 2.6) 

 

Nova amostra da levedura 

utilizada no ensaio foi obtida 

no Laboratório de 

Ecotoxicologia Aquática da 

UFV. Além disso, a centrífuga 

do Laboratório de Ecologia e 

Biologia Molecular de 

Microorganismos 

(LEBIOMM) da UFJF foi 

disponibilizada, permitindo a 

manutenção da linhagem. As 

soluções foram refeitas 

utilizando água destilada. 

A placa apresentou 

contaminação, mas as 

curvas apresentaram 

coloração mais intensa. 

A linha G era composta 

por um efluente 

sintético. Apesar de não 

ser possível calcular a 

concentração de 

atividade estrogênica, 

percebe-se que esse 

efluente foi tóxico para 

a levedura. (Figura 2.6) 

Como todas as soluções já 

haviam sido refeitas com os 

devidos cuidados para evitar 

contaminações, suspeitou-se 

que o extran poderia estar 

causando atividade 

estrogênica e, por esse 

motivo, o procedimento de 

limpeza foi alterado. 

Tabela 1: Resumo dos Ensaios YES realizados no Laboratório de Qualidade Ambiental (LAQUA). (Continua) 
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Sétimo ensaio 

(01/11/2016) 

(Figura 2.7) 

 

 

Vidrarias passaram a ser 

limpas com água da torneira, 

deixadas em banho ácido 

(ácido nítrico 20%) por 24 

horas, enxaguadas com água 

deionizada e posteriormente 

risadas em etanol. Porém, no 

dia do ensaio a levedura não 

apresentou crescimento dentro 

da faixa ótima de leitura de 

absorbância a 620 nm (de 0,8 

a 1,0). 

Após 72 horas toda a placa 

apresentou coloração 

amarela. (Figura 2.7) 

Esse resultando indicou 

problemas com o crescimento da 

levedura. 

Demais ensaios 

A partir disso, o procedimento 

realizado no oitavo ensaio foi 

repetido. Porém, a levedura 

apresentou crescimento abaixo 

do esperado, constantemente. 

Os ensaios 

apresentaram mudança 

de cor, mas com 

intensidades menores 

do que as esperadas 

(Figura 2.9). 

As hipóteses levantadas 

foram de que havia 

problemas no protocolo de 

manutenção da levedura ou 

algum reagente que compõe 

o meio de cultivo apresentava 

problema. 

 
Figura 2: Imagens dos ensaios YES realizados no LAQUA após diferentes procedimentos descritos na tabela 1. 

 

Tabela 1: Resumo dos Ensaios YES realizados no Laboratório de Qualidade Ambiental (LAQUA). (Continuação) 
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Tendo em vista os resultados preliminares, para eliminar quaisquer problemas relacionados à 

contaminação da levedura, foi realizado satisfatoriamente o procedimento de isolamento (Figura 3) no qual 

foi possível confirmar a contaminação com outros micro-organismos dos isolados que estavam sendo 

utilizados nos primeiros ensaios de YES. A contaminação destes isolados podem estar relacionadas à 

manipulação inadequada das leveduras ou à forma de preservação dos isolados. Ao se preservar as 

leveduras em baixas temperaturas se utiliza do glicerol como crioprotetor, e este quando em altas 

concentrações pode ser tóxico para os micro-organismos.  

Após diversos ensaios realizados com a levedura isolada, o crescimento ainda assim continuou 

comprometido, sendo este abaixo do esperado para a quantificação da resposta do ensaio, a lenta 

multiplicação celular, confirmada pela medida da densidade óptica (DO) no espectrofotômetro. O lento 

crescimento celular levantou a hipótese de que a utilização de alguns reagentes poderia estar afetando o 

crescimento das leveduras. Dessa maneira, foi providenciada a substituição de todos os reagentes, e, após 

modificação dos mesmos, o ensaio YES apresentou resultado satisfatório, sendo concluída a implementação 

do ensaio no LAQUA (Figura 4). 

 

 Figura 3: Procedimento de isolamento da levedura 

utilizada no ensaio YES. 

     Figura 4: Ensaio YES satisfatoriamente 

implementado no LAQUA, sendo “C” a curva e “1” 

uma amostra. 
  

  
 

ESTROGENICIDADE DAS AMOSTRAS DO RIBEIRÃO ESPÍRITO SANTO 

Na primeira coleta do Ribeirão Espírito Santo, foi feita a extração de 300 mL de amostra de cada ponto, 

de acordo com metodologia descrita anteriormente por Pereira (2011), com adaptações. O ensaio YES 

realizado após a extração não detectou atividade estrogênica em nenhum dos pontos analisados. Estes 

resultados foram associados à passagem de volume inferior à 1000 mL, valor encontrado na literatura para 

fontes pouco contaminadas como o ribeirão em questão. Este volume é recomendado uma vez que se torna 

necessária a maior concentração de amostras para que, em caso de atividade estrogênica, esta fique dentro 

do limite de detecção (PARASO et al., 2017; CHEN et al., 2007; SILVA 2013). 

Na segunda coleta, foi executada a hipótese de extração de 1000 mL, deste modo concentrando as 

amostras em aproximadamente 3,3 vezes mais do que na coleta anterior. Os resultados desse ensaio 

aparentemente não apresentaram atividade, mas após a leitura das placas e feitos os respectivos cálculos, 

foram encontradas atividade estrogênica nos três pontos avaliados. Além disso, foi realizado o ensaio YES 

para uma amostra de água deionizada, também concentrada 1000 vezes, afim de verificar a autenticidade 

do ensaio não devendo constatar nenhuma atividade estrogênica, como de fato ocorreu, validando o ensaio 

(Figura 5). 

É possível observar que a amostra que continha apenas água deionizada não apresentou atividade 

estrogênica, uma vez que os valores obtidos não foram superiores aos valores obtidos nas fileiras em branco 

em nenhum ponto. Dessa maneira, tanto o procedimento de extração em fase sólida, como o procedimento 

do ensaio YES foram validados, ressaltando que não houve contaminação durante essas etapas. Nas demais 

amostras, entretanto, houve identificação da atividade estrogênica, essas com valores iguais a 0,53 ng.L-1   

EQ-E2; 21,26 ng.L-1 EQ-E2 e 6,61 ng.L-1 EQ-E2, para os pontos 1, 2 e 3 respectivamente. Destaca- se que 

o limite de detecção do ensaio YES é na ordem de ng.L-1, variando com algumas condições, principalmente 
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com o número inicial de células de levedura e o crescimento desta nas 72h de ensaio. Em outros ensaios 

realizados no LAQUA, o limite encontrado já foi de 0,2 ng.L-1. 

 

Figura 5: Leitura de absorbância obtida para as 4 amostras avaliadas no ensaio YES. 

 

A maior estrogenicidade foi encontrada no ponto 2, resultado possivelmente atribuído à lançamentos de 

efluentes domésticos que ocorrem nesse local. O segundo maior valor de estrogenicidade foi no ponto 3, 

área próxima à lançamentos de efluentes industriais, os quais podem conter muitos componentes químicos 

que possuem essa característica.  Por último, o ponto 1 com atividades rurais também apresentou atividade 

estrogênica, e esta pode estar associada à agrotóxicos ou devido a poluição difusa de uma extensa área 

utilizada para agropecuária, por exemplo. 

Os estrogênios naturais, como E1 e E2, são diariamente excretados na urina humana e de animais de 

sangue quente. Outro exemplo de estrogênios naturais são os denominados fitoestrogênios, produzidos por 

plantas e comumente encontrados em produtos de origem animal e vegetal (FERREIRA, 2008). Além disso, 

diversas substâncias químicas estão presentes simultaneamente nos efluentes domésticos e industriais, 

citando como exemplo o Bisfenol A, o qual é utilizado em revestimentos de latas de alimentos e o 4-n-

nonilfenol, surfactante amplamente utilizado (BILA & DEZOTTI, 2007). A agricultura com uso de diversos 

agrotóxicos como pesticidas, fungicidas e algicidas também contribui para aumentar a atividade estrogênica 

em corpos d’água (Oliveira et al., 2013).  

Percebe-se, portanto, a importância do monitoramento do Ribeirão Espírito Santo por este ser ponto de 

captação de água para abastecimento humano, sendo importante avaliar como a presença destes compostos 

que causam atividade estrogênica irão variar de acordo com a sazonalidade e o uso e ocupação do solo.  

 

CONCLUSÕES 

Apesar das dificuldades identificadas, a implementação do ensaio YES foi realizada com sucesso no 

LAQUA. Os primeiros resultados, que não foram satisfatórios, comprovam a meticulosidade e os preparos 

necessários na hora da realização do mesmo. Nesse contexto, todos os materiais devem ser bem limpos e 

de uso exclusivo, inclusive durante o repique e preservação da levedura, para que esta cresça na faixa ótima 

e não seja contaminada por outros microrganismos; os reagentes devem ser novos e as soluções após 
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autoclavadas ou filtradas (de acordo com o protocolo de cada uma) só devem ser abertas dentro do fluxo 

laminar.  

Através desta importante ferramenta foi possível avaliar preliminarmente a atividade estrogênica do 

Ribeirão Espírito Santo. A primeira coleta não apresentou estrogenicidade em nenhum ponto devido, 

possivelmente, ao baixo fator de concentração das amostras utilizadas. Assim, ao aumentar esse valor para 

1000 vezes, foi possível sua detecção nos três pontos avaliados. Esse resultado, apesar de preliminar, indica 

a importância do seu monitoramento, aliado a sazonalidade e uso e ocupação do solo.  

 

AGRADECIMENTO 

À Fundação de Amparo à Pesquisa de Minas Gerais (FAPEMIG) e ao Conselho Nacional de 

Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) pelo financiamento do projeto e bolsas. À MsC. Natália 

Rezende e à Dr. Ann H. Mounteer, pela disponibilidade em ajudar, difundindo conhecimento. Ao 

Laboratório de Ecotoxicologia Aquática da Universidade Federal de Viçosa e toda sua equipe, pela 

disponibilidade e competência. Ao Laboratório de Ecologia e ao Laboratório de Ecologia e Biologia 

Molecular de Microorganismos da Universidade Federal de Juiz de Fora, em especial à professora Dra. 

Dionéia Evangelista. Ao Laboratório de Engenharia Sanitária da Universidade Estadual do Rio de Janeiro, 

em especial à professora Dra. Daniele Bila, por toda disponibilidade. À técnica Iramaia, do Laboratório de 

Qualidade Ambiental, por sempre ser tão solícita. Às alunas Emília, Isabela e Luana, pela ajuda durante a 

realização das coletas. 

 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

ADEEL, M.; SONG, X.; WANG, Y.; FRANCIS, D.; YANG, Y. Environmental impact of estrogens on 

human, animal and plant life: A critical review. Environment International, v.99, p. 107–119, dez 2017. 

BARBOSA, M. O.; MOREIRA, N. F. F.; RIBEIRO, A. R.; PEREIRA, M. F. R.; SILVA, A. M. T. 

Occurrence and removal of organic micropollutants: An overview of the watch list of EU Decision 

2015/495. Water Research, v. 94, p. 257-279, fev. 2016.  

BILA, D.M. Degradação e Remoção da Atividade Estrogênica do Desregulador Endócrino 17β-Estradiol 

pelo Processo de Ozonização. Tese de Doutorado em Engenharia Química. Universidade Federal do Rio 

de Janeiro. Rio de Janeiro, 2005.  

BILA, D.M.; DEZOTTI, M. Desreguladores Endócrinos no Meio Ambiente: Efeitos e Consequências. 

Química Nova, v. 30, n.3, p. 651-666, 2007. 

CHEN, C. Y.; WEN, T. Y.; WANG, G. S.; CHENG, H. W.; LIN, Y. H.; LIEN, G. W. Determining 

estrogenic steroids in Taipei waters and removal in drinking water treatment using high-flow solid-phase 

extraction and liquid chromatography/tandem mass spectrometry. Science of the Total Environment, v. 378, 

p. 352-365, 2007. 

DANIEL, M. D. S.; LIMA, E. C. Determinação simultânea de estriol, -estradiol, 17etinilestradiol e 

estrona empregando-se extração em fase sólida (SPE) e cromatografia líquida de alta eficiência (HPLC). 

Ambiente & Água, v. 9, n. 4, dez 2014. 

FERREIRA, M. G. M.; Remoção da atividade estrogênica de 17β-estradiol e de 17α-etinilestradiol pelos 

processos de ozonização e O3/H2O2. Dissertação de doutorado em Ciências em Engenharia Química. 

Universidade Federal do Rio de Janeiro, 2008.   

FISCHER, N. Cloração da água com 17ẞ -estradiol e utilização do teste YES para avaliação da 

estrogenicidade. Dissertação de mestrado em Ciências em Engenharia Hidráulica e Saneamento. 

Universidade de São Paulo, Escola de Engenharia de São Carlos, São Carlos, 2013.  

JUIZ DE FORA. Companhia de Saneamento Municipal - CESAMA. Mananciais: Ribeirão Espírito Santo. 

Juiz de Fora, 2010. Disponível em: < http://www.cesama.com.br/?%20pagina=resanto >. Acesso em: 28 

de março de 2018. 



 

10  

 

MINAS GERAIS. Conselho de Política Ambiental – COPAM. Deliberação Normativa COPAM n° 016, de 

24 de setembro de 1996. Disponível em: < http://www.siam.mg.gov.br/sla/download.pdf?idNorma=113>. 

Acesso em: 28 de março de 2018.  

OLIVEIRA, C.; LIMA, D. L. D.; SILVA, C. P.; OTERO, M.; ESTEVES, V. I. Photodegradation behaviour 

of estriol: An insight on natural aquatic organic matter influence. Chemosphere, v. 159, p. 545-551, jun. 

2016. 

OLIVEIRA, T. G.; FAVARETO, A. P. A.; ANTUNES, P. A. Agrotóxicos: Levantamento dos mais 

utilizados no oeste paulista e seus efeitos como Desreguladores Endocrinos. IX Fórum Ambiental da Alta 

Paulista, v. 9, n. 11, p. 375-390, 2013. 

PARASO, M. G.; MORALES, J. K. C.; CLAVECILLAS, A. A.; LOLA, M. S. E. G. Estrogenic Effects in 

Feral Male Common Carp (Cyprinus carpio) from Laguna de Bay, Philippines. Bulletin of Environmental 

Contamination and Toxicology, v. 98, p. 638-642, 2017.  

PEREIRA, R. D. O. Formação de subprodutos do estrona e 17β-estradiol na oxidação utilizando cloro e 

o ozônio em água. Tese de Doutorado em Hidráulica e Saneamento.  Escola de Engenharia de São Carlos, 

Universidade de São Paulo, São Carlos, 2011. 

PIMENTEL, M. F.; DAMASCENO, E. P.; JIMENEZ, P. C.; ARAÚJO, P. F. R.; BEZERRA, M. F.; 

MORAIS, P. C. V.; CAVALCANTE, R. M.; LOUREIRO, S.; LOTUFO, L. V. C. Endocrine disruption in 

Sphoeroides testudineus tissues and sediments highlights contamination in a northeastern Brazilian estuary. 

Environmental Monitoring and Assessment, p. 188-298, apr. 2016.  

RESENDE, T. C.; NETO, J. M.; AZEVEDO, T. S.; BOTTREL, S. E. C.; PEREIRA, R. O. Estudo 

Comparativo Entre as Concentrações de Hormônios Reportados em Matrizes Ambientais Aquosas no 

Brasil e no Exterior. In: Congresso ABES – FENASAN 2017. São Paulo. 2017.  

ROUTLEDGE, E. J., SUMPTER, J. P., 1996. Estrogenic activity of surfactants and some of their 

degradation products assessed using a recombinant yeast screen. Environmental Toxicology and Chemistry, 

v. 15, n. 3, p. 241-248, 1996.  

SILVA, G. G. M. Avaliação da qualidade de águas superficiais e de sedimentos quanto à toxicidade e 

atividade estrogênica. Dissertação de Mestrado em Engenharia Ambiental. Universidade do Estado do Rio 

de Janeiro, Rio de Janeiro, 2015. 

SILVA, I. R; BROVINI, E. M.; PEREIRA, R. O.; GOMES, M. H. R. Monitoramento de Trechos 

Susceptíveis à Degradação da Qualidade da Água no Ribeirão Espírito Santo - Juiz de Fora, ao longo de 

quatro anos. 3O Congresso Internacional Rede de Saneamento e Abastecimento de Água. Belo Horizonte, 

MG, 2017.  

SILVA, P. R. M. Remoção de Atividade Estrogênica do Hormônio 17-β-Estradiol em Processos de 

Oxidação de Águas Para Abastecimento. Tese de Mestrado em Hidráulica e Saneamento.  Escola de 

Engenharia de São Carlos, Universidade de São Paulo, São Carlos, 2013. 

USEPA -UNITED STATES ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY. Endocrine Disruption. 

Disponível em: <https://www.epa.gov/> Acesso em: 28 de março de 2018. 

https://link.springer.com/journal/128
https://link.springer.com/journal/128


 

1 

 

ANÁLISE BIOLÓGICA DO RIBEIRÃO ESPÍRITO SANTO, JUIZ DE FORA – 

MG. 

 
Luana Queiroz Pilate1* 

Emília Marques Brovini1 

Iara Furtado Santiago2 

Haroldo Lobo3 

Renata de Oliveira Pereira1 

Maria Helena Rodrigues Gomes1 

 

1 Faculdade de Engenharia; Departamento de Engenharia Ambiental e Sanitária; Universidade Federal de Juiz 

de Fora, Juiz de Fora - MG, Brasil. 
2 Instituto de Ciências Biológicas; Departamento de Microbiologia; Universidade Federal de Minas Gerais. 

3 Faculdade de Medicina; Departamento de Medicina Veterinária; Universidade Federal de Juiz de Fora. 

* luana.pilate@engenharia.ufjf.br 

 

RESUMO  

Tendo em vista os direitos assegurados pela Constituição Federal de 1988 em relação à preservação de um 

ambiente ecologicamente equilibrado para todos, percebe-se a importância de manter cursos d’água em 

qualidade adequados ao seu respectivo uso. Uma das formas de analisar a qualidade da água é através do uso 

de bioindicadores, como a avaliação da presença e concentração de coliformes termotolerantes, além da 

contagem e da identificação de macroinvertebrados bentônicos. Dentro desse panorama, tem-se o ribeirão 

Espírito Santo, situado a noroeste da cidade de Juiz de Fora, MG. O mesmo é responsável pelo abastecimento de 
uma parcela significativa da cidade e é afluente pela margem direita do rio Paraibuna, um importante corpo 

hídrico pertencente à grande bacia do rio Paraíba do Sul. Partindo disso, o trabalho visa avaliar a qualidade da 

água e do sedimento em três pontos estratégicos do ribeirão, utilizando de análises microbiológicas de 

coliformes termotolerantes e de possíveis bactérias patogênicas, assim como, da identificação de 

macroinvertebrados bentônicos nos trechos do corpo d’água em questão. Através dos resultados é possível 

perceber uma concordância entre os altos valores de coliformes, a baixa riqueza de bactérias tolerantes a 

temperatura de 37ºC e de macroinvertebrados, além da classificação dos pontos em alterados e impactados, o que 

sinaliza uma possível poluição e contaminação orgânica dos trechos em estudo. Aponta-se, portanto, a 

importância da utilização dos indicadores biológicos em água e sedimento para identificar, controlar e monitorar 

ambientes degradados, impactados, ou com intensa interferência antrópica, principalmente quando este é 

utilizado para abastecimento de determina região. Sendo assim, vê-se a necessidade da continuação dos estudos 

biológicos para um dos ribeirões mais importantes da cidade de Juiz de Fora – MG. 

INTRODUÇÃO 

Segundo a Constituição Federal de 1988, art. 225, “Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente 

equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e 

à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para a presente e futuras gerações”. Dentre os direitos 

citados pela constituição, encontra-se o acesso a água, em quantidade e qualidade adequadas a um 

determinado uso. Partindo de tal afirmação, ressalta-se que o estudo da qualidade da água é de extrema 

importância ao ambiente e à saúde humana, permitindo também a caracterização e a análise de tendências em 

bacias hidrográficas (WILLIAMS et al., 2016; ANA, 2018). Estes estudos contribuem para subsidiar uma 

gestão adequada em corpos d’água, fazendo prevalecer os direitos da Constituição de 1988. 

Uma das formas de analisar a qualidade da água é através do uso de bioindicadores importantes, como a 

avaliação da presença e concentração de coliformes termotolerantes. Estudos relacionados a esse tema 
mostraram que o aumento da presença destas bactérias afeta negativamente a saúde humana (WILLIAMS et 

al., 2016). Sabe-se que os micro-organismos patogênicos são os principais causadores de doenças relacionadas à 

veiculação hídrica, possuindo em sua maioria origem entérica, animal ou humana e transmissão via feco-oral, 

estes micro-organismos podem ser ingeridos por meio de água ou alimentos contaminados (AMARAL et al., 

2003; THOMAZI et al., 2016). 

De acordo com a Resolução CONAMA 357/2005 (BRASIL, 2005) os coliformes termotolerantes, objetos 

desse estudo, são bactérias gram-negativas e que tem como característica marcante a presença da enzima 

http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/155571402/constituição-federal-constituição-da-republica-federativa-do-brasil-1988
http://www.jusbrasil.com.br/topicos/10645661/artigo-225-da-constituição-federal-de-1988
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β-galactosidase, além disso, possuem o poder de fermentar a lactose em altas temperaturas. A principal 

representante desse grupo é a Escherichia coli, tal bactéria está presente no trato gastrointestinal de mamíferos e 

de aves (THOMAZI et al., 2016). 

Outra forma de biomonitoramento é através da contagem e da identificação de macroinvertebrados presentes 

na água doce, sendo estes importantes resultados para a avaliação da saúde do rio, fornecendo assim, 

informações importantes sobre o estado de qualidade do corpo d’água (ARSLAN et al., 2016; BARBOLA et al., 

2011). Os macroinvertebrados aquáticos bentônicos e nectônicos são influenciados por estruturas geográficas 

locais e regionais, como a vegetação, a concentração de oxigênio, a profundidade da coluna d’água, a 

disponibilidade de alimentos, a composição do substrato, entre outros (OLIVEIRA et al., 2005; HEINO, 2009). 

O estudo dessa comunidade, de acordo com Barbola et al. (2016), ajuda a subsidiar tomadas de ações que 

tenham como objetivo final a conservação da biodiversidade local e regional. 

Para o monitoramento dessa comunidade de macroinvertebrados límnicos, foram desenvolvidos indicadores 

bióticos, que segundo dados de Uherek et al. (2014), produzem resultados cientificamente válidos e repetitivos 

de monitoramento ambiental, com custos mais reduzidos, que aumentam a eficiência das análises e que 

simplificam as informações. O sistema Biological Monitoring Working Party System (BMWP) é um dos 
exemplos de indicadores bióticos utilizados no Brasil e que consideram a sensibilidade dos invertebrados à 

poluição. Nesse indicador, as famílias recebem, de acordo com sua sensibilidade à poluição orgânica, uma 

pontuação de 1 (muito tolerante) a 10 (muito sensível) e, no final, os valores são somados em cada trecho 

estudado. Valores superiores a 100 indicam fluxos limpos, já pontuações menores que 10 estão associados a 

fluxos altamente poluídos (MASON, 2002). 

No rol de cidades que possuem lançamentos de esgotos e de efluentes industriais in natura, encontra-se o 

município de Juiz de Fora. A cidade localiza-se no interior de Minas Gerais e possui como um dos principais 

cursos d’água o ribeirão Espírito Santo. Tal corpo d’água está presente em uma boa parte do município e 

abastece uma parcela significativa da população. 

OBJETIVO 

O trabalho visa avaliar a qualidade da água e do sedimento em três pontos estratégicos na bacia do ribeirão 
Espírito Santo em Juiz de Fora - MG, utilizando-se de análises microbiológicas de coliformes termotolerantes e 

de isolamento de possíveis bactérias patogênicas, assim como, da identificação de macroinvertebardos 

bentônicos nos trechos da bacia em questão.  

MATERIAL E MÉTODOS 

ÁREA DE ESTUDO 

A bacia hidrográfica do ribeirão Espírito Santo (BHRES) encontra-se na região noroeste da cidade de Juiz de 

Fora, em Minas Gerais, Brasil. A mesma possui como curso d’água principal o ribeirão Espírito Santo, afluente 

pela margem direita do rio Paraibuna, um importante corpo hídrico pertencente à grande bacia do rio Paraíba do 

Sul, conforme indicado pela Companhia de Saneamento Municipal de Juiz de Fora (2018). 
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Figura 1: Localização da bacia hidrográfica do ribeirão Espírito Santo e de seus pontos de amostragem (P1, P2 e 

P3). Fonte: Adaptado de Pinto et al. 2014 e Pinto et al. 2016. 

 

Ainda de acordo com a Companhia de Saneamento da cidade, o ribeirão é responsável por abastecer cerca de 
40% do município de Juiz de Fora. Sua captação ocorre diretamente no curso d’água e se direciona a Estação de 

Tratamento de Água (ETA) Walfrido Machado Mendonça. Seu segundo uso é industrial e em terceiro plano vêm 

atividades de irrigação de pequenas culturas e atividades agropecuárias (CESAMA, 2018). 

Segundo dados de Faria et al. (2003), em meados do século XIX, a BHRES era basicamente ocupada por 

lavouras de café. Entretanto, devido à intensa industrialização ao qual a cidade estava sendo submetida, as 

plantações foram abandonadas e a bacia começou a ser ocupada por pastagens e por áreas de regeneração da 

vegetação arbórea. Atualmente, a bacia é caracterizada por ser predominantemente rural, com 98,24% da sua 

área composta por pastagens, silvicultura e mata (PINTO et al., 2014). 

Apesar de seu percentual rural, a área estudada tem altas susceptibilidades à erosão superficial, devido à sua 

acentuada declividade e grande cobertura de pastagens (PINTO et al.,2014). Fato esse que revela uma grande 

preocupação em implementar medidas mitigadoras que preservem o recurso hídrico que compõe a cidade. A 
bacia também possui um longo trecho no distrito industrial do município de Juiz de Fora. Esse trecho 

corresponde ao significativo percentual de área construída na bacia e impacta, possivelmente, a qualidade e a 

quantidade das águas do ribeirão Espírito Santo. 

A coleta discutida nessa pesquisa foi realizada em período seco, no dia 05 de julho de 2016. Os trechos 

escolhidos para o estudo apresentam usos e ocupações próprias. O primeiro ponto de amostragem localiza-se em 

área predominantemente rural, com resquícios de pastagem e de florestas (P1). O segundo ponto está localizado 

à jusante da captação de água da ETA da cidade (P2) e o terceiro está inserido à jusante do lançamento de 

efluentes industriais do distrito industrial de Juiz de Fora (P3) (Figura 1). 

AVALIAÇÃO DO AMBIENTE FÍSICO  

A análise física e visual da área em questão torna-se importante para caracterizar e complementar o estudo do 

ambiente. Para isso utilizou-se o Protocolo de Avaliação Rápida (CALLISTO et al., 2002), caracterizando o 

espaço segundo as condições do uso e ocupação das margens, da erosão, assoreamento, extensão da mata ciliar, 

cobertura vegetal, remansos e seu estado de conservação, além das condições da água e do sedimento. 
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A aplicação do protocolo se dá pela atribuição de pontos em relação às condições ecológicas descritas acima. 

A soma total dos 22 parâmetros classifica então o trecho em “Normal” (pontuação acima de 60), “Alterado” 

(pontuação entre 41 e 60) ou “Impactado” (de 0 a 40 pontos). 

COLETA E ANÁLISE DOS PARÂMETROS FÍSICO-QUÍMICOS 

O procedimento de coleta e preservação das amostras para as análises de qualidade da água seguiram a 

NBR 9897 e NBR 9898. As análises de turbidez foram realizadas no Laboratório de Qualidade Ambiental 

(LAQUA), seguindo os procedimentos da APHA (2012).  

COLETA E ANÁLISE MICROBIOLÓGICA 

As análises microbiológicas consistiram na quantificação de coliformes totais e Escherichia coli (E. coli)e no 

isolamento de possíveis bactérias patogênicas. As amostras foram coletadas em garrafas de vidro de 1L 

esterilizadas e processadas no LAQUA no dia referente à coleta.  

A quantificação dos coliformes totais e E. coli ocorreu pelo método COLILERT (INDEXX, U.S.A.), com 

diluições de 25% e 50%. O método consiste na mistura do reagente especifico COLILERT, em 100 mL da 

amostra, transferência para as cartelas Quanti-Tray (INDEXX, U.S.A.), lacrar com auxílio de uma seladora e 

incubar a 37ºC por 24h. A quantificação dos coliformes totais foi realizada a partir da contagem de cavidades 
grandes e pequenas positivas, estas de coloração amarela. Já a quantificação da E. coli foi realizada pela 

contagem de cavidades grandes e pequenas que florescem quando exposto a luz UV a 365 nm. As contagens de 

coliformes totais e E. coli se deram de acordo com a tabela de Numero Mais Provável (NMP), ambas 

proporcionais com os fatores de diluição.  

O isolamento das possíveis bactérias patogênicas foi realizado a partir da filtração das amostras com auxílio 

de uma bomba de filtração e da observação do seu crescimento em meio agar Brain Heart Infusion (BHI). Em 

cada ponto foi filtrado 100mL da amostra em membranas estéreis com poros de 0,45 μm de diâmetro, em 

concentrações de 100% e duplicatas de 50%, sendo encubadas a 37ºC por 24h. Após o crescimento bacteriano os 

morfotipos foram contabilizados e descritos com base no brilho, cor, textura, forma e tamanho. 

COLETA E ANÁLISE DOS MACROINVERTEBRADOS BENTÔNICOS 

Os macroinvertebrados bentônicos foram coletados a partir do sedimento presente no fundo do ribeirão, com 
auxílio de uma draga de Petersen (0,0189m2). Em cada ponto obteve-se três amostras, uma em cada margem 

(direita, esquerda e no centro) do curso d'água. Ainda em campo as amostras foram lavadas em uma peneira de 

malha (0,21 mm) e transferidas para sacos plásticos com adição de álcool 70% para fixar e conservar os 

organismos. No LAQUA, as amostras foram triadas em uma bandeja translúcida e identificadas até o nível de 

família com auxílio de uma lupa e da chave taxonômica (MUGNAI, 2010). Todos os organismos contabilizados 

foram acondicionados em frascos de vidro e conservados em álcool 70%. 

As análises da comunidade de macroinvertebrados se deram pelo cálculo dos índices ecológicos Riqueza (S), 

abundância (total e relativa), Equitabilidade ou uniformidade (J), além dos índices de diversidade como o de 

Shannon - Wiener (H’) e Simpson (D). As análises foram feitas no software livre Past®.  

Outro método de análise utilizado foi o índice BMWP, que consiste na classificação quanto à tolerância à 

poluição orgânica a partir da atribuição de pontuação para os macroinvertebrados identificados até o nível de 

família. Os pontos variam de 1 a 10, sendo que quando maior a pontuação, maior a sensibilidade dos organismos 
a poluição e quanto menor a pontuação indica organismos mais tolerantes a ambientes com contaminação 

orgânica (JUNQUEIRA et al., 2000). A qualidade da água é então determinada pela faixa de valores 

pré-estabelecidos, sendo que valores > 81 considera-se a água “excelente”, entre 61-80, “boa”; entre 41-60, 

“regular”; entre 26-40, “ruim” e < 25, “péssima”. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

ANÁLISE DO AMBIENTE  

Os resultados obtidos neste trabalho classificaram os pontos 1 e 2 como alterados, com pontuação 46 e 52 

respectivamente segundo o Protocolo de Avaliação Rápida (CALLISTO et al., 2002). Já o terceiro ponto com 

pontuação 34, foi enquadrado como impactado.  

Principalmente no ponto 3, foi observado a presença de um odor fétido na água, indicativo de ocorrência de 

decomposição anaeróbia nesse ambiente. Visualmente há uma intensa interferência antrópica no decorrer do 
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ribeirão, principalmente no ponto 2, com depósito de lixo em suas margens. Pode-se observar uma piora dos 

resultados quando comparado ao estudo anterior de Pilate et al. (2017), no qual todos os pontos mantiveram-se 

dentro dos parâmetros de ambientes alterados, e com três dos quatros pontos estudado, acima de 50 pontos.  

ANÁLISE MICROBIOLÓGICA  

QUANTIFICAÇÃO DE COLIFORMES 

O uso das bactérias do grupo de coliformes termotolerantes é muito utilizado na avaliação da qualidade da 

água, pois estes são indicativos de contaminação por fezes humana ou de animais e possuem potencial de 

transmitir doenças (SPERLING, 2014). Para os pontos de captação de água em mananciais superficiais, a 

Portaria MS nº 2914, Art. 31º estabelece o monitoramento de E.coli mensalmente e de cistos de Giardia spp. e 

oocistos de Cryptosporidiumspp, caso a média geométrica anual de E. coli seja igual ou maior que 1.000 em 

100mL. 

A quantificação de coliformes totais para ambas as diluições, 25% e 50%, extrapolaram o limite de contagem 

do método que é 1011,2 (Tabela 1), o que indica uma necessidade de maior diluição das amostras. Isso se deve 

ao possível lançamento de esgoto in natura no corpo hídrico ou pelo carreamento de matéria orgânica das 

margens para o leito (ABREU & CUNHA, 2017). 

Tabela 1: Concentração de Coliformes Totais, número mais provável de coliformes (NMP) em 100 mL com diluições 

de 50% e 25%. 

Pontos 
Coliformes Totais 

(50%) 
Coliformes Totais 

(25%) 

1 1011,2* 1011,2* 

2 1011,2* 1011,2* 

3 1011,2* 1011,2* 

*Limite máximo detectado pelo método COLILLERT (IDEXX, U.S.A). 

Em relação aos valores de E.coli, todos os pontos em ambas as diluições obtiveram valores muito acima do 

adequado, estabelecido pela legislação em relação à balneabilidade. De acordo com a Resolução CONAMA 

nº 274/2000, a partir de 2000 de E. coli em 100 mL, as águas já são consideradas como impróprias para banho.  

Para outros usos como irrigação de hortaliças que são consumidas cruas e de frutas que se desenvolvam 

rentes ao solo, e à proteção das comunidades aquáticas, seguindo as diretrizes da COPAM/CERH-MG nº 1/2008, 

os valores deveriam ser iguais ou menores que 200 E. coli em 100 mL de amostra. Pode-se observar que os 

valores encontrados neste trabalho (Tabela 2) estão muito acima do estabelecido.  

A legislação estabelece um número de amostragem maior para a determinação desses parâmetros, do que a 

amostragem utilizada neste estudo, os valores elevados encontrados reforçam a necessidade de serem realizadas 

novas amostragens e o monitoramento desta área. A preocupação em monitorar esta área se deve ao fato de E. 

coli ser abundante em fezes humanas e de animais, tendo esta, sido encontrada em esgotos, efluentes, águas 

naturais e solos que tenham recebido contaminação fecal recente (CONAMA nº 274/2000). Destaca-se a 

importância do ponto 1 como manancial de água para consumo humano, contrapondo o elevado grau de 

contaminação do mesmo, podendo acarretar em riscos. Caso essa contaminação persista ao longo dos meses é 

indicado a análise de cistos de Giardia spp. e oocistos de Cryptosporidiumspp (BRASIL, 2011). 

Tabela 2: Concentração de E. coli, número mais provável de coliformes (NMP) em 100 mL nas diluições de 50% e 

25%. 

Pontos 
E-coli 
(50%) 

E-coli 
(25%) 

1 34.500 38.360 

2 192.120 219.720 

3 174.080 72.760 
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ISOLAMENTO DE BACTÉRIAS PATOGÊNICAS 

As amostras de água foram filtradas e incubadas no meio BHI a 37 ºC no intuito de tentar isolar possíveis 

bactérias patogênicas, uma vez que se sabe que micro-organismos patogênicos apresentam crescimento próximo 
a temperatura de 37oC, temperatura média do corpo humano. Os resultados encontrados estão descritos na 

Tabela 3, em suas respectivas diluições.  

Tabela 3 - Morfotipos bacterianos isolados em meio BHI, em concentrações 25% 50% (duplicata A e B) e 100% de 

amostra. 

Ponto 100% 50% A 50% B 25% Total 

   1 3 2 2 2 9 

   2 4 3 2 4 13 

   3 3 2 3 4 12 

 

Foi observado e contabilizado o crescimento bacteriano através de unidades formadoras de colônias (UFC), e 

estas foram agrupadas por características macromorfológicas como textura, cor, superfície, elevação, borda e 

tamanho. Foi possível notar similaridade na contagem de UFC entre as diluições de um mesmo ponto e também 

entre diferentes pontos. Em cada ponto foi observado poucos morfotipos bacterianos, de 4 a 5 tipos.  

Quando comparado ao estudo anterior de Pilate et al. (2017), onde foram isolados um total de 30 morfotipos, 

é possível observar uma diminuição de crescimento variado. Neste estudo foram isolados um total de 8 

morfotipos crescidos em todos os pontos, mesmo com o acréscimo da diluição de 25%, o presente trabalho 

apresentou um baixo número de morfotipos isolados. Essa pouca variedade de espécies e/ou restrição do 

crescimento das mesmas pode ter sido influenciado pela piora das condições físicas do ambiente, observadas 

através do Protocolo de Avaliação Rápida. Como as duas coletas foram realizadas em períodos secos, quando há 
diminuição do volume de água e maior concentração de substâncias, a pluviosidade provavelmente não foi o 

único parâmetro que interferiu nos resultados.  

A turbidez da água é causada por sólidos em suspensão, estes são representados, dentre outros, por partículas 

coloidais (VIEIRA, 2017). Uma turbidez elevada pode favorecer a presença de micro-organismos, já que os 

sólidos suspensos tendem a formar uma barreira protetora para os organismos, dificultando até mesmo o 

processo de desinfecção, ocorrido para o tratamento das águas em Estações de Tratamento de Água (ETA) 

(AGUIAR et al., 2002). Águas com turbidez maior que 1 UNT sinalizam a presença de coliformes 

termotolerantes (TOMAZONI et al., 2015; MASINI & NEVES, 1987).  

Naturalmente, pelo fato do estudo anterior apresentar valores menores de turbidez (Tabela 4) em comparação 

à pesquisa atual, esperava-se um aumento do crescimento microbiano. Contudo, este padrão de aumento na 

concentração de micro-organismos em relação a maior turbidez é demonstrado em estudos de diversidade 

microbiana, quando as condições de crescimento são próximas à temperatura ambiente e não é estabelecido 
fatores de seletividade no isolamento dos micro-organismos (DOMINGUES et al., 2007). O presente trabalho 

tem o intuito de selecionar possíveis patógenos das amostras, sendo usado como parâmetro seletivo o 

crescimento microbiano a 37º C. 

A presença de nutrientes também é um fator que influencia a comunidade microbiana, sua diversidade e 

abundância, levando a competição de bactérias pelo nutriente disponível (CÉSAR et al., 2005). A 

disponibilidade de nutriente pode ser uma das prováveis razões para explicar a queda do grupo de bactérias que 

crescem em temperatura restrita, como observado nesse trabalho, sendo estas desfavorecidas na competição por 

nutriente com outros micro-organismos nativos mais adaptados a condição observada. 

Tabela 4 - Turbidez em UNT referentes às coletas de Outubro de 2016 e Julho de 2017. 

  Ponto 1 Ponto 2 Ponto 3 

Out/2016 30,9 31,8 44,3 

Jul/2017 34,2 36,4 43,6 
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ANÁLISE DE MACROINVERTEBRADOS BENTÔNICOS 

Na Tabela 5 pode-se verificar todas as famílias identificadas nos três pontos, os valores atribuídos pelo índice 

BMPW a cada uma delas e o somatório final de cada ponto. Ao todo foram identificados 1155 organismos 

(Tabela 5). 

Tabela 5: Identificação taxonômica, quantidade de indivíduos e somatório do índice BMWP. 

 

De acordo com o índice BMWP (JUNQUEIRA et al., 2000), é possível classificar a água de excelente a 

péssima atribuindo valores 1 a 10 para as famílias, de forma crescente da com maior para menor tolerância a 
poluição. Pode-se observar que os três pontos obtiveram pontuação muito abaixo de 25, que é o que classifica a 

água em condições péssimas. Nitidamente todos eles possuem grande quantidade de organismos da família 

Chironomidae, que apresenta tolerância a poluição.  

Ao comparar os resultados de riqueza (Tabela 6) com outro corpo hídrico da mesma região e de mesma 

classe, como é o caso do córrego São Pedro (STEPHAN, 2007), observa-se uma baixíssima riqueza de apenas 3 

famílias no total, com um total de 26 no córrego. Pode-se explicar essa baixa riqueza e abundância de alguns 

macroinvertebrados bentônicos, pela tendência dos mais tolerantes se tornarem dominantes, como é caso dos 

Chironomidae, enquanto os indivíduos mais sensíveis se tonam raros ou ausentes (ABÍLIO et al., 2007).  

É discrepante a dominância de Chinomidade, principalmente nos pontos 2 e 3, seguido dos Oligochaetas; 

ambos com alta tolerância e indicativos de poluição orgânica. De acordo com Marques et al. (1999) apud 

Callisto et al. (2001), os Chironomidae são uma importante ferramenta para controle e biomonitoramento em 

bacias com intensa atividade antrópica. Aliado a isso, o odor ao redor dos pontos coletados que foi caracterizado 
na avaliação do ambiente, está diretamente relacionado com a decomposição de matéria orgânica, que implica na 

queda dos valores de oxigênio próximo ao sedimento, devido à elevada turbidez, que impede a penetração da luz 

em zonas mais profundas e, consequentemente, reduz as taxas de fotossíntese, favorecendo os organismos 

tolerantes como os encontrados. 

Tabela 6: Índices ecológicos calculados S = riqueza; H' = Diversidade de Shannon; D = Dominância de Simpson; J = 

Similaridade. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Táxons Ponto 1 Ponto 2 Ponto 3
Scores 

BMWP

Molusca 

Bivalvia 0 2 0 -

Annelida 

    Hirudinida 0 0 1 -

    Oligochaeta 4 4 58 1

Arthropoda 

    Incecta

 Chironomidae 14 258 803 2

Ceratopogonidae 6 0 0 4

Elmidae 5 0 0 5

Abundância Total 29 264 862

Soma BMWP 12 3 3

Índices Ponto 1 Ponto 2 Ponto 3 

S 4 3 3 

H’ 1,254 0,1037 0,2555 

D 0,3246 0,9626 0,8723 

J 0,9045 0,09437 0,2325 
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CONCLUSÃO  

Através dos resultados é possível perceber uma concordância entre os altos valores de coliformes, a baixa 

abundância de bactérias tolerantes a temperatura de 37ºC e a baixa riqueza de macroinvertebrados, além da 
classificação dos pontos em alterados e impactados, o que sinaliza uma possível poluição e contaminação 

orgânica do trecho em estudo.  

O estudo ainda enfatiza a importância dos indicadores biológicos em água e sedimento para identificar, 

controlar e monitorar ambientes degradados, impactados, ou com intensa interferência antrópica, principalmente 

quando usadas para abastecimento de determinada região. 

É necessário um maior número de amostragens de forma que os resultados possam ser validados de acordo 

com a legislação. O armazenamento desses dados é de suma importância já que é um estudo de comparação 

também temporal. Partindo disso, vê-se a importância da continuação desse estudo, a fim de se obter um banco 

de dados com informações biológicas para um dos ribeirões mais importantes da cidade de Juiz de Fora – MG.  
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RESUMO 

A pecuária leiteira é uma atividade econômica de grande relevância no estado de Minas Gerais e gera grande 

volume de efluente de dejetos quando se utiliza sistemas de confinamento dos animais. Esse efluente possui alta 

carga orgânica e de nutrientes, além da possibilidade de veicular contaminantes. Nesse contexto, torna-se 

relevante a utilização de tecnologias que possibilitem o adequado tratamento e reuso deste efluente no processo 

produtivo, reduzindo impactos ambientais e uso insumos no processo de produção. O presente trabalho visa 

avaliar a ozonização no pós-tratamento do efluente da bovinocultura tratado por biodigestor, visando seu reuso 

na fertirrigação. O estudo utilizou o efluente do sistema de tratamento da Fazenda Experimental da Embrapa 

Gado de Leite em Coronel Pacheco - MG, sistema de produção Genizinha, com três coletas mensais submetidas 

à ozonização e caracterização físico-química do efluente bruto, tratado e posterior a ozonização. Mesmo 

apresentando grande variabilidade dos parâmetros físico-químicos do efluente, os resultados confirmaram a 

eficiência de clarificação da ozonização em efluentes de matriz orgânica, assim como o aumento da 

biodegradabilidade do efluente e manutenção de altas concentrações de nutrientes como nitrogênio e fósforo, o 

que favorece seu uso como biofertilizante. 

 

INTRODUÇÃO 

Após a crise do café em Minas Gerais houve o desenvolvimento da pecuária leiteira, principalmente a partir 

dos anos de 1900, diversificando a economia regional e ganhando importante papel no cenário mineiro 

(SECTES, 2010). Atualmente, segundo o IBGE (2017), Minas Gerais é o segundo principal produtor de leite no 

Brasil, responsável por 26,7 % do total, um montante de 70,9 milhões de litros apenas no primeiro trimestre de 

2017. Cabendo a mesorregião da Zona da Mata mineira 9,6% da produção do estado, com volume produzido de 

776.617 litros no ano (IBGE, 2016).   

A fazenda experimental da Embrapa Gado de Leite, em Coronel Pacheco – MG desenvolve pesquisas em 

agropecuária leiteira. Nesta fazenda, o sistema de produção leiteira “Genizinha” opera como uma fazenda 

tradicional com gado Girolando criado em semi-confinamento. Neste sistema, como caracteristicamente no 

confinamento bovino, ocorre grande volume de geração de dejetos com alta concentração de matéria orgânica e 



 

2 

 

nutrientes, tornando-o potencialmente poluidor e veículo de contaminantes (BOND et al., 2014; DOWNEY & 

MOORE, 1977). Campos et al. (2002) relatou que, em média, a quantidade de efluente orgânico gerado no 

confinamento desses animais varia de 9,0 a 12,0% do peso vivo do rebanho por dia, alternando de acordo com o 

volume de água utilizado na limpeza e desinfecção de instalações e equipamentos da unidade de produção. O 

que torna a caracterização desse efluente complexa, uma vez que de acordo com Pohlmann (2000) sua 

composição é oscilante por fatores como a matéria seca ingerida, concentração de nutrientes e da digestibilidade 

da dieta. 

Como mostram muitos estudos, uma solução economicamente viável ao tratamento desse efluente é o 

sistema de biodigestão anaeróbia que permite o aproveitamento do esterco animal através da redução da 

concentração de matéria orgânica e ainda possibilita o aproveitamento energético do biogás gerado no processo 

de decomposição da mesma (TIETZ, 2004; AL-MARSI, 2001). 

Entretanto, processos biológicos convencionais aplicados a efluentes de alta carga orgânica nem sempre 

demonstram resultados satisfatórios quanto sua degradação e desinfecção em fase aquosa, impedindo, em alguns 

casos, que o efluente do tratamento seja diretamente lançado em corpos hídricos, conforme dispõe a resolução 

CONAMA nº 430/2011 e a DN COPAM/CERH-MG nº1/2008, que prevê critérios de padrões de lançamento de 

efluentes em corpos d’água de acordo com a classe de qualidade na qual o corpo receptor foi enquadrado. Neste 

contexto, buscam-se soluções específicas no sentido de tratar, dispor ou aproveitar os resíduos, uma vez que a 

diminuição de disponibilidade e deterioração da qualidade das águas subterrâneas e superficiais são cada vez 

mais evidentes (HUSSAR et al., 2003; BOTTREL, 2016). 

Utilizar esse efluente em áreas agricultáveis torna-se uma alternativa para a solução deste problema, uma vez 

que a fertirrigação de culturas agrícolas pode possibilitar aumento de produtividade e qualidade dos produtos 

colhidos, redução da poluição ambiental e dos custos de produção, além de promover melhoria nas 

características químicas, físicas e biológicas do solo (QUEIROZ et al., 2004). Segundo Matos (2006), a água 

residuária pode ser aplicada como fertirrigação quando a taxa de aplicação for quantificada de acordo com a 

disponibilidade de nutrientes no solo, a exigência da cultura e a concentração do nutriente no resíduo. Além 

disso, o adequado fechamento do ciclo de produção e tratamento pode garantir a atenuação do impacto ambiental 

gerado, dispondo de técnicas de processos biológicos e químicos combinados, a fim de garantir uma melhor 

qualidade dos efluentes agroindustriais e manutenção dos mananciais (ERTHAL, 2008). 

Em matrizes orgânicas complexas, uma etapa de pós-tratamento proporciona ao efluente características mais 

satisfatórias para seu reuso na fertirrigação. Dessa forma, a ozonização é utilizada em muitas estações de 

tratamento devido sua capacidade de inativação de microrganismos e ainda por ser capaz de reagir com 

moléculas orgânicas, direta ou indiretamente. Em condições ácidas, o ozônio reage diretamente com as 

moléculas orgânicas, a reação é direta e seletiva, predominante em compostos insaturados, em condições básicas 

o mecanismo de oxidação é indireto, através de várias reações envolvendo espécies radicalares, principalmente o 

radical hidroxila, um agente oxidante mais forte do que o próprio ozônio (BOTTREL, 2016; MARCELINO et 

al., 2017). Apesar de não haver geração de lodo no processo, a aplicação de ozônio se torna cara devido ao alto 

consumo de energia e devido a isto é indicado que seja acoplado a outros processos (MARCELINO et al., 2017). 

Este pós-tratamento tem se mostrado um tratamento eficiente para águas residuárias como o chorume, 

efluente têxtil e agroindustrial (ZHOU & SMITH, 2000; SILVA, 2002; GENENA, 2009). Além de aumentar a 

biodegradabilidade e reduzir a toxicidade, o processo oxidativo remove cor e odor (DEZOTTI, 2008 apud 

TELLES, 2010; SILVEIRA, 2009), adequando o efluente aos requisitos da legislação ambiental, propiciando a 

proteção dos corpos receptores ou, ainda, retornar ao processo produtivo (HASSEMER & SENS, 2002).  

Paździor et al. (2016) analisou a redução da toxicidade de águas residuais da indústria têxtil, antes e depois 

de tratamentos químicos (Ozonização), biológicos (Reatores Sequenciais em Batelada - SBR e Biorreator 

Horizontal de Fluxo Contínuo - HCFB) e combinação de biológicos e químicos. Constatou que o processo de 

ozonização aliado a processos biológicos alcançava altas eficiências, 96% para SBR e ozonização e 98% para 

HCFB aliado a ozonização. Marcelino et al. (2017) estudou um sistema de múltiplos estágios para o tratamento 

de efluente farmacêutico real contendo antibiótico amoxicilina, assim foi avaliada a ozonização individualmente 

e combinada com biodegradação aeróbia. A ozonização mostrou-se eficaz na degradação da amoxicilina (até 

99%, com consumo de 1g de ozônio) porém não foi possível obter a mineralização completa dos compostos do 

efluente, já no sistema multiestágio alcançou remoção de mais de 98% da amoxicilina, 98% de Demanda 

Química de Oxigênio (DQO) e 90% de toxicidade inicial, aliado a um melhor custo. 

OBJETIVO 
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O objetivo do trabalho é avaliar a utilização da ozonização como alternativa de pós-tratamento do efluente da 

bovinocultura leiteira, na área experimental Genizinha da fazenda experimental da Embrapa Gado de Leite, 

buscando reduzir seu efeito poluidor ao meio ambiente e visando seu reuso na fertirrigação. 

MATERIAIS E MÉTODOS 

O complexo de produção leiteiro e sistema de tratamento de efluentes utilizado estão localizados em Coronel 

Pacheco - MG, no sistema de produção Genizinha da fazenda experimental da Embrapa Gado de Leite. O 

efluente em estudo é gerado na limpeza diária da instalação de confinamento do rebanho, do tipo freestall. Após 

a limpeza, o efluente é submetido a um tratamento composto por tanque de equalização, peneira centrífuga, 

desarenador, biodigestor modelo canadense com tempo de detenção hidráulica (TDH) de 70 dias e lagoa de 

estabilização com TDH de 7 dias (Figura 1). O efluente, após o tratamento, é bombeado e reutilizado na limpeza. 

Esse ciclo de recirculação dura aproximadamente 30 dias. Após o término do ciclo, a lagoa é esvaziada e 

preenchida com água limpa. As coletas do efluente bruto e tratado foram realizadas nos pontos de coleta 1 e 2, 

respectivamente, e realizadas nos meses de setembro, novembro e dezembro de 2017, em datas nas quais as 

amostras representam a qualidade do efluente no fim do ciclo.  

Figura 1: Sistema de tratamento do efluente de limpeza do freestall. (TDH: Tempo de Detenção Hidráulica). 

 Fonte: Autoria própria. 

Para cada coleta foi realizado um ensaio de ozonização, todos conduzidos no Laboratório de Qualidade 

Ambiental (LAQUA) da Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF), utilizando três reatores do tipo 

bubblecolumn – o primeiro de 1L e os demais de 500mL - conectados em série a um sistema de gerador de 

ozônio acoplado a um concentrador de O2 (Ozonium Systems) com fluxo de ozônio de 8 a 12 mg.min-1, como 

mostra a Figura 2. O tubo dos reatores é transparente, o que possibilitou a observação do aspecto visual da 

solução bem como o aspecto das bolhas. Foi utilizado o volume de 1L de efluente coletado no ponto 2e que foi 

transferido para o primeiro reator, os demais reatores foram utilizados com “trap” para captura do ozônio 

residual. Para tanto, foram adicionados 500mL de solução de Iodeto de Potássio (KI) para posterior balanço de 

massa do ozônio. As alíquotas do efluente ozonizado foram coletadas ao longo de 60 minutos de reação – nos 

tempos de 5, 20, 40 e 60 minutos, todas acompanhadas pelas análises de DQO, turbidez, cor aparente, pH e 

condutividade. No tempo de 60 min (amostra 3), a fim de verificar a eficiência final do processo, foi analisado 

também a Demanda Bioquímica de Oxigênio (DBO), relação DQO/DBO, Nitrogênio Total Kjeldahl (NTK), 

Nitrogênio Orgânico (Norg), Nitrogênio Amoniacal (Namoniacal), Ferro (Fe), Nitrito (N-NO3
-
), Nitrato (N-NO2

-
), 

Fósforo Total (Ptotal), Sólidos Totais (ST), Sólidos Suspensos Totais (SST), Sólidos Suspensos Fixos e Voláteis 
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(SSF e SSV) e Sólidos Dissolvidos Totais (SDT), sendo todos os ensaios conforme o Standard Methods for 

theExaminationofWaterandWastewater (APHA, 2012). 

Figura 2: Esquema representativo do sistema usado nos ensaios de O3. Fonte: Autoria própria. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

A Tabela 1 demonstra os resultados das análises físico-químicas do efluente bruto (Am.1), efluente tratado 

(Am.2) e efluente ozonizado (Am. 3), além da eficiência de remoção do Sistema do Biodigestor e Lagoa e da 

Ozonização para cada parâmetro analisado. 

Inicialmente, é possível observar grande oscilação dos resultados para o mesmo parâmetro visto as diferenças 

nos dias de coleta em relação ao ciclo do sistema e a variação da quantidade de animais confinados no sistema de 

produção, de 71 a 153 animais. Além disso, a diferença de pluviosidade no período anterior a coleta interfere 

diretamente nas características do efluente da lagoa e, consequentemente, nas análises dos parâmetros de 

qualidade de ambas as amostras. Apesar da alta pluviosidade ter influenciado o resultado da qualidade das 

amostras 1 e 2 para diferentes meses, isso não é indicativo de que o tratamento empregado não seja eficiente, 

tornando válido o emprego do O3 como pós-tratamento. 

No que diz respeito ao lançamento do efluente em corpos hídricos e consequente adequação à CONAMA nº 

430/2011 e à DN COPAM/CERH-MG nº1/2008, a primeira etapa do tratamento avaliada – Biodigestor e Lagoa, 

não fornece eficiência necessária para enquadramento aos parâmetros estabelecidos. Embora os valores de pH 

estejam dentro do limite estabelecido, 6 a 9 para a legislação mais restritiva, a DQO que deveria ter eficiência 

70% de remoção, apresenta remoção de 56 e 80% em setembro e dezembro, respectivamente, e um aumento de 

2% em novembro. Para a DBO, o sistema deveria apresentar 60% de remoção segundo a legislação mais 

restritiva, enquanto isso alcançou eficiências de 46 e 91% para os meses de novembro e dezembro, 

respectivamente. Os valores de Ferro em setembro e dezembro se aproximaram do valor máximo permitido 

(VMP) de 15 mgFe.L
-1

, enquanto no mês de novembro ficou abaixo deste. Ainda, ficaram acima dos VMP 

também os resultados analisados de Nitrogênio Amoniacal – VMP de 20 mgN.L
-1

 e Sólidos Suspensos Totais – 

VMP de 100 mg.L
-1

. Destaca-se a grande variação entre os meses possivelmente devido a diferentes formas de 

manejo do sistema, ou seja, enchimento com água, chuvas no período, manejo dos animais e recirculações do 

efluente. 

Ao acrescentar como pós-tratamento a ozonização, o tratamento do efluente ganha eficiências globais mais 

satisfatórias, como demostrado na Tabela 1, e se torna mais próximos aos padrões de lançamento dependendo do 

uso estabelecido do corpo receptor de acordo com as legislações Federal e Estadual vigentes. No caso do 

parâmetro DQO, forma obtidas eficiências globais de 76, 61 e 80% para os ensaios realizados na campanha de 

amostragem de setembro, novembro e dezembro, respectivamente. Apenas 1 dos ensaios apresentou efluente 

final em desacordo com a legislação. Embora a DBO ainda apresente baixas remoções globais em alguns meses, 

32, 22 e 91% para setembro, novembro e dezembro respectivamente. Observa-se um aumento da DBO após 
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ozonização do efluente coletado no mês de novembro, fato favorável, visto que possivelmente houve a 

transformação de matéria orgânica recalcitrante a matéria orgânica biodegradável, fato este que pode inclusive 

ser benéfico quando se considera a inclusão da ozonização no layout do processo.  Os valores das concentrações 

de ferro e pH se adequaram ao limite estabelecido, enquanto SST e Namoniacal permaneceram fora da faixa. 

Contudo, ressalta-se o aumento de ambos na remoção global. É visível a necessidade de um tratamento mais 

eficiente caso o efluente seja destinado a algum corpo hídrico, porém suas características finais em relação à 

quantidade de nutrientes e biodegradabilidade demonstram seu grande potencial para outros usos como o 

aproveitamento da água residuária na fertirrigação que será discutida neste trabalho. 

Tabela 1: Caracterização físico-química do efluente coletado no ponto 1 e 2 e após ozonização, Amostras 1, 2 e 3 

respectivamente, e porcentagens de remoção em relação ao Sistema do Biodigestor, Lagoa e Ozonização. 

  Setembro 

Parâmetro Am. 1 Am. 2 Remoção (%) Am. 3 
Remoção (%) 

Pós ozonização 
Eficiência Global (%) 

pH 8 8 0 8 0 0 

Condutividade (µs/cm) - 4693 - 4617 2 - 

Turbidez (NTU) 1251 673 46 312 54 75 

Cor (uH) 14180 5900 58 26 >99 >99 

DQO (mg.L-1) 5890 2587 56 1396 46 76 

DBO (mg.L-1) 993 - - 674 - 32 

Fósforo (mgP. L-1) - - - - - - 

Ferro (mg Fe. L-1) 35 17 51 9 47 74 

Nitrito (mg N-NO2. L
-1) 0 4 - 0 >99 - 

Nitrato(mg N-NO3. L
-1) 0 - - 0 - - 

NTK (mg. L-1) 1280 1055 18 900 15 30 

N. Amoniacal (mg N-NH3. L
-1) 478 647 -35 324 50 32 

Norg (mg. L-1) 802 408 49 732 -79 9 

ST (mg. L-1) 8862 5543 37 2403 57 73 

SST (mg. L-1) 2548 840 67 567 33 78 

SSF (mg. L-1) 646 210 67 293 -40 55 

SSV (mg. L-1) 1785 573 68 273 52 85 

SDT (mg. L-1) 6010 4400 27 3894 12 35 

  Novembro 

Parâmetro Am. 1 Am. 2 Remoção (%) Am. 3 Remoção (%) Eficiência Global (%) 

pH 8 8 0 8 0 0 

Condutividade (µs/cm) 3993 3496 12 2910 17 27 

Turbidez (NTU) 1005 390 61 323 17 68 

Cor (uH) 6467 4100 37 65 98 99 

DQO (mg.L-1) 2439 2497 -2 957 62 61 

DBO (mg.L-1) 170 92,6 46 132 -43 22 

Fósforo (mgP. L-1) 40 41 -3 37 10 8 

Ferro (mg Fe. L-1) 9 9 0 7 22 22 

Nitrito (mg N-NO2. L
-1) 0 0 - 0 - - 
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Nitrato(mg N-NO3. L
-1) 0 5 - 0 >99 - 

NTK (mg. L-1) 380 310 18 303 2 20 

N. Amoniacal (mg N-NH3. L
-1) 197 232 -18 183 21 7 

Norg (mg. L-1) 183 77 58 120 -56 34 

ST (mg. L-1) 8747 2990 66 2697 10 69 

SST (mg. L-1) 4220 500 88 430 14 90 

SSF (mg. L-1) 1510 117 92 200 -71 87 

SSV (mg. L-1) 2670 347 87 230 34 91 

SDT (mg. L-1) 4220 2885 32 2560 11 39 

  Dezembro 

Parâmetro Am. 1 Am. 2 Remoção (%) Am. 3 Remoção (%) Eficiência Global (%) 

pH 8 8 0 8 0 0 

Condutividade (µs/cm) 6800 5820 14 4929 15 28 

Turbidez (NTU) 3100 810 74 616 24 80 

Cor (uH) 10587 3843 64 1939 50 82 

DQO (mg.L-1) 6332 1296 80 1245 4 80 

DBO (mg.L-1) 1186 109 91 107 2 91 

Fósforo (mgP. L-1) 39 53 -36 46 13 -18 

Ferro (mg Fe. L-1) 49 17 65 7 59 86 

Nitrito (mg N-NO2. L
-1) 19 4 79 2 58 91 

Nitrato (mg N-NO3. L
-1) 150 0 100 62 - 59 

NTK (mg. L-1) 556 345 38 450 -30 19 

N. Amoniacal (mg N-NH3. L
-1) 310 274 12 267 3 14 

Norg (mg. L-1) 246 70 72 183 -161 26 

ST (mg. L-1) 6086 3933 35 - - - 

SST (mg. L-1) 8636 234 97 - - - 

SSF (mg. L-1) 3673 122 97 - - - 

SSV (mg. L-1) 5562 120 98 - - - 

SDT (mg. L-1) 5150 3906 24 - - - 

 

Segundo Hassemer & Sens (2002), em efluentes têxteis o ozônio é efetivo na remoção de cor uma vez que 

ataca os grupos cromóforos dos corantes, mantendo o pH e a condutividade em valores constantes. O mesmo 

pode ser observado na Figura 3, uma vez que a mudança do aspecto visual no decorrer do tempo de reação do O3 

chega a 99% de remoção. A clarificação do efluente torna-se comprovada ao passo que a remoção de sólidos em 

suspensão também foi elevada, em média de 90%, considerando apenas a eficiência do processo de ozonização. 

De forma geral, o comportamento do Sistema Biodigestor-Lagoa-Ozonizador, mostra uma tendência à 

diminuição dos valores de DQO e consequente diminuição da relação DQO/DBO após a ozonização, reduzindo 

em 74% na ozonização da amostra coletada em  novembro (de 27 para 7). Confirma-se então a eficácia do 

sistema no aumento da biodegradabilidade do efluente, influenciado pelo pH alcalino do meio. Segundo 

Rodrigues (2005), através da oxidação química, moléculas refratárias ao tratamento biológico são transformadas 

em moléculas menores de mais fácil biodegradação. 
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Figura 3: Comparação do aspecto visual do efluente no início e no fim da ozonização (Coleta de Setembro). 

 

No que diz respeito ao acompanhamento temporal da reação do ozônio com o efluente, a Figura 4 deixa 

evidente a tendência ao leve incremento de DQO aos 20 minutos de reação com posterior diminuição. Segundo 

Bila (2000), a rápida alteração na estrutura dos compostos orgânicos devido às reações de formação de 

compostos intermediários de curta duração que são mais susceptíveis a oxidação pelos reagentes de DQO 

ocasiona, mesmo que momentaneamente, remoções negativas de DQO. Outra hipótese é a solubilização de 

compostos que anteriormente estavam como sólidos em suspensão e que não foram previamente oxidados na 

análise de DQO ocasionando um aumento da mesma. Considerando esta hipótese, a ozonização foi efetiva ao 

realizar a remoção de sólidos e DQO, inclusive contribuindo para a mineralização dos mesmos com o aumento 

dos SSF. Observa-se também, que após 40 minutos de reação, não há ganho efetivo em termos de incremento de 

matéria orgânica no efluente, devido a isso é aconselhável que haja a diminuição do tempo de contato com o O3 

(Figura 4). 

Figura 4: Remoção de DQO em função do tempo durante os ensaios de ozonização do efluente pós tratamento 

biológico.  

 

O incremento de biodegradabilidade no efluente demonstra seu potencial para fertirrigação, visto que a 

matéria orgânica biodegradável é um importante reservatório de nutrientes fundamentais para o solo como C, H, 

O, N, S e P. Há muito têm sido observado os efeitos da matéria orgânica sobre algumas características e 

propriedades do solo. Apesar de sua pequena proporção em relação à massa total de solos minerais tropicais, ela 

desempenha grande influência sobre várias propriedades físicas, químicas e biológicas do solo. Os principais 

efeitos potenciais da matéria orgânica no solo (MOS) são, segundo Moreira e Siqueira (2006): aumentar a 

superfície específica, a Capacidade de Troca Catiônica (CTC) e o efeito tampão, atuar como agente de 

complexação, de quelação e de retenção de nutrientes e xenobióticos, atuar como reservatórios de N, P, S e 

micronutrientes, melhorar as condições físicas como: agregação, aeração, retenção de água e permeabilidade. 

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

0 5 20 40 60

D
Q

O
 (

m
g

/L
) 

Tempo (min) 

Setembro

Novembro

Dezembro

Reator de ozonização  



 

8 

 

Mattos (2007) diz que a aplicação de dejetos pode ser baseada na quantidade de nutrientes referenciais, 

normalmente nitrogênio e fósforo. Após a passagem pelo biodigestor, verifica-se um aumento da concentração 

de fósforo do efluente, o que pode ser explicado pelo seu desprendimento da biomassa presente no reator 

anaeróbio.  Esse tratamento também promove a amonificação do nitrogênio (JORDÃO & PESSÔA, 2010). A 

ozonização, por sua vez, proporciona uma diminuição na concentração desse nutriente, porém em pequenas 

faixas de 10% para o nitrogênio e 13% para o fósforo, o que mantém seu grande potencial de uso como 

biofertilizante. 

 Em relação aos valores de nitrogênio, Lima (2006) destaca que em processos de oxidação por ozonização, 

não há mudanças significativas na concentração de NTK. Porém, o que se verifica no presente estudo é o 

aumento significativo nas concentrações de nitrogênio orgânico após a ozonização para as três coletas, onde a o 

processo propiciou nas duas primeiras coletas 33% e 14% de remoção de SST, acompanhado do aumento na 

concentração do N. orgânico em 79% e 56%, respectivamente. Fato que pode ser explicado pelo aumento da 

disponibilidade de nitrogênio orgânico oriundo da degradação de sólidos suspensos pela reação com O3, como 

relata Costa (2003) em seus estudos onde a concentração de 497 mg.L
-1

 de ST resultou em remoção nula de Norg 

no efluente de um sistema de tratamento anaeróbio, enquanto a concentração 44% menor de ST no efluente 

resultou numa eficiência de 54% na remoção de Norg durante a ozonização. Segundo APHA (2012), há também a 

possibilidade de interferência de sais e sólidos inorgânicos afetarem a análise de NTK utilizada neste trabalho, 

antes da ozonização diminuindo sua detecção e após aumentando, já que parte dos interferentes são degradados 

no processo. As concentrações de nitrato, por sua vez, sofreram incrementos de 100% e 62% durante a 

ozonização das amostras coletadas em novembro e dezembro, respectivamente, enquanto o nitrito se manteve em 

concentração nula em duas das coletas e remoção de 48% na ozonização de dezembro. De forma geral, o 

efluente final ainda possui consideráveis concentrações de formas orgânicas de nitrogênio, que no solo serão 

mineralizadas para serem assimiladas pelas plantas.    

Os valores de pH encontrados para o efluente ozonizado, em torno de 8, fogem das condições ótimas, entre 6 

e 7, indicadas para mineralização do N orgânico. Porém, o pH  mais elevado  pode contribuir com um efeito 

tamponante em uma ampla faixa de pH do solo (Silva e Mendonça, 2007). A qualidade do efluente final, no que 

se refere a condutividade elétrica, foi satisfatória, visto os valores finais de 4617, 2910 e 4929 µS/cm. 

Considerando que a CE do solo não deve ser superior a 4000 µSm
-1

 (MATOS, 2006), a aplicação do efluente 

deve ser monitorada e controlada, conforme Silva et al. (2012) propõem.  

O conhecimento das características físico-hídricas do solo e das alterações ocasionadas pela aplicação da 

água residuária é importante para indicar os métodos de irrigação e os equipamentos mais adequados na sua 

disposição. Segundo Nakayama & Bucks (1991), os parâmetros pH, sólidos suspensos, sólidos dissolvidos e 

ferro permitem uma avaliação de risco de entupimento de gotejadores, o que pode tornar sua utilização inviável 

como sistema de distribuição do efluente. Seguindo a metodologia proposta, o efluente em estudo apresenta alto 

risco de entupimento de gotejadores mesmo após a ozonização, devido às concentrações de sólidos e ferro acima 

do recomendado pelos autores. Os limites propostos são de 100 mg SST.L
-1 

e
 
1,5 g mg Fe.L

-1
, respectivamente.  

A disposição de água residuária no solo pode provocar risco de contaminação do solo e das águas superficiais 

e subterrâneas, porém é sabido que o ozônio é um potente oxidante utilizado na desinfecção. Testes preliminares 

para detecção de E. Coli mostraram a redução significativa da quantidade de colônias das amostras1 e 2 para a 

amostra 3, diminuindo o risco na disposição do mesmo. Portanto, recomenda-se a realização de mais estudos 

visando a desinfecção do efluente assim como das diferentes possibilidades de uso da ozonização neste tipo de 

efluente.  

CONCLUSÕES  

O impacto da pluviosidade e do número de animais em confinamento na qualidade do efluente na lagoa é 

evidenciado na variabilidade dos dados das três coletas realizadas. O tratamento combinado biodigestor e lagoa 

se mostra efetivo na redução dos parâmetros analisados, contudo ainda não suficiente para realizar o lançamento 

em corpos hídricos. A ozonização, porém, apresentou melhorias no efluente tratado. Considerando o processo de 

ozonização aliado ao biodigestor/lagoa, temos eficiências globais de remoção até > 99% para cor e parâmetros 

da série de sólidos. Ainda, observa-se que o pós-tratamento por ozonização foi benéfico ao aumentar a sua 

biodegradabilidade, reduzir a DQO em até 62% e manter os altos patamares de concentração dos nutrientes 

nitrogênio e fósforo, com remoção máxima na faixa de 15% e 14%, em termos de nitrogênio total e fósforo total, 

respectivamente.  
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Assim, o efluente com pós-tratamento por ozonização possui características que permitem e potencializam 

seu reuso como biofertilizante, contribuindo, portanto, com o uso racional e sustentável de recursos hídricos. 
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RESUMO 

A necessidade de se adequar às regulamentações ambientais tem levado muitas empresas a buscarem sistemas 
de tratamento para seus efluentes. Por apresentarem boa eficiência, os sistemas biológicos têm sido bastante 
empregados no tratamento de águas residuárias. O sistema por lodos ativados é o sistema biológico mais 
empregado, a nível mundial, no tratamento de efluentes. Apesar de ter capacidade para alcançar quase 100% de 
eficiência em termos de matéria orgânica biodegradável, este sistema requer controle de operação rigoroso, pois os 
micro-organismos, responsáveis pela depuração do efluente bruto, são sensíveis a variações de parâmetros 
operacionais e características do efluente. Nesse sentido, este estudo teve por objetivo analisar a estação de 
tratamento de efluentes industriais (ETEI), em início de operação, da indústria alimentícia Perfeita Alimentos 
Ltda, localizada na Bacia Hidrográfica do Rio Paraibuna, em Juiz de Fora – MG. Foram feitas análises de 
parâmetros físico-químicos e também da microfauna dos efluentes bruto e tratado e do lodo biológico. Os valores 
médios encontrados para as eficiências de remoção de DQO e DBO foram 42% e 32%, respectivamente, e a 
concentração média de SST encontrada no efluente tratado foi de 456 mg/L. Esses resultados não atenderam às 
condições de lançamentos de efluentes exigidas na regulamentação ambiental cabível e mostraram que o sistema 
em estudo não está correspondendo ao esperado. Os resultados encontrados para a microfauna revelaram que 
houve dominância de protozoários ciliados livre natantes. Além disso, calculou-se do Índice Biótico do Lodo 
(IBL), encontrando IBL igual a 3, que classifica o lodo como instável e o tratamento com depuração biológica e 
eficiência muito baixas. Os resultados da análise da microfauna corroboraram os resultados encontrados para os 
parâmetros físico-químicos. Por fim, o trabalho confirmou que a ETEI exige um controle operacional complexo, 
sendo necessário a continuação de outros estudos para identificar variáveis de controle, como idade do lodo, 
vazões afluente e efluente, dentre outras.  

Palavras-chave: Lodos ativados; Indústria de alimentos; Parâmetros físico-químicos; Microfauna. 
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1. INTRODUÇÃO 

A indústria alimentícia é destaque em todo cenário mundial e o crescimento de sua atividade faz alerta a 
preservação ambiental. O grande potencial poluidor dessa indústria, relacionado à intensa geração de resíduos 
sólidos e/ou líquidos, é alvo de restrições, cada vez mais severas, impostas por regulamentações ambientais. Dessa 
forma, a busca por tecnologias de tratamento de efluentes industriais é uma preocupação de diversos setores 
(BENINCÁ, 2012). 

O sistema de lodos ativados é um exemplo de tecnologia de tratamento de efluentes urbano e industrial e é o 
mais empregado quando são necessários baixos requisitos de área e elevada qualidade do efluente final 
(MILOSKI, 2015). Por se tratar de um sistema biológico, sua operação é delicada e a variação de parâmetros 
operacionais interfere na microbiota do lodo. A intensa atividade biológica desenvolvida pelo processo é 
favorecida pela variedade de micro-organismos, e a microbiota existente é um bom indicador da qualidade do 
efluente e da eficiência do tratamento (BENTO et al., 2005). 

Deve-se ter atenção com o início da operação de uma estação de tratamento de efluentes por lodo ativados, 
principalmente com relação ao lodo biológico. O acompanhamento de suas características físico-químicas e 
microbiológicas é de extrema importância para subsidiar tomadas de decisões que garantam a eficiência do 
tratamento (CASTRO, 2011).  

Embora encontre-se muitos estudos sobre lodos ativados para o tratamento de esgoto doméstico, ainda há 
ausência de informações na literatura para efluentes de algumas tipologias de indústrias de alimentos, por exemplo 
para o setor de panificação. 

Dentro desse contexto, esse trabalho envolveu o estudo do processo de lodos ativados implantado em uma 
indústria de alimentos situada na Bacia Hidrográfica do Rio Paraibuna, no município de Juiz de Fora – MG, que 
apresenta como principal produto o pão de queijo. Resultados de análises de monitoramento da qualidade do 
efluente bruto e tratado na Estação de Tratamento de Efluentes Industrias (ETEI) mostraram que a eficiência 
desejada ainda não está sendo alcançada. Nesse sentido, foram realizadas algumas alterações na ETEI e em 
seguida foi dado o re-start no sistema. 

 

2. OBJETIVO 

O presente trabalho teve como objetivo analisar o período inicial de operação de sistema de lodos ativados da 
ETEI da indústria alimentícia em questão, a partir do acompanhamento de parâmetros físicos e químicos dos 
efluentes bruto e tratado, bem como do lodo biológico presente no tanque de aeração. Adicionalmente, a 
caracterização microbiológica do lodo, através da identificação e quantificação dos grupos dominantes que 
compõem a sua microfauna, também auxiliou na análise do sistema, uma vez que foi possível obter o Índice 
Biótico do Lodo (IBL). 

 

3. MATERIAIS E MÉTODOS 

O presente trabalho constituiu no monitoramento da ETEI de uma indústria de alimentos no município de Juiz 
de Fora – MG em início de operação. A produção média mensal da empresa é de 474 toneladas, sendo o produto 
principal o pão de queijo. O consumo de água é proveniente da rede pública de abastecimento e também de 
captação própria (poço artesiano). Em média, 1,05 litro de água é consumido para cada quilograma de produto 
fabricado. 

A ETEI é composta por três tanques de 20.000 L cada. O tratamento se inicia no primeiro deles, que funciona 
como um tanque de equalização, onde é realizada, quando necessária, a correção do pH pela adição de hidróxido 
de sódio. O primeiro tanque é dotado de agitador mecânico para evitar a sedimentação de sólidos. O efluente então 
segue, por gravidade, para o próximo tanque (de aeração), o reator biológico, no qual há um aerador mecânico. Por 
fim, a terceira etapa ocorre quando o efluente vai para o último tanque, que funciona como um decantador 
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secundário. Há um sistema de recirculação do lodo e remoção do lodo excedente. Vale ressaltar que o 
gerenciamento do lodo excedente é feito através de desaguamento mecanizado por meio de um filtro prensa. 

As coletas dos efluentes bruto e tratado foram realizadas por um período de três meses, totalizando cinco datas 
de amostragem. As amostras de duas coletas, com intervalo de um mês entre elas, foram analisadas no Laboratório 
de Qualidade Ambiental (LAQUA) da Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF), enquanto as amostras das 
outras três coletas, também com um intervalo de aproximadamente um mês entre elas, foram destinadas a um 
laboratório terceirizado pela indústria alimentícia.  

Foi realizada a amostragem simples na entrada do tanque de equalização, para o efluente bruto (EB), e na saída 
do decantador secundário, para o efluente tratado (ET). Todos os parâmetros foram analisados de acordo com as 
metodologias propostas no Standard Methods for Examination of Water and Wastewater - SMEWW (APHA, 
2012). A Tabela 1 os apresenta, assim como as respectivas referências metodológicas utilizadas. Os resultados 
desses parâmetros foram apresentados em gráficos tipo box-plot ou diagramas de caixa. 

 

Tabela 1: Parâmetros analisados em cada amostra. 
Parâmetro Unidade Código do Método(*) 

pH - 4500 – H + B 
Temperatura ºC 2550 B 

SST mg/L 2540 D 
SSed mL/L 2540 F 
DQO mg/L 5220 D 
DBO mg/L 5210B 

(*)Standard Methods for Examination of Water and Wastewater (APHA,2012) 
 

Além dos efluentes bruto e tratado, foram coletadas amostras do lodo biológico no interior do tanque de 
aeração para análise do Índice Volumétrico do Lodo (IVL) no LAQUA, segundo metodologia proposta por von 
Sperling (2016). A Figura 1 apresenta a localização dos pontos nos quais foram coletadas amostras dos efluentes 
bruto (PB) e tratado (PT) e do lodo biológico (PLB). 

 

Figura 1: Representação da localização dos pontos de coleta na ETEI em estudo. 

 
 

De acordo com von Sperling (2016), o volume ocupado por 1g de sólidos totais do lodo após 30 minutos de 
sedimentação define o IVL. Sendo assim, o IVL representa uma avaliação mais simples da sedimentabilidade do 
lodo, quando comparado às curvas de sedimentação. A partir do valor do IVL encontrado, foi possível determinar 
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as características de sedimentabilidade do lodo. Quanto maior o seu valor, ou seja, maior o volume ocupado pelo 
lodo, pior sua sedimentabilidade (Tabela 2). 

 

Tabela 2: Interpretação aproximada do resultado do IVL. 
Sedimentabilidade IVL (mL/g) 

Ótima 0 – 50 
Boa 50 – 100 

Média 100 – 200 
Ruim 200 – 300 

Péssima > 300 
Fonte: Adaptado de von Sperling (2016) 

 

Para a caracterização biológica do lodo presente no tanque de aeração (lodo biológico), foram realizadas 
coletas em três datas distintas e as amostras foram analisadas no Laboratório de Protozoologia do Instituto de 
Ciências Biológicas (ICB) da Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF). A observação microscópica do lodo 
foi feita em primeiro momento com os organismos in vivo, sob microscópio Olympus BX51 com contraste 
interferencial diferencial (DIC). Esta etapa envolveu a caracterização geral da amostra, avaliando a estrutura dos 
flocos e a diversidade das populações microbianas. 

A análise quantitativa foi realizada em câmara de Sedgwick-Rafter. Esta câmara possui formato retangular 
(50 x 20 mm), com 1 mm de profundidade, área de 1.000 mm² e volume útil de 1 mL. Antes de ser colocada na 
câmara, cada amostra foi homogeneizada e diluída (fator de diluição = 4) em água mineral e 1 mL desta diluição 
foi então pipetada para preencher lentamente a câmara de quantificação. Então, colocou-se esta câmara em 
microscópio ótico, no aumento de 20x, e foi feita a contagem de 100 campos distribuídos aleatoriamente na 
câmara. Para encontrar o número de micro-organismos presentes em 1 mL de amostra, utilizou-se critério proposto 
pela CETESB (1985), que considera o número de micro-organismos contados na câmara, a sua profundidade, a 
área de um campo (igual a 1 mm2) e o número de campos contados. Tendo posse desses dados, utilizou-se a 
Equação 1 para calcular o número de micro-organismos: 

 

Nº de micro-organismos/mL = 𝐂  𝐱  𝟏.𝟎𝟎𝟎𝐦𝐦
𝟑 𝐦𝐋𝐱  𝐟𝐚𝐭𝐨𝐫𝐝𝐞  𝐝𝐢𝐥𝐮𝐢çã𝐨  
𝐀  𝐱  𝐃  𝐱  𝐅

    Equação 1 

Onde: 

C = número de micro-organismos contados; 

A = área de um campo (mm2); 

D = profundidade da câmara (mm); 

F = número de campos contados. 

 

Seguindo a metodologia proposta por Madoni (1994) e tendo posse do número de micro-organismos por litro, 
do grupo ou táxon dominante de micro-organismos na amostra, do número de táxons encontrados e da abundância 
de flagelados, obteve-se o Índice Biótico do Lodo (IBL). Com o IBL e auxílio da Tabela 3, pôde-se estimar em 
qual classe de qualidade o lodo de cada amostra estava, além de avaliar a eficiência do tratamento. 
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Tabela 3: Conversão do IBL em quatro classes de qualidade do lodo e respectivas eficiências do 
tratamento. 

Valor do IBL Classe Características 

8 – 10 I Sistema muito bem colonizado com excelente atividade biológica, 
excelente eficiência. 

6 – 7 II Lodo estável e bem colonizado, atividade biológica em declínio e 
boa eficiência. 

4 – 5 III Insuficiente depuração biológica no tanque de aeração e eficiência 
média. 

0 – 3 IV Fraca depuração biológica no tanque de aeração e eficiência muito 
baixa. 

Fonte: Adaptado de Madoni (1994). 
 

4. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

4.1. EFLUENTES BRUTO E TRATADO 

Os resultados obtidos para o parâmetro pH no efluente bruto variaram entre 6,90 e 7,80, com valor médio igual 
a 7,30. Esses valores mostram que o efluente da indústria alimentícia está próximo da neutralidade. O efluente 
tratado também, sendo o valor mínimo de 6,70 e o máximo de 7,77, resultando em uma média de 7,40. Com 
relação à temperatura, para o efluente bruto os valores variaram entre 18,2ºC e 22,4ºC, com média igual a 20,5ºC, 
e para o efluente tratado a média foi de 22,4ºC, com mínima de 18,6ºC e máxima de 24,4ºC. 

As concentrações dos sólidos em suspensão totais (SST; Figura 2.A) e dos sólidos sedimentáveis (SSed; Figura 
2.B) dos efluentes bruto e tratado estão apresentadas na Figura 2. A concentração média encontrada de SST no 
efluente bruto foi de 1.409 mg/L, o que indica uma concentração elevada, pois se aproxima daquela encontrada em 
abatedouros (1.515 mg/L), considerada uma das indústrias com maior potencial poluidor (YANO e GOMES, 
2013). Para o efluente tratado, a concentração média de SST foi de 456 mg/L, o que resultou em uma remoção 
média de 68%. De acordo com a Deliberação Normativa conjunta COPAM/CERH-MG n.º 01, de 5 de maio de 
2008 (MINAS GERAIS, 2008), na qual firma-se a concentração de até 100 mg/L de SST para lançamento de 
efluentes em corpos hídrico, as concentrações de SST do efluente tratado não atenderam ao padrão normativo em 
nenhuma das amostras analisadas. 

 

Figura 2: Diagramas de caixa dos valores de sólidos suspensos totais (A) e sólidos sedimentáveis (B) 
obtidos nos efluentes bruto e tratado.  

  
 

Pode-se observar uma variação considerável nos teores de SSed no efluente bruto, com concentração mínima 
de 0,8 mL/L e máxima de 5,0 mL/L. Esse fato mostra que a característica do efluente industrial pode variar ao 

A B
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longo do tempo e ainda que a chegada desses sólidos ao primeiro tanque pode estar afetando a capacidade 
volumétrica deste. 

Em termos dos parâmetros DQO (Figura 3.A) e DBO (Figura 3.B), pode-se observar que houve melhora da 
qualidade do efluente após o tratamento (Figura 3). A eficiência de remoção média de DQO foi de 42%, o que é 
abaixo do esperado para este tipo de tratamento, que pode chegar a 90% para efluentes domésticos (von 
SPERLING, 2016). No caso da remoção de DBO, a eficiência de remoção média foi de 32%, também aquém da 
eficiência capaz de se atingir em sistemas de lodos ativados tratando esgotos municipais (von SPERLING, 2016). 

A DBO média encontrada no efluente tratado foi igual a 572 mg/L. Tal valor apresenta-se bem acima do 
padrão de lançamento disposto na DN COPAM/CERH-MG n.º 01/2008 (MINAS GERAIS, 2008): até 60 mg/L ou 
eficiência de remoção mínima de 75% e média anual igual ou superior a 85%. A elevada variação da DBO no 
efluente bruto, no qual foram encontradas concentrações mínima e máxima de 550 mg/L e 1.787 mg/L, 
respectivamente, pode ser uma causa para a elevada concentração de DBO no efluente tratado. Outras suposições, 
como o desbalanceamento de nutrientes e a inibição por substâncias tóxicas, a exemplo do cloro utilizado na 
higienização de equipamentos e assoalho da indústria, podem também estar associadas à baixa eficiência de 
remoção média encontrada (von SPERLING, 2016). 

 

Figura 3: Diagramas de caixas dos valores de DQO (A) e DBO (B) obtidos nos efluentes bruto e tratado. 

  
 

4.2. LODO BIOLÓGICO 

Durante a caracterização do lodo biológico da ETEI monitorada, foram identificados alguns micro-organismos, 
como protozoários ciliados livre natantes e ciliados sésseis, tecamebas, nematóides e rotíferos. Ao todo, 8 táxons 
foram encontrados no lodo biológico. Os ciliados livre natantes (Figura 4) foram, dentre os grupos que compõem a 
microfauna do lodo biológico, os organismos mais frequentes durante o estudo. Em duas das três amostras 
coletadas, eles corresponderam a aproximadamente 55% e 58% dos organismos observados em relação à 
comunidade. 
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Figura 4: Fotomicrografias in vivo de protozoários livre natantes ciliados encontrados no lodo 
biológico. Barras = 20 µm. 

   
 

A Tabela 4 apresenta os resultados da análise quantitativa, na qual foi calculada a densidade dos grupos (nº de 
indivíduos/L) em cada amostra observada. Baseado na microfauna encontrada nas amostras de lodo biológico da 
ETEI monitorada, pôde-se obter o Índice Biótico do Lodo (IBL). O grupo dominante encontrado foi o dos ciliados 
livre natantes e sua densidade foi menor do que 106 indivíduos/L. Ao todo, foram encontrados 8 táxons e, apesar 
de não ter sido calculada a abundância de flagelados, determinou-se que esta seria menor que 10 indivíduos/L, 
uma vez que não se encontrou um número considerável de organismos desse grupo. Com essas afirmações, e 
seguindo a metodologia proposta por Madoni (1994), o IBL obtido foi igual a 3, que corresponde à classe IV 
(Tabela 3), onde o lodo é considerado instável, e o tratamento com depuração biológica muito baixa no tanque de 
aeração e eficiência muito baixa (MADONI, 1994). Tal fator corrobora as baixas eficiências de remoção de 
matéria orgânica observadas no presente trabalho. 

 

Tabela 4: Densidades dos grupos componentes da microfauna presente no lodo biológico (LB). 

Reino Grupo 
Densidade (indivíduos /L) 

1º dia 2º dia 

Protozoa 
Flagelados - - 
Tecamebas 5,2 x 105 4,4 x 105 

Ciliados 8 x 105 6 x 105 

Animalia 
Rotíferos 8 x 104 - 

Nematóides 4 x 104 - 
 

5. CONCLUSÕES 

A ETEI da indústria de alimentos em questão ainda não alcançou a eficiência de tratamento desejada, o que 
resultou em lançamentos de efluentes com concentração de DBO de até 1.787 mg/L. A fim de controlar essa 
variação, algumas medidas podem ser implantadas, como o aumento da idade do lodo e da biomassa, a partir da 
redução da vazão de descarte de lodo excedente e a utilização do primeiro tanque como equalizador (von 
SPERLING, 2016). 

Com relação às análises quantitativa e qualitativa da microfauna do lodo biológico, a dominância de ciliados 
livre natantes indicam uma produção de efluente tratado de má qualidade e pode estar relacionada à fase inicial de 
operação da ETEI, na qual o lodo biológico encontra-se instável, gerando um sistema com eficiência muito baixa. 
O valor do IBL encontrado igual a 3 corrobora a má qualidade do lodo e as baixas eficiências do tratamento 
observadas. A concentração média de DBO encontrada no efluente tratado, que mostrou-se acima do padrão de 
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lançamento disposto na DN COPAM/CERH-MG n.º 01/2008 (MINAS GERAIS, 2008), subsidia a existência de 
relação entre as características microbiológicas do lodo biológico e as físico-químicas do efluente tratado.  

Cabe ressaltar também que o estudo realizado sobre a microfauna mostrou a importância de haver o 
monitoramento desta variável, uma vez que os organismos componentes refletem as condições de depuração do 
sistema. O presente estudo alerta sobre a necessidade de se ter treinamentos em microbiologia de lodos ativados 
destinados à capacitação de profissionais responsáveis pela manutenção desses sistemas.  

Por fim, o estudo feito na ETEI da indústria de alimentos confirma que o sistema de tratamento de efluentes 
por lodos ativados exige um controle operacional complexo, no qual a variabilidade das características do afluente 
dificulta a sua implementação. Assim, acredita-se que o trabalho contribuiu para o levantamento de tais questões 
no estudo de caso realizado, subsidiando tomadas de decisões em etapas futuras no que diz respeito a alterações no 
processo de tratamento e operação da ETEI com o intuito de otimizar o tratamento dos efluentes. Porém, sugere-se 
em trabalhos futuros a verificação de relação entre as concentrações de nutrientes e matéria orgânica no efluente 
bruto, bem como estudos sobre a viabilidade de inoculação de lodo biológico na etapa de start ou re-start de lodos 
ativados tratando efluentes de indústrias alimentícias. 
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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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RESUMO 

 

A Bacia de contribuição da Represa de São Pedro (BCRSP) caracteriza-se como um dos principais mananciais 

da cidade de Juiz de Fora/MG que, entretanto, enfrenta problemas de incompatibilidade do uso e cobertura da 

terra perante o fim mais nobre de abastecimento público que lhe é atribuído. Nesse contexto, no sentido de 

cooperar com o planejamento e gestão dos recursos hídricos, esse artigo propôs o monitoramento dos impactos 

na BCRSP através do Ìndice de Conformidade ao Enquadramento aplicado na série histórica de dados 

limnológicos da CESAMA na captação entre 2006 e 2017. Foi possível perceber que os parâmetros Fósforo 

Total, Ferro, DBO5,20, Oxigênio Consumido, Alumínio e Oxigênio Dissolvido foram os que apresentaram maior 

percentual de não conformidade nesse período. Esses parâmetros refletem a geração de carga orgânica e 

transporte de sedimentos nessa Bacia oriundos de esgotos domésticos, revolvimento de terras e erosão devido a 

loteamentos, condomínios, rodovias e pastagens que formam um mosaico não desejável para a qualidade da 

água. Destaque para duplicação da BR-040, a execução da BR-440, e loteamentos como o Condomínio 

Alphaville que geraram os piores resultados de ICE em 2007, 2010 a 2011 e 2014, respectivamente. A 

capacidade de recuperação e resiliência dessa Represa nos anos em que cessaram ou reduziram essas 

interferências com melhoria do ICE, mostram também a sensibilidade desse Índice. A Represa de São Pedro 

mostrou uma tendência de melhoria da sua água, principalmente nos últimos três anos, chamando a atenção da 

sociedade e do poder público que precisam se mobilizar no sentido de mantê-la como um manancial estratégico 

de abastecimento público. 

 

Palavras-chave: Índice de Conformidade ao Enquadramento; qualidade das águas; monitoramento  

 

INTRODUÇÃO 

A Política Nacional de Recursos Hídricos, através da promulgação da Lei Federal nº 9433 de 1997, 

estabeleceu instrumentos para a gestão de recursos hídricos que abordem tanto o aspecto quantitativo quanto 

qualitativo da água. A bacia hidrográfica deve ser utilizada como unidade de planejamento e gestão dos recursos 

hídricos e um dos instrumentos que podem ser utilizados é o enquadramento dos corpos d'água em classes, que 

visa assegurar às águas qualidade compatível com os usos mais exigentes a que forem destinadas e diminuir os 

custos de combate à poluição das águas, mediante ações preventivas permanentes (BRASIL, 1997).  

A definição de limites máximos para os parâmetros de qualidade foi baseada na resolução do Conama nº 357 

de 17 de março de 2005 que estabelece a classificação dos corpos d’água e diretrizes ambientais para o seu 

enquadramento (BRASIL, 2014). 

A Bacia de Contribuição da Represa de São Pedro (BCRSP) alimenta a Represa de São Pedro, também 

conhecida como Represa dos Ingleses, um dos principais mananciais da cidade de Juiz de Fora/MG que, 

entretanto, enfrenta problemas de incompatibilidade do uso e cobertura da terra perante o fim que lhe é atribuído, 
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o abastecimento público.  Rocha e Costa (2015) destacam que a proximidade da rodovia BR 040, do Centro de 

Convenções Expominas e do Condomínio Alphaville ao corpo d´água principal contribuem para supressão da 

vegetação ciliar, o assoreamento, e a emissão in natura de esgotos domésticos prejudicando a qualidade da água 

para abastecimento público da região.     

Nesse contexto, no sentido de cooperar com o planejamento e gestão dos recursos hídricos, bem como 

estabelecer um critério de avaliação da qualidade da água através do Índice de Conformidade ao Enquadramento, 

esse artigo propôs o monitoramento dos impactos na BCRSP através do ICE aplicado na série histórica de dados 

limnológicos da CESAMA na captação entre 2006 e 2017. 

 

MATERIAIS E MÉTODOS 

Caracterização da área de estudo 

A Bacia de Contribuição da Represa de São Pedro está localizada na cidade de Juiz de Fora, da Zona da Mata 

mineira, onde o relevo de elevada topografia exibe aspecto serrano e grandes amplitudes topográficas, por vezes 

superiores a 200 m (MACHADO 1998). O córrego São Pedro deságua no rio Paraibuna, que pertence à Bacia do 

Rio Paraíba do Sul, esta última pode ser considerada uma das mais importantes bacias do país, dispondo de cerca 

de 55.500 km² de área (ANA, 2018). A Represa de São Pedro, também conhecida como Represa dos Ingleses, 

construída na década de 1960, ocupa 13 km
2
 e seus principais afluentes são os Córregos São Pedro e o Grota do 

Pinto.  A barragem tem 200 metros de comprimento e 5 de altura e atualmente a Estação de Tratamento de Água 

(ETA) instalada à sua jusante fornece água para os bairros da parte alta da cidade, que representam 8% do 

abastecimento público da cidade de Juiz de Fora (CESAMA, 2018). 

Na Figura 1 tem-se o mapa de localização da Bacia de contribuição da Represa de São Pedro no ponto de 

captação para abastecimento público cujas coordenadas são 21° 46’ 43,9” S e 43º 24’ 29,2” W, referentes ao 

Datum SIRGAS – 2000 UTM 23 Sul. 

Figura 1: Mapa de Localização da BCRSP no ponto de captação da Represa 

 

Fonte: NAGEA 
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Os dados dos parâmetros obtidos sobre a qualidade da água utilizados nesta pesquisa foram fornecidos pela 

Companhia de Saneamento Municipal de Juiz de Fora, a Cesama, que faz a coleta e análise mensal das amostras 

de água no ponto de captação da Represa de São Pedro. 

O Canadian Council of Ministers of the Environment: Water Quality Guidelines (CCME, 2001) desenvolveu 

um índice conhecido no Brasil como ICE (Índice de Conformidade ao Enquadramento). Com objetivo de 

fornecer uma ferramenta para avaliação de dados de qualidade das águas, incorporando os parâmetros mais 

convenientes de cada instituição e com facilidade de entendimento, o referido índice se mostra versátil e de fácil 

aplicação. Atualmente o ICE é utilizado pela Agência Nacional das Águas (ANA) para avaliar o cumprimento 

das metas de qualidade das águas dos rios brasileiros definidas pelas classes de uso em que estão 

enquadrados (ANA, 2013). 

Todos os cálculos do ICE foram baseados na série histórica de dados entre 2006 e 2017 no ponto de captação 

da barragem. O cálculo do ICE requer que sejam utilizadas pelo menos quatro variáveis, amostradas pelo menos 

quatro vezes. Desta forma o critério de seleção dos parâmetros utilizados foi baseado na disposição de pelo 

menos quatro amostragens registradas por parâmetro e no mínimo quatro parâmetros que atendam este último 

quesito por ano para as devidas análises.  

É importante também que seja feita uma seleção de variáveis de qualidade da água de modo que o índice 

produza resultados significativos, ou seja, se o conjunto de variáveis selecionadas for pequeno, o não 

atendimento aos padrões de algumas variáveis resultará num índice diferente se as mesmas pertencessem a um 

conjunto maior. Nesta pesquisa o conjunto dos parâmetros utilizados para o cálculo do ICE variou de 10 a 12 o 

que apresenta uma boa base para os cálculos do ICE em termos de volume de dados. 

Ao todo foram selecionados os seguintes parâmetros: Turbidez (TUR), Oxigênio Consumido (OC), Potencial 

Hidrogeniônico (pH), Demanda Bioquímica de Oxigênio (DBO5,20), Cloretos (Cl
-
), Ferro (Fe), Fósforo Total 

(FT), Escherichia coli (E. coli), Dureza (Dur), Condutividade Elétrica (CE), Oxigênio Dissolvido (OD) e 

Alumínio (Al). 

De acordo com a Deliberação Normativa COPAM n° 16/1996, as águas do Córrego São Pedro, de suas 

nascentes até a captação de água da Represa são de Classe 1. 

 

Tabela 1: Parâmetros de qualidade da água da Represa de São Pedro e seus limites máximos estabelecidos para classe 

1. 

PARÂMETROS: Unidade Nº obs Limites 

pH pH 142 ≥6 e ≤9 

Turbidez UNT 142 ≤40 

Ferro mg.L
−1

 135 ≤0,3 

Alumínio mg.L
−1

 69 ≤0,1 

Cloretos mg.L
−1

 139 ≤250 

Dureza mg.L
−1

 124 ≤500 

Oxigênio Consumido mg.L
−1

 129 ≥5 

Oxigênio Dissolvido mg.L
−1

 81 ≤6 

Condutividade elétrica μS.cm
−1

 138 ≤100 

DBO5,20 mg.L
−1

 120 ≤3 

Nitrogênio Total mg.L
−1

 86 ≤7,2 

Fosforo Total mg.L
−1

 101 ≤0,02 

Escherichia coli NMP.100ml
-1

 107 ≤200 

Fonte: CESAMA. 
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A Tabela 1 apresenta os parâmetros de qualidade da água da Represa de São Pedro fornecidos pela 

CESAMA entre os anos de 2006 e 2017, bem como as unidades de medida. Como não houve regularidade nas 

análises dos parâmetros, a Tabela 1 apresenta também o nº de observações. Como limites foram utilizados, 

quando aplicável, os definidos pela Resolução Conama n
o
 357/05 para águas de classe 1. Para o parâmetro 

Dureza, o qual não tem limite definido na mesma Resolução, foi utilizada a Portaria do Ministério da Saúde n
o
 

2.914 de 12 de dezembro de 2011 (Portaria MS n
o
 2.914/11) que estabelece para este parâmetro o limite máximo 

de 500 mg.L
−1

 de CaCO3 (para água potável). Para o Nitrogênio Total foi utilizado como limite o valor da soma 

dos padrões para nitrito (NO
−2)

, nitrato (NO
−3

) e nitrogênio amoniacal definidos na Resolução Conama n
o
357/05. 

 

Índice de conformidade ao enquadramento 

O Índice de Conformidade ao Enquadramento (ICE) é uma forma de estudar a qualidade de determinada 

água, de modo que seja possível analisar a condição da mesma dentro de padrões já definidos pela legislação 

que, no caso do Brasil, foram normatizados pela Resolução Conama nº 357/05. Para o cálculo desse índice, são 

levados em conta três fatores: abrangência = o número de parâmetros que não cumprem os objetivos de 

qualidade da água; frequência = o número de vezes que o parâmetro não atendeu aos padrões de qualidade; e 

amplitude = o quanto se afastou o valor observado do padrão adotado.  

Durante determinado período de tempo, obtêm-se dados de diversos parâmetros, que vão ser as variáveis 

usadas para calcular cada um dos fatores citados anteriormente que constarão no cálculo final do ICE. O Índice 

de Conformidade ao Enquadramento é composto pelos seguintes fatores: 

Fator 1 - Abrangência: representa o número de variáveis de qualidade da água que, pelo menos uma vez no 

período de observação, não atenderam os limites estabelecidos. É calculado pela Equação 1: 

 

F1= (
𝑵ú𝒎𝒆𝒓𝒐 𝒅𝒆 𝒗𝒂𝒓𝒊á𝒗𝒆𝒊𝒔 𝒒𝒖𝒆 𝒇𝒂𝒍𝒉𝒂𝒓𝒂𝒎

𝑵ú𝒎𝒆𝒓𝒐 𝒕𝒐𝒕𝒂𝒍 𝒅𝒆 𝒗𝒂𝒓𝒊á𝒗𝒆𝒊𝒔
)  x 100      (1) 

 

Fator 2 - Frequência: representa a porcentagem de vezes que as variáveis de qualidade da água 

estiverem em desconformidade, em relação ao número de observações. É calculado pela Equação 2: 

 

F2= (
𝑵ú𝒎𝒆𝒓𝒐 𝒅𝒆 𝒕𝒆𝒔𝒕𝒆𝒔 𝒒𝒖𝒆 𝒇𝒂𝒍𝒉𝒂𝒓𝒂𝒎

𝑵ú𝒎𝒆𝒓𝒐 𝒕𝒐𝒕𝒂𝒍 𝒅𝒆 𝒕𝒆𝒔𝒕𝒆𝒔
)  x 100      (2) 

 

Fator F3 – Amplitude: representa a quantidade pela qual o valor testado falhou, isto é, a diferença entre o 

valor mensurado e o valor a ser alcançado de acordo com o objetivo de qualidade da água. Ele é obtido por meio 

de algumas etapas. A primeira delas consiste em calcular o quanto o valor de cada variável se distanciou dos 

valores padrões. 

Quando o parâmetro não deve exceder um determinado padrão (Equação 3): 

 

∆V𝒊= (
𝑽𝒂𝒍𝒐𝒓 𝒕𝒆𝒔𝒕𝒂𝒅𝒐 𝒇𝒐𝒓𝒂 𝒅𝒐 𝒑𝒂𝒅𝒓ã𝒐

𝑳𝒊𝒎𝒊𝒕𝒆 𝒅𝒐 𝒑𝒂𝒅𝒓ã𝒐
)   -1      (3) 

 

Quando o parâmetro não deve ser menor que um determinado padrão (Equação 4): 

 

 ∆V𝒊= (
𝑳𝒊𝒎𝒊𝒕𝒆 𝒅𝒐 𝒑𝒂𝒅𝒓ã𝒐

𝑽𝒂𝒍𝒐𝒓 𝒕𝒆𝒔𝒕𝒂𝒅𝒐 𝒇𝒐𝒓𝒂 𝒅𝒐 𝒑𝒂𝒅𝒓ã𝒐
)   -1      (4) 
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A segunda etapa consiste na soma normalizada das variações (snv), sendo n a quantidade total de variáveis 

analisadas (Equação 5): 

 

𝒔𝒏𝒗 = (
∑ 𝒏𝒊=𝟎

Número total de testes
)          (5) 

 

Na terceira etapa calcula-se, então, o fator F3 (Equação 6): 

 

𝑭𝟑 = (
𝒔𝒏𝒗

0,01 x 𝒔𝒏𝒗+𝟎,𝟎𝟏
)        (6) 

 

Obtido os três fatores, calcula-se o ICE (Equação 7): 

 

 ICE= 100 - (
 √𝑭𝟏𝟐+𝑭𝟐𝟐+𝑭𝟑²

𝟏,𝟕𝟑𝟐
)                     (7) 

 

O ICE é organizado em cinco classes, de acordo com o grau de atendimento aos padrões de qualidade. As 

faixas de classificação do ICE foram baseadas nas categorias de qualidade da água do CCME, adaptadas pela 

ANA, e são apresentadas na Tabela 2, a seguir. 

Tabela 2: Classificação e significado de cada classe do ICE 

Valor do ICE Classes Significado 

95 ≤ ICE ≤ 100 Ótimo A qualidade de água está protegida com virtual ausência de impactos. 

A qualidade da água está muito próxima da condição natural. 

80 ≤ ICE < 95 Bom A qualidade de água está protegida, apresentando apenas um pequeno 

grau de impacto. A qualidade da água raramente se desvia da condição 

natural ou dos padrões estabelecidos pelo enquadramento. 

65 ≤ ICE < 80 Regular A qualidade da água está protegida, mas ocasionalmente ocorrem 

impactos. A qualidade da água se desvia dos padrões estabelecidos 

pelo enquadramento. 

45 ≤ ICE < 65 Ruim A qualidade da água é frequentemente afetada. Com frequência os 

parâmetros de qualidade de água não atendem os padrões estabelecidos 

pelo enquadramento. 

ICE < 45 Péssimo A qualidade da água quase sempre está alterada. Os parâmetros de 

qualidade frequentemente não atendem os padrões estabelecidos pelo 

enquadramento. 

Fonte: CCME (2001); ANA (2012). 

 

RESULTADOS E DISCUSSÕES 

Os resultados dos cálculos do ICE para o ponto de captação da Represa de São Pedro para a série histórica de 

2006 a 2017 estão representados no gráfico da Figura 2.  

Observa-se que o ICE permaneceu péssimo nos anos 2006, 2007, 2008, 2010 e 2011, sendo 2011 o pior 

valor. Em 2007 houve a duplicação da BR-040 e entre 2010 e 2011 a construção da BR-440. Os outros anos se 

enquadraram como “ruim” no que diz respeito à classificação do ICE, destacando 2014 que coincidiu com a 
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maior seca dessa série e com a instalação do Condomínio Ahphaville. Isso indica que a qualidade da água quase 

sempre está alterada e que os parâmetros de qualidade frequentemente não atendem os padrões da classe 1. 

   

Figura 2: Resultados do ICE para a represa de São Pedro 2006 - 2017 

 

Fonte: NAGEA 

 

A percentagem de resultados não conformes é apresentada na Figura 3. Pode-se perceber, de acordo com o 

gráfico, que os parâmetros FT, Fe, DBO5,20, OC, Al e OD foram os que apresentaram maior percentual de não 

conformidade no período analisado. O Alumínio e o Ferro estão relacionados ao escoamento superficial devido 

ao revolvimento da terra e processos erosivos. Os demais parâmetros estão relacionados ao aumento de matéria 

orgânica na bacia decorrente do despejo de efluentes domésticos e do manejo das pastagens. 

Outro parâmetro que pode corroborar com essa hipótese é o Nitrogênio Total que também pode ter origem 

antropogênica através de despejos doméstico e industriais e também pode provocar a redução de oxigênio 

dissolvido (OD) em virtude do processo oxidativo de nitrificação realizado por microrganismos aeróbios bem 

como a lixiviação de áreas agrícolas da bacia de drenagem. (VON SPERLING, 2005).                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

41 

39 

44 

54 

44 

34 

48 

59 

49 

63 

63 64 

0 

5 

10 

15 

20 

25 

30 

35 

40 

45 

50 

55 

60 

65 

70 

75 

80 

85 

90 

95 

100 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

IC
E

 

Ano 

Excelente 

Boa 

Regular 

Ruim 

Péssima 



 

7  

 

Figura 3: Percentual de resultados não conformes na captação da Represa de São Pedro. 

 

Fonte: NAGEA 

Segundo Freitas (2015), a BCRSP é composta por 73% de área de pastagem, 21% de mata, 3% de 

edificações, 2% de represa e 1% de várzea. A Carta da Figura 4 elaborada em 2016 confirma que a paisagem 

dessa Bacia não corresponde aos usos desejáveis para um manancial de abastecimento. Pressão e proximidade de 

rodovias, loteamentos, condomínios e pastagens formam um mosaico nada interessante para a qualidade da água. 

Esses dados apenas ratificam a questão da carga orgânica que é resultante, em grande parte, da área de pastagem 

da bacia que contribui fortemente com excrementos de animais, assim como a área de edificações, responsável 

pelo despejo de esgoto, também contendo detergente, esse último estando diretamente relacionado ao parâmetro 

FT. Em períodos chuvosos o carreamento de sedimentos para o corpo hídrico também pode evidenciar, de 

acordo com Rocha e Costa (2015) e Rocha et al. (2015) a precipitação como importante fator regulador da 

qualidade da água dos corpos d’água. 

O parâmetro Ferro teve uma porcentagem alta de não conformidade, e sua alta concentração nas águas 

superficiais pode ser aumentada pelo carreamento do solo, devido aos processos erosivos, sendo importante 

parâmetro para a detecção de impactos das atividades humanas nos corpos hídricos. A movimentação de terra e 

consequente exposição do solo, associado ao carreamento pelas águas pluviais, acabam por provocar o 

assoreamento dos corpos d’água já que o revolvimento da terra para construção de estradas e loteamentos 

próximos à Represa conforme a Figura 4, provoca supressão da vegetação para dar lugar às edificações e demais 

obras estruturais, o que consequentemente gera não só o assoreamento deste reservatório, mas também uma 

grande redução do volume d`água a ser armazenado pelo mesmo (FREITAS, 2015; COSTA, 2016). 

Metais como o Ferro, mesmo em pequenas concentrações, são suficientes para alterar a capacidade de 

autodepuração do corpo receptor, devido ao seu poder de inibir os microrganismos responsáveis pela 

decomposição da matéria orgânica (ASSIS, 2014). Assim, mesmo não se constituindo como elemento tóxico, o 

ferro interfere na qualidade dos corpos d’água atribuindo cor e sabor à água, provocando manchas em roupas e 

utensílios sanitários e propiciando o desenvolvimento de depósitos e de ferro bactérias em canalizações, 

provocando a contaminação biológica da água na própria rede de distribuição (REALI, 1999; PEREIRA, 2011; 

CETESB, 2013). 

O alumínio na água pode ocorrer em diferentes formas e é influenciado pelo pH, temperatura e presença de 

fluoretos, sulfatos, matéria orgânica e outros ligantes, cuja solubilidade é baixa em pH entre 5,5 e 6,0. As 

concentrações de alumínio dissolvido em águas com pH neutro, variam de 0,001 a 0,05 mg L
-1

 entretanto 

aumentam para 0,5 a valores acima de 1 mg L
-1

 em águas mais ácidas ou ricas em matéria orgânica (CETESB, 

2010). Verificou-se que a solubilidade do alumínio foi próxima dos 1,4 mg L
-1

 em dezembro de 2006 e 2007, 

período chuvoso, possivelmente representando tal concentração por conta do tipo de solo da região, no caso o 

Latossolo vermelho-amarelo, por serem solos ácidos (EMBRAPA, 2015). 
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Figura 4: Mapa de uso e ocupação da terra da BCRSP em 2016. 

 

 

Fonte: NAGEA 
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CONCLUSÃO E RECOMENDAÇÕES 

A qualidade das águas da Bacia de contribuição da Represa de São Pedro sofre influência dos despejos 

domésticos e terraplenagem resultantes do processo de urbanização como a duplicação da BR-040, a execução 

da BR-440, e loteamentos, destacando a estrutura para instalação do Condomínio Alphaville. Mesmo com a 

autodepuração proporcionada pelas represas, esses impactos foram percebidos através do ICE, visto que os 

piores resultados foram entre 2006 e 2008; 2010 e 2011; e 2014, respectivamente. Portanto, a qualidade das 

águas no ponto de captação da BCRSP, enquadrado na classe 1, não esteve em conformidade com os padrões 

legais estabelecidos.  

Destaque para a capacidade de resiliência dessa Represa que mostrou melhoria da qualidade da água sempre 

que tais intervenções cessaram ou reduziram, revelando que as águas da Represa de São Pedro ainda podem se 

recuperar, caso tais intervenções deixem de acontecer e/ou sejam minimamente mitigadas. A linha de tendência 

do ICE ao longo do tempo é ascendente com ênfase nos últimos três anos que tiveram os melhores índices desses 

12 anos. Nesse sentido, as ações preventivas e de controle de poluição, principalmente relacionadas ao 

esgotamento sanitário e revolvimento da terra, devem ser priorizadas.   

Ademais, esse manancial é estratégico por vários motivos: 

- localiza-se em cota alta atendendo vários bairros por gravidade com economia de energia; 

- suas redes são mais curtas devido à proximidade entre a represa, a ETA e os domicílios atendidos, reduzindo 

custos de manutenção; 

- as vazões medianas que chegam pelos dois principais tributários na ordem de 350litros/segundo (NAGEA, 

2016) são três vezes maiores que o volume tratado na ETA de 120l/s, ou seja, existe espaço para ampliação dessa 

Estação que poderia, pelo menos, dobrar a sua capacidade de atendimento, mantendo a vazão ecológica a 

jusante; 

- após o reforço adequado na barragem, a dragagem desse corpo d´agua aumentaria sua capacidade de 

armazenamento, diminuindo os riscos de desabastecimento na época da seca e evitando as enchentes e 

inundações que estão acontecendo com grande frequência nas ruas que ficaram abaixo da Via São Pedro (BR-

440) na Cidade Alta; 

- uma gestão por bacia deveria priorizar a retenção da água na parte mais alta para evitar problemas à jusante nos 

bairros Vale do Ipê, Democrata e Mariano Procópio. Nesse caso, a Represa de São Pedro também faria o papel 

de amortecimento de cheias, funcionando como um piscinão. 
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RESUMO 

Nesse estudo investigou-se a variabilidade sazonal e espacial da comunidade fitoplanctônica em três 

reservatórios em cascata da sub-bacia hidrográfica do Paraibuna. As amostragens trimestrais foram efetuadas ao 

longo de diferentes períodos hidrológicos (vazante, seca, enchente, cheia) no período de abril de 2013 a dezembro 

de 2017. As flutuações temporais na densidade e dominância foram analisadas em relação aos fatores hidrológicos 

regionais e aos parâmetros pH, turbidez, oxigênio dissolvido, temperatura da água, sólidos totais e dissolvidos, 

silicatos, ortofosfato, nitrito, nitrato e clorofila-a. Um total de 602 táxons foram registrados nos três sistemas, com 

maior contribuição em abundância dos grupos Bacillariophyceae, Chlorophyceae e Cyanobacteria. Synechococcus 

nidulans e Choricystis minor foram as espécies mais abundantes ao longo de todo o período estudado. A máxima 

densidade ocorreu no início das águas altas (enchente), com dominância do picoplâncton e nanoplâncton em todos 

os reservatórios. Ao longo do período de estudo observou-se uma variação temporal na composição e dominância 

do fitoplâncton em todos os reservatórios, sendo marcada por um evento de sucessão ecológica entre os grupos 

Bacillariophyceae e Chlorophyceae no ano de 2015.  O último reservatório da cascata apresentou variação espacial 

da composição fitoplanctônica quando comparado com os demais reservatórios, tendo participação significativa 

do grupo Cyanobacteria. Essa variação possivelmente está relacionada aos gradientes de concentração criados ao 

longo do trecho estudado, de modo que o reservatório final recebe o aporte remanescente dos reservatórios 

anteriores e por consequência, apresenta características diferentes dos demais. 

 

INTRODUÇÃO 

Alterações na dinâmica das comunidades biológicas aquáticas são compreendidas como importantes 

indicadores de mudança ambiental. As relações ecológicas entre produtores e consumidores, cada um com suas 

funções, criam fluxos de energia que atuam inicialmente em níveis de indivíduo, população e comunidade e 

posteriormente em nível ecossistêmico (ODUM, 2005). 

O rio Paraibuna, localizado entre os estados de Minas Gerais e Rio de Janeiro, é um dos principais afluentes 

do rio Paraíba do Sul. No entanto, diversos fatores têm ameaçado sua qualidade, dinâmica e funcionamento, dentre 

eles desmatamento das matas ciliares, assoreamento, lançamento de efluentes domésticos e industriais e 

escoamento de agrotóxicos, afetando diretamente as comunidades biológicas aquáticas (ACSELRAD et al, 2007). 

Nesse cenário, a comunidade fitoplanctônica é objeto de amplo interesse, uma vez que constituem a base das 

redes tróficas aquáticas. Esses microrganismos fotossintetizantes estão adaptados a viver parcialmente ou 

continuamente em águas abertas e atuam como principal fonte de energia dos ecossistemas aquáticos 

(REYNOLDS 2006). Assim, também apresentam potencial efeito em cascata para os demais níveis tróficos e o 

funcionamento do ecossistema como um todo (ESTES, 2011). 
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Comunidades biológicas estão em constante transformação. Sendo assim, a mudança na composição e 

abundância do fitoplâncton pode ser descrita por um processo denominado sucessão ecológica. A sucessão é 

caracterizada pela dinâmica ecossistêmica, passando desde uma colonização inicial de espécies pioneiras até 

estágios avançados, com presença de espécies tardias (REYNOLDS, 1988). Quando um ambiente sofre uma 

perturbação, um novo processo de sucessão se inicia e a comunidade passa por diversos processos de colonização 

e extinções de espécies, até atingir o clímax novamente (BEGON et al, 2009). 

Tradicionalmente, busca-se entender a relação da comunidade fitoplanctônica com o sistema através da sua 

composição taxonômica e sua relação com as características ambientais. Entretanto, o fitoplâncton compreende 

microrganismos de filogenias, tamanhos, formas e estratégias adaptativas diferentes. Características como 

tamanho, forma, estratégias de vida e fisiologia destes organismos fornecem respostas mais concretas em relação 

à dinâmica ecossistêmica real. (KÖRNER, 1993). Logo, abordagens que levem em consideração não apenas a 

taxonomia, mas também a estrutura e função tornam-se fundamentais para estudos de comunidades e ecossistemas.  

OBJETIVO 

Esse estudo teve por objetivo compreender os principais padrões de distribuição sazonal e espacial da 

comunidade fitoplanctônica em 3 reservatórios em cascata de um trecho do rio Paraibuna ao longo de 5 anos. 

MATERIAL E MÉTODOS 

I. Área de estudo 

A bacia do rio Paraíba do Sul, situada na região sudeste do Brasil, apresenta uma área de drenagem de 57 000 

km², sendo de grande importância econômica para a região. A bacia abrange uma das áreas industriais mais 

desenvolvidas do país, correspondente a cerca de 10% do PIB nacional, além de abastecer cerca de 15 milhões de 

pessoas, 87% das quais residem em áreas metropolitanas (MARENGO & ALVES, 2005).  

O rio Paraibuna, localizado entre os estados de Minas Gerais e Rio de Janeiro, é um dos principais afluentes 

do rio Paraíba do Sul. A sub-bacia do Paraibuna possui uma área de 8 558 km² e desempenha papel central na 

geração de energia dos Estados, tendo em seu trecho diversas Pequenas Centrais Hidrelétricas (PCH’s) (DA 

SILVA & ZAIDAN, 2010). As PCH’s são responsáveis pela produção de energia de baixo impacto, utilizando o 

relevo e o curso natural do rio ao seu favor (PORTAL, 2013).  

As amostragens ocorreram em um complexo de empreendimentos hidrelétricos em cascata localizado no rio 

Paraibuna entre os municípios Comendador Levy Gasparian e Três Rios, no Estado do Rio de Janeiro, e os 

municípios de Simão Pereira e Chiador, no Estado de Minas Gerais. A rede amostral foi constituída de 11 pontos 

distribuídos entre montante, reservatório e jusante das PCH’s: Monte Serrat (MS), Bonfante (BF) e Santa Fé (SF) 

(Tabela 1). Nas PCH’s Monte Serrat e Bonfante amostrou-se um ponto em cada região de interesse (montante, 

reservatório e jusante). Essas PCH’s compartilham um ponto em comum (MBS-05) que se localiza entre a jusante 

da primeira e montante da segunda. Na PCH Santa Fé, dois pontos foram amostrados em cada região de interesse 

devido a sua maior extensão.  

Tabela 1: Distribuição dos 11 pontos amostrais 

 

*O ponto MBS-05 faz parte das 2 PCH’s em questão 

II. Amostragem e métodos analíticos 

Foram realizadas amostragens trimestrais entre os anos de 2013-2017, totalizando 20 campanhas que 

abrangeram regimes hidrológicos de vazante (março-abril), seca (junho-julho), enchente e cheia (setembro-

Monte Serrat Bonfante Santa Fé

Montante MBS-03 MBS-05* MBS-10 e 11

Reservatório MBS-04 MBS-06 MBS-12 e 13

Jusante MBS-05* MBS-07 MBS-14 e 15
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dezembro). A definição dos períodos deu-se com base nos dados do Instituto Nacional de Meteorologia (INMET) 

para a área amostrada, extraídos da estação meteorológica de Juiz de Fora.  

Em campo, foram mensurados os valores de pH, turbidez, oxigênio dissolvido (OD) e temperatura da água 

com o auxílio de uma sonda multiparâmetros (YSI 556). Alíquotas de água foram coletadas nos respectivos pontos, 

com frascos de polietileno, para posterior análise e determinação da concentração de clorofila-a, sólidos totais 

(ST) e dissolvidos (SDT). As análises de nutrientes, como silicatos (SiO3), ortofosfato (PO4
3-), nitrito (NO2-), 

nitrato (NO3-) e clorofila-a, foram realizadas segundo a metodologia proposta por APHA (2012). 

As amostras para a análise da comunidade fitoplanctônica foram coletadas em subsuperfície (~30 cm) e 

posteriormente acondicionadas e preservadas com solução de lugol acético 1%. Em laboratório, análises das 

amostras foram realizadas seguindo o método de campos aleatórios para enumeração das células e indivíduos 

(Uhelinger 1958), utilizando a técnica de sedimentação (UTERMÖHL, 1958). Sempre que possível, a comunidade 

fitoplanctônica foi identificada até nível de espécie e as unidades (células, colônias e filamentos) foram 

enumeradas considerando pelo menos 100 táxons das espécies mais frequentes (LUND et al., 1958). A 

identificação foi realizada de acordo com Hoek et al. (1995), Round et al. (1990), Komárek & Anagnostidis (1999, 

2005). Todas as análises quantitativas da comunidade fitoplanctônica foram realizadas no Laboratório de Ficologia 

do Museu Nacional (UFRJ). A densidade média total foi calculada pela média dos pontos dos reservatórios 

(montante, reservatório e jusante). A contribuição parcial de cada espécie foi calculada a partir da densidade total 

de cada grande grupo ao longo dos 5 anos. O Índice de Estado Trófico (IET) foi calculado pelo método de 

Lamparelli (2004). 

A análise de componentes principais (PCA) foi realizada a fim de destacar as variáveis mais importantes para 

determinar gradientes espaciais para a comunidade fitoplanctônica. Essa análise foi realizada no software RStudio 

v.1.1.423 (R Core team 2017).  

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

I. Dados abióticos  

As variáveis ambientais que mais explicaram a variação dos sistemas estudados foram destacadas através das 

análises de componentes principais (PCA). No total, a PCA explicou 36% dos dados, tendo relação positiva com 

turbidez, oxigênio dissolvido, sólidos totais e dissolvidos em ambos os eixos. Esses valores variaram pouco entre 

as PCH’s. Além disso, não apresentaram correlação clara com os períodos hidrológicos, exibindo uma dinâmica 

provavelmente influenciada também por fatores externos e morfométricos dos sistemas.  

O NO2 e o NO3 apresentaram picos sazonais no período de enchente e cheia, respectivamente. O NO2 é 

considerado uma forma intermediária instável, que será posteriormente convertida em NO3. Juntos, contribuem 

significativamente para o incremento de biomassa fitoplanctônica (DE SOUZA BARROSO, 2017; TAZIKI, 

2015). 

Figura 1: Picos sazonais de NO2
- (A) e NO3

- (B) nas PCH's Monte Serrat (MS), Bonfante (BF) e Santa Fé (SF). Os 

períodos de enchente estão indicados pelas setas verdes e os períodos de cheia por setas vermelhas. 
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II. Densidade e distribuição fitoplanctônica  

Um total de 602 táxons foram identificados nos três reservatórios ao longo dos 5 anos de estudo. A densidade 

fitoplanctônica variou de 19 a 3954 ind.mL-1 em Monte Serrat (MS), de 11 a 3507 ind.mL-1  em Bonfante (BF) e 

de 50 a 5626 ind.mL-1  em Santa Fé (SF), durante todo o período amostrado. Em geral, as maiores densidades 

foram encontradas nos períodos de seca-enchente (figura 2). Os reservatórios se comportaram de maneira 

semelhante durante todo o período amostrado, sendo SF o reservatório com maiores densidades. Contudo, picos 

de densidade nos reservatórios de Monte Serrat (MS) e Bonfante (BF) foram observados no mesmo período de um 

decréscimo no reservatório de Santa Fé (SF) durante vazante/2015 e cheia/2015 (figura 2). 

Figura 2: Densidade média total nas PCH’s Monte Serrat, Bonfante e Santa Fé no período de 2013-2017.Ós regimes 

hidrológicos foram representados pelas siglas: vaz (vazante); sec (seca); enc (enchente); che (cheia). 

 

Ao longo dos períodos amostrados, foi possível observar padrões de distribuição dos grandes grupos 

taxonômicos. No ano de 2013, quase todos os pontos amostrais foram dominados pelo grupo das 

Bacillariophyceae, com exceção dos pontos localizados na jusante MS e montante BF (vaz/13), montante SF 

(vaz/13), reservatório e jusante SF (enc/13), dominados pelo grupo Chlorophyceae, Cryptophyceae e 

Chlorophyceae, respectivamente. O ano de 2014 apresentou padrões semelhantes de distribuição, destacando-se 

os pontos na jusante SF (vaz/14) e no reservatório SF (sec/14 e enc/14), que apresentaram dominância dos grupos 

de Chrysophyceae, Chlorophyceae e Cyanobacteria respectivamente. Essa mudança coincide com um dos picos 

de NO2, observado nos três reservatórios e um pico de sólidos totais, observado apenas em SF. Os dados reforçam 

a ideia de que os reservatórios em cascata criam gradientes de concentração ao longo de seu trecho, de modo que 

o reservatório localizado no trecho final recebe o aporte remanescente dos reservatórios anteriores e por 

consequência, apresenta características diferentes dos demais. 

No decorrer do período de estudo, três grupos se destacaram com maiores contribuições em densidade, 

Bacillariophycea, Chlorophyceae e Cyanobacteria. As algas pertencentes ao grupo Bacillariophyceae apresentam 

rápidas respostas às mudanças ambientais. Os gradientes espaciais e temporais de disponibilidade de recursos e 

pressão de perturbação geram mudanças na comunidade de diatomáceas, marcadas tanto pela alternância de 

espécies quanto pelas alterações morfológicas (DIXIT ET AL, 1999; PASSY, 2007).  

As Chlorophyceae formam um grupo extremamente diverso pelos padrões morfológicos, estruturais e 

reprodutivos e estão amplamente distribuídas em ecossistemas aquáticos, tendo papel fundamental na produção 

primária (BELLINGER & SIGEE, 2015)  

O grupo Cyanobacteria pode dominar uma ampla variedade de ecossistemas, variando de sistemas oligotróficos 

a eutróficos, exibindo notável adaptação ecofisiológica em ambientes antropizados com enriquecimento de 

nutrientes essenciais para o crescimento do fitoplâncton (nitrogênio e fósforo total). A dominância de 

cianobactérias pode levar ao aumento da turbidez dos corpos hídricos, suprimindo o estabelecimento e crescimento 

de outras espécies fitoplanctônicas, bem como, as macrófitas aquáticas (PAERL & HUISMAN,2009). Ademais, 
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essa dominância pode levar a diminuição do OD, gerando um efeito negativo sobre o habitat subaquático para 

muitos invertebrados e espécies de peixes (PAERL & HUISMAN,2009). 

Mesmo os sistemas estudados estarem inseridos em locais com alta densidade populacional e atividades em 

seu entorno, durante o período de estudo, os reservatórios foram considerados oligotróficos, em todos períodos 

hidrológicos, segundo o IET. O período de enchente pode ser considerado um período com maior incremento da 

população de fitoplâncton, provavelmente relacionado com a maior entrada de matéria alóctone no sistema (figura 

3).  

Figura 3: Densidade total acumulada dos principais grupos fitoplanctônicos (2013-2017) nas PCH’s (A) Monte Serrat, 

(B) Bonfante e (C) Santa Fé representados pelas siglas: cyano (Cyanobacteria); chlor (Chlorophyceae); bacill 

(Bacillariphyceae). 

 

De maneira geral, os 3 reservatórios apresentaram uma dinâmica espacial semelhante para todos os grupos 

fitoplanctônicos. No entanto, podemos observar uma substituição das diatomáceas por clorofíceas no ano de 2014-

2015 (figura 4). SF, último reservatório do sistema em cascata, se distingue dos demais, apresentando maior 

contribuição de cianobactérias e clorofíceas no período de enchente e, maior contribuição de diatomáceas no 

período de seca.  

É possível notar em SF que houve um pico de clorofíceas e uma queda de diatomáceas no período de vazante, 

em 2013.Em 2014, no período de enchente, houve um pico de cianobactérias, explicado por um evento de seca 

atípico detectado pelos dados pluviométricos. Em alguns casos, no entanto, é possível ver uma alternância na 

densidade parcial entre MS+BF e SF, indicando novamente que esse reservatório se distingue dos demais (figura 

4). 
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Figura 4: Densidade média total e parcial dos principais grupos amostrados. (A) Densidade média total de 

Cyanobacteria; (B) Contribuição percentual de Cyanobacteria; (C) Densidade média total de Chlorophyceae; (D) 

Contribuição percentual de Chlorophyceae; (E) Densidade média total de Bacillariophyceae; (B) Contribuição 

percentual de Bacillariophyceae. Os regimes hidrológicos foram representados pelas siglas: vaz (vazante); sec (seca); 

enc (enchente); che (cheia). 

    

Dentre os três principais grupos com maior densidade para os sistemas de estudo, 7 espécies se destacaram 

com mais de 10% na contribuição da densidade fitoplanctônica total, sendo 2 pertencentes ao grupo Cyanobacteria; 

2 ao grupo Chlorophyceae e 3 ao grupo Bacillariophyceae (Tabela 2). Sabe-se, no entanto, que essas espécies, 

bem como as outras identificadas podem ou não desempenhar papéis semelhantes no ecossistema 

As espécies com maior contribuição para o sucesso dos três grupos nos sistemas estudados, são classificadas 

por seu tamanho pequeno como picoplâncton e nanoplâncton. O picoplâncton (0.2-2µm) e nanoplâncton (2-20 

µm) possuem importante papel no incremento de biomassa e produção primária nos ecossistemas aquáticos. As 

espécies com células de tamanho pequeno, pertencentes a ordem Chroococcales e Chlorococcales, são excelentes 

colonizadoras e geralmente são as primeiras a se espalharem no ambiente, tendo seu sucesso atribuído às suas 

características morfológicas (SANDGREN, 1988).  
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Células pequenas possuem uma maior relação área superficial/volume, ou seja, uma maior área de membrana 

por célula. Portanto, a fotossíntese é incrementada pelas maiores taxas de difusão de CO2 e nutrientes (RAVEN & 

KÜBLER, 1986). Similarmente, a absorção de luz por volume celular também pode ser maior, representando uma 

grande vantagem em sistemas oligotróficos, onde nutrientes limitantes como fósforo (P) e nitrogênio (N) são 

escassos (SANDGREN, 1988).  

Tabela 2: Características das principais espécies da comunidade fitoplanctônica. 

 

Dentre as cianobactérias, Synechococcus nidualns e Radiocystis fernandoi contribuíram para a maior densidade 

deste grupo. Segundo Salmaso & Padisák (2007), a espécie Synechococcus nidulans está associada à coluna d'água 

enriquecida com nutrientes. No entanto, é também tolerante a baixas concentrações de nutrientes, sendo altamente 

sensível à mistura profunda da coluna d’água, baixa disponibilidade de luz e predação. Essa espécie foi a segunda 

espécie que mais contribuiu na densidade total de Cyanobacteria (45%), sendo registrada em quase todas as coletas, 

nos três reservatórios.  

Radiocystis fernandoi está relacionada ao epilímnio estratificado de lagos eutróficos, principalmente no verão 

(SALMASO & PADISÁK, 2007). Essa espécie é tolerante a segregação de nutrientes, porém é altamente sensível 

à mistura profunda e prolongada da coluna d’água. Sua maior contribuição se deu em 2014, no período de enchente, 

marcado por um evento de seca atípica. Os eventos de seca alteram drasticamente as condições do sistema, 

modificando a zona fótica (ODEBRECHT et al., 2005) Além disso, a redução do volume de água aumenta a 

concentração dos nutrientes presentes, proporcionando um ambiente mais eutrófico (DE SOUZA BARROSO et 

al.,2017) 

Choricystis minor foi a espécie que mais contribuiu (60%) no grupo das clorofíceas, sendo responsável pela 

dominância de clorofíceas a partir de 2015. Essa espécie é típica de hábitats com coluna d’água rasa misturada e 

lagos mesotróficos (SALMASO & PADISÁK, 2007). Apesar disso, é tolerante à estratificação, porém 

extremamente sensível à deficiência nutritiva e predação por filtração. Chlorella minutíssima também teve 

significativa contribuição para a dominância das clorofíceas (22%). Típicas de ambiente enriquecidos, é sensível 

à mistura profunda da coluna d’água (SALMASO & PADISÁK, 2007).  

As espécies Aulacoseira granulata var angutissima, Aulacoseira granulata var granulata e Nitzschia palea 

estão associadas a alterações físicas do sistema, como turbulência e diminuição da disponibilidade de luz 

(SALMASO & PADISÁK, 2007; DONG et al., 2008; COSTA-BÖDDEKER et al., 2012). As espécies do gênero 

Aulacoseira apresentam estratégias adaptativas como morfologia cêntrica e filamentosa, maior possibilidade de 

flutuação, alta razão superfície/volume e maior área para captar a energia solar (SIVER & KLING, 1997). Também 

estão comumente associados a ambientes mesotróficos a eutróficos, apresentando densidade reduzida em corpos 

oligotróficos de água (NEGRO et al., 2000; TAYLOR et al., 2007). 

CONCLUSÃO 

A comunidade fitoplanctônica apresentou mudanças em seus padrões espaciais e temporais ao longo dos 5 

anos amostrados. Alternância de dominâncias foram observadas, sendo marcadas provavelmente por estratégias 

Forma
Tamanho 

superficial
Forma

Tamanho 

superficial

Cyanobacteria

Radiocystis fernandoi 13.96 Chroococcales Colonial Oval/esférica 5-7 µm* Subsférica 50-210 µm*

Synechococcus nidulans 45.13 Synechococcales Unicelular Oval/esférica 0.8-1.5 µm* --- ---

Chlorophyceae

Chlorella minutissima 22.24 Chlorococcales Unicelular Oval/Esférica 2-5 µm* --- ---

Choricystis minor 59.66 Chlorococcales  Unicelular Oval/Esférica 2-5 µm* --- ---

Bacillariphyceae

Aulacoseira granulata var. angustissima 12.09 Aulacoseirales Colonial Cêntrica 2.5-4 µm* Filamentosa  8-20 µm**

Aulacoseira granulata var. granulata 14.19 Aulacoseirales Colonial Cêntrica 12-15µm* Filamentosa 36-125µm**

Nitzschia palea 10.98 Bacillariales Unicelular Penada 12-42 µm** --- ---

*Diâmetro 

**Maior comprimento

Contribuição 

parcial (%)
Ordem Arranjo

Célula Colônia
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de competição e sucessão, mas também pela disponibilidade de nutrientes. Dentro dos principais grupos, espécies 

com maior superfície/volume, pertencentes ao picoplâncton e nanoplâncton, foram mais abundantes, 

representando uma estratégia de sobrevivência. Tal adaptação reflete não apenas na densidade, mas também em 

seus papéis ecossistêmicos, estratégias adaptativas e fatores determinantes. 
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