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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, o objetivo deste estudo foi 

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 utilizando 

um índice 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, indicando que em alguns 

trechos qualidade da água está piorando com o tempo e a identificação dos trechos críticos. Já as 

análises das legislações permitiram concluir que as atividades inerentes ao enquadramento 

encontram-se deficientes na bacia. 

 

Palavras-chave: Enquadramento de corpos d’água; gestão de recursos hídricos; qualidade da 

água; Índice de conformidade ao enquadramento. 
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Abstract 

 

Brazil has abundant fresh water, but still faces, in some places, problems of scarcity in periods of 

drought, which are aggravated by the degradation of water quality, affecting the availability for 

some uses. Thereby, a National Policy of Water Resources forecasts the framing of water bodies 

in classes of uses, aiming at the protection of public health and the reduction of expenses with 

pollution control. This instrument establishes current and intended uses by the population for 

the main stretches of rivers in watershed and, therefore, the framework should stipulate 

actions and goals so that the water quality be compatible with the intended uses. With this in 

mind, the objective of this study was to analyze the application of the framework in the Preto 

and Paraibuna Rivers’ Watershed by comparing the current existing framework in the basin 

with the current legislation using an index that reports the situation of a water body in relation 

to the quality goals stablished. The database used was the monitoring points of the Minas 

Gerais State’s institute of Water Management. The results obtained with this index allowed to 

verify the temporal evolution of the situation of the water bodies indicating that in some 

stretches water quality is worsening over time and the identification of the critical stretches. 

While the analyzes of the legislation allowed to conclude that the activities inherent to the 

framework are deficient in the basin. 

 

Key-words: Framework of water bodies; Water management; Water quality; Water qaulity 

index. 
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1. 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), entidade federal de implementação da Política Nacional de Recursos Hídricos e de 

coordenação do SINGREH; 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. 9
o 

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 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).  
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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. 

Maciel (2000) aponta também como outra dificuldade para a implementação do 

enquadramento no Brasil a priorização dos instrumentos de comando-controle em detrimento de 

instrumentos de planejamento ambiental e desenvolvimento. Porto (2002) apud Diniz (2006) 

aponta como ensinamentos da experiência americana na gestão das águas: que o uso apenas de 

instrumentos de controle é mais caro; que a escolha das metas deve ser realista, uma vez que 

metas ambiciosas de despoluição demandam grandes investimentos; e que o sistema de 

informações deve ser planejado de forma objetiva. Já a experiência alemã mostra que o uso de 

instrumentos de controle em conjunto com instrumentos de planejamento traz maior eficácia, 

assim como a gestão participativa e descentralizada.  

 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 n
o 

357/2005 ou da legislação estadual vigente. Os Estados brasileiros apontam os principais 

problemas para realização dos enquadramentos como sendo a falta de capacidade técnica, 

metodologia e ações de gestão, conforme estudo realizado pela SRH (1999) apud ANA (2007). 

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.  

A DN COPAM/CERH nº 01/2008 é a legislação que dá diretrizes para o enquadramento 

no estado de Minas Gerais, assim como a CONAMA 357/05. Ela prevê que quando a condição de 

qualidade de um corpo hídrico está em desacordo com os usos, deve-se estabelecer metas 

obrigatórias, intermediárias e final, que deverão ser atingidas em vazão de referência para a 



11 

efetivação do enquadramento. Ambas as legislações consideram as mesmas 13 classes de uso, e 

em relação aos parâmetros de qualidade, as únicas divergências são encontradas para as águas 

doces de classe 1 e classe 2, uma vez que a legislação mineira contempla o parâmetro sólidos em 

suspensão totais e incorpora o efeito agudo no teste ecotoxicológico. 

A Resolução CNRH nº 91/2008 determina que dos corpos d’água já enquadrados com 

base em legislações anteriores deverão ser objeto de adequação aos atuais procedimentos e 

descreve os itens necessários para uma proposta de enquadramento: diagnóstico, prognóstico, 

propostas de metas relativas às alternativas de enquadramento e programa para efetivação. Esta 

Resolução também reforça a necessidade de participação social através de consultas públicas, 

encontros técnicos, entre outros.  

Diversos estudos são realizados visando a otimização da gestão dos recursos hídricos em 

relação ao enquadramento, dentre os quais pode-se citar: o processo de enquadramento da Bacia 

do Rio Sino, que utilizou modelagem matemática da qualidade da água para prever condições 

limitantes e realizou cinco eventos públicos para subsidiarem a tomada de decisões (DULAC, 

2016); Brites (2010), que desenvolveu um modelo computacional que inclui os critérios de 

probabilidade de ocorrência da qualidade da água e os custos das medidas de despoluição, 

contribuindo com a criação de rotinas de cálculos com os critérios estabelecidos e trazendo 

automatização e agilidade para o sistema de gestão das águas.  

O Índice de Conformidade ao Enquadramento, desenvolvido no Canadá pela Canadian 

Council of Ministers of the Enviromental Water Quality Index (CCME, 2001a) vem sendo 

amplamente utilizado para fins de comparação da condição de um corpo d’água com algum 

objetivo de qualidade estabelecido. Este índice foi aplicado para avaliar a qualidade das águas por: 

Amaro (2009) na Bacia dos rios Piracicaba/Capivari/Jundiaí; Rosemond (2009) no Canadá; 

Sharma (2011) no rio Yamuna na Índia; por Fernandes (2013) na água tratada distribuída no 

Estado de Goiás; por Ferreira (2009) como uma ferramenta de monitoramento e apoio para 

aquicultura. 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.  

Diante do exposto, este trabalho visa analisar as questões relativas ao enquadramento na 

bacia hidrográfica dos rios Preto e Paraibuna. 
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2. Objetivo  

2.1 Objetivo geral 

 Nesse contexto, o trabalho em questão visa fornecer subsídios para o acompanhamento da 

situação dos corpos hídricos da Bacia Hidrográfica dos Rios Preto e Paraibuna em relação às 

metas de qualidade previstas no enquadramento, verificando seu atendimento. 

2.2 Objetivos específicos 

 Aplicar o Índice de Conformidade ao Enquadramento (ICE) nos pontos de 

monitoramento do Instituto Mineiro de Gestão das Águas (IGAM) na Bacia 

Hidrográfica dos Rios Preto e Paraibuna (PS1);  

 Discutir sobre a aplicação do enquadramento da bacia PS1, confrontando-a com a 

legislação vigente. 
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3. Metodologia 

 

3.1 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 km
2
 (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 179m³/s 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. 

A Portaria n
o
 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 

Figura 1: Área de estudo - Bacia Hidrográfica PS1. 
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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 

 

3.2 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 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, 
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cianeto livre, cobre dissolvido, cromo total, fenóis totais, mercúrio total, nitrito, 

nitrato, nitrogênio amoniacal total e zinco total; 

 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.  
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Figura 3: Localização dos pontos de monitoramento na bacia PS1. 

Fonte: IGAM, 2017a 

Tabela 1: Pontos de monitoramento na bacia PS1.  

Estação Descrição 

Ano de 

início da 

análise 

N
o
 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 

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. 
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3.3 Índice de Conformidade ao Enquadramento (ICE) 

 De acordo com o relatório técnico da CCME (2001a), o ICE baseia-se 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 figura 4 

representa o modelo conceitual do ICE.  

 O primeiro fator corresponde à abrangência (F1), 

que é calculado pela razão entre o número de parâmetros 

que apresentaram pelo menos um valor em desacordo com 

o objetivo e o número total de parâmetros analisados. Esse 

componente é expresso em porcentagem e calculado de acordo 

com a equação 1:  

                                               𝐹1 = (
𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑣𝑎𝑟𝑖á𝑣𝑒𝑖𝑠 𝑞𝑢𝑒 𝑓𝑎𝑙ℎ𝑎𝑟𝑎𝑚

𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑣𝑎𝑟𝑖á𝑣𝑒𝑖𝑠
) ∗ 100                  𝐸𝑞𝑢𝑎çã𝑜 1 

  

 O segundo fator representa a frequência (F2), que contabiliza o número de vezes que 

determinado parâmetro ultrapassa o limite estabelecido. Esse componente também é expresso em 

porcentagem e calculado de acordo com a equação 2:  

 

                                                   𝐹2 = (
𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑡𝑒𝑠𝑡𝑒𝑠 𝑞𝑢𝑒 𝑓𝑎𝑙ℎ𝑎𝑟𝑎𝑚

𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑡𝑒𝑠𝑡𝑒𝑠
) ∗ 100                      𝐸𝑞𝑢𝑎çã𝑜 2 

 

 O terceiro fator retrata a amplitude (F3), que calcula, para os parâmetros que 

ultrapassaram o limite de qualidade, a diferença entre o valor encontrado e o objetivo. O cálculo 

de F3 é dividido em três etapas: 

 Primeiramente deve-se verificar o quão distante o parâmetro está de seu limite. Caso o 

limite seja máximo, deverá ser utilizada a equação 3; caso contrário, deverá ser utilizada a 

equação 4:  

                                               𝐷𝑒𝑠𝑣𝑖𝑜 =  𝛥𝑉 = (
𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑡𝑒𝑠𝑡𝑎𝑑𝑜 𝑞𝑢𝑒 𝑓𝑎𝑙ℎ𝑜𝑢

𝑂𝑏𝑗𝑒𝑡𝑖𝑣𝑜
) − 1                      𝐸𝑞𝑢𝑎çã𝑜 3 

 

                                              𝐷𝑒𝑠𝑣𝑖𝑜 = 𝛥𝑉 = (
𝑂𝑏𝑗𝑒𝑡𝑖𝑣𝑜

𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑡𝑒𝑠𝑡𝑎𝑑𝑜 𝑞𝑢𝑒 𝑓𝑎𝑙ℎ𝑜𝑢
) − 1                      𝐸𝑞𝑢𝑎çã𝑜 4 

 

 Após o cálculo dos desvios de cada parâmetro com falha de seu objetivo, deve-se 

prosseguir através do cálculo da soma normalizada das variações (snv), que é a relação 

Figura 4: Modelo conceitual do ICE. 

Fonte: Adaptado de CCME (2001a). 
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entre o somatório de todos os desvios e o número total de testes realizados, incluindo os 

testes que não apresentaram falhas. Esse cálculo é apresentado pela equação 5: 

                                                             𝑠𝑛𝑣 = (
∑ 𝛥𝑉𝑖

𝑛
𝑖=1

𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑡𝑒𝑠𝑡𝑒𝑠
)                                        𝐸𝑞𝑢𝑎çã𝑜 5 

 

 Em seguida, utiliza-se a equação 6 para delimitar o valor da snv, para que este apresente 

variação entre 0 e 100: 

                                                                       𝐹3 = (
𝑠𝑛𝑣

0,01 ∗ 𝑠𝑛𝑣 + 0,01
)                                              𝐸𝑞𝑢𝑎çã𝑜 6 

 

 Por fim, calcula-se o ICE através da equação 7, que agrupa os três componentes do índice 

em um único vetor que varia de 0 a 100:  

                                                      𝐼𝐶𝐸 = 100 − (
√(𝐹12 + 𝐹22 + 𝐹32) 

1,732
)                                 𝐸𝑞𝑢𝑎çã𝑜 7 

 

 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). 
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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). 

  

3.4 Aplicação do ICE 

 Primeiramente, fez-se uma compilação e preparação dos dados de monitoramento, 

separando-os por ponto de monitoramento e por ano. Em seguida, foram selecionados os 

parâmetros que possuíam dados de monitoramento e que estavam contemplados na DN 

COPAM/CERH nº 01/2008 (Quadro 2). 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). 

 Realizou-se a soma do número de parâmetros com testes e a soma do número de testes 

por parâmetros, que são os dados de entrada para obtenção dos parâmetros F1 e F2, 

respectivamente. Além disso, realizou-se a comparação dos resultados dos testes com o limite 

da classe de cada curso d’água. A partir desta comparação, calculou-se o número de 

parâmetros que apresentaram pelo menos um teste em desconformidade com o limite da 

classe e o número de testes que ultrapassaram o objetivo, que são os outros dados de entrada 

para o cálculo de F1 e F2, respectivamente.  

 Após a comparação dos resultados dos testes com o limite da classe, calculou-se este 

desvio para os testes que ultrapassaram o objetivo. Estes desvios, juntamente com a contagem 

do número total de testes por parâmetro serviram como dado de entrada para o cálculo da snv, 

que é um parâmetro necessário para o cálculo da componente F3.  
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 A partir das três componentes F1, F2 e F3 foi possível calcular o ICE anual de cada 

ponto.  

A figura 5 apresenta o fluxograma que resume a metodologia de cálculos.  

 

 

 

                            Figura 5: Fluxograma da metodologia utilizada para realizar o cálculo do ICE. 

Os resultados foram apresentados através de gráficos de dispersão, mostrando a linha 

de tendência linear com a respectiva equação da reta para avaliar a evolução temporal do ICE 

em cada ponto. Para mostrar a classificação percentual do ICE em cada ponto de 

monitoramento ao longo do período analisado e facilitar a interpretação da evolução espacial 

da qualidade da água foram elaborados também gráficos de pizza. Por fim, calculou-se o ICE 

mediano de cada ponto, dos rios e da bacia. 
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4. Resultados e Discussão 

4.1 Aplicação do ICE 

 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.  

Observa-se que a qualidade da água piora ao longo do Rio Preto, sendo que no primeiro 

ponto de monitoramento (BS026), foi classificada como excelente ou boa, no segundo ponto 

(BS027) foi boa em todo o período analisado e no último ponto (BS028) foi classificada como 

razoável ou boa. Nota-se também que o ICE apresenta uma tendência de piora ao longo do tempo 

em todos os pontos de monitoramento do rio (Figura 6).  

 

A figura 7 mostra a evolução do ICE 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 

Figura 6: Evolução temporal e espacial do ICE do Rio Preto nos pontos BS026, BS027 e BS028. 
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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. 

 

 

A figura 8 mostra a evolução do ICE nos pontos de monitoramento ao longo do Rio 

Cágado e Rio Paraíba do Sul. Ao longo do Rio Cágado percebe-se uma degradação da qualidade 

da água: no ponto BS030 o ICE se classifica como razoável ou bom em todos os anos, já no ponto  

jusante (BS031), varia entre péssimo e bom; em ambos os pontos a tendência é de melhoria da 

qualidade ao longo do tempo. No Rio Paraíba do Sul nota-se uma melhoria da qualidade da água 

ao longo do rio e do tempo no trecho compreendido entre BS060 e BS052. No primeiro ponto de 

monitoramento (BS060), o ICE varia entre ruim e bom; no ponto BS062, a jusante do Rio 

Paraibuna, varia entre razoável e bom; e no último ponto de monitoramento do rio (BS052), entre 

bom e excelente. 

Figura 7: Evolução temporal e espacial do ICE do Rio Vermelho no ponto BS088 e do Rio do Peixe nos 

pontos BS085, BS090 e BS061.  
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A figura 9 mostra a evolução do ICE nos pontos de monitoramento do Rio Paraibuna. No 

Rio Paraibuna nenhum ponto de monitoramento encontra-se na classe excelente no período 

analisado. O ICE piora desde o primeiro ponto de monitoramento (BS002) até o ponto a jusante 

da cidade de Juiz de Fora (BS017), em seguida há uma melhora deste índice até a sua foz com o 

Rio Paraíba do Sul. O ponto BS017 é o mais crítico de toda a bacia, com o ICE variando entre 

péssimo e ruim. No período analisado, a qualidade da água apresentou uma tendência de piora nos 

pontos BS017, BS024 e BS029, e de melhora nos pontos BS002, BS083 e BS018; nos pontos 

BS006 e BS032 a tendência foi estacionária.  

Figura 9: Evolução temporal e espacial do ICE do Rio Paraibuna nos pontos BS002, BS006, BS083, BS017, BS018, BS024, 

BS029 e BS032 

Figura 8: Evolução temporal e espacial do ICE do Rio Cágado nos pontos BS030, BS031 e do Rio Paraíba do Sul nos 

pontos  BS060, BS062 e BS052. 
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Os despejos industriais e domésticos são os prováveis causadores da degradação da 

qualidade da água ao longo do Rio Paraibuna; já a autodepuração do rio, suas condições naturais e 

as contribuições de seus afluentes podem justificar a melhoria da água a jusante de Juiz de Fora.  

A tabela 2 mostra o ICE mediano de cada ponto, dos rios e da bacia. 

Tabela 2: ICE mediano por região 

Região ICE mediano 

BS031 65,53986 

BS030 71,31039 

BS061 74,92908 

BS090 85,84098 

BS085 61,77612 

BS062 80,49254 

BS060 76,12586 

BS052 96,58653 

BS006 70,10937 

BS017 44,69277 

BS018 58,81567 

BS024 79,13692 

BS002 76,44405 

BS029 80,01439 

BS083 59,09521 

BS032 83,04453 

BS026 90,61033 

BS027 89,64892 

BS028 80,86943 

BS088 74,48849 

Rio Cágado 68,42513 

Rio do Peixe 74,92908 

Rio Paraíba do Sul 80,49254 

Rio Paraibuna 73,27671 

Rio Preto 89,64892 

Rio Vermelho 74,48849 

Bacia PS1 74,18858 

 

Os rios Cágado, Paraibuna, do Peixe e Vermelho e a Bacia PS1 apresentam o ICE 

mediano na classe razoável. Já os Rios Paraíba do Sul e Preto apresentam o ICE mediano 

classificado como bom. Os trechos mais críticos estão localizados: na área de influência da cidade 

de Juiz de Fora, nos pontos BS083, BS017 e BS018 do Rio Paraibuna, o que evidencia a 

influência antrópica na degradação da qualidade da água; no Rio do Peixe a jusante de Lima 

Duarte (BS085); e no Rio Cágado próximo a sua foz com o Rio Paraibuna (BS031). O Rio Preto 

foi o que apresentou menor grau de degradação de suas águas e o ponto BS052, localizado no Rio 

Paraíba do Sul próximo ao exutório da Bacia PS1, foi o que apresentou o melhor resultado do 

ICE, o que indica que este rio tem grande capacidade de autodepuração. 

Outro ponto interessante nesta análise é que foram constatados diversos pontos onde há a 

tendência de piora da qualidade da água ao longo do tempo, o que indica que: as ações para 
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melhorar a qualidade da água na bacia não estão sendo realizadas de maneira eficaz, que há novos 

impactos sendo gerados e que há falta de fiscalização. Desta maneira, percebe-se que os gestores 

ambientais devem encarar a melhoraria da qualidade da água como uma prioridade a fim de tornar 

as condições compatíveis com os usos propostos, visando proteger a saúde pública e interesses da 

população. 

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 referem-se 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. 

4.2 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; 
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 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; 

 O próprio Plano de Recursos Hídricos da Bacia PS1 não considera o enquadramento 

realizado como efetivado (AGEVAP, 2007), o que sugere uma falta de articulação entre 

esses dois instrumentos; 

 A base de dados de monitoramento do IGAM, não segue o enquadramento proposto pela 

DN COPAM nº16/1996 (IGAM, 2017a), 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.   
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5. Considerações Finais e Recomendações  

Apesar de estar associada a bons resultados em experiências internacionais e possuir 

respaldo 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 são essenciais 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. A aplicação do ICE na Bacia PS1 permitiu constatar que a 

qualidade da água está razoável em relação às metas do enquadramento vigente na bacia; os 

trechos BS031, BS085, BS017, BS024 e BS029 são os pontos críticos da bacia. A aplicação deste 

índice também permitiu evidenciar que em alguns trechos da bacia a qualidade da água 

apresentou tendência de piora nos pontos BS026, BS027, BS028, BS090, BS017, BS024 e BS029 

ao longo do período analisado, o que indica que as ações de controle ambiental não estão sendo 

realizadas de maneira eficaz. 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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