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RESUMO 
 
 

No sentido de contribuir para a implantação do enquadramento como instrumento de 

gestão dos recursos hídricos, o principal objetivo desta pesquisa foi a construção e 

análise de curvas probabilísticas de incompatibilidade entre a qualidade da água de 

rios do estado do Espírito Santo e os padrões de qualidade ambiental. A escolha dos 

cursos d’água para a condução do presente trabalho aconteceu a partir da 

disponibilidade e extensão das séries históricas dos dados de qualidade de água 

disponibilizados pelo Laboratório de Análises e Parâmetros Ambientais Moacir 

Carvalheira de Mendonça, do Instituto Estadual de Meio Ambiente e Recursos 

Hídricos. Em função do referido critério foram selecionadas as bacias hidrográficas 

Rio Jucu, Rio Reis Magos, Rio Santa Maria da Vitória e a porção Capixaba da bacia 

do Rio Doce. Para discussões acerca das possibilidades de enquadramento foram 

curvas de probabilísticas de incompatibilidade para os parâmetros pH, oxigênio 

dissolvido, turbidez, sólidos totais, demanda bioquímica de oxigênio, fósforo total e 

coliformes termotolerantes. Os resultados indicaram que, considerando-se os 

registros de monitoramento disponíveis, não constitui opção adequada a adoção de 

enquadramentos diferenciados de montante para jusante dos corpos d’água 

analisados. Adicionalmente, observou-se que a sazonalidade hidrológica é relevante 

para as variações de concentração associadas ao parâmetro turbidez, consideradas 

eventuais tentativas de enquadramentos dos cursos d‘água na classe 1. Quaisquer 

opções de enquadramento assumidas para as bacias sob análise exigirão relevantes 

esforços para a redução das concentrações de fósforo total e coliformes 

termotolerantes nos horizontes de planejamento estabelecidos pelos planos de 

bacia. 

 

Palavras-chave: Enquadramento; curvas probabilísticas; qualidade da água.  
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ABSTRACT 
 
 

The main objective of this research was the construction and analysis of probabilistic 

curves of water quality incompatibility of rivers in the state of Espírito Santo and 

environmental quality standards, viewing the implementation of framework as a water 

resource management tool. The choice of water courses to conduct the present study 

was based on the availability and extension of water-quality data historical series 

provided by the Moacir Carvalheira de Mendonça Analyses and Environmental 

Parameters Laboratory, from the Environmental and Water Resources State Institute. 

Therefore, the hydrographic basins of the rivers Jucu, Reis Magos, Santa Maria da 

Vitória and  the area of Rio Doce River pertaining to the state of Espírito Santo were 

chosen. To discuss the possibilities of framework probabilistic curves of 

incompatibility to pH parameters, dissolved oxygen, turbidity, total solids, oxygen 

biochemical demands, total phosphorus and  thermotolerant  coliforms were used. 

Considering the monitoring records available, the results indicated that adopting 

differentiated frameworks from upstream to downstream for the water bodies 

examined is inadequate. Additionally, hydrological seasonality is relevant to 

variations of concentration associated with turbidity, when eventual attempts to 

classify water courses in class 1 are considered. Any framework adopted for the 

basins examined will require relevant efforts to reduce total phosphorus and 

thermotolerant coliforms concentrations in the planning activities established by the 

basin plans. 

 

Keywords: framework; probabilistic curves; water quality.  

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 



10 
 

LISTA DE SIGLAS 
 
 

PNRH - Política Nacional de Recursos Hídricos 

CONAMA - Conselho Nacional do Meio Ambiente  

ANA - Agência Nacional de Águas  

SISNAMA - Sistema Nacional de Meio Ambiente 

SINGERH - Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos 

CNRH - Conselho Nacional de Recursos Hídricos  

FEPAM - Fundação Estadual de Proteção Ambiental Henrique Luiz Roessler 

DN - Deliberação Normativa 

COPAM - Conselho Estadual de Política Ambiental 

CONERH - Conselho Estadual de Recursos Hídricos 

CEPRAM - Conselho Estadual de Meio Ambiente 

SEMARH - Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hídricos 

INGÁ - Instituto de Gestão das Águas e Clima 

INEMA - Instituto do Meio Ambiente e Recursos Hídricos 

SEMA - Secretaria do Meio Ambiente 

IMA - Instituto do Meio Ambiente 

IEMA - Instituto Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos 

CESAN - Companhia Espírito Santense de Saneamento 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



11 
 

LISTA DE FIGURAS 
 
 

Figura 1 - Impurezas contidas na água. .................................................................... 25 

Figura 2 - Mapa de localização dos pontos de monitoramento da qualidade da água 

da porção capixaba da bacia hidrográfica do Rio Doce. ........................................... 68 

Figura 3 - Mapa de Uso e Ocupação do Solo da bacia hidrográfica do rio Doce. ..... 69 

Figura 4 - Mapa de localização dos pontos de monitoramento da qualidade da água 

da bacia hidrográfica do rio Jucu. .............................................................................. 71 

Figura 5 - Mapa de Uso e Ocupação do Solo da bacia hidrográfica do rio Jucu. ...... 72 

Figura 6 - Mapa de localização dos pontos de monitoramento da qualidade da água 

da bacia hidrográfica do rio Reis Magos. .................................................................. 74 

Figura 7 - Mapa de Uso e Ocupação do Solo da bacia hidrográfica do rio Reis 

Magos. ...................................................................................................................... 75 

Figura 8 - Mapa de localização dos pontos de monitoramento da qualidade da água 

da bacia hidrográfica do rio Santa Maria da Vitória. .................................................. 77 

Figura 9 - Mapa de Uso e Ocupação do Solo da bacia hidrográfica do rio Santa 

Maria da Vitória. ........................................................................................................ 78 

Figura 10 - Curva de probabilidade de excedência de pH para o rio Jucu no 1º ponto 

de monitoramento. .................................................................................................... 90 

Figura 11 - Curva de probabilidade de excedência das concentrações de oxigênio 

dissolvido para o rio Jucu no 1º ponto de monitoramento. ........................................ 90 

Figura 12 - Curva de probabilidade de excedência das concentrações de turbidez 

para o rio Jucu no 1º ponto de monitoramento .......................................................... 91 

Figura 13 - Curva de probabilidade de excedência das concentrações de sólidos 

totais para o rio Jucu no 1º ponto de monitoramento. ............................................... 91 

Figura 14 - Curva de probabilidade de excedência das concentrações de DBO para 

o rio Jucu no 1º ponto de monitoramento. ................................................................. 92 

Figura 15 - Curva de probabilidade de excedência das concentrações de Fósforo 

Total para o rio Jucu no 1º ponto de monitoramento. ................................................ 92 

Figura 16 - Curva de probabilidade de excedência das concentrações de coliformes 

termotolerantes para o rio Jucu no 1º ponto de monitoramento. ............................... 93 

Figura 17 - Curva de probabilidade de excedência de pH no rio Jucu – Resultados 

obtidos a partir do agrupamento dos registros de qualidade de água. ...................... 97 



12 
 

Figura 18 - Curva de probabilidade de excedência do oxigênio dissolvido no rio Jucu 

– Resultados obtidos a partir do agrupamento dos registros de qualidade de água. 98 

Figura 19 - Curva de probabilidade de excedência da turbidez no rio Jucu – 

Resultados obtidos a partir do agrupamento dos registros de qualidade de água. ... 98 

Figura 20 - Curva de probabilidade de excedência dos sólidos totais no rio Jucu – 

Resultados obtidos a partir do agrupamento dos registros de qualidade de água. ... 99 

Figura 21 - Curva de probabilidade de excedência do DBO no rio Jucu – Resultados 

obtidos a partir do agrupamento dos registros de qualidade de água. ...................... 99 

Figura 22 - Curva de probabilidade de excedência do fósforo total no rio Jucu – 

Resultados obtidos a partir do agrupamento dos registros de qualidade de água. . 100 

Figura 23 - Curva de probabilidade de excedência dos coliformes termotolerantes no 

rio Jucu – Resultados obtidos a partir do agrupamento dos registros de qualidade de 

água. ....................................................................................................................... 100 

Figura 24 - Curva de probabilidade de excedência de pH no rio Santa Maria da 

Vitória – Resultados obtidos a partir do agrupamento dos registros de qualidade de 

água. ....................................................................................................................... 101 

Figura 25 - Curva de probabilidade de excedência do oxigênio dissolvido no rio 

Santa Maria da Vitória – Resultados obtidos a partir do agrupamento dos registros 

de qualidade de água. ............................................................................................. 101 

Figura 26 - Curva de probabilidade de excedência da turbidez no rio Santa Maria da 

Vitória – Resultados obtidos a partir do agrupamento dos registros de qualidade de 

água. ....................................................................................................................... 102 

Figura 27 - Curva de probabilidade de excedência dos sólidos totais no rio Santa 

Maria da Vitória – Resultados obtidos a partir do agrupamento dos registros de 

qualidade de água. .................................................................................................. 102 

Figura 28 - Curva de probabilidade de excedência da DBO no rio Santa Maria da 

Vitória – Resultados obtidos a partir do agrupamento dos registros de qualidade de 

água. ....................................................................................................................... 103 

Figura 29 - Curva de probabilidade de excedência do fósforo total no rio Santa Maria 

da Vitória – Resultados obtidos a partir do agrupamento dos registros de qualidade 

de água. .................................................................................................................. 103 



13 
 

Figura 30 - Curva de probabilidade de excedência dos coliformes termotolerantes no 

rio Santa Maria da Vitória – Resultados obtidos a partir do agrupamento dos 

registros de qualidade de água. .............................................................................. 104 

Figura 31 - Curva de probabilidade de excedência de pH no período seco para o rio 

Jucu – Resultados obtidos a partir do agrupamento dos registros de qualidade de 

água. ....................................................................................................................... 107 

Figura 32 - Curva de probabilidade de excedência das concentrações de oxigênio 

dissolvido no período seco para o rio Jucu – Resultados obtidos a partir do 

agrupamento dos registros de qualidade de água. ................................................. 108 

Figura 33 - Curva de probabilidade de excedência das concentrações de turbidez no 

período seco para o rio Jucu – Resultados obtidos a partir do agrupamento dos 

registros de qualidade de água. .............................................................................. 108 

Figura 34 - Curva de probabilidade de excedência das concentrações de sólidos 

totais no período seco para o rio Jucu – Resultados obtidos a partir do agrupamento 

dos registros de qualidade de água. ....................................................................... 109 

Figura 35 - Curva de probabilidade de excedência das concentrações de DBO no 

período seco para o rio Jucu – Resultados obtidos a partir do agrupamento dos 

registros de qualidade de água. .............................................................................. 109 

Figura 36 - Curva de probabilidade de excedência das concentrações de fósforo total 

no período seco para o rio Jucu – Resultados obtidos a partir do agrupamento dos 

registros de qualidade de água. .............................................................................. 110 

Figura 37 - Curva de probabilidade de excedência das concentrações de coliformes 

termotolerantes no período seco para o rio Jucu – Resultados obtidos a partir do 

agrupamento dos registros de qualidade de água. ................................................. 110 

Figura 38 - Curva de probabilidade de excedência de pH no período úmido para o rio 

Jucu – Resultados obtidos a partir do agrupamento dos registros de qualidade de 

água. ....................................................................................................................... 111 

Figura 39 - Curva de probabilidade de excedência das concentrações de oxigênio 

dissolvido no período úmido para o rio Jucu – Resultados obtidos a partir do 

agrupamento dos registros de qualidade de água. ................................................. 111 

Figura 40 - Curva de probabilidade de excedência das concentrações de turbidez no 

período úmido para o rio Jucu – Resultados obtidos a partir do agrupamento dos 

registros de qualidade de água. .............................................................................. 112 



14 
 

Figura 41 - Curva de probabilidade de excedência das concentrações de sólidos 

totais no período úmido para o rio Jucu – Resultados obtidos a partir do 

agrupamento dos registros de qualidade de água. ................................................. 112 

Figura 42 - Curva de probabilidade de excedência das concentrações de DBO no 

período úmido para o rio Jucu – Resultados obtidos a partir do agrupamento dos 

registros de qualidade de água. .............................................................................. 113 

Figura 43 - Curva de probabilidade de excedência das concentrações de fósforo total 

no período úmido para o rio Jucu – Resultados obtidos a partir do agrupamento dos 

registros de qualidade de água. .............................................................................. 113 

Figura 44 - Curva de probabilidade de excedência das concentrações de coliformes 

termotolerantes no período úmido para o rio Jucu – Resultados obtidos a partir do 

agrupamento dos registros de qualidade de água. ................................................. 114 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



15 
 

LISTA DE QUADROS 
 

Quadro 1 - Parâmetros de qualidade da água. ......................................................... 27 

Quadro 2 - Principais parâmetros a serem investigados numa análise de água. ...... 30 

Quadro 3 - Associação entre os usos da água e os requisitos de qualidade. ........... 31 

Quadro 4 - Parâmetros ambientais de qualidade de água doce (Resolução n.º 

357/2005). ................................................................................................................. 32 

Quadro 5 - Aspectos que devem ser considerados no enquadramento de um corpo 

d’água. ...................................................................................................................... 43 

Quadro 6 - Associação entre as classes de enquadramento e os usos respectivos a 

que se destinam as águas doces, salobras e salinas. .............................................. 47 

Quadro 7 - Histórico da evolução dos instrumentos legais associados ao 

enquadramento. ........................................................................................................ 49 

Quadro 8 – Situação do enquadramento dos corpos d’água em diferentes estados 

da Federação. ........................................................................................................... 50 

Quadro 9 - Primeiros Enquadramentos das Águas no Rio Grande do Sul. ............... 53 

Quadro 10 - Enquadramentos das Águas em Minas Gerais. .................................... 57 

Quadro 11 - Localização dos pontos de monitoramento da qualidade da água da 

porção Capixaba da bacia do Rio Doce. ................................................................... 67 

Quadro 12 - Localização dos pontos de monitoramento da qualidade da água do rio 

Jucu. .......................................................................................................................... 71 

Quadro 13 - Localização dos pontos de monitoramento da qualidade da água do rio 

Reis Magos. .............................................................................................................. 73 

Quadro 14 - Localização dos pontos de monitoramento da qualidade da água do rio 

Santa Maria da Vitória. .............................................................................................. 76 

Quadro 15 - Estações pluviométricas consideradas para avaliação da sazonalidade 

hidrológica. ................................................................................................................ 80 

Quadro 16 - Combinações dos conjuntos de parâmetros de qualidade de água para 

atendimento simultâneo dos padrões ambientais. .................................................... 84 

 

 

 

 

 



16 
 

LISTA DE TABELAS 
 

 

Tabela 1- Porcentagem de não atendimento dos padrões de qualidade ambiental por 

ponto de monitoramento e por classe de qualidade de água associada à porção 

capixaba do rio Doce. ................................................................................................ 86 

Tabela 2 - Porcentagem de não atendimento dos padrões de qualidade ambiental 

por ponto de monitoramento e por classe de qualidade de água associada ao rio 

Reis Magos. .............................................................................................................. 87 

Tabela 3 - Porcentagem de não atendimento dos padrões de qualidade ambiental 

por ponto de monitoramento e por classe de qualidade de água associada ao rio 

Santa Maria da Vitória. .............................................................................................. 87 

Tabela 4 - Porcentagem de não atendimento dos padrões de qualidade ambiental 

por ponto de monitoramento e por classe de qualidade de água associada ao rio 

Jucu. .......................................................................................................................... 88 

Tabela 5 - Porcentagem de incompatibilidade máxima de não atendimento dos 

padrões de qualidade ambiental por ponto de monitoramento e por classe de 

qualidade de água nos rios Reis Magos, Santa Maria da Vitória, Jucu e porção 

capixaba do rio Doce. ................................................................................................ 89 

Tabela 6 - Porcentagem de não atendimento dos padrões de qualidade ambiental no 

rio Jucu. Resultados por classe possível de enquadramento considerando o 

agrupamento dos registros de qualidade de água. ................................................... 96 

Tabela 7 - Porcentagem de não atendimento dos padrões de qualidade ambiental no 

rio Santa Maria da Vitória. Resultados por classe possível de enquadramento 

considerando o agrupamento dos registros de qualidade de água. .......................... 97 

Tabela 8 - Porcentagem de não atendimento dos padrões de qualidade ambiental no 

rio Jucu para o período seco do ano hidrológico. .................................................... 106 

Tabela 9 - Porcentagem de não atendimento dos padrões de qualidade ambiental no 

rio Jucu para o período úmido do ano hidrológico. .................................................. 106 

Tabela 10 - Porcentagem de não atendimento dos padrões de qualidade ambiental 

no rio Santa Maria da Vitória para o período seco do ano hidrológico. ................... 107 

Tabela 11 - Porcentagem de não atendimento dos padrões de qualidade ambiental 

no rio Santa Maria da Vitória para o período úmido do ano hidrológico. ................. 107 



17 
 

Tabela 12 - Porcentagem de atendimento dos padrões de qualidade ambiental no rio 

Jucu. Resultados por classe possível de enquadramento considerando o 

agrupamento dos registros de qualidade de água. ................................................. 116 

Tabela 13 - Porcentagem de atendimento dos padrões de qualidade ambiental no rio 

Santa Maria da Vitória. Resultados por classe possível de enquadramento 

considerando o agrupamento dos registros de qualidade de água. ........................ 116 

Tabela 14 - Percentagem de atendimento simultâneo do padrão de qualidade 

ambiental Classe 1 no rio Jucu, a partir da combinação de 2 parâmetros. ............. 117 

Tabela 15 - Percentagem máxima e mínima de atendimento simultâneo do padrão 

de qualidade ambiental para o rio Jucu considerando a possibilidade de 

enquadramento na classe 1. ................................................................................... 118 

Tabela 16 - Percentagem máxima e mínima de atendimento simultâneo do padrão 

de qualidade ambiental para o rio Jucu considerando a possibilidade de 

enquadramento na classe 2. ................................................................................... 118 

Tabela 17 - Percentagem máxima e mínima de atendimento simultâneo do padrão 

de qualidade ambiental para o rio Jucu considerando a possibilidade de 

enquadramento na classe 3. ................................................................................... 119 

Tabela 18 - Percentagem máxima e mínima de atendimento simultâneo do padrão 

de qualidade ambiental para o rio Santa Maria da Vitória considerando a 

possibilidade de enquadramento na classe 1.......................................................... 119 

Tabela 19 - Percentagem máxima e mínima de atendimento simultâneo do padrão 

de qualidade ambiental para o rio Santa Maria da Vitória considerando a 

possibilidade de enquadramento na classe 2.......................................................... 120 

Tabela 20 - Percentagem máxima e mínima de atendimento simultâneo do padrão 

de qualidade ambiental para o rio Santa Maria da Vitória considerando a 

possibilidade de enquadramento na classe 3.......................................................... 120 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 



18 
 

SUMÁRIO 

1 INTRODUÇÃO ....................................................................................................... 19 

2 OBJETIVOS ........................................................................................................... 22 

2.1 OBJETIVO GERAL .......................................................................................... 22 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS ............................................................................ 22 

3 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA ................................................................................... 23 

3.1 QUALIDADE DA ÁGUA ................................................................................... 23 

3.2 INSTRUMENTOS DE GESTÃO DE RECURSOS HÍDRICOS ......................... 33 

3.3 ENQUADRAMENTO DOS CORPOS DE ÁGUA ............................................. 40 

3.4 EXPERIÊNCIAS BRASILEIRAS NO ENQUADRAMENTO DOS CORPOS DE 

ÁGUA..................................................................................................................... 48 

3.5 METODOLOGIAS UTILIZADAS PARA SUPORTE AO ENQUADRAMENTO 

DE CORPOS D’ÁGUA ........................................................................................... 62 

4 ÁREA DE ESTUDO ................................................................................................ 66 

4.1 BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO DOCE ......................................................... 66 

4.2 BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO JUCU ......................................................... 70 

4.3 BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO REIS MAGOS ............................................ 73 

4.4 BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO SANTA MARIA DA VITÓRIA ..................... 76 

5 MATERIAIS E MÉTODOS...................................................................................... 79 

5.1 REGISTROS DE QUALIDADE DE ÁGUA ....................................................... 79 

5.2 REGISTROS HIDROLÓGICOS ....................................................................... 80 

5.3 CURVAS DE PROBABILIDADE ...................................................................... 81 

6 RESULTADOS ....................................................................................................... 85 

6.1 ANÁLISE INDIVIDUALIZADA DOS PONTOS DE MONITORAMENTO .......... 85 

6.2 ANÁLISE AGRUPADA DOS PONTOS DE MONITORAMENTO ..................... 96 

6.3 ANÁLISE SAZONAL ...................................................................................... 105 

6.4 ANÁLISE DO ATENDIMENTO SIMULTÂNEO DE PADRÕES ...................... 115 

7 CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES............................................................... 122 

8 REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS ..................................................................... 124 

9 ANEXOS DIGITAIS 

 

 



19 
 

1 INTRODUÇÃO  

 

Dentre os recursos naturais, a água se destaca pela estreita relação com a 

sociedade e a economia, seja pela demanda associada ao desenvolvimento 

industrial e tecnológico, seja pelo bem estar e sobrevivência do homem. No entanto, 

o atual padrão de consumo colocou os recursos hídricos numa posição vulnerável 

de degradação e escassez, mostrando-se incompatível com a manutenção desses 

recursos para a atual e para futuras gerações (TUCCI, 2001). 

Este cenário, que envolve complexas interações existentes entre o recurso natural, a 

vida e o desenvolvimento, contribuiu para o surgimento da necessidade de se 

considerar a água de forma mais ampla, analisando-se a relação entre os aspectos 

de gestão e utilização dos recursos hídricos e o desenvolvimento econômico, social 

e ambiental de uma região. 

A Política Nacional de Recursos Hídricos (PNRH) brasileira, editada por meio da Lei 

n.º 9.433, de 8 de janeiro de 1997, estabeleceu como instrumento de gestão das 

águas o enquadramento dos corpos de água em classes, os planos de recursos 

hídricos, a outorga dos direitos de uso, cobrança pelo uso e os sistemas de 

informação. 

De acordo com a PNRH, o enquadramento de corpos de água em classes, segundo 

os usos preponderantes da água, visa especificamente garantir 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 

(BRASIL, 1997). Sendo um instrumento de gestão de recursos hídricos que objetiva 

estabelecer o nível de qualidade (classe) a ser alcançado e/ou mantido em um 

segmento de corpo d’água ao longo do tempo, o enquadramento não se baseia no 

estado atual de qualidade, mas nos níveis de qualidade que um corpo d’água 

deveria possuir para atender as necessidades definidas pela sociedade (MARINATO 

et al., 2008). 

O enquadramento ganha relevância quando se busca estabelecer um sistema de 

vigilância sobre os níveis de qualidade da água de mananciais. Além de permitir a 
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ligação entre a gestão da qualidade e quantidade da água, o enquadramento impõe 

ou fortalece a relação entre a gestão de recursos hídricos e do meio ambiente. 

Embora diferentes países já tratem da classificação e enquadramento dos corpos 

d’água há certo tempo, poucas e recentes são as experiências brasileiras nesta área 

(LEEWESTEIN et al., 2000). 

No Brasil o enquadramento surgiu inicialmente no estado de São Paulo onde três 

portarias regulamentaram, a partir do ano de 1995, o enquadramento dos corpos 

d’água superficiais. No âmbito federal, diferentes instrumentos deram forma ao 

enquadramento dos corpos d’água, dentre os quais merecem destaque a Portaria do 

Ministério do Interior n.º GM 0013, de 15 de Janeiro de 1976 e a Resolução n.º 20 do 

Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA), de 18 de junho de 1986. Mais 

tarde, instrumentos legais hierarquicamente mais fortes entraram em vigor, como a 

Lei n.º 9.433/1997, que trata da PNRH e do Sistema Nacional de Gerenciamento de 

Recursos Hídricos. A Resolução CONAMA n.º 20 foi substituída pela Resolução 

CONAMA n.º 357, de 17 de março de 2005, que revisou as diretrizes sobre a 

classificação e o controle do lançamento de efluentes em águas superficiais. Mais 

recentemente, entrou em vigência a Resolução CONAMA n.º 430, de 13 de maio de 

2011, com objetivo de complementar e alterar a Resolução CONAMA n.º 357/2005, 

dispondo sobre condições e padrões de lançamento de efluentes. 

Desde a criação da Lei n.º 9.433/1997, são poucos os estados do País que 

enquadraram seus corpos hídricos, dentre os quais não figura o Espírito Santo, 

ainda que sua Política Estadual esteja formalmente instituída por meio da Lei n.º 

5.818, de 29 de dezembro de 1998 (MARINATO et al., 2011). 

A adequada condução de um processo de enquadramento depende de informações 

decorrentes de um monitoramento quali-quantitativo dos corpos d’água. O 

monitoramento ambiental de longo prazo pode permitir o conhecimento das 

tendências de evolução da qualidade das águas, através da quantificação de 

variáveis físicas, químicas e biológicas, e viabilizar, desse modo, o diagnóstico 

ambiental da bacia hidrográfica estudada. Desta forma, o diagnóstico ambiental dos 

sistemas hídricos pode sustentar a avaliação das respostas dos ambientes 

aquáticos (em termos espaciais e temporais) aos impactos antrópicos na sua área 
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de drenagem ou de influência. No entanto, os programas de monitoramento, na 

maioria das vezes, restringem-se a apresentar significativa quantidade de dados 

sem sistematizá-los de modo que possam orientar planos de gestão da qualidade da 

água e de gerenciamento dos recursos hídricos (CALIJURI et al. 2010).  

O trabalho proposto Calijuri et al. (2010) apresenta e discute o emprego de curvas 

probabilísticas de qualidade da água como alternativa para redução da 

complexidade da análise dos dados pontuais de monitoramento, apresentando-os de 

uma maneira simplificada e mais acessível aos tomadores de decisão. 

Nesse contexto, com sentido de contribuir para a implantação do enquadramento 

como instrumento de gestão, o principal objetivo desta pesquisa é estudar a 

utilização de curvas probabilísticas de incompatibilidade entre a qualidade da água 

de rios do estado do Espírito Santo e os padrões ambientais estabelecidos pela 

CONAMA 357/2005. As referidas curvas probabilísticas condensam as informações 

oriundas do monitoramento e podem orientar os tomadores de decisão responsáveis 

pela implementação do enquadramento, uma vez que permitem avaliar com que 

frequência os padrões de qualidade ambiental são atendidos nos cursos d’água 

estudados, facilitando a identificação de áreas prioritárias de ação do poder público. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



22 
 

2 OBJETIVOS 

 

2.1 OBJETIVO GERAL 

 

Estudar a utilização de curvas de probabilidade da qualidade da água de rios do 

estado do Espírito Santo como subsidio para o enquadramento legal dos corpos de 

água. 

 

 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

 

Para a consecução do objetivo geral foram estabelecidos os seguintes objetivos 

específicos:  

• Construir as curvas de probabilidade associadas a diferentes parâmetros físicos, 

químicos e biológicos de qualidade de água. 

• Avaliar a influência da sazonalidade hidrológica quando do emprego das curvas de 

probabilidade de qualidade de água; 

• Analisar a influência da seleção dos parâmetros de qualidade de água quando do 

emprego das curvas de probabilidade de qualidade de água. 
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3 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

3.1 QUALIDADE DA ÁGUA 

 

O crescimento da população humana e a conseqüente exploração dos recursos 

naturais de forma cada vez mais desordenada têm promovido inúmeros problemas 

ambientais por meio de desmatamentos, práticas agrícolas perniciosas, atividades 

extrativistas agressivas, construção indiscriminada de barramentos, lançamento de 

esgotos industriais e domésticos nos rios e lagos. Esses problemas em áreas de 

nascentes de bacias hidrográficas são mais graves, pois, provocam alterações na 

quantidade e na qualidade da água (GADELHA et al., 2010). 

Segundo Sperling (2005), o conceito de qualidade da água é bem mais amplo do 

que a simples caracterização da água a partir da sua fórmula molecular original. Isto 

se deve ao fato de que a água, devido às suas características de solvente e à sua 

capacidade de transportar partículas, incorpora inúmeras impurezas, as quais 

passam a definir uma condição de qualidade. De modo geral, pode-se estabelecer 

que a qualidade de uma determinada água é função das condições naturais e do 

uso e da ocupação do solo na bacia hidrográfica. Isso se deve aos seguintes fatores:  

 Condições naturais: mesmo com a bacia hidrográfica preservada nas suas 

condições naturais, devido a precipitação atmosférica, a qualidade das águas é 

afetada pelo escoamento superficial e pela infiltração no solo. O impacto é 

dependente do contato da água em escoamento ou infiltração com as 

substâncias, partículas e impurezas no solo. Deste modo, a incorporação de 

sólidos em suspensão (ex: partículas de solo) ou dissolvidos (ex: íons oriundos 

da dissolução de rochas) acontece, ainda que a condição da bacia hidrográfica 

esteja totalmente preservada em suas condições naturais (ex: ocupação do solo 

com matas e florestas). Neste caso, têm grande influência a cobertura e a 

composição do solo. 

 Interferência dos seres humanos: a maneira pela qual o homem usa e ocupa o 

solo tem uma implicação direta na qualidade da água. Sendo de uma forma 
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concentrada, como na geração de despejos domésticos ou industriais, ou de uma 

forma dispersa, como na aplicação de defensivos agrícolas no solo, contribui na 

introdução de compostos na água, afetando a sua qualidade. 

Lamb (1985) observa que o estabelecimento da qualidade da água não pode se 

limitar apenas à avaliação de seus constituintes, presença e concentrações, pois a 

identificação das características físicas, químicas e biológicas é um mecanismo 

preliminar para determinar objetivos para a sua utilização, que variam segundo 

desejos e necessidades distintos. Wanielista et al. (1997) relacionam a qualidade da 

água ao seu uso potencial para uma finalidade particular. Deste modo, o conceito de 

qualidade da água se modifica segundo o uso que se pretende destinar, o que lhe 

imprime um caráter dinâmico. 

Os usos previstos para um corpo d’água são muito diversificados. Desta forma, a 

qualidade desejável para uma determinada água é função do seu possível uso. Para 

qualidade existente de um determinado corpo d’água, tem-se, em contraposição a 

qualidade desejável para a água deste manancial. Desta maneira, tem-se a 

qualidade estabelecida de um corpo d’água, função das condições naturais e do uso 

e da ocupação do solo na bacia hidrográfica, e, a qualidade desejável para a água 

deste referido manancial função do uso previsto para a água.  

Neste contexto, o estudo da qualidade da água é essencial, tanto para se 

estabelecer os meios para que se satisfaça determinado uso da água, quanto para 

se caracterizar as conseqüências de uma determinada atividade poluidora. 

Os múltiplos componentes presentes na água, e que modificam o seu grau de 

pureza, podem ser retratados, de uma maneira ampla e simplificada, em termos das 

características físicas, químicas e biológicas. Estas características podem ser 

traduzidas na forma de parâmetros de qualidade da água (SPERLING, 2005). A 

Figura 1 apresenta de forma diagramática estas inter-relações.  
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Figura 1 - Impurezas contidas na água. 

Fonte: Sperling (2005). 

Os parâmetros físicos de qualidade de água são aqueles que afetam os sentidos 

humanos. Em sua maioria estão associados aos sólidos presentes na água e, 

eventualmente, aos gases dissolvidos. Cor, turbidez, sabor, odor, condutividade 

elétrica e temperatura são parâmetros físicos habitualmente empregados quando da 

caracterização de corpos d’água.  

Os parâmetros químicos, por sua vez, resultam de ciclos e processos que ocorrem 

na água. Podem estar associados aos compostos orgânicos ou aos compostos 

inorgânicos presentes na massa líquida. O oxigênio dissolvido (OD), a DBO, o pH, 

os compostos de nitrogênio (nitrogênio orgânico, amônia, nitritos e nitratos), a 

alcalinidade, a acidez, o ferro, o manganês, os cloretos, os fluoretos e a dureza, 

além de diversos micropoluentes orgânicos e inorgânicos, são os parâmetros 

químicos mais recorrentemente empregados na caracterização de ambientes 

aquáticos. 

Já os parâmetros biológicos referem-se às diferentes formas vivas, vegetais ou 

animais, que habitam o ambiente aquático. Dentre os organismos que podem ser 

encontrados nos corpos d’água destacam-se as algas (fontes de oxigênio para os 
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corpos d’água, mas que também podem indicar problemas como a eutrofização) e 

os organismos patogênicos (bactérias, vírus, fungos, protozoários e helmintos, 

responsáveis pela disseminação de um grande número de doenças de veiculação 

hídrica). 

Discussões mais abrangentes sobre os referidos parâmetros de qualidade de água 

são estabelecidas por Castagnino (1982), Gastaldini e Teixeira (2001), Nogueira 

(1991) e Von Sperling (1995). O Quadro 1 descreve, de forma sucinta, os principais 

parâmetros de qualidade de água considerados para o desenvolvimento deste 

presente trabalho, apresentando seu conceito, sua origem (natural ou 

antropogênica), sua importância sanitária, sua utilização e a interpretação dos 

resultados de análise de água. 
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Quadro 1 - Parâmetros de qualidade da água. 

Informações Turbidez pH Fósforo Oxigênio Dissolvido Matéria Orgânica 

Conceito 

A turbidez representa o grau de 

interferência com a passagem da 

luz através da água, atribuindo 

uma aparência turva à mesma 

Potencial hidrogeniônico. 

Representa a concentração de 

íons hidrogênio H+ (em escala 

antilogarítmica), indicando sobre 

a condição de acidez, 

neutralidade ou alcalinidade da 

água. A faixa de pH é de 0 a14. 

O fósforo na água apresenta-

se principalmente nas formas 

de ortofosfato, polifosfato e 

fósforo orgânico. Os 

polifosfatos são moléculas 

mais complexas com dois ou 

mais átomos de fósforo. Os 

ortofosfatos são diretamente 

disponíveis para o 

metabolismo biológico sem 

necessidade de conversões a 

forma mais simples, na água 

dependem do pH. 

O oxigênio dissolvido (OD) é de 

extrema importância para os 

organismos aeróbios. 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, tem-se as condições 

anaeróbias, com possível geração 

de maus odores. 

Os principais componentes orgânicos 

são os compostos de proteína, os 

carboidratos, a gordura e os óleos, 

além da uréia, surfactantes, fenóis, 

pesticidas e outros em menor 

quantidade. Em termos práticos, 

usualmente não há necessidade de 

se caracterizar a matéria orgânica em 

termos de proteínas, gorduras, 

carboidratos etc. A matéria 

carbonácea (com base no carbono 

orgânico) divide-se nas seguintes 

frações: não biodegradável (em 

suspensão e dissolvida) e 

biodegradável (em suspensão e 

dissolvida). 

Forma constituinte 

responsável 

Sólidos em suspensão. Sólidos dissolvidos e gases 

dissolvidos. 

Sólidos em suspensão e 

sólidos dissolvidos. 

Gás Dissolvido. sólidos em suspensão e sólidos 

dissolvidos. 

Origem Natural 

Partículas de rocha, argila, silte, 

algas e outros microrganismos. 

Dissolução de rochas, adsorção 

de gases da atmosfera, 

oxidação da matéria orgânica e 

fotossíntese. 

Dissolução de compostos do 

solo, decomposição da 

matéria orgânica e fósforo de 

composição celular de 

microrganismos. 

Dissolução do oxigênio 

atmosférico e produção pelos 

organismos fotossintéticos. 

Matéria orgânica vegetal e animal e 

microrganismos. 

Origem Antropogênica 

Despejos domésticos, despejos 

industriais, microrganismos e 

erosão. 

Despejos domésticos (oxidação 

da matéria orgânica) e despejos 

industriais (ex: lavagem ácida de 

tanques). 

Despejos domésticos, 

despejos industriais, 

detergentes, excrementos de 

animais e fertilizantes. 

Introdução de aeração artificial e 

produção pelos organismos 

fotossintéticos em corpos d’água 

eutrofizados. 

Despejos domésticos e industriais. 
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Quadro 1 - Parâmetros de qualidade da água (continuação). 

Informações Turbidez pH Fósforo Oxigênio Dissolvido Matéria Orgânica 

Importância 

Origem natural: é esteticamente 

desagradável na água potável, e 

os sólidos em suspensão podem 

servir de abrigo para 

microrganismos patogênicos 

(diminuindo a eficiência da 

desinfecção). Mas, não traz 

inconvenientes sanitários diretos. 

Origem antropogênica: Em corpos 

d’água, pode reduzir a penetração 

da luz, prejudicando a 

fotossíntese. Pode estar associada 

a compostos tóxicos e organismos 

patogênicos. 

É importante em diversas etapas do 

tratamento da água (coagulação, 

desinfecção, controle de corrosividade, 

remoção da dureza). Não tem 

implicação em termos de saúde pública 

(a menos que os valores sejam 

extremamente baixos ou elevados, a 

ponto de causar irritação na pele ou 

nos olhos). pH elevado: possibilidade 

de incrustações nas tubulações e 

peças das águas de abastecimento. pH 

baixo: potencial corrosividade e 

agressividade nas tubulações e peças 

das águas de abastecimento. Valores 

de pH afastados da neutralidade 

podem afetar a vida aquática (ex: 

peixes) e os microrganismos 

responsáveis pelo tratamento biológico 

dos esgotos. 

O fósforo não apresenta 

problemas de ordem 

sanitária nas águas de 

abastecimento, é um 

nutriente essencial para o 

crescimento dos 

microrganismos 

responsáveis pela 

estabilização da matéria 

orgânica e indispensável 

para o crescimento de 

algas, porém quando em 

elevadas concentrações em 

lagoas e represas, pode 

conduzir a um crescimento 

exagerado desses 

organismos (eutrofização). 

O oxigênio dissolvido é o 

principal parâmetro de 

caracterização dos efeitos da 

poluição das águas por 

despejos orgânicos, além de 

ser vital para os seres 

aquáticos aeróbios. 

A matéria orgânica é responsável 

pelo consumo, pelos microrganismos 

decompositores, do oxigênio 

dissolvido na água. A DBO e DQO 

são os parâmetros de maior 

importância na caracterização do grau 

de poluição de um corpo d’água, 

esses parâmetros retratam de uma 

forma indireta, o teor de matéria 

orgânica nos esgotos ou no corpo 

d’água, sendo, portanto, uma 

indicação do potencial do consumo do 

oxigênio dissolvido. 

Utilização mais freqüente 

Caracterização de águas de 

abastecimento brutas e tratadas e 

controle da operação das estações 

de tratamento de água. 

Caracterização de águas de 

abastecimento brutas e tratadas, 

caracterização de águas residuárias 

brutas, controle da operação de 

estações de tratamento de água 

(coagulação e grau de incrustabilidade 

/corrosividade), controle da operação 

de estações de tratamento de esgotos 

(digestão anaeróbia) e caracterização 

de corpos d’água. 

Caracterização de águas 

residuárias brutas e 

tratadas e caracterização de 

corpos d’água. 

Controle operacional de 

estações de tratamento de 

esgotos e caracterização de 

corpos d’água. 

Caracterização de águas residuárias 

brutas e tratadas e caracterização de 

corpos d’água. 
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Quadro 1 - Parâmetros de qualidade da água (continuação). 

Informações Turbidez pH Fósforo Oxigênio Dissolvido Matéria Orgânica 

Unidade uT (Unidade de Turbidez). - mg/L mg/L mg/L 

Interpretação dos 

resultados 

Em termos de tratamento e 

abastecimento público de água: 

numa água com turbidez igual a 10 

uT, ligeira nebulosidade pode ser 

notada; com turbidez igual a 500 

uT, a água é praticamente opaca; 

valores de turbidez da água bruta 

inferiores a cerca de 20 uT podem 

ser dirigidas diretamente para a 

filtração lenta, dispensando a 

coagulação química, valores 

superiores a 50 uT requerem uma 

etapa antes da filtração, que pode 

ser a coagulação química ou um 

pré-filtro grosseiro; em termos de 

corpos d’água: de acordo com o 

valor padrão da legislação o Corpo 

d’água será classificado. 

Em uma interpretação geral o pH < 7 

(condições ácidas), pH = 7 

(neutralidade) e pH > 7 (condições 

básicas). Em termos de tratamento e 

abastecimento público de água os 

diferentes valores de pH estão 

associados a diferentes faixas de 

atuação ótima de coagulantes, 

comumente o pH precisa ser corrigido 

antes e/ou depois da adição de 

produtos químicos no tratamento e a 

variação do pH influencia o equilíbrio 

de compostos químicos. Em termos de 

tratamento de águas residuárias os 

valores afastados da neutralidade 

tendem a afetar as taxas de 

crescimento de microrganismos, a 

variação do pH influencia o equilíbrio 

dos compostos químicos e os valores 

de pH elevados permitem a 

precipitação de metais. Em termos de 

corpos d’água os valores elevados de 

pH podem estar associados à 

proliferação de algas, valores elevados 

ou baixos podem ser indicativos da 

presença de efluentes industriais e a 

variação do pH influência o equilíbrio 

de compostos químicos. 

Em termos dos corpos d’água, 

os seguintes valores de 

fósforo total podem ser 

utilizados como indicativos 

aproximados do estado de 

eutrofização de lagos: 

fósforo<0,01-0,02 mg/l: não 

eu trófico; fósforo entre 0,01-

0,02 e 0,05 mg/l: estágio 

intermediário e fósforo>0,05 

mg/l: eutrófico. Em termos de 

tratamento de águas 

residuárias, é necessário um 

adequado balanço C:N:P no 

esgoto para o 

desenvolvimento dos 

microrganismos (cerca de 

100:5:1 em termos de 

DBO:N:P), em lançamentos 

de efluentes a montante de 

represas com problemas de 

eutrofização, freqüentemente 

se limita o fósforo total em 1,0 

a 2,0 mg/l. 

Em termos dos corpos d’água, a 

solubilidade do OD varia com a 

altitude e a temperatura. Ao nível do 

mar, na temperatura de 20ºC, a 

concentração de saturação é igual a 

9,2 mg/L. Valores de OD bem 

inferiores à saturação são indicativos 

da presença de matéria orgânica 

(provavelmente esgotos). Valores de 

OD superiores à saturação são 

indicativos da presença de algas 

(fotossíntese, com geração de 

oxigênio puro). Com OD em torno de 

4-5 mg/L morrem os peixes mais 

exigentes; com OD igual a 2mg/L 

praticamente todos os peixes estão 

mortos; com OD igual a 0 mg/L tem-

se condições de anaerobiose. 

De acordo com os valores 

de DBO indicado na 

legislação juntamente com 

outros parâmetros os corpos 

d’água são classificados. 

Fonte: Adaptado de Von Sperling (2005). 
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O Quadro 2, proposto por Sperling (2005), apresenta uma relação da associação 

mais comum entre os parâmetros de qualidade de água e o uso a ser estudado. O 

conhecimento das particularidades de cada uso é que deve definir os parâmetros a 

serem incluídos numa análise de qualidade de água e a lista inclui apenas 

parâmetros mais usuais. Os principais usos dos parâmetros de qualidade de água 

são a caracterização de águas para abastecimento humano, caracterização de 

águas residuárias e caracterização ambiental de corpos d’água (rios e lagos). 

Quadro 2 - Principais parâmetros a serem investigados numa análise de água. 

Características Parâmetro 

Águas para abastecimento Águas Residuárias Corpos 

receptores 

Água superficial Água subterrânea 
Bruta Tratada Rio Lago 

Bruta Tratada Bruta Tratada 

Parâmetros 

físicos 

Cor x x x(1) x   x x 

Turbidez x x X x   x x 

Sabor e odor x x X x     

Temperatura x  X  x  x x 

Parâmetros 

químicos 

pH x x X x x  x x 

Alcalinidade x  X  x    

Acidez x  X      

Dureza   X x     

Ferro e manganês x x X x     

Cloretos x  X      

Nitrogênio x x X x x x x x 

Fósforo     x x x x 

Oxigênio dissolvido      x(2) x x 

Matéria orgânica     x x x x 

Micropol.inorg.(diversos)(3) x x X x x x x x 

Micropol.orgân.(diversos)(3) x x X x x x x x 

Parâmetros 

biológicos 

Organismos indicadores x x X x x x x x 

Algas (diversas) x     x(2)  x 

Bactérias decomp.      x(2)   

Notas:  

(1) Causada por Fe e Mn. 

(2) Durante o tratamento, para controle do processo. 

(3) Devem ser analisados aqueles que possuírem alguma justificativa, devido ao uso e ocupação do solo na bacia hidrográfica. 

Fonte: Sperling (2005). 

 

Por meio do Quadro 3, Sperling (2005) apresenta, adicionalmente, a associação 

entre os correspondentes usos da água e os principais requisitos de qualidade. Nos 



31 
 

casos de corpos d’água com usos múltiplos, a qualidade da água deve atender aos 

requisitos dos diversos usos previstos. 

 

Quadro 3 - Associação entre os usos da água e os requisitos de qualidade. 

Uso geral Uso Específico Qualidade requerida 

Abastecimento 

de água 

doméstico 

- 

- Isenta de substâncias químicas prejudiciais à saúde 

- Isenta de organismos prejudiciais à saúde 

- Adequada para serviços domésticos 

- Baixa agressividade e dureza 

- Esteticamente agradável (baixa turbidez, cor, sabor 

e odor; ausência de macrorganismos) 

Abastecimento 

industrial 

Água é incorporada ao produto (ex: alimento, bebidas, 

remédios) 

- Isenta de substâncias químicas prejudiciais à saúde 

- Isenta de organismos prejudiciais à saúde 

- Esteticamente agradável (baixa turbidez, cor, sabor 

e odor) 

Água entra em contato com o produto - Variável com o produto 

Água não entra em contato com o produto (ex: refrigeração, 

caldeiras) 

- Baixa dureza 

- Baixa agressividade 

Irrigação 

Hortaliças, produtos ingeridos crus ou com casca 

- Isenta de substâncias químicas prejudiciais ao solo 

e às plantações 

- Isenta de organismos prejudiciais à saúde 

- Salinidade não excessiva 

Demais plantações 

- Isenta de substâncias químicas prejudiciais ao solo 

e às plantações 

- Salinidade não excessiva 

Dessedentação 

de animais 
- 

- Isenta de substâncias químicas prejudiciais à saúde 

dos animais 

- Isenta de organismos prejudiciais à saúde dos 

animais 

Preservação da 

flora e da fauna 
- 

- Variável com os requisitos ambientais da flora e da 

fauna que se deseja preservar 

Aquicultura 

Criação de animais 

- Isenta de substâncias químicas prejudiciais à saúde 

dos animais e dos consumidores 

- Isenta de organismos prejudiciais à saúde dos 

animais e dos consumidores 

- Disponibilidade de nutrientes  

Criação de vegetais 

- Isenta de substâncias químicas tóxicas aos vegetais 

e aos consumidores 

- Disponibilidade de nutrientes 

Recreação e lazer 

Contato primário (contato direto com o meio líquido; ex: 

natação, esqui, surfe) 

- Isenta de substâncias químicas prejudiciais à saúde 

- Isenta de organismos prejudiciais à saúde 

- Baixo teores de sólidos em suspensão e óleos e 

graxas 

Contato secundário (não há contato direto com o meio líquido; 

ex: navegação de lazer, pesca, lazer contemplativo) 

- Aparência agradável 

Geração de 

energia 

Usinas hidrelétricas - Baixa agressividade 

Usinas nucleares ou termelétricas (ex: torres de resfriamento) - Baixa dureza 

Transporte - 
- Baixa presença de material grosseiro que possa por 

em risco as embarcações 

Diluição de 

despejos 
- 

- 

Fonte: Sperling (2005). 
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As águas superficiais do território nacional seguem classificação e padrões de 

qualidade determinados pela Resolução CONAMA n.º 357/2005. Esta resolução 

classifica as águas doces (salinidade <0,5‰), salobras (salinidade entre 0,5 e 30‰) 

e salinas (salinidade >30‰) do Território Nacional de acordo com a qualidade 

requerida para seus usos preponderantes. Os padrões de qualidade para as 

diferentes classes de uso se encontram reunidos no Quadro 4, considerando-se os 

parâmetros de qualidade de água analisados para o desenvolvimento deste 

presente trabalho. 

Quadro 4 - Parâmetros ambientais de qualidade de água doce (Resolução n.º 

357/2005). 

Parâmetros Unidade Classe 1 Classe 2 Classe 3 Classe 4 

pH - 6 a 9 6 a 9 6 a 9 6 a 9 

Oxigênio 

Dissolvido 

mg/L O2 ≥ 6 ≥ 5 ≥ 4 ≥ 2 

Turbidez UNT ≤ 40 ≤ 100 ≤ 100 - 

Sólidos Totais mg/L 500 500 500 - 

DBO mg/L O2 ≤ 3 ≤ 5 ≤ 10 - 

Fósforo Total mg/L P 0,025 0,05 0,075 - 

Coliformes 

Termotolerantes 

nmp/100ml 200 1000 2500 - 

Nota: Na classe especial, deverão ser mantidas as condições naturais do corpo d’água.   

Para atingir o objetivo de estados de qualidade das águas para as mais diversas 

finalidades de uso, a Política Nacional de Recursos Hídricos criou, como um de seus 

instrumentos, o enquadramento de corpos d’água em classes segundo usos 

preponderantes. Os itens 3.2 (Instrumentos de gestão de recursos hídricos) e 3.3 

(Enquadramento) do presente trabalho tratam deste assunto. 
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3.2 INSTRUMENTOS DE GESTÃO DE RECURSOS HÍDRICOS 

 

Segundo Campos et al. (2003), uma política é definida como conjunto de princípios e 

medidas colocados em prática por instituições governamentais ou não, para a 

solução de determinados problemas da sociedade. No caso específico da política de 

recursos hídricos, os princípios e objetivos dizem respeito ao uso das águas, 

respeitando os objetivos da política social do País. Dessa maneira, o 

estabelecimento de uma política de recursos hídricos tem por objetivo proporcionar 

meios para que a água seja utilizada de forma racional e justa pela sociedade. 

Entende-se como racional, uma política na qual o uso se dá com parcimônia, sem 

desperdícios e atendendo aos modernos conceitos da gestão dos recursos hídricos. 

Como justa, entende-se uma política na qual as necessidades vitais tenham 

suprimento prioritário sobre os demais usos. 

Uma política de recursos hídricos, como a de qualquer outro recurso natural, é 

formada por fundamentos ou princípios sob os quais deve ser erguida, objetivos a 

serem alcançados, instituições para executá-la e fazer seu acompanhamento, 

instrumentos ou mecanismos para implementá-la e uma lei, ou arcabouço legal, para 

lhe dar a sustentação (CAMPOS et al., 2003). 

As políticas devem ser moldadas para determinados espaços geográficos e respeitar 

as peculiaridades locais. No que diz respeito ao Brasil, como uma federação, há 

estabelecida uma Política Nacional e várias políticas de recursos hídricos estaduais. 

A Política Nacional deve, ou deveria, ser satisfatoriamente geral para abrigar os 

aspectos que podem ser aplicados a todos os estados. As políticas estaduais, por 

sua vez devem respeitar a Política Nacional e inserir suas peculiaridades culturais e 

hidrológicas. Devem ainda, por consistência com o princípio da descentralização, 

deixar para os comitês de bacias as questões particulares e de interesse das 

diferentes bacias hidrográficas (CAMPOS et al., 2003). 

Até a década de 70, o principal objetivo da legislação para os recursos hídricos era 

garantir quantidade de água suficiente para atender a demanda energética do País. 

Em 1976, surge a Portaria n.º GM 0013/1976 do Ministério do Interior, 

estabelecendo uma base legal federal para o enquadramento dos corpos hídricos 



34 
 

com a única finalidade de atender padrões de balneabilidade e recreação (DINIZ et 

al., 2006). 

Durante os anos 80, com a intenção de fornecer dados aos futuros trabalhos de 

planejamento do uso integrado dos recursos hídricos da bacia, foram desenvolvidos 

estudos dos principais corpos d’água brasileiros. Em 1981, foi estabelecida a Política 

Nacional do Meio Ambiente que, por meio do CONAMA, estabeleceu várias classes 

de uso e parâmetros de qualidade por classe, definidos originalmente na Resolução 

CONAMA n.º 20/1986 e, posteriormente, alterados por meio da Resolução CONAMA 

n.º 357/2005 (DINIZ et al., 2006). 

Em 8 de janeiro de 1997 foi sancionada a Lei n.º 9.433, que institui a PNRH. Essa 

política fundamentou-se nos princípios instituídos na Conferência Internacional sobre 

Água e Meio Ambiente, realizada em Dublin, em 1992. Segundo Tucci (2004) os 

fundamentos da Política baseado nos princípios de Dublin, são os seguintes: 

(a) a água é um bem de domínio público; 

(b) a água é um recurso limitado, dotado de valor econômico; 

(c) estabelece a prioridade para o consumo humano; 

(d) prioriza o uso múltiplo dos recursos hídricos; 

(e) a bacia hidrográfica como a unidade de planejamento; 

(f) gestão descentralizada. 

Os instrumentos de gestão estabelecidos na PNRH podem ser divididos em 

institucionais, econômicos e técnicos. Os instrumentos institucionais estabelecidos 

pela Lei n.º 9.433/1997, são o conselho nacional de recursos hídricos, comitês de 

bacias hidrográficas e agências de águas. Estes instrumentos podem ser definidos 

da seguinte maneira: 

 Conselho Nacional de Recursos Hídricos 

É o órgão mais significativo do Sistema Nacional de Recursos Hídricos, tem 

caráter deliberativo e normativo. Pode deliberar sobre os projetos dos recursos 

hídricos, acompanhar a execução do plano nacional de recursos hídricos e 
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estabelecer critérios gerais para outorga e cobrança. E tem atribuições de 

promover a articulação do planejamento de recursos hídricos com os 

planejamentos nacional, regionais, estaduais e dos usuários. (OPPA, 2007). 

 Comitês de Bacias Hidrográficas 

Os comitês de bacia hidrográfica, criados pela PNRH, têm por abrangência 

territorial a totalidade de uma bacia hidrográfica, uma sub-bacia de tributário ou 

ainda um grupo de bacias ou sub-bacias contíguas. Estes comitês têm como 

atribuição estabelecer mecanismos de cobrança pelo uso de recursos hídricos, 

arbitrar em primeira instância os conflitos sobre o uso dos recursos hídricos, 

promover debates, além de aprovar e acompanhar a execução do Plano de 

Recursos Hídricos. Os comitês institucionalizam a gestão participativa, em um 

modelo descentralizado por bacia hidrográfica (SAITO, 2001). Os comitês de 

bacia hidrográfica são instâncias fundamentais no modelo de gestão 

estabelecido pela PNRH, pois, contam com representantes do poder público, da 

sociedade civil e dos usuários, funcionando como parlamentos e estabelecendo a 

negociação em torno das múltiplas demandas por recursos hídricos (FREITAS et 

al., 2002). 

 Agências de águas 

Exercem a função de secretaria executiva dos respectivos comitês de bacia 

hidrográfica (OPPA, 2007). 

O instrumento econômico definido pela Lei n.º 9.433/1997, é a cobrança pelo uso 

dos recursos hídricos. A PNRH introduziu a cobrança pelo uso da água no Brasil 

como um instrumento econômico a ser aplicado tanto para os usos quantitativos 

quanto para os usos qualitativos. Como instrumento de gestão, a cobrança deve ser 

um instrumento arrecadador, ou seja, alavancar recursos para financiamento da 

implantação do sistema de gestão de recursos hídricos e das ações definidas pelos 

planos de bacia hidrográfica (RAMOS, 2007). 

As experiências de cobrança pelo uso da água no Brasil ainda são muito limitadas. 

Em 2003, a primeira bacia federal onde se iniciou a cobrança foi a Bacia do Rio 

Paraíba do Sul. Através da Resolução CNRH n.º 52, de 28 de dezembro de 2005, foi 
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aprovada a cobrança para as águas de domínio da União da Bacia do Capivari, 

Piracicaba e Jundiaí. Em 1996, o estado do Ceará implantou a cobrança para as 

águas sob seu domínio. O Estado do Rio de Janeiro implantou, em 2004, a cobrança 

apenas para as águas fluminenses da bacia do Paraíba do Sul e, com a aprovação 

da Lei estadual n.º 4.247, de 16 de dezembro de 2003, estendeu a cobrança para as 

demais bacias do Estado (RAMOS, 2007). 

Os instrumentos técnicos definidos pela Lei n.º 9.433/1997 são os planos de 

recursos hídricos, outorga dos direitos de uso dos recursos hídricos, os sistemas de 

informação de recursos hídricos e o enquadramento dos corpos de água em classe. 

Estes instrumentos podem ser definidos da seguinte maneira: 

 Os planos de recursos hídricos 

Os planos de bacia e os planos diretores de recursos hídricos (estaduais e nacional) 

são instrumentos de planejamento territorial, direcionados para o ordenamento do 

uso dos recursos hídricos. Acompanhados e aprovados pelos comitês de bacia, 

onde os diferentes atores “pactuam” como, com quem e com que recursos se fará a 

proteção e recuperação dos recursos hídricos da sua respectiva bacia, os Planos de 

Recursos Hídricos são estabelecidos de forma democrática. Uma fonte de 

financiamento para a implantação das intervenções previstas nos planos de recursos 

hídricos é garantida, pelo menos em parte, ao se aprovar a cobrança pelo uso da 

água. Com seus programas e projetos, os Planos de Recursos Hídricos devem 

estabelecer metas e indicar soluções de curto, médio e longo prazo, com horizonte 

de planejamento compatível. Outro aspecto enfatizado na legislação é o caráter 

dinâmico dos planos, que devem estar em contínua atualização e articulados com os 

planejamentos regionais e setoriais e definindo indicadores que permitam sua 

avaliação (RAMOS, 2007). 

Os Planos de Recursos Hídricos articulam, compatibilizam, orientam e estabelecem 

limites aos diversos planos setoriais de usos dos recursos hídricos, tendo em vista a 

racionalização da apropriação deste recurso e o equacionamento dos potenciais 

conflitos de uso, intersetoriais, e dos setores usuários com o ambiente. Estes planos 

devem ser base para o gerenciamento da oferta da água (LANNA, 1999). 

De acordo com a PNRH, os planos deverão apresentar o seguinte conteúdo mínimo:  
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- diagnóstico da situação atual dos recursos hídricos; 

- análise de alternativas de crescimento demográfico, de evolução de atividades 

produtivas e de modificações dos padrões de ocupação do solo; 

- balanço entre disponibilidades e demandas futuras dos recursos hídricos, em 

quantidade e qualidade, com identificação de conflitos potenciais; 

- metas de racionalização de uso, aumento da quantidade e melhoria da qualidade 

dos recursos hídricos disponíveis; 

- medidas a serem tomadas, programas a serem desenvolvidos e projetos a serem 

implantados, para o atendimento das metas previstas; 

- prioridades para outorga de direitos de uso de recursos hídricos; 

- diretrizes e critérios para a cobrança pelo uso dos recursos hídricos; 

- propostas para a criação de áreas sujeitas a restrição de uso, com vistas à 

proteção dos recursos hídricos. 

Segundo Maciel Jr.(2000) o plano de recursos hídricos depende de: 

- Correta escolha de obras, programas e projetos a serem desenvolvidos após 

aprovação do comitê da bacia; 

- Entendimento de que o plano é da bacia hidrográfica; 

- Disponibilidade financeira para as ações programadas através dos planos de 

aplicação dos recursos arrecadados com a cobrança pelo uso das águas, dos 

recursos orçamentários e recursos oriundos de outros planos setoriais; 

- Efetiva interação entre as áreas florestal, saneamento, agrária, ambiental, urbana e 

de recursos hídricos e outras afins, de forma que as metas e objetivos definidos pelo 

plano, através do comitê da bacia, sejam realmente perseguidos pelas instituições 

participantes nos diversos níveis da federação. 

 A outorga dos direitos de uso dos recursos hídricos 

A Outorga, um dos instrumentos nos quais se baseia o sistema nacional de gestão 

dos recursos hídricos instituído pela PNRH, é uma autorização concedida pelo poder 
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público, aos usuários públicos ou privados e tem como objetivos garantir a qualidade 

e a quantidade dos recursos hídricos e o efetivo exercício do direito de acesso à 

água (RAMOS, 2007). 

Ramos (2007) ainda afirma que o instrumento da outorga é aplicado para ordenar e 

regularizar o uso da água, assegurando ao usuário o efetivo exercício do direito de 

acesso à água, bem como para realizar o controle quantitativo e qualitativo desse 

recurso. Como a água pode ser usada para diversas finalidades (abastecimento 

humano, dessedentação animal, irrigação, indústria, geração de energia elétrica, 

preservação ambiental, paisagismo, lazer, navegação, etc), esses diferentes usos 

podem ser concorrentes, provocando impactos ambientais, ou mesmo conflitos entre 

setores usuários. Nesse sentido, gerir recursos hídricos tem por objetivo harmonizar 

as demandas observando o uso sustentável e os interesses sócio-econômicos do 

País. 

Segundo a PNRH, os usos sujeitos à outorga são os seguintes:  

- derivação ou captação de água para consumo final ou insumo de produção; 

- extração de água de aqüífero subterrâneo para consumo final ou insumo de 

produção; 

- lançamento em corpo de água de esgotos e resíduos líquidos ou gasosos; 

- aproveitamento dos potenciais hidrelétricos; 

- outros usos que alterem o regime, a quantidade ou a qualidade da água. 

A lei estabelece ainda como usos que não sujeitos a outorga:  

- uso de recursos hídricos por pequenos núcleos populacionais rurais; 

- as derivações, captações e lançamentos considerados insignificantes; 

- as acumulações de volumes de água consideradas insignificantes. 

Pela PNRH a emissão de outorga está condicionada ao respeito ao enquadramento 

dos corpos de água e às prioridades de uso estabelecidas nos Planos de Recursos 

Hídricos (Planos de Bacia). 
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Segundo Neves (2005), representa um grande avanço no gerenciamento dos 

recursos hídricos a introdução do conceito de metas progressivas de 

enquadramento propostos pela Resolução CONAMA n.º 357/2005, uma vez que a 

outorga poderá ser concedida visando atender as condições intermediárias de 

qualidade, e não mais apenas as finais, permitindo que os atuais e futuros usuários-

poluidores se ajustem às novas exigências de qualidade. Deste modo, 

progressivamente, poderão ser realizados os investimentos necessários ao 

cumprimento das metas de qualidade da água, até se chegar à qualidade desejada. 

 Os sistemas de informação de recursos hídricos 

De modo a permitir o conhecimento integrado das inúmeras variáveis que 

condicionam o uso da água na bacia, um sistema de informações de recursos 

hídricos reúne dados ligados à disponibilidade e qualidade hídrica, usos da água, 

dados físicos e socioeconômicos (RAMOS, 2007). 

De acordo com a PNRH, o Sistema de Informações sobre Recursos Hídricos é 

definido como um sistema de coleta, tratamento, armazenamento e recuperação de 

informações sobre recursos hídricos e fatores intervenientes em sua gestão, 

integrado por dados gerados pelos órgãos integrantes do Sistema Nacional de 

Gerenciamento de Recursos Hídricos. 

Ramos (2007), ainda afirma que os princípios básicos para o funcionamento do 

Sistema de Informações sobre Recursos Hídricos são: 

- descentralização da obtenção e produção de dados e informações; 

- coordenação unificada do sistema; 

- acesso aos dados e informações garantido à toda a sociedade. 

 O enquadramento dos corpos de água de água em classe 

A resolução CONAMA n.º 357/2005, define o enquadramento como o 

estabelecimento da meta ou objetivo de qualidade da água (classe) a ser, 

obrigatoriamente, alcançado ou mantido em um segmento de corpo de água, de 

acordo com os usos preponderantes pretendidos ao longo do tempo. O 

enquadramento estabelece seus objetivos de qualidade hídrica atrelados a uma 
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dada vazão de referência, tendo em vista assegurar às águas qualidade compatível 

com os usos mais exigentes a que foram destinadas e diminuir os custos de 

combate à poluição. Estes objetivos são fundamentados não necessariamente na 

condição atual dos corpos d’água, mas nos níveis de qualidade que estes deveriam 

possuir para atender as necessidades da sociedade. O enquadramento aplica-se 

aos corpos de águas doces, salobras e salinas. Isto representa grande variedade de 

ambientes, tais como rios, córregos, estuários, águas costeiras, várzeas, 

reservatórios, açudes, rios intermitentes e águas subterrâneas (ANA, 2009), 

determinando que o processo de formulação do enquadramento seja 

suficientemente flexível para congregar as especificidades de cada ambiente e 

esteja adaptado tecnicamente aos mesmos.  (FORMIGONI et al,. 2011). 

De acordo com Campos et al. (2011), o enquadramento de corpos d’água é uma 

necessidade urgente, uma vez que constitui importante recurso de gestão ambiental 

e de recursos hídricos. Isto ocorre devido a este instrumento proporcionar melhoria 

gradual da qualidade dos corpos d’água, bem como garantir um padrão mínimo 

aceitável para eles. 

Pela relevância deste assunto para o presente trabalho, as seções subseqüentes 

serão reservadas exclusivamente para aprofundamento de questões relacionadas 

com o instrumento enquadramento. 

 

 

 

3.3 ENQUADRAMENTO DOS CORPOS DE ÁGUA 

 

Com a crescente utilização quantitativa dos recursos hídricos e o decréscimo 

qualitativo dos mesmos vê-se a necessidade da implementação de instrumentos de 

controle do uso da água. Dentre esses instrumentos destaca-se o enquadramento 

dos corpos de água em classes segundo usos preponderantes. 

Mais que uma simples classificação, o enquadramento dos corpos de água é um 

importante instrumento de planejamento. Conforme observa Leewestein (2000), o 
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enquadramento é um instrumento de planejamento de extrema relevância para 

garantir à água um nível de qualidade que possa assegurar os seus usos 

preponderantes, permitindo fortalecer a relação entre gestão ambiental e gestão de 

recursos hídricos e promover a proteção e a recuperação dos recursos hídricos. O 

objetivo do enquadramento é diminuir os custos de combate à poluição mediante 

ações preventivas permanentes e assegurar a qualidade dos recursos hídricos, 

considerando a saúde, o bem estar humano e o equilíbrio ecológico aquático, além 

de assegurar às águas qualidade compatível com os usos mais exigentes a que 

forem destinadas. Entretanto, como existem conflitos de usos nas bacias, sua 

aplicação pode acarretar conseqüências econômicas, sociais e ambientais. 

Porto (2002), afirma que o enquadramento de corpos de água tem as seguintes 

características: 

 Representa a visão global da bacia, pois para se tomar a decisão de quais são 

os usos prioritários em cada trecho de rio é necessário olhar o todo, em uma 

visão de macro-escala. 

 Representa a visão futura da bacia e, deste modo, são metas de qualidade a 

serem alcançados no médio e longo prazo. 

 Faz parte do plano de bacia como garantia de integração entre os aspectos 

quantitativos e qualitativos do uso da água. 

Christofidis (2006) estudou o enquadramento participativo de corpos d’água como 

instrumento de gestão da água, com aplicação na bacia hidrográfica do Rio Cubatão 

Sul – Santa Catarina. Segundo este autor “o instrumento do enquadramento está 

presente em vários países”, pois, “existe uma preocupação latente sobre a 

manutenção da qualidade da água, uma vez que essa representa alívio na busca 

incessante pela manutenção da qualidade de vida das populações humanas e pelo 

bem-estar econômico”. 

De acordo com a ANA (2009), dentre as experiências de vários Países, destacam-se 

basicamente dois modos de se fazer o enquadramento de corpos d’água: a) o 

enquadramento por classes de qualidade, as quais englobam vários usos com 

requisitos de qualidades da água e b) o enquadramento pelos usos desejados para 
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o corpo d’água. No Brasil é adotado o enquadramento por classes de qualidade. 

Este sistema faz com que os padrões de qualidade estabelecidos para cada classe 

sejam formados pelos padrões mais restritivos dentre todos os usos contemplados 

naquela classe. 

De acordo com a ANA (2009), o “rio que temos”, o “rio que queremos” e o “rio que 

podemos ter” são três aspectos principais que devem ser considerado no 

enquadramento de um rio ou de qualquer outro corpo d’água. 

O “rio que temos” representa a condição atual do corpo d’água, a qual condiciona 

seus usos. O “rio que queremos” representa “visão de futuro” para a bacia; em 

outras palavras, representa a vontade da sociedade, expressa pelos usos que ela 

deseja para o corpo d’água, geralmente sem consideração das limitações 

tecnológicas e de custos. O “rio que podemos ter” representa visão mais realista, 

que incorpora as limitações técnicas e econômicas existentes para tentar 

transformar o “rio que temos” no “rio que queremos”. Outras considerações sobre os 

aspectos associados às diferentes condições de qualidade dos corpos d’água são 

apresentadas no Quadro 5. 
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Quadro 5 - Aspectos que devem ser considerados no enquadramento de um corpo 

d’água. 

Condição Características 

Rio que temos 

 O rio apresenta boa condição de qualidade, sendo capaz de atender a todos os usos da 

água atuais ou previstos. Nesse caso, devem ser tomadas ações que evitem sua 

degradação, para garantir seu uso múltiplo no futuro. 

 O rio apresenta alguns parâmetros de qualidade da água que impedem alguns usos da 

água, sendo necessárias ações específicas de controle das fontes de poluição. 

 O rio apresenta altos níveis de poluição para a maioria dos parâmetros, não permitindo 

a maioria dos usos, principalmente os mais exigentes, como a preservação da vida 

aquática. Nesse caso, são necessários maiores investimentos e prazos para sua 

despoluição. 

Rio que queremos 

 Em rios com pouca poluição, “o rio que temos” pode já apresentar as condições do “rio 

que queremos”. Nesse caso, o enquadramento funciona como instrumento de 

prevenção de futuras degradações da qualidade da água. 

 Em rios com níveis pouco elevados de poluição, ações de controle das fontes deverão 

ser realizadas para fazer que o rio “que temos” se transforme no “rio que queremos”. 

Rio que podemos ter 

 Nos rios altamente poluídos, a sociedade pode desejar que o rio esteja limpo o 

suficiente para permitir a recreação e a pesca, apesar de hoje ele possuir nível de 

poluição que impede tais usos.  No entanto, mesmo ao realizar altos investimentos e ao 

utilizar a melhor tecnologia disponível, pode não ser possível alcançar os objetivos 

desejados. Nesses casos, os objetivos devem ser revistos para adequar-se ao “rio que 

podemos ter”. 

 Além da escassez de recursos ou da impossibilidade técnica de recuperar corpos 

d’água altamente impactados, somam-se questões de ordem política e social.  Trata-se 

de visão de futuro que pode ser atingida em horizonte de tempo aceitável, por exemplo, 

10/20 anos, à custa de grande esforço técnico-financeiro. 

Fonte: Adaptado da ANA, (2009). 

Das discussões encerradas no Quadro 5 é possível inferir que o enquadramento é 

influenciado por aspectos econômicos, sociais, técnicos e políticos. O processo de 

enquadramento deve considerar todos esses aspectos para que sejam 

estabelecidas metas de qualidade das águas possíveis de serem alcançadas no 

horizonte de planejamento instituído. Se forem estabelecidas metas muito modestas, 

algumas situações de degradação da qualidade das águas podem se tornar 

irreversíveis, impedindo os usos múltiplos das águas. Entretanto se as metas forem 

muito ambiciosas, os custos podem ser excessivamente altos e de difícil realização 

(ANA, 2009). 

ANA (2009) ainda ressalta que o enquadramento é processo decisório em que estão 

em jogo as cargas poluidoras, a qualidade da água (que condiciona os usos da 



44 
 

água) e os custos para redução da poluição. Quanto melhor a qualidade da água 

desejada, menores devem ser as cargas poluidoras e maiores serão os custos para 

tratamento dos efluentes. Deste modo, o enquadramento é processo que busca 

garantir padrões de qualidade da água compatíveis com os usos que dela se faz ou 

se pretende fazer, em equilíbrio com a capacidade de investimentos da sociedade, 

representada por governos e atores envolvidos. No entanto algumas questões 

precisam ser respondidas durante o processo de enquadramento. São elas: 

 quais os usos dos recursos hídricos (atuais e futuros) pretendidos pela sociedade 

para o corpo d’água? 

 qual a condição de qualidade atual do corpo d’água (classe de enquadramento)? 

 qual a classe de enquadramento necessária para atender os usos pretendidos? 

Ela é diferente da classe atual? 

 quais os parâmetros de qualidade da água são prioritários para atender aos usos 

pretendidos? 

 quais as fontes de poluição que causam a alteração desses parâmetros? 

 quais as ações necessárias para reduzir a poluição a nível compatível com os 

usos pretendidos? 

 quais os custos e o tempo necessário para implementação dessas ações? Quais 

as fontes de recursos? 

O enquadramento pode ser enxergado como uma meta a ser alcançada, ao longo 

do tempo, mediante um conjunto de medidas necessárias, dentre as quais tem-se o 

exemplo dos programas de investimentos em tratamento de esgotos. Deste modo, 

caso o corpo de água enquadrado já ofereça as condições de qualidade mínimas 

exigidas para a sua classe, as ações de gestão deverão respeitar e garantir a 

manutenção dessas condições. Por outro lado, deverão ser buscados investimentos 

e ações de natureza regulatória, necessários ao alcance da meta final de qualidade 

da água desejada se as condições de qualidade estiverem aquém dos limites 

estabelecidos para a classe em que o corpo hídrico foi enquadrado, ressalvados os 

parâmetros que não atendam aos limites devido às condições naturais. Nesse caso, 
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poderão ser estipuladas metas intermediárias progressivas, de caráter obrigatório, 

atreladas a prazos e adequação de instrumentos de gestão ambiental e de recursos 

hídricos (BARTH, 2002). 

As metas progressivas devem ser definidas para os casos em que a condição de 

qualidade dos corpos de água esteja em desacordo com os usos preponderantes 

pretendidos, com exceção dos parâmetros que excedam aos limites, devido às 

condições naturais. Essas metas vêm ao encontro das necessidades do setor de 

saneamento, pois possibilitarão a implantação das estações de tratamento de 

esgotos em etapas, desde que aprovadas pelos comitês de bacia e compatíveis com 

os demais usos da água (FURUKAWA et al., 2005). 

As metas do enquadramento não devem ser encaradas de forma definitiva, sendo 

relevantes versões periódicas, tanto para o lado menos restritivo, em razão de não 

existirem recursos suficientes ou os prazos e expectativas estarem superestimados, 

como para lado mais restritivo, em virtude do aparecimento de novas tecnologias 

que permitem reduções maiores dos níveis de poluição (PORTO, 2002). 

Até a edição da PNRH, o enquadramento constituía prerrogativa exclusiva do 

Sistema Nacional de Meio Ambiente (SISNAMA).  A partir de 1997, com a 

promulgação da referida Política, o enquadramento passou a ser atribuição tanto do 

SISNAMA, quanto ao Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos 

(SINGERH). Conforme estabelece o Artigo 10 da Lei n.º 9.433/1997, “as classes de 

corpos d'água serão estabelecidas pela legislação ambiental”. Desta forma, a 

implementação do enquadramento passou a exigir a articulação entre o SINGERH e 

o SISNAMA. 

As principais regulamentações para o enquadramento são resoluções do Conselho 

Nacional de Meio Ambiente (CONAMA) e do Conselho Nacional de Recursos 

Hídricos (CNRH). São elas: 

 A Resolução CONAMA n.º 357/2005, que dispõe sobre a classificação dos 

corpos d’água e as diretrizes para seu enquadramento, bem como estabelece as 

condições e padrões de lançamento de efluentes, e dá outras providências; 
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 A Resolução CNRH n.º 91, de 05 de novembro de 2008, que estabelece os 

procedimentos gerais para o enquadramento dos corpos d’água superficiais e 

subterrâneos; 

 A Resolução CONAMA n.º 396, de 03 de abril de 2008, que estabelece o 

enquadramento das águas subterrâneas. 

 A Resolução CONAMA n.º 430, de 13 de maio de 2011, que dispõe sobre as 

condições e padrões de lançamento de efluentes, com objetivo de complementar 

e alterar a Resolução CONAMA n.º 357/2005. 

As classes de uso dos corpos de águas superficiais são, atualmente estabelecidas 

pela Resolução CONAMA n.º 357/2005, instrumento que, desta forma, exerce papel 

central para o enquadramento nos moldes usualmente assumidos no País. 

A associação entre as classes de enquadramento e os usos respectivos a que se 

destinam as águas doces, salobras e salinas é apresentada no Quadro 6. 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 as águas da classe 1 aquelas com os menores níveis 

e as das classes 3 (águas salobras e salinas) e 4 (águas doces) aquelas com os 

maiores níveis de poluição. 

 

 

 

 

 

 

 



47 
 

Quadro 6 - Associação entre as classes de enquadramento e os usos respectivos a 

que se destinam as águas doces, salobras e salinas. 

Classes Usos previstos 

Águas doces 

 

Especial 

Ao abastecimento para consumo humano, com desinfecção;  
À preservação do equilíbrio natural das comunidades aquáticas; e, 
Àpreservação dos ambientes aquáticos em unidades de conservação de proteção integral. 

 

 

 

1 

Ao abastecimento para consumo humano, após tratamento simplificado;  
À proteção das comunidades aquáticas;  
À recreação de contato primário, tais como natação, esqui aquático e mergulho, conforme 
Resolução CONAMA 274/00;  
À irrigação de hortaliças que são consumidas cruas e de frutas que se desenvolvam rentes 
ao solo e que sejam ingeridas cruas sem remoção de película; e,  
À proteção das comunidades aquáticas em Terras Indígenas. 

 

 

2 

Ao abastecimento para consumo humano, após tratamento convencional;  
À proteção das comunidades aquáticas;  
À recreação de contato primário, tais como natação, esqui aquático e mergulho, conforme 
Resolução CONAMA 274/00;  
À irrigação de hortaliças, plantas frutíferas e de parques, jardins, campos de esporte e lazer, 
com os quais o público possa vir a ter contato direto; e,  
À aqüicultura e à atividade de pesca. 

 

 

3 

Ao abastecimento para consumo humano, após tratamento convencional ou avançado;  
À irrigação de culturas arbóreas, cerealíferas e forrageiras;  
À pesca amadora;  
À recreação de contato secundário; e,  
À dessedentação de animais. 

4 
À  navegação; e  
À harmonia paisagística. 

Águas salinas 

 

Especial 

À preservação dos ambientes aquáticos em unidades de conservação de proteção integral; 
e,  
À preservação do equilíbrio natural das comunidades aquáticas.  

 

1 

À recreação de contato primário, conforme Resolução CONAMA 274/00 ;  
À proteção das comunidades aquáticas; e,  
À aqüicultura e à atividade de pesca. 

2 
À pesca amadora; e,  
À recreação de contato secundário. 

3 
À navegação; e,  
À harmonia paisagística. 

Águas salobras 

 

Especial 

À preservação dos ambientes aquáticos em unidades de conservação de proteção integral; 
e,  
À preservação do equilíbrio natural das comunidades aquáticas. 

1 

À recreação de contato primário, conforme Resolução CONAMA 274/00;  
À proteção das comunidades aquáticas;  
À aqüicultura e à atividade de pesca;  
Ao abastecimento para consumo humano após tratamento convencional ou avançado; e,  
À irrigação de hortaliças que são consumidas cruas e de frutas que se desenvolvam rentes 
ao solo e que sejam ingeridas cruas sem remoção de película, e à irrigação de parques, 
jardins, campos de esporte e lazer, com os quais o público possa vir a ter contato direto. 

2 
À pesca amadora; e,  
À recreação de contato secundário.  

3 
À navegação; e,  
À harmonia paisagística. 

Fonte: Brasil (2005). 

É relevante registrar a estreita relação entre o enquadramento e o Plano de 

Recursos Hídricos, aspecto ignorado pela PNRH que, em seu corpo, trata dos 

referidos instrumentos de maneira dissociada. A condição do enquadramento dos 

cursos d’água deve ocorrer em conjunto com a elaboração dos Planos de Recursos 

Hídricos, permitindo que se estabeleça um processo de gestão compatível com a 

qualidade dos corpos d’água e a priorização dos usos dos recursos hídricos 

disponíveis em função do enquadramento proposto (CHRISTOFIDIS, 2001). 
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3.4 EXPERIÊNCIAS BRASILEIRAS NO ENQUADRAMENTO DOS 

CORPOS DE ÁGUA 

 

Segundo Campos et al. (2011), a legislação paulista de 1955 é considerada a 

pioneira no Brasil em relação ao enquadramento de rios. Os referidos autores fazem 

um histórico a partir dos princípios norteadores do enquadramento sob a forma de 

instrumentos legais, conforme o Quadro 7. Uma síntese da situação do processo de 

enquadramento em diferentes estados da Federação, por sua vez, é apresentada no 

Quadro 8. 
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Quadro 7 - Histórico da evolução dos instrumentos legais associados ao 

enquadramento. 

Ano Ocorrência 

1934 Código de Águas (“... A ninguém é lícito conspurcar ou contaminar as águas que não consome, com prejuízo 

de terceiros”). 

1955 O Estado de São Paulo regulamentou o primeiro sistema de classificação dos corpos d’água do País, e 

enquadrou alguns rios por meio do Decreto Estadual nº 24.806. 

1976 
Primeiro sistema de enquadramento dos corpos d’água na esfera federal (Portaria nº 013, de 15 de janeiro, do 

Ministério do Interior). Após a edição da Portaria nº 013 alguns Estados também realizaram o enquadramento 

dos corpos d’água: São Paulo (1977), Alagoas (1978), Santa Catarina (1979) e Rio Grande do Norte (1984). 

1978 
Criados Comitês de Estudos Integrados de Bacias Hidrográficas para diversos rios brasileiros, principalmente 

na Região Sudeste. Entre os estudos, destacam-se os de enquadramento dos corpos d’água das bacias do rio 

Paranapanema (1980) e do rio Paraíba do Sul (1981). 

1986 
Publicada a Resolução nº 20 do CONAMA, que substituiu a Portaria nº 013, de 1976, do Ministério do Interior 

(Esta resolução estabeleceu uma nova classificação para as águas doces, salobras e salinas do Território 

Nacional, distribuídas em 9 classes, segundo os usos preponderantes a que as águas se destinam). 

1988 A Constituição Federal concedeu atribuição à União para instituir o Sistema Nacional de Gerenciamento de 

Recursos Hídricos. 

1989 O IBAMA realizou enquadramento dos corpos d’água de domínio da União na Bacia do rio São Francisco, 

segundo as classes da Resolução nº 20 do CONAMA. 

Décadas 

de 1980 e 

1990 

Alguns estados realizaram os enquadramentos de seus corpos d’água principais ou de algumas bacias 

selecionadas: Paraíba (1988), Paraná (entre 1989 e 1991), Rio Grande do Sul (entre 1994 e 1998), Minas 

Gerais (entre 1994 e 1998), Bahia (1995 e 1998) e Mato Grosso do Sul (1997). 

1991 
O Estado de São Paulo instituiu sua Política Estadual de Recursos Hídricos, por meio da Lei nº 7.663, de 30 

de dezembro, a qual representou um marco no campo normativo dos recursos hídricos, já que se antecipou à 

lei federal. 

1997 
Sancionada a Lei nº 9.433, no dia 8 de janeiro, que instituiu a Política Nacional de Recursos Hídricos e criou o 

Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos (o enquadramento como um dos instrumentos da 

Política Nacional de Recursos Hídricos). 

1998 Criação do Conselho Nacional de Recursos Hídricos - CNRH (estabelece as diretrizes complementares para 

implementação da Política Nacional de Recursos Hídricos). 

2000 
Criação da Agência Nacional das Águas (A ANA tem a função básica de disciplinar, em caráter normativo, a 

implementação, a operacionalização, o controle e a avaliação dos instrumentos da Política Nacional de 

Recursos Hídricos). A Resolução CNRH nº 12 estabeleceu os procedimentos para o enquadramento dos 

cursos d’água em classes de qualidade. 2005 A Resolução CONAMA nº 357 substituiu a Resolução CONAMA nº 20, de 1986 (essa resolução define a 

classificação das águas doces, salobras e salinas em função dos usos preponderantes). 

2007 Alteração do inciso II do § 4º e a Tabela X do § 5º, ambos do art. 34 da Resolução CONAMA nº 357/05. 

2008 A Resolução CONAMA nº 396, de 7 de abril, trata da classificação das águas subterrâneas e traça as 

diretrizes ambientais para seu enquadramento. 

2009 A nova Lei Estadual de Recursos Hídricos da Bahia, Lei nº 11.612/2009, diz que o enquadramento de corpos 

de água é um dos instrumentos da Política Estadual de Recursos Hídricos. 

Fonte: Campos et al.(2011). 
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Quadro 8 – Situação do enquadramento dos corpos d’água em diferentes estados da Federação. 

Estado Rios Enquadrados Instrumento Legal 

Alagoas Os rios principais estão enquadrados: Camaragibe; Coruripe; Jiquiá; Manguaba; Mirim 

ou meirim; Perucaba; Piauí; Pratagy; São Miguel e Satuba. 

Decreto 3.766/76. O Decreto nº 6.200/85 adota os padrões de lançamento conforme 

definidos na Resolução CONAMA nº 20/86. No estado não houve ainda um processo de 

reenquadramento.  Bahia Rios: Joanes (e a sub-bacia do rio Ipitanga), Subaé, Jacuípe, rios da Baía de Todos os 

Santos e Bacia dos rios do Leste (rios Cachoeira, Almada e Una). 

Em 1995, nos moldes da Resolução CONAMA nº 20/86, por meio de Resoluções do 

CEPRAM 1.101, 1.102, 1.117 e 1.152 e em 1998 da bacia dos rios do Leste. 

Mato Grosso 

do Sul 

Rios Apa, Correntes, Miranda,Taquari, Negro, Nabileque (Bacia do Rio Paraguai) e o 

córrego Imbiruçu (Bacia do Rio Paraná). 

Deliberação CECA/MS nº 03/1997 com base na resolução do CONAMA nº 20/86. 

Minas Gerais Piracicaba, Paraopeba, Velhas, Paraibuna, Pará, Verde e Gorutuba. Deliberações Normativas do COPAM nº 10/86, 14/95, 20/97 28/98. 

Paraíba Piranhas, Paraíba, Mamanguape, Curimataú, rios do Litoral e Zona da Mata, Rio Jacu 

e Trairi. 

Deliberação COPAM de 1988, pelas diretrizes 201, 205, 206, 207, 208, 209 e 210 com 

base na resolução do CONAMA nº 20/86. 

Paraná Bacia Litorânea, rios Tibagi, Pirapó, Itararé, das Cinzas, Paranapanema, Paraná, 

Ribeira, Piquiri, Ivaí, Iguaçú. 

Entre 1989 e 1992, foram enquadradas todas as bacias do estado segundo a Resolução 

CONAMA nº 20/86 e por dezesseis Portarias da extinta SUREHMA. 

Pernambuco Todas as bacias (atualmente revogado) Decretos Estaduais nº 11.358/86, 11.515/86 e 11.760/86, atualmente (2010) revogados. 

Rio Grande do 

Norte 

Principais cursos e reservatórios de água. Feito pelo IDEMA e Governo do Estado através do Decreto nº 9.100/84 com base na 

Resolução CONAMA no 20/86. 

Rio de Janeiro Principais corpos de água do estado. Feito por resoluções da FEEMA na década de 1970, anterior às normas estabelecidas 

na Resolução CONAMA nº 20/86. 

Rio Grande do 

Sul 

A parte sul da Lagoa dos Patos e o rio de Gravataí foram os únicos enquadrados 

efetivamente, o primeiro sem participação popular e o segundo com participação do 

comitê. 

Na década de 1980 foram enquadrados todos os rios estaduais por meio de portarias. A 

FEPAM iniciou em 1994 atividades de reenquadramento e desenvolveu estudo que 

fundamentou a elaboração de propostas de enquadramento dos recursos hídricos da 

parte sul da Lagoa dos Patos. 

Santa 

Catarina 

Principais rios, dentre eles: rio Cachoeira, Caveiras, Cubatão, da Velha, Ditinho; do 

Mata Fome, do Meio; do Tigre, dos Queimados, Garcia, Itiriba, Lajeado Grande, 

Lajeado São José, Maruim, Massiambu, Piraí, Suruvi Tavares. 

Portaria nº 024/79, a partir da classificação estabelecida pela Portaria Interministerial nº 

0013/76 pela Secretaria do Planejamento e Coordenação Geral.  

São Paulo 

Principais rios, dentre eles: rio Paranapanema, Baixada Santista, Represas Billings e 

Guarapiranga, Litoral Norte e Sul, Tietê, Aguapeí, do Peixe, Grande, Mogi Guaçu, 

Paraíba do Sul, Pardo, Piracicaba, Ribeira de Iguape, Santo Anastácio, São José dos 

Dourados, Sapucaí-Mirim, e Turvo. 

Decreto Estadual nº 10.775/76 estabelece o enquadramento dos corpos de água 

receptores na classificação prevista pelo Decreto nº 8.468/76. Esse Decreto foi objeto 

de alterações por meio dos Decretos nº 24.839/86 e 39.173/94, os quais reenquadraram 

alguns corpos de água no estado. 

Fonte: ANA (2005) e Gonçalves (2008), apud Campos et al.(2011). 
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Nos parágrafos subseqüentes, buscando-se discutir mais detidamente a evolução do 

processo de enquadramento em diferentes regiões do País, serão apresentadas as 

experiências na implementação deste instrumento de gestão das águas dos estados 

do Rio Grande do Sul, Minas Gerais e Bahia. 

Ribeiro et al. (2011) descreve a implementação do processo de enquadramento no 

Rio Grande do Sul, enfatizando a progressiva elaboração de uma metodologia 

própria a partir das experiências estabelecidas. 

O primeiro processo de enquadramento das águas realizado no Rio Grande do Sul 

foi conduzido entre os anos de 1994 e 1995 pelo órgão ambiental do Estado, a 

Fundação Estadual de Proteção Ambiental Henrique Luiz Roessler (FEPAM), a partir 

de uma demanda do Ministério Público Estadual. Para este enquadramento, então 

projeto piloto, foi escolhida a parte sul da Lagoa dos Patos, por ser uma área 

ambientalmente frágil, com forte pressão de ocupação e conflito de usos das águas 

(RIBEIRO et al., 2011). 

Já existia uma preocupação em envolver a população nesta primeira experiência de 

enquadramento. A participação, focada no levantamento das pretensões de usos, foi 

organizada através de questionários e de audiências públicas. Após o 

enquadramento não houve continuidade do processo de gestão, consequência 

basicamente da inexistência de estrutura local adequada a questão dos recursos 

hídricos (RIBEIRO et al., 2011). 

Neste momento, anterior à institucionalização do Sistema Estadual de Recursos 

Hídricos no Rio Grande do Sul, o enquadramento era considerado exclusivamente 

como um instrumento da Política Ambiental (RIBEIRO et al., 2011).  

A Lei de Recursos Hídricos do Rio Grande do Sul, aprovada em dezembro de 1994, 

não considera o enquadramento dos corpos de água como um instrumento de 

gestão; no entanto, estabeleceu este instrumento da política ambiental como 

ferramenta para atuação dos comitês de bacias e das agências de região 

hidrográfica (RIO GRANDE DO SUL, 1995). Segundo a referida Lei, os Comitês têm, 

entre suas atribuições, propor ao órgão competente o enquadramento dos corpos de 

água da bacia hidrográfica em classes de uso e conservação e as agências, por sua 
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vez, têm, entre suas atribuições, subsidiar os comitês na proposição de 

enquadramento dos corpos de água da bacia em classes de uso e conservação. 

Após esse primeiro enquadramento, vários rios do Rio Grande do Sul também foram 

enquadrados conforme pode ser observado no Quadro 9. 
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Quadro 9 - Primeiros Enquadramentos das Águas no Rio Grande do Sul. 

Data Rio Informações 

1995 e 

1997 

Rio 

Gravataí 

A FEPAM realizou no curso principal do rio Gravataí a segunda experiência de Enquadramento de corpos de água do Rio Grande do Sul, a partir de uma demanda do próprio Comitê. O 

Comitê Gravataí já existia desde 1989, sendo o segundo Comitê de Bacia criado no Brasil. Uma comissão de trabalho foi criada no Comitê, para conduzir o processo e organizar a 

participação da comunidade. 

O processo consistiu em realizar-se ao menos uma reunião aberta à população em cada um dos municípios da bacia. Depois de efetuadas todas as consultas, os membros do Comitê 

discutiram várias alternativas e aprovaram uma proposta final que foi enviada à FEPAM. Após considerar a proposta do Comitê, a FEPAM preparou a sua própria proposta, que diferia da 

primeira em relação ao Enquadramento das águas do trecho inferior da bacia, cuja qualidade diagnosticada da água correspondia aos índices definidos para os usos da classe 4. 

O Comitê propôs classificar o trecho inferior da bacia como Classe 2 (Classe 2 asterisco), uma média entre a Classe 2 e Classe 3 inventada especialmente para o caso (equivalente à água 

Classe 3, com uma única exceção: a ausência de coliformes, característica imprescindível da água Classe 2). A FEPAM, de seu lado, sugeriu classificá-las como Classe 3, ou seja, um 

Enquadramento menos exigente do que o proposto pelo Comitê. Ambas as propostas foram apresentadas e discutidas numa audiência pública, na qual a maioria dos participantes votou 

pela classificação do trecho inferior da bacia como Classe 2, reforçando seu desejo de alcançar a possibilidade de nadar no trecho inferior. Submetendo-se ao princípio de respeitar o 

resultado da consulta social, a FEPAM aceitou a decisão, que foi posteriormente aprovada pela Secretaria de Estado de Saúde e Meio Ambiente, através da Portaria SSMA 02/1998. 

Grande parte dos técnicos associados a esse processo de elaboração do Enquadramento criticou o resultado obtido, considerando-o tecnicamente inviável. Essa critica também acabou 

sendo consenso no próprio Comitê, que decidiu, em setembro de 2003, que esse Enquadramento seria revisado no processo de construção do Plano de Bacia. 

1997 e 

2001 

Bacia 

Hidrográfica 

do rio Santa 

Maria 

O terceiro processo de Enquadramento do Estado foi na bacia hidrográfica do rio Santa Maria, em um cenário contextualizado pela escassez quantitativa dos recursos hídricos da região. O 

processo foi conduzido em conjunto pela FEPAM e pelo recém criado Departamento de Recursos Hídricos (DRH), ilustrando a dupla inserção do Enquadramento nos sistemas de Meio 

Ambiente e de Recursos Hídricos. Uma inovação importante foi o fato de o processo considerar todas as águas da bacia hidrográfica, e não somente ao curso principal do rio Santa Maria. 

2000 e 

2003 

Rio dos 

Sinos 

Foi realizado o Enquadramento da calha principal do rio dos Sinos, através de um arranjo institucional com três cordenações: Política (Comitesinos), Técnica (FEPAM) e Operacional 

(Unisinos), com financiamento da Secretaria de Recursos Hídricos/MMA. 

Uma primeira consulta à sociedade foi realizada através de três instrumentos: assembléias de votação, questionários e entrevistas. Nas assembléias de votação, os participantes eram 

chamados a expressar a qualidade desejada para Enquadramento em três trechos da bacia (baixo, médio e alto). 

A FEPAM elaborou a primeira proposta de Enquadramento, que foi posteriormente discutida através de uma segunda consulta à sociedade, realizada desta vez por categoria. Após a 

sistematização das novas sugestões, foi organizada uma assembléia geral, seguida pela aprovação da proposta pela plenária do Comitesinos em março de 2003. Este Enquadramento não 

chegou a ser oficializado pela Secretaria de Meio-Ambiente. 
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Quadro 9 - Primeiros Enquadramentos das Águas no Rio Grande do Sul (continuação). 

Data Rio Informações 

2002 a 

2004 

Bacia 

Hidrográfica 

do Lago 

Guaíba 

O Enquadramento da bacia hidrográfica do Lago Guaíba foi o primeiro a ser realizado no contexto da elaboração de um Plano de Bacia no Rio Grande do Sul. A elaboração do Plano, 

realizada por uma consultora contratada pelo DRH, começou no final de 2002. Em 2003 foi realizado o diagnóstico da Bacia (Fase A do Plano). Em 2004 começou a Fase B, consistindo em 

Compatibilização e Articulação visando a definição do Enquadramento.  

O processo de mobilização da sociedade foi conduzido de forma conjunta entre o Comitê de Bacia, o DRH e a FEPAM. Ainda na fase de diagnóstico, foram organizadas reuniões temáticas 

de apresentação e discussão do diagnóstico. O processo de Enquadramento começou pela organização de sete reuniões de consultas públicas abertas à participação de todos os 

interessados, com o objetivo de levantar as expectativas sobre os usos desejados da água na bacia hidrográfica. O levantamento foi realizado a partir de um questionário aplicado a todos os 

participantes e de uma dinâmica de elaboração de um mapa de usos desejados para as águas. 

Cada participante podia escolher até três usos, sendo solicitado a colocar, em um grande mapa da bacia hidrográfica afixado na parede, em que local ou locais gostaria que aquele uso fosse 

priorizado. 

Em seguida, os usos citados na consulta pública foram relacionados com as classes de usos previstas na legislação (Resolução CONAMA 20/86 e CONAMA 357/05), e foram sistematizados 

na forma de dois cenários para o pré-Enquadramento: um mais restritivo e outro menos restritivo. Esse processo garantiu uma ampla participação da sociedade, mas envolveu pouco as 

categorias do Comitê. Para permitir uma discussão mais ampla e profunda para o entendimento dos cenários de pré-Enquadramento, em 2005 foi realizada uma segunda etapa de consultas, 

na qual cada categoria designou um coordenador para realizar oficinas junto aos seus representados. As categorias se apropriavam das informações, discutiam os dois cenários 

apresentados e decidiam qual a melhor proposta para o Enquadramento, podendo escolher uma das duas propostas ou sugerir modificações nas classes de uso, nos diferentes segmentos, 

desde que devidamente justificada. Cada coordenador enviou ao Comitê um relato sucinto das reuniões e o cenário de pré-Enquadramento definido.  

Finalmente, a partir das consultas públicas realizadas junto à comunidade e junto às categorias dos representantes de usuários da água e da população da bacia, surgiram três cenários de 

pré-Enquadramento, que foram analisadas em reunião Plenária do Comitê. O Enquadramento das águas superficiais da Bacia Hidrográfica do Lago Guaíba, apresentado na Figura 4, foi 

aprovado por unanimidade pelo Comitê em junho de 2006. 

S/D 

Bacia 

hidrográfica 

do rio Pardo 

No caso da bacia hidrográfica do rio Pardo, o processo de enquadramento também foi realizado no contexto da elaboração de um Plano de Bacia. Após realização dos estudos de 

diagnóstico (Fase A), o processo de Enquadramento (Fase B) foi iniciado através de consultas públicas no nível municipal onde a população foi convidada a se pronunciar sobre os usos 

futuros da água através de um questionário. Em seguida, foram organizados três encontros regionais, em cidades diferentes da bacia, com votação e escolha das classes de uso em cada 

sub-bacia. A partir dessas consultas e dos dados técnicos disponíveis, a Consultora e a FEPAM elaboraram as duas propostas de Enquadramento. 

S/D 

Bacia 

hidrográfica 

do rio 

Tramandaí 

O processo de Enquadramento da bacia hidrográfica do rio Tramandaí, da mesma maneira, foi realizado no contexto da elaboração do Plano de Bacia. A participação da sociedade foi 

organizada, no final do diagnóstico, através de quatro consultas públicas de Consolidação do Levantamento dos Usos da Água na Bacia. Em seguida, quatro grupos temáticos foram 

formados para formulação de um cenário único de enquadramento. Da mesma maneira que nos processos do Lago Guaíba e da bacia do rio Pardo, consultas públicas de Pré-

Enquadramento foram realizadas para recolher a opinião da comunidade sobre os usos futuros pretendidos das águas. O Comitê formulou então uma proposta de Enquadramento que foi 

levada para nova rodada de discussão junto à comunidade, através de outras cinco Consultas Públicas. Finalmente, a proposta de enquadramento foi aprovada pelo Comitê. 

Fonte: Adaptado de Ribeiro et al. (2011). 
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Quadro 9 - Primeiros Enquadramentos das Águas no Rio Grande do Sul (continuação). 

Data Rio Informações 

2001 a 

2007 
Rio Caí 

A partir dos resultados da simulação da qualidade da água, um novo mapa de proposta de Enquadramento foi elaborado durante uma reunião ordinária do Comitê Caí. Foram organizadas 

quatro reuniões públicas de Enquadramento nos mesmos locais das Consultas Públicas de pré-Enquadramento. Desta vez não houve consulta formal à comunidade quanto à proposta de 

Enquadramento, mas somente apresentação da proposta, com o intuito principal de retornar o resultado das primeiras Consultas Públicas e também novamente oportunizar espaço para 

contribuições. A Comissão Permanente de Assessoramento do Comitê Caí achou importante destacar e alertar os setores usuários sobre as implicações do Enquadramento, especialmente 

nas sub-bacias em que o a qualidade atual da água mostrava-se mais crítica, e onde as medidas necessárias eram mais expressivas. Promoveu, para isso, uma reunião com o setor 

industrial a respeito das questões específicas associadas ao Pólo Petroquímico, e uma reunião com o setor de saneamento a respeito das sub-bacias onde as intervenções do setor para 

atingir o Enquadramento seriam bastante severas. Os dois setores usuários concordaram sobre a dificuldade associada ao alcance do Enquadramento nas sub-bacias muito poluídas e 

sugeriram algumas alterações da proposta em alguns trechos. Como elemento fundamental para a seqüência do processo, o setor de saneamento se manifestou positivamente com relação 

às medidas necessárias, enfim acordadas, para o Enquadramento. A aprovação final do Enquadramento aconteceu em reunião plenária do Comitê Caí, realizada em São Sebastião do Caí, 

em 27/11/2007. 

Fonte: Adaptado de Ribeiro et al. (2011). 
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Já no estado de Minas Gerais, o primeiro instrumento legal sobre o enquadramento 

de corpos de água foi criado em 1977, através da Deliberação Normativa (DN) do 

Conselho Estadual de Política Ambiental (COPAM), n.º 001/77, que estabelecia as 

classes de usos, normas e padrões para qualidade das águas e para lançamento de 

efluentes líquidos. Baseado nesta norma e na necessidade de se preservar as 

águas que abasteciam a região metropolitana de Belo Horizonte, o COPAM 

enquadrou os corpos de água das bacias dos rios Paraopeba e Velhas na classe 2 

por meio da DN n.º 002/77. Estes dois instrumentos legais são considerados os 

marcos iniciais do enquadramento no Estado. Posteriormente, o COPAM 

estabeleceu outras duas deliberações (DN’s n.º 03 e n.º 04), ambas em 1981, que 

tratavam de normas e padrões para qualidade das águas e para lançamentos de 

efluentes líquidos (MACIEL JR, 2000). 

Com a atualização da legislação federal, proporcionada pela criação da Resolução 

CONAMA n.º 20/1986, para classificação pelos usos e para a definição dos 

parâmetros de qualidade (Resolução posteriormente substituída pela Resolução 

CONAMA n.º 357/2005), Minas Gerais também atualizou a sua legislação que 

regulamentava as condições de usos e padrões de lançamentos, o que deu origem à 

DN n.º 10, em 16 de dezembro de 1986 (MUNDIM et al., 2011). 

Desde o estabelecimento de arcabouço legal sumariamente apresentado nos 

parágrafos precedentes vários rios de Minas Gerais foram enquadrados, conforme 

pode ser observado no Quadro 10. 
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Quadro 10 - Enquadramentos das Águas em Minas Gerais. 

Data Rio Informações 

1993 a 

1994 

Bacia 

hidrográfica 

do rio 

Piracicaba 

O enquadramento de corpos de água da Bacia Hidrográfica do Rio Piracicaba teve início no ano de 1993 e sua aprovação em 1994, através da Deliberação Normativa 009/94 (MACIEL JR, 

2000). Nesta proposta de enquadramento foram cumpridas as três fases metodológicas (normativa, qualitativa e operativa) definidas pela FEAM (MACIEL JR, 2000; FEAM, 1994). 

A primeira etapa foi realizada concomitantemente à segunda. Na primeira etapa realizaram-se levantamentos dos usos dos recursos hídricos, seja pelas atividades de abastecimento de 

água doméstico ou industrial, como no lançamento de efluentes, e até mesmo considerando os aspectos de balneabilidade da bacia (FEAM, 1994). 

De acordo com a FEAM (1994), no processo de avaliação da condição de qualidade foram adotados os seguintes passos: “definição da rede de monitoramento de qualidade das águas; 

escolha dos parâmetros e limites; realização de monitoramentos”. Para a escolha dos parâmetros de análises e dos limites, o enquadramento dos corpos de água valeu-se da DN COPAM 

010/86, inclusive, para os procedimentos de identificação das classes em que se encontravam os corpos de água, segundo os usos preponderantes. Na identificação dos trechos 

considerados como especiais foi adotado um monitoramento simplificado (FEAM, 1994). 

Os parâmetros considerados no modelo simplificado foram: “temperatura, pH, turbidez, oxigênio dissolvido (OD), demanda bioquímica de oxigênio (DBO), condutividade, cor, coliformes 

fecais, coliformes totais e streptococus”. Para os demais foram utilizados os parâmetros: “temperatura, pH, turbidez, OD, DBO, condutividade, cor, sólidos totais, óleos e graxas, ferro solúvel, 

manganês total e nitrato”. Para as áreas críticas foram definidos os seguintes parâmetros: “cádmio, fenóis, cianeto, amônia, fluoretos, mercúrios, zinco, chumbo, cobre, cromo trivalente e 

cromo hexavalente” (FEAM, 1994). 

Os monitoramentos das águas da bacia para o enquadramento foram feitos até o ano de 1996, sendo sempre duas campanhas, uma para o período de seca, outra para o período chuvoso, 

apesar do enquadramento ter sido aprovado em 1994 (FEAM, 1994). Para avaliar as classes de qualidade, a FEAM desenvolveu um software chamado “AQUACLASSE”, que, segundo o 

Órgão, fornecia a classe de qualidade por parâmetros, por trecho, por campanha e a classificação geral, assumindo a pior condição de qualidade encontrada nas três campanhas. O software 

foi utilizado apenas para avaliar o atendimento das classes, conforme o monitoramento (FEAM, 1994). 

O enquadramento dos corpos de água da bacia do rio Piracicaba desenvolveu-se sobre: levantamentos de campo; estudos de dados secundários dos aspectos físicos, biológicos, 

econômicos e sociais; realizações de monitoramentos de qualidade da água; realizações de audiências públicas e apresentações de vídeos, para esclarecer à sociedade a proposta. 

Medidas emergenciais foram propostas, além de sugestões para que se cumprisse a fase III - Efetivação do Enquadramento (FEAM, 1994). 

Concluída a avaliação dos cursos de água definidos para o enquadramento dos corpos de água da bacia do rio Piracicaba, inclusive, com a identificação dos poluentes e das prováveis 

causas, a FEAM levou o instrumento para aprovação junto ao COPAM que deliberou por aprová-lo, através da DN COPAM 009/94 (FEAM, 1994). De acordo com a FEAM (1994), algumas 

medidas emergenciais e atividades a serem desenvolvidas para a fase de efetivação do enquadramento foram propostas. Dentre as medidas emergenciais, destacam-se: o desenvolvimento 

e implantação de sistema de proteção de mananciais de captação e melhoria da qualidade das águas de abastecimento doméstico de alguns municípios; a sinalização e impedimento dos 

usos das águas em alguns trechos que são usados para contato primário, inclusive de balneabilidade; e o desenvolvimento e implantação do sistema de tratamento de esgoto e destinação 

de lixo urbano, principalmente, para os municípios do pólo siderúrgico (João Monlevade, Itabira, Coronel Fabriciano, Timóteo e Ipatinga). 

Apesar do enquadramento da bacia do rio Piracicaba ter sido tão bem elaborado, ele não chegou a ser implementado por falta de aplicação da maioria dos programas propostos. 
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Quadro 10 - Enquadramentos das Águas em Minas Gerais (continuação).  

Data Rio Informações 

1997 a 

2004 

Bacia 

hidrográfica 

do rio das 

Velhas 

O enquadramento dos corpos de água para a bacia hidrográfica do rio das Velhas realizou-se em dois momentos: o primeiro conduzido pela FEAM, em 1997, e que resultou na Deliberação 

Normativa número 020 de 24/06/97 do COPAM; e o segundo na sua atualização, conduzida pelo IGAM e Comitê de Bacia Hidrográfica do rio das Velhas – CBH Velhas, oriundo da 

elaboração do Plano Diretor de Recursos Hídricos, concluída em 2004; porém se manteve a Deliberação de Enquadramento, alterando apenas os trechos atualizados. Em ambas as 

propostas, o arcabouço legal utilizado para classificação dos corpos de água foi a DN COPAM 10/86, que ordenava e classificava a qualidade das águas em cinco classes de usos, sendo a 

de melhor qualidade a especial e as subsequentes, variando da classe um a quatro. No enquadramento da bacia hidrográfica do rio das Velhas feito pela FEAM (1997), realizou-se apenas a 

etapa de diagnóstico e de consultas públicas. O diagnóstico buscou levantar: os aspectos regionais, como os físicos, econômicos, sociais e antrópicos da Bacia; a identificação dos usos 

preponderantes das águas e a sua hierarquização; a delimitação dos trechos pelos usos; avaliações da qualidade das águas por monitoramento e verificação de potabilidade. Essas 

avaliações tiveram por finalidade conhecer as condições de qualidade em que as águas da bacia do rio das Velhas se encontravam, bem como, em mensurar condições técnicas para se 

atingir o enquadramento proposto. As audiências públicas realizaram-se em quase todos os municípios da bacia e contaram com a participação de diversos segmentos da sociedade, nos 

quais as sugestões consideradas válidas foram incorporadas à proposta. Por fim, a aprovação do enquadramento da Bacia do Rio das Velhas ocorreu através da aprovação da Câmara de 

Recursos Hídricos – COPAM e posterior, em Plenário do COPAM, em 27 de junho de 1997. O enquadramento da bacia do rio das Velhas foi revisto e atualizado pelo Plano Diretor de 

Recursos Hídricos da Bacia, aprovado em 2004. Segundo CAMARGOS (2005), o Comitê de Bacia Hidrográfica do Rio das Velhas – CBH Velhas propôs a alteração do enquadramento de 

alguns trechos, somente dos cursos de água dentro da região metropolitana de Belo Horizonte. A alteração foi aprovada, juntamente com o Plano Diretor de Recursos Hídricos da Bacia. 

Para a atualização do enquadramento das águas da bacia do rio das Velhas foram utilizados dados secundários. Os dados são oriundos do Programa de Saneamento Ambiental das bacias 

dos Ribeirões Arruda e Onça na Região Metropolitana de Belo Horizonte – PROSAN. Para a execução deste trabalho o IGAM/CBH Velhas contratou a empresa COBRAPE para que 

avaliasse a viabilidade técnica de alterar o enquadramento da RMBH e a exequibilidade de se atingir o enquadramento proposto para toda a Bacia. 

S/D 

Bacia 

hidrográfica 

do rio 

Paracatu 

Para elaboração do enquadramento da bacia do Paracatu, o IGAM adotou a recomendação proposta pelo Ministério de Meio Ambiente (MMA) estabelecida pelos “Procedimentos Técnicos 

para Enquadramento de Corpos d’água” de 2000; bem como as recomendações da Agência Nacional de Águas (ANA), que incluíam a necessidade dos enquadramentos serem elaborados 

juntamente com os Planos de Bacias (IGAM, 2006). Segundo o IGAM (2006), a adoção das recomendações propostas pelo MMA e ANA visava agilizar os processos para efetivação dos 

dois instrumentos, assim como permitiria “compatibilizar os usos múltiplos dos recursos hídricos superficiais, de acordo com a qualidade ambiental pretendida para os mesmos, com o 

desenvolvimento econômico, auxiliando no planejamento ambiental de bacias hidrográficas e no uso sustentável dos recursos naturais”. Os fundamentos legais utilizados para a elaboração 

do enquadramento foram: a Resolução CNRH 12/2000, que na época estabelecia os procedimentos técnicos para o enquadramento dos corpos de água; a Resolução CONAMA 357/2005 

que dispõe sobre a classificação e diretrizes ambientais para enquadramento das águas superficiais e que estabelece condições de lançamentos de efluentes; e o manual de procedimentos 

Técnicos para Enquadramento de Corpos d’água, elaborado pelo MMA. Das orientações propostas pela Resolução CNRH 12/2000 foram acatados para o enquadramento da bacia do rio 

Paracatu: levantamento das legislações e proposta de enquadramentos existentes; diagnóstico dos usos preponderantes atuais; identificação dos corpos de água em Unidades de 

Conservação; diagnóstico da qualidade atual dos recursos hídricos; e identificação das fontes de poluição (IGAM, 2006). O IGAM estabeleceu, ainda, como critério para os enquadramentos 

dos corpos de água da bacia do rio Paracatu, uma priorização dos corpos de água e a realização de oficinas para esclarecer a sociedade dos objetivos do enquadramento e para definição 

das propostas. No prognóstico foi calculado a evolução da distribuição das populações e das atividades econômicas e seus impactos sobre os recursos hídricos. As projeções de curtos, 

médios e longos prazos não foram realizadas, pois, segundo o IGAM (2006), envolviam uma complexa análise, sendo possível executá-las somente com a implantação das medidas 

prioritárias. O enquadramento cumpriu as etapas de consultas públicas e também apresentou propostas de medidas para implantação deste instrumento. Segundo o IGAM (2006), a 

proposta de enquadramento para a bacia do rio Paracatu, adotou os seguintes parâmetros de qualidade de água: oxigênio dissolvido (OD), coliformes fecais, fosfato e metais pesados, e 

também os parâmetros sugeridos pela Agência Nacional de Águas (ANA), adotados para a Bacia do Rio São Francisco, que são: DBO e turbidez. 
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Quadro 10 - Enquadramentos das Águas em Minas Gerais (continuação).  

Data Rio Informações 

1998 a 

2006 

Bacia 

hidrográfica 

do rio Pará 

O enquadramento dos corpos de água superficial da bacia do rio Pará teve dois momentos distintos. O primeiro ocorreu em 1998, quando a FEAM aprovou o enquadramento através das 

Deliberações Normativas COPAM 028 e 031. O segundo momento iniciou-se em 2006, quando a Associação de Usuários da bacia do rio Pará obteve recursos financeiros junto à 

Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e Parnaíba - CODEVASF e contratou uma empresa para a elaboração do Plano Diretor de Recursos Hídricos (PDRH); e 

também para elaboração de uma proposta de re-enquadramento dos corpos de água da bacia. 

A seleção pela FEAM da bacia do rio Pará deu-se conforme critérios já apresentados e estabelecidos pelo COPAM, nos quais se inclui a bacia entre as prioritárias a terem os seus corpos de 

água superficiais enquadrados. Como nos enquadramentos anteriores feitos pela FEAM, a metodologia estabelecia três etapas, mas sendo apenas a etapa 1 (fase normativa: qualificação 

das águas com base nos usos preponderantes; de estabelecimento do nível de qualidade a ser alcançado e/ou mantido no segmento de corpo de água ao longo do tempo) realizada. 

O re-enquadramento foi elaborado pela Empresa TESE Tecnologia em Sistemas Espaciais, que contratada pela Associação de Usuários de água do rio Pará, pautou-se num anseio da 

entidade em reavaliar o enquadramento e corrigir algumas deficiências existentes no instrumento aprovado pelo COPAM. Nesta proposta buscou-se, também, readequar o instrumento à 

legislação vigente, para isso adotando-se os procedimentos metodológicos atuais à época e definidos pela Resolução CNRH 012/2000; e para classificação dos usos e parâmetros de 

qualidade das águas utilizou-se a Resolução CONAMA 357/2005. 

No diagnóstico foram cumpridos todos os estudos definidos para caracterização da Bacia, conforme estabelecido pela Resolução CNRH 012/2000. Para a identificação das fontes de 

poluição foi utilizado o cadastro de usuários elaborado pela Associação de Usuários do rio Pará. Os maiores causadores de poluição identificados foram os lançamentos de esgotos 

sanitários e industriais. O prognóstico contou com o cumprimento da maior parte dos estudos definidos pela Resolução CNRH 12/2000. Foram realizados estudos: da evolução da 

distribuição das populações e das atividades econômicas; evolução do uso e ocupação do solo; evolução das disponibilidades e da demanda de água; evolução das cargas poluidoras dos 

setores urbano, industrial, agropecuário e de outras fontes causadoras de degradação ambiental dos recursos hídricos; evolução das condições de quantidade e qualidade dos corpos 

hídricos, consubstanciada em estudos de simulações (CNRH, 2000). 

O re-enquadramento da bacia do rio Pará contou ainda com a elaboração de projeções, com cenários estratégicos de 3, 6 e 10 anos, propondo uma redução na concentração de DBO de 20, 

50 e 70% respectivamente. Esta proposta foi aprovada pelo Comitê da Bacia Hidrográfica do rio Pará. 

O que se observou na proposta de re-enquadramento da bacia do rio Pará, é que apenas as etapas de diagnóstico e prognóstico foram cumpridas; e que por não confiabilidade dos dados da 

Associação de Usuários da Bacia do rio Pará, segundo a executora do projeto, foram suficientes para apenas sugerir que se faça a atualização dos dados, respeitando critérios para uma 

base confiável. 

A proposta de enquadramento constante no Plano Diretor de Recursos Hídricos foi gerada apenas pela avaliação dos usuários da bacia e pela escolha da classe segundo os usos 

preponderantes. Ou seja, para esta proposta de re-enquadramento não foi apresentada nenhuma cenarização, nem plano de metas e nem Plano para efetivação, o que caracteriza a 

proposta como incompleta, mesmo quando comparada a Resolução CNRH 12/2000, que é anterior à Resolução CNRH 091/2008. 

Essas características fizeram com a proposta de re-enquadramento elaborado pela executora do projeto, não fosse aprovado pelo CERH-MG, apesar de referendado pelo Comitê de Bacia 

Hidrográfica do rio Pará. 

Fonte: Adaptado de Mundim et al.(2011).
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Andrade (2011) apresenta uma visão do enquadramento dos corpos de água no 

estado da Bahia. Segundo o referido autor, a evolução do enquadramento no Estado 

pode ser resumida da seguinte forma: 

a) a Lei n.º 6.855, de 12 de maio de 1995, que cria a Política, o Gerenciamento e 

o Plano Estadual de Recursos Hídricos, não se considerava o enquadramento 

dos cursos d’água em classes de uso como um dos instrumentos da política 

estadual de recursos hídricos, ainda que o enquadramento fosse utilizado no 

cálculo para determinação da cobrança pelo uso da água;  

b) a Lei n.º 8.194, de 21 de janeiro de 2002, preconizava que ao Conselho 

Estadual de Recursos Hídricos (CONERH), dentre outras competências, caberia 

aprovar o enquadramento dos corpos de água do domínio estadual, com base 

nos usos preponderantes;  

c) a Lei n.º 10.432, de 20 de dezembro de 2006, estabeleceu que um dos 

instrumentos da Política Estadual de Recursos Hídricos é o enquadramento dos 

corpos de água em classes, segundo seus usos preponderantes. Adicionalmente 

definiu que o enquadramento será feito de forma a: I) estabelecer os níveis de 

qualidade a serem mantidos ou alcançados em compatibilidade com os usos 

mais exigentes a que as águas forem destinadas; II) ser exeqüível frente à 

capacidade de mobilização de recursos financeiros; III) reduzir os níveis de 

poluição das águas através de ações preventivas permanentes. Por fim, o 

referido instrumento legal definiu que o CONERH estabelecerá o enquadramento 

dos corpos d’água, com base na legislação ambiental pertinente, mediante 

proposta dos Comitês de Bacias Hidrográficas e ouvido o Conselho Estadual de 

Meio Ambiente (CEPRAM).  

Na Bahia já foram enquadrados corpos de água em bacias nas Regiões de 

Planejamento e Gestão das Águas do Leste e do Recôncavo Norte e Inhambupe, no 

período compreendido entre os anos 1997 e 1998, ainda sob a égide da revogada 

Resolução CONAMA n.º 20/1986. Segundo Andrade (2011), este enquadramento foi 

realizado sem contar com a participação popular ampla e efetiva, o que justificaria a 

readequação do enquadramento dos corpos de água à legislação de recursos 

hídricos mais atual. 
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Andrade (2011), ainda afirma que dentre marcos legais mais recentes no Estado da 

Bahia, merecem destaque:  

a) a Lei n.º 11.050, de 06 de junho de 2008, que alterou a denominação, a 

finalidade, e a estrutura organizacional da Secretaria de Meio Ambiente e 

Recursos Hídricos – SEMARH, que atribui ao Instituto de Gestão das Águas e 

Clima (INGÁ), dentre outras competências, a tarefa de acompanhar a 

implementação das metas progressivas e obrigatórias de enquadramento de 

corpo d’água em classes segundo seus usos preponderantes;  

b) a Lei n.º 11.612, de 08 de outubro de 2009, que estabelece que o CONERH 

aprovará o enquadramento dos corpos d’água em classes, segundo seus usos 

preponderantes, com base na legislação ambiental pertinente, mediante proposta 

dos Comitês de Bacia Hidrográfica, observado-se que o enquadramento dos 

corpos d’água em classes, segundo seus usos preponderantes, seja procedido 

mediante manifestação prévia do CEPRAM e articulação entre as entidades 

gestoras de recursos hídricos e de meio ambiente.  

Até recentemente cabia ao INGÁ, na ausência de Agência de Bacia, propor aos 

Comitês de Bacia Hidrográfica alternativas de enquadramento dos corpos de água 

nas classes de uso, ficando para o respectivo comitê selecionar uma alternativa de 

enquadramento que seria submetida ao CONERH para aprovação (ANDRADE, 

2011). 

Esta estrutura de articulação foi recentemente alterada, visto que a Lei n.º. 12.212, 

de 04 de maio de 2011, criou o Instituto do Meio Ambiente e Recursos Hídricos 

(INEMA), uma autarquia vinculada à Secretaria do Meio Ambiente (SEMA), sendo 

extintos o INGÁ e o Instituto do Meio Ambiente (IMA). Ao INEMA, ficou a 

competência de promover a gestão das águas superficiais e subterrâneas de 

domínio do Estado, executar as ações e programas relacionados à Política Estadual 

de Meio Ambiente e de Proteção à Biodiversidade, da Política Estadual de Recursos 

Hídricos, da Política Estadual sobre Mudança do Clima e da Política Estadual de 

Educação Ambiental e coordenar, executar, acompanhar, monitorar e avaliar a 

qualidade ambiental e de recursos hídricos (ANDRADE, 2011). 
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3.5 METODOLOGIAS UTILIZADAS PARA SUPORTE AO 

ENQUADRAMENTO DE CORPOS D’ÁGUA  

 

Diferentes trabalhos buscaram estabelecer metodologias que ofereçam suporte ao 

enquadramento de corpos d’água.  

O trabalho realizado por Silva e Ribeiro (2006) empregou metodologia estabelecida 

a partir das etapas de a) análise da condição de poluição hídrica numa bacia por 

meio da estimativa da carga poluidora lançada, b) a simulação de cenários de 

melhoria da qualidade dos efluentes a serem lançados, c) a definição da carga de 

DBO que o rio teria capacidade de assimilar para atender às condições de qualidade 

associadas aos rios classes 1, 2 e 3, d) o levantamento dos custos necessários para 

modificar a qualidade atual do rio para a qualidade desejada, e) a elaboração da 

curva de custo marginal de longo prazo e f) o estabelecimento do sistema de 

cobrança pelo lançamento de efluentes com base na curva de custo marginal. A 

referida metodologia foi aplicada à bacia hidrográfica do rio Pirapama, curso d’água 

de domínio do estado de Pernambuco. 

Com o desenvolvimento da metodologia proposta, Silva e Ribeiro (2006) concluíram 

que, de acordo com o custo marginal de longo prazo para tratamento da carga de 

DBO, é recomendável que o trecho do rio à montante da barragem Pirapama 

permaneça na Classe 2. Torná-lo Classe 1 implicaria melhoria da qualidade da água 

que demandaria custo bastante elevado. O re-enquadramento do trecho do rio para 

a Classe 1 só se justificaria caso fossem instaladas novas atividades econômicas 

que necessitassem de água de melhor qualidade, uma vez que as atividades 

econômicas presentes na área (agroindústrias) não de água com elevados requisitos 

qualidade. Isso implicaria em um custo marginal aproximadamente 4 vezes maior 

(1.313,04 US$/ton) do que aquele previsto para alcançar a Classe 2 (330,15 

U$S/ton). Não é interessante o re-enquadramento do rio para a Classe 3, na qual o 

custo de remoção da carga poluidora é menor (210,32 US$/ton), porque haverá uma 

restrição de uso.  

Outra metodologia que tem por objetivo oferecer suporte ao enquadramento de 

corpos d’água é a análise probabilística de ocorrência de incompatibilidades entre a 
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qualidade da água e o enquadramento legal dos sistemas aquáticos brasileiros, 

conforme proposto por Cunha e Calijuri (2010). 

Buscando avaliar as alternativas de enquadramento para o rio Pariquera-Açu (SP), 

Cunha e Calijuri (2010) conduziram o monitoramento da qualidade da água do 

referido curso d’água ao longo do ano de 2007, acompanhando a variação espacial 

e temporal dos parâmetros oxigênio dissolvido (OD), turbidez, fósforo total, 

nitrogênio amoniacal, nitrito, nitrato e clorofila-a. A partir dos resultados obtidos, foi 

efetuado o cálculo das probabilidades de ocorrência de incompatilidade entre as 

concentrações observadas no rio e os respectivos limites, superiores ou inferiores, 

descritos na Resolução CONAMA n.º 357/2005 para ambientes aquáticos de Classe 

2. 

Segundo Cunha e Calijuri (2010), por representarem um nível interessante de 

condensação de informações, as curvas probabilísticas podem orientar o poder 

público no processo decisório, facilitar o gerenciamento integrado da água em uma 

bacia hidrográfica e, ainda, favorecer a divulgação dos resultados para a sociedade. 

A utilização das curvas de probabilidade, portanto, pode ter impacto positivo 

significativo no gerenciamento dos recursos hídricos. 

Brites et al. (2011), ao estudar a bacia hidrográfica do Alto Iguaçu, região 

metropolitana de Curitiba no estado do Paraná, apresentaram duas metodologia 

amparadas em curvas de permanência de qualidade, formuladas com base nos 

dados de monitoramento da bacia hidrográfica. As metodologias empregadas 

permitiram diferentes alternativas para a análise da qualidade da água da bacia 

estudada e, com isso, o estabelecimento de informações complementares ao 

processo de gestão. Com a realização do estudo, foi possível analisar que a curva 

de permanência da qualidade de água formulada com base na frequência dos dados 

de monitoramento apresenta uma visão geral da bacia, sem considerar processos 

que possam interferir nos resultados da qualidade. Já a curva de permanência de 

qualidade atrelada aos dados de vazão (metodologia validada por Brites (2010)), 

apresenta a qualidade da bacia em função das variações de vazão. Uma das 

conclusões do estudo foi que esta última abordagem, que integra qualidade e 

quantidade hídrica, apresenta-se com relevante ao processo de gestão, podendo 

indicar tendências das cargas poluidoras na bacia.  
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Binotto (2012), também realizou um trabalho a partir da utilização das curvas de 

probabilidade de ocorrência das variáveis de qualidade da água. Além do emprego 

das curvas, o autor empregou o modelo de Streeter-Phelps para avaliar a 

capacidade de autodepuração do arroio Jacutinga, pequeno curso d’água do estado 

do Rio Grande do Sul. O estudo realizado teve como objetivo sugerir a proposta de 

enquadramento dos corpos de água para a bacia hidrográfica do arroio, baseada 

nos usos da água e na situação atual da qualidade da água.  

Para avaliar a qualidade da água na bacia hidrográfica do arroio Jacutinga foram 

utilizados 8 pontos de amostragens de qualidade da água e de medição de vazões. 

No período de janeiro de 2009 a fevereiro de 2011 foram realizadas 6 (seis) 

campanhas de monitoramento, nas quais foram analisados parâmetros físicos, 

químicos e biológicos da água e cujas concentrações foram confrontadas com os 

padrões de qualidade estabelecidos pela Resolução CONAMA n.º 357/2005. 

Os resultados alcançados permitiram avaliar as probabilidades de atendimento dos 

padrões das diferentes classes de qualidade, além de conduzir a uma visão geral da 

qualidade da água na bacia hidrográfica do arroio Jacutinga por meio da utilização 

conjunta dos pontos de amostragens e das variáveis de qualidade da água mais 

críticas.  

Já Garcia et al. (2012) apresentou estudo no qual foram empregadas curvas de 

permanência de qualidade de água como ferramenta para enquadramento de corpos 

d’água. Esse trabalho foi desenvolvido para os rios das bacias do Alto Iguaçu e Alto 

Ribeira, na Região Metropolitana de Curitiba, estado do Paraná. No trabalho foram 

avaliados diferentes cenários de enquadramento sob a ótica do setor de 

saneamento básico, considerando os usos preponderantes das bacias. Este estudo 

teve como objetivo adicional a avaliação do impacto econômico dos diferentes 

cenários de enquadramento com intuito de subsidiar o planejamento e oferecer 

suporte à decisão do uso dos recursos hídricos nas bacias consideradas. 

Os dados utilizados no estudo foram estimados segundo as projeções populacionais 

e de configuração do sistema de esgotamento sanitário previstos para os anos de 

2010 e 2020. A análise foi feita com base nas curvas de permanência das classes 
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de enquadramento para diferentes valores de vazão de referência: 80% da vazão de 

permanência de 95% no tempo e 100% da vazão de permanência de 70% no tempo. 

Com o desenvolvimento da metodologia proposta foi possível realizar uma 

estimativa das cargas totais remanescentes nas sub-bacias, determinar a 

disponibilidade hídrica superficial, analisar o cenário de enquadramento (final e 

intermediário), além de discutir resultados como a estimativa dos custos financeiros 

dos cenários de enquadramento. 

Santos et al. (2012), por sua vez, realizaram estudo que teve por objetivo oferecer 

subsídios ao enquadramento dos cursos de água da bacia hidrográfica do rio 

Itapemirim. Foram avaliados cenários de enquadramento para a bacia hidrográfica 

do rio Itapemirim considerando o setor de esgotamento sanitário como única fonte 

de cargas poluidoras. A bacia hidrográfica do rio Itapemirim foi dividida em nove sub-

bacias, para as quais a disponibilidade hídrica foi definida por meio de curvas de 

permanência regionalizadas. A partir das referidas curvas foram produzidas curvas 

de permanência de qualidade, correspondentes às máximas cargas de DBO5,20 

associadas às Classes de enquadramento 1, 2 e 3.  

A sobreposição das curvas de permanência de qualidade e de cargas 

remanescentes totais correspondentes aos diferentes cenários propiciou a 

apropriação do percentual de tempo em que cada sub-bacia apresentaria qualidade 

compatível com a estabelecida para cada classe de enquadramento. Os resultados 

permitiram associar diferentes possíveis cenários de enquadramento dos cursos 

d’água da bacia do rio Itapemirim com diferentes níveis de cobertura de tratamento 

de esgoto, além de sugerirem que a metodologia considerada para a condução do 

presente trabalho pode ser utilizada para subsidiar decisões acerca do 

enquadramento de cursos d’água superficiais. 
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4 ÁREA DE ESTUDO 

 

Para a condução do presente estudo foram selecionados cursos d’água 

sistematicamente monitorados pelo Instituto Estadual de Meio Ambiente e Recursos 

Hídricos (IEMA). 

Para a construção das curvas de probabilidade de qualidade de água associadas a 

um determinado curso d’água, os pontos de monitoramento da qualidade de água 

disponíveis no curso d’água deveriam atender aos seguintes requisitos: 

 Estar em funcionamento por um período de, no mínimo, 10 (dez) anos; 

 Dispor, em média, de quatro campanhas de monitoramento em cada ano. 

Em função dos requisitos estabelecidos, constituíram objeto de estudo cursos 

d’água das bacias hidrográficas dos rios Jucu, Santa Maria da Vitória, Reis Magos e 

rios da porção capixaba da bacia hidrográfica do rio Doce. Nas seções 

subsequentes, os referidos sistemas hídricos serão sumariamente caracterizados. 

 

4.1 BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO DOCE 

 

A bacia hidrográfica do rio Doce apresenta uma significativa extensão territorial, 

(aproximadamente 83.400 km²) dos quais 86% pertencem ao Estado de Minas 

Gerais e o restante ao Estado do Espírito Santo. Abrange, total ou parcialmente, 

áreas de 228 municípios, sendo 202 em Minas Gerais e 26 no Espírito Santo e 

possui uma população total da ordem de 3,1 milhões de habitantes (CBH-DOCE, 

2012). 

O rio Doce, com uma extensão de 853 km, tem como formadores os rios Piranga e 

Carmo, cujas nascentes estão situadas nas encostas das serras da Mantiqueira e 

Espinhaço, onde as altitudes atingem cerca de 1.200 m. Seus principais afluentes 

são: pela margem esquerda os rios Piracicaba, Santo Antônio e Suaçuí Grande, em 

Minas Gerais, Pancas e São José, no Espírito Santo; pela margem direita os rios 
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Casca, Matipó, Caratinga-Cuieté e Manhuaçu, em Minas Gerais, e Guandu, no 

Espírito Santo (CBH-DOCE, 2012). 

A bacia hidrográfica do rio Doce está situada na região Sudeste, entre os paralelos 

18°45' e 21°15' de latitude sul e os meridianos 39°55' e 43°45' de longitude oeste. 

Limita-se ao sul com a bacia hidrográfica do rio Paraíba do Sul, a oeste com a bacia 

do rio São Francisco, e, em pequena extensão, com a do rio Grande. Ao norte, 

limita-se com a bacia dos rios Jequitinhonha e Mucuri e a noroeste com a bacia do 

rio São Mateus (CBH-DOCE, 2012). 

As localizações dos pontos de monitoramento da qualidade de água, instalados na 

bacia hidrográfica do Rio Doce que foram selecionados para a condição do presente 

trabalho são descritos no Quadro 11 e espacializados na Figura 2. A Figura 3, por 

sua vez, apresenta o mapa de uso e ocupação do solo da porção capixaba da bacia 

do Rio Doce. 

Quadro 11 - Localização dos pontos de monitoramento da qualidade da água da 

porção Capixaba da bacia do Rio Doce. 

Pontos de coleta Localização e coordenadas geográficas (em UTM) 

P1 
Na ponte sobre o rio, na cidade de Baixo Guandu.  

(Latitude 7842027N e Longitude 288649E) 

P2 
Na ponte sobre o rio Guandu próximo a linha férrea.  

(Latitude 7841267N e Longitude 289341E) 

P3 
Em Itapina, próximo ao embarque da balsa.  
(Latitude 7839875N e Longitude 309624E) 

P4 
Na ponte sobre o rio Santa Joana.  

(Latitude 7838801N e Longitude 320318E) 

P5 
Na captação da FRISA em Colatina.  

(Latitude 7839422N e Longitude 0325012E) 

P6 
Na ponte sobre o rio Pancas, próximo ao rio Doce.  

(Latitude 7840952N e Longitude 0225861E) 

P7 
No povoado de Barbados.  

(Latitude 7841213N e Longitude 334205E) 

P8 
Na ponte em Linhares, BR 101.  

(Latitude 7853237N e Longitude 388123E) 

P9 
Na fazenda Câmara, na estrada que vai para Povoação. 

(Latitude 7851127N e Longitude 400531E) 
Fonte: IEMA (2010) 
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Figura 2 - Mapa de localização dos pontos de monitoramento da qualidade da água 
da porção capixaba da bacia hidrográfica do Rio Doce. 
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Figura 3 - Mapa de Uso e Ocupação do Solo da bacia hidrográfica do rio Doce. 
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4.2 BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO JUCU 

 

A bacia hidrográfica do rio Jucu apresenta aproximadamente 2.221 km² de área e 

abrange os municípios de Domingos Martins, Marechal Floriano, Viana, Vila Velha e 

parte dos municípios de Cariacica e Guarapari (CMDM, 2012).  

O rio Jucu apresenta suas nascentes situadas na região serrana do estado, em 

altitudes de até 1.800 m acima do nível médio do mar, com foz localizada no 

balneário da Barra do Jucu, no município de Vila Velha, junto ao Oceano Atlântico. 

Na região serrana o rio Jucu apresenta dois braços: o Braço Sul, mais curto, com 

67,43 km de extensão e o Braço Norte, mais extenso, com 126,56 km. Após a 

confluência de seus braços, o rio Jucu ainda percorre 42,94 km até atingir sua foz, 

totalizando 169,5 km de extensão. Na foz, verificam-se vazões médias da ordem de 

35 m³/s. Entre seus principais afluentes estão os rios Barcelos, Ponte, Melgaço, 

Chapéu, Galo, Fundo, Jacarandá, Calçado e Claro, os quais abastecem, juntamente 

com o rio Jucu, os terrenos da bacia utilizados, principalmente, para os cultivos de 

café, legumes e hortaliças, para o desenvolvimento de atividades ligadas ao turismo, 

para a proteção e conservação dos recursos naturais em unidades de conservação 

e para o desenvolvimento e expansão de aglomerados urbanos (CMDM, 2012).  

As localizações dos pontos de monitoramento da qualidade de água, em 

funcionamento ao longo do rio Jucu, são descritos no Quadro 12 e espacializados na 

Figura 4. Na Figura 5 encontra-se o mapa de uso e ocupação do solo da bacia 

hidrográfica do rio Jucu. 
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Quadro 12 - Localização dos pontos de monitoramento da qualidade da água do rio 

Jucu. 

Pontos de 
coleta 

Localização e coordenadas geográficas (em UTM) 

P1 
Braço Norte, sob a ponte, próxima à cascata do Galo.  

(Latitude 7752648N e Longitude 327021E) 

P2 
Braço Sul, na saída de Marechal Floriano sob a ponte da BR 262.  

(Latitude 7742071N e Longitude 324520E) 

P3 
Braço Sul, sob a ponte de estrutura metálica em Marechal Floriano. 

(Latitude 7742551N e Longitude 325603E) 

P4 
Braço Sul, ponte sobre o rio próximo à Usina Jucu em Domingos Martins. 

(Latitude 7744465N e Longitude 335392E) 

P5 
Braço Norte, sob a ponte na BR-262.  

(Latitude 7746163N e Longitude 337201E) 

P6 
Calha principal, sob a ponte na BR-101.  

(Latitude 7740027N e Longitude 347799E) 
Fonte: IEMA (2010) 

 

 
Figura 4 - Mapa de localização dos pontos de monitoramento da qualidade da água 
da bacia hidrográfica do rio Jucu. 
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Figura 5 - Mapa de Uso e Ocupação do Solo da bacia hidrográfica do rio Jucu. 
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4.3 BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO REIS MAGOS 

 

Com área de drenagem de aproximadamente 700 km2, é considerada de pequeno 

porte. Os principais afluentes da bacia hidrográfica dos Reis Magos são os rios 

Fundão, Itaquandiba e o Reis Magos. Destaca-se ainda a Lagoa do Largo do Juara, 

tendo como contribuintes os córregos Juara, Independência, Cachoeira Putiri e a 

Lagoa Jaconé. Suas atividades econômicas de destaque são constituídas por 

indústrias e agropecuária, destacando-se as culturas de café, arroz e feijão. 

Integram esta bacia hidrográfica os municípios de Santa Teresa, Santa Leopoldina, 

Fundão, Ibiraçu e Serra (MPES, 2012). 

As localizações dos pontos de monitoramento instalados ao longo do rio Reis Magos 

estão descritas no Quadro 13 e espacializados na Figura 6. A Figura 7, por sua vez, 

apresenta o mapa de uso e ocupação do solo da bacia do rio Reis Magos. 

Quadro 13 - Localização dos pontos de monitoramento da qualidade da água do rio 

Reis Magos. 

Pontos de coleta Localização e coordenadas geográficas (em UTM) 

P1 
A montante da cidade de Santa Teresa, na fazenda 

Cachoeirinha Alta, Km 04.  
(Latitude 7795203N e Longitude 329361E) 

P2 
Na ponte sobre o Rio, a jusante da cidade de Santa Teresa. 

(Latitude 7795180N e Longitude 333875E) 

P3 
A montante da cidade de Fundão.  

(Latitude 7795055N e Longitude 351173E) 

P4 
A jusante da cidade de Fundão.  

(Latitude 7794266N e Longitude 352893E) 
Fonte: IEMA (2010) 
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Figura 6 - Mapa de localização dos pontos de monitoramento da qualidade da água 
da bacia hidrográfica do rio Reis Magos. 
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Figura 7 - Mapa de Uso e Ocupação do Solo da bacia hidrográfica do rio Reis Magos. 
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4.4 BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO SANTA MARIA DA VITÓRIA 

 

Possui área de drenagem de aproximadamente 1.660 km². Os principais cursos 

d’água da bacia hidrográfica do rio Santa Maria da Vitória são os rios Plantaje, 

Possmouser, das Pedras, Jequitibá, Timbuí, da Prata, Mangaraí, e os Córregos dos 

Gonçalves, Lamego, Luxemburgo. Fazem parte desta bacia as usinas hidrelétricas 

Rio Bonito e Suíça, a represa de Duas Bocas e uma barragem de regularização de 

águas da Companhia Espírito Santense de Saneamento (CESAN). A economia 

fundamenta-se nas atividades agrícolas de hortifrutigranjeiros, indústrias, turismo e 

usinas hidrelétricas. Nos limites geográficos da bacia hidrográfica, estão os 

municípios de Santa Maria de Jetibá, Santa Leopoldina, Cariacica, Serra e Vitória 

(MPES, 2012). 

As localizações dos pontos de monitoramento ao longo do Rio Santa Maria da 

Vitória são descritos no Quadro 14 e espacializados na Figura 8. Na Figura 9 

encontra-se o mapa de uso e ocupação do solo da bacia hidrográfica do rio Santa 

Maria da Vitória. 

Quadro 14 - Localização dos pontos de monitoramento da qualidade da água do rio 

Santa Maria da Vitória. 

Pontos de coleta Localização e coordenadas geográficas (em UTM) 

P1 
Na ponte sobre o rio próximo a EMATER. 
(Latitude 7781800N e Longitude 315492E) 

P2 
Na ponte sobre o rio, na entrada de Santa Maria de Jetibá. 

(Latitude 7783358N e Longitude 319088E) 

P3 
200 m acima da Garganta do Funil, em frente à torre de 

transmissão da Escelsa.  
(Latitude 7777189N e Longitude 338995E) 

P4 
Na entrada de Santa Leopoldina.  

(Latitude 7776584N e Longitude 341321E) 

P5 
Na Captação da CESAN.  

(Latitude 7767403N e Longitude 355222E) 
Fonte: IEMA (2010) 
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Figura 8 - Mapa de localização dos pontos de monitoramento da qualidade da água 
da bacia hidrográfica do rio Santa Maria da Vitória. 
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Figura 9 - Mapa de Uso e Ocupação do Solo da bacia hidrográfica do rio Santa Maria da Vitória. 
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5 MATERIAIS E MÉTODOS 

 

5.1 REGISTROS DE QUALIDADE DE ÁGUA 

 

A construção de curvas de incompatibilidade entre condições de qualidade de água 

e padrões ambientais envolve a manipulação de registros de monitoramento da 

qualidade de água. 

Os registros de qualidade de água empregados na condução do presente trabalho, a 

partir dos quais foram construídas curvas de incompatibilidade de qualidade de 

água, foram disponibilizados pelo Laboratório de Análises e Parâmetros Ambientais 

Moacir Carvalheira de Mendonça, laboratório vinculado ao IEMA. 

Os parâmetros de qualidade de água para os quais foram construídas as curvas de 

probabilidade de ocorrência integram o grupo de parâmetros sistematicamente 

monitorados pelo IEMA nos diferentes corpos d’água do estado do Espírito Santo. 

Adicionalmente, considerando-se a perspectiva de discussões associadas ao 

enquadramento de corpos d’água em classes de uso, foram considerados, dentre os 

parâmetros monitorados pelo IEMA, aqueles para os quais existem padrões de 

qualidade estabelecidos por meio da Resolução CONAMA n.º 357/2005. Desta 

forma, foram construídas curvas de probabilidade de ocorrência para os parâmetros 

pH, oxigênio dissolvido (OD), turbidez, sólidos totais, demanda bioquímica de 

oxigênio (DBO), fósforo total e coliformes termotolerantes. 

Os registros de qualidade de água disponibilizados pelo IEMA e referentes às bacias 

hidrográficas dos rios Jucu, Santa Maria da Vitória, Reis Magos e à porção capixaba 

da bacia hidrográfica do rio Doce encontram-se reunidos nos Anexos I a IV. Os 

referidos registros não foram objeto de análise de consistência, limitando-se à 

exclusão de concentrações ou valores (parâmetro pH) notadamente elevados ou 

reduzidos, entendidos como produto de erros grosseiros de registros. 
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5.2 REGISTROS HIDROLÓGICOS 

 

Neste trabalho foram estabelecidas curvas de probabilidade de qualidade de água 

para os períodos seco e úmido do ano hidrológico. Para definição dos períodos seco 

e úmido foram consideradas as séries históricas de totais mensais precipitados em 

estações pluviométricas instaladas e em funcionamento nas bacias hidrográficas dos 

rios Jucu e Santa Maria da Vitória, disponibilizados pela Agência Nacional de Águas 

(ANA). 

As estações pluviométricas consideradas, incluindo-se as suas coordenadas 

geográficas e altitudes, estão reunidas no Quadro 15. 

Quadro 15 - Estações pluviométricas consideradas para avaliação da sazonalidade 

hidrológica.  

Bacia 
Hidrográfica 

Estação 
Coordenadas geográficas Altitude 

(metros) Latitude Longitude 

Rio Jucu 
Fazenda Jucuruaba 20º24'54''S 40º29'07''W 80 

Córrego do Galo  20º19'03''S 40º39'10''W 580 

Rio Santa Maria 
da Vitória 

Santa Leopoldina 20º06'01''S 40º31'40''W 160 

Santa Maria de Jetibá  20º01'42''S 40º44'36''W 710 

Fonte: ANA (2012) 

Os totais mensais precipitados foram referentes ao período compreendido entre os 

anos de 1960 a 2011. Os referidos registros disponíveis na base de dados 

hidrológicos da Agência Nacional de Água (ANA) foram manipulados pelo programa 

HIDRO, programa de domínio público produzido e disponibilizado pela ANA. Foi 

assumido como período seco do ano hidrológico o período de seis meses 

consecutivos com o menor total mensal médio precipitado. O período complementar, 

por sua vez, foi assumido como período úmido.  
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5.3 CURVAS DE PROBABILIDADE 

 

As curvas de probabilidade, a partir das quais foram avaliadas as frequências de 

incompatibilidades entre qualidade da água e os padrões de enquadramento legal, 

foram construídas de acordo com procedimento apresentado por Cunha e Calijuri 

(2010).  

Para a construção das referidas curvas foi empregada à função de distribuição 

acumulada, capaz de descrever a distribuição da probabilidade de uma variável 

aleatória de valor real. Spiegel (1985), Levine et al. (2005) e Soong (1986) 

apresentam e discutem detalhadamente os aspectos conceituais referentes às 

funções de distribuição acumulada de probabilidade.  

A função de distribuição acumulada de probabilidades indica com que frequência 

uma variável aleatória X é menor ou igual ao argumento x. No presente estudo a 

variável aleatória X representa as concentrações dos diferentes parâmetros de 

qualidade de água sistematicamente monitorados pelo IEMA. Os padrões de 

qualidade ambiental estabelecidos pela Resolução CONAMA n.º 357/2005, por sua 

vez, definem os valores do argumento x. O valor da função de distribuição 

acumulada [F(x)], para cada número real x, é dado de acordo com a equação (1). 

)xX(P)x(F                                                                                                                (1) 

A probabilidade de interesse nesta pesquisa refere-se ao valor de F (x) para x igual 

ao padrão de qualidade ambiental. Essa frequência representa, em termos práticos, 

a probabilidade de incompatibilidade da qualidade da água com o enquadramento 

legal. Para o parâmetro OD interessa a frequência de não excedencia. Para o 

parâmetro pH a soma das frequências com que os registros de monitoramento 

apresentaram-se inferiores a 6,0 ou superiores a 9,0 (o padrão ambiental impõe 6,0 

< pH < 9,0 para águas doces classes 1, 2 e 3). Para os demais parâmetros de 

qualidade (DBO, turbidez, sólidos totais, fósforo total e coliformes termotolerantes) 

são relevantes as frequências de excedencia dos padrões de qualidade ambiental. 

Para avaliação das porcentagens de ocorrência de incompatibilidade entre os 

valores observados em campo e os padrões de qualidade ambiental foram 
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considerados, neste trabalho, os padrões estabelecidos para rios de Classe 1, 2 ou 

3. Esta abordagem tem por objetivo oferecer subsídios para a implementação do 

enquadramento dos corpos d’água em estudo, tendo em vista que os corpos d’água 

do Estado do Espírito Santo não passaram pelo processo de enquadramento legal. 

É relevante registrar que segundo a Resolução CONAMA n.º 357/2005, todos os 

corpos d e água doce que não passaram por um processo de enquadramento legal 

são compulsoriamente classificados como classe 2. 

A avaliação da freqüência de atendimento dos padrões de enquadramento legal foi 

conduzida para as seguintes situações: 

 por parâmetro de qualidade de água nos pontos de monitoramento; 

 por parâmetro de qualidade de água, agrupando-se todos os registros de 

qualidade referentes a um curso d’água;  

 por parâmetro de qualidade de água, em função dos períodos seco e 

período úmido do ano hidrológico, agrupando-se todos os registros de 

qualidade referentes a um curso d’água;  

 por parâmetro de qualidade de água, agrupando-se os registros dos 

diferentes pontos de monitoramento e considerando-se o não atendimento 

simultâneo dos padrões de qualidade ambiental para diferentes grupos de 

parâmetros. Neste caso, foram consideradas as frequências de não 

atendimento simultâneo de subconjuntos do grupo de parâmetro de 

qualidade disponíveis, subconjuntos com 2, 3, 4, 5, 6 ou 7 parâmetros. 

Os ciclos biogeoquímicos que se estabeleceu num curso d’água estabelecem 

intrincadas relações entre os diferentes parâmetros de qualidade de água, não 

sendo rigorosamente correta a consideração de independência de ocorrência entre 

os diferentes parâmetros considerados neste estudo. Por outro lado, não é possível 

estimar a probabilidade de ocorrência de uma determinada concentração de um 

parâmetro, dado que se conheça a concentração do outro parâmetro de qualidade 

de água. 

Desta forma, a expressão 2, que estabelece a probabilidade de ocorrência de n 

eventos não mutuamente excludentes (neste estudo, conforme estabelecido pela 
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equação 1, interessam os eventos que representam a excedência ou não 

excedência dos padrões ambientais) foi simplificada (equação 3) assumindo-se a 

hipótese de independência estatística na ocorrência de diferentes parâmetros de 

qualidade de água. 
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Foram realizadas, por possível classe de enquadramento, 56 combinações 

produzindo-se um total de 168 combinações, de parâmetros de qualidade de água 

conforme indicado no Quadro 16. 
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Quadro 16 - Combinações dos conjuntos de parâmetros de qualidade de água para 

atendimento simultâneo dos padrões ambientais. 

Número de parâmetros considerados 
2 parâmetros 3 parâmetros 4 parâmetros 5 parâmetros 6 parâmetros 7 parâmetros 

pH . OD pH . OD . Turbidez pH . OD . Turbidez . DBO 
pH . OD . Turbidez . DBO 

. Sólidos Totais pH . OD . Turbidez . DBO 
. Sólidos Totais . Fósforo 

Total 

pH . OD . Turbidez . 
DBO . Sólidos Totais 

. Fósforo Total . 
Coliformes 

pH . Turbidez pH . OD . DBO 
pH . OD . Turbidez . Sólidos 

Totais 
pH . OD . Turbidez . DBO 

. Fósforo Total 

pH . DBO pH . OD . Sólidos Totais 
pH . OD . Turbidez . Fósforo 

Total 
pH . OD . Turbidez . DBO 

. Coliformes pH . OD . Turbidez . DBO 
. Sólidos Totais . 

Coliformes pH . Sólidos Totais pH . OD . Fósforo Total 
pH . OD . Turbidez . 

Coliformes OD . Turbidez . DBO . 
Sólidos Totais . Fósforo 

Total 

 

pH . Fósforo Total pH . OD . Coliformes 
OD . Turbidez . DBO . 

Sólidos Totais OD . Turbidez . DBO . 
Sólidos Totais . Fósforo 

Total . Coliformes 

 

pH . Coliformes OD . Turbidez . DBO 
OD . Turbidez . DBO . 

Fósforo Total OD . Turbidez . DBO . 
Sólidos Totais . 

Coliformes 

 

OD . Turbidez 
OD . Turbidez . Sólidos 

Totais 
OD . Turbidez . DBO . 

Coliformes   

OD . DBO 
OD . Turbidez . Fósforo 

Total Turbidez . DBO . Sólidos 
Totais . Fósforo Total 

Turbidez . DBO . Sólidos 
Totais . Fósforo Total . 

Coliformes 

  

OD . Sólidos Totais 
OD . Turbidez . 

Coliformes   

OD . Fósforo Total 
Turbidez . DBO . Sólidos 

Totais Turbidez . DBO . Sólidos 
Totais . Coliformes 

   

OD . Coliformes 
Turbidez . DBO . Fósforo 

Total    

Turbidez . DBO 
Turbidez . DBO . 

Coliformes DBO . Sólidos Totais . 
Fósforo Total . Coliformes 

   

Turbidez . Sólidos 
Totais 

DBO . Sólidos Totais . 
Fósforo Total    

Turbidez . Fósforo Total 
DBO . Sólidos Totais . 

Coliformes     

Turbidez . Coliformes 
Sólidos Totais . Fósforo 

Total . Coliformes     

DBO . Sólidos Totais 
     

DBO . Fósforo Total 
     

DBO . Coliformes 
     

Sólidos Totais . Fósforo 
Total      

Sólidos Totais . 
Coliformes      

Fósforo Total . 
Coliformes      
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6 RESULTADOS  

 

6.1 ANÁLISE INDIVIDUALIZADA DOS PONTOS DE 

MONITORAMENTO 

 

Ao longo desta seção serão sumariamente apresentados e discutidos os resultados 

associados às bacias dos rios Doce, Reis Magos, Santa Maria da Vitória e Jucu, 

consideradas as curvas de probabilidade referentes aos diferentes parâmetros de 

qualidade de água analisados neste estudo, conforme indicado na seção 5.3. 

Para a avaliação da variação espacial da qualidade da água foram elaboradas 

curvas de incompatibilidade por ponto de amostragem por parâmetro de qualidade 

de água analisado. Os resultados obtidos nesta etapa do trabalho estão reunidos 

nas Tabelas de 1 a 4. A Tabela 5, por sua vez, apresenta a porcentagem máxima de 

incompatibilidade dos registros de monitoramento com os padrões de qualidade 

ambiental, por ponto de monitoramento e por classe de qualidade de água, dando-se 

destaque àquelas situações nas quais não houve incompatibilidade. 

Curvas de probabilidade por parâmetro de qualidade, referente ao primeiro ponto de 

monitoramento de qualidade de água do Rio Jucu, encontram-se representadas 

pelas Figuras de 10 a 16. Curvas similares, referentes a todos os pontos de 

monitoramento dos demais cursos d’água considerados neste estudo, encontrando-

se reunidas nos Anexos V a VIII. 
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Tabela 1- Porcentagem de não atendimento dos padrões de qualidade ambiental por 

ponto de monitoramento e por classe de qualidade de água associada à porção 

capixaba do rio Doce. 

Rio Doce 

Pontos de 
Monitoramento 

Classes pH OD Turbidez DBO 
Sólidos 
Totais 

Fósforo 
Total 

Coliformes 

1º Ponto  

Classe I 5% 0% 40% 30% 0% 54% 68% 

Classe II 5% 0% 25% 10% 0% 45% 22% 

Classe III 5% 0% 25% 0% 0% 27% 9% 

2º Ponto  

Classe I 5% 0% 65% 42% 4% 91% 100% 

Classe II 5% 0% 40% 14% 4% 68% 100% 

Classe III 5% 0% 40% 5% 4% 68% 90% 

3º Ponto  

Classe I 0% 4% 40% 30% 0% 68% 72% 

Classe II 0% 0% 25% 10% 0% 50% 27% 

Classe III 0% 0% 25% 0% 0% 36% 9% 

4º Ponto   

Classe I 5% 4% 25% 30% 0% 72% 50% 

Classe II 5% 0% 20% 10% 0% 36% 32% 

Classe III 5% 0% 20% 0% 0% 36% 18% 

5º Ponto   

Classe I 0% 0% 33% 8% 0% 53% 85% 

Classe II 0% 0% 25% 0% 0% 38% 46% 

Classe III 0% 0% 25% 0% 0% 23% 30% 

6º Ponto   

Classe I 5% 4% 25% 30% 0% 72% 100% 

Classe II 5% 0% 20% 15% 0% 50% 100% 

Classe III 5% 0% 20% 0% 0% 36% 86% 

7º Ponto   

Classe I 5% 4% 40% 23% 0% 68% 100% 

Classe II 5% 0% 25% 9% 0% 54% 100% 

Classe III 5% 0% 25% 0% 0% 45% 100% 

8º Ponto   

Classe I 5% 5% 30% 28% 5% 84% 70% 

Classe II 5% 5% 15% 11% 5% 58% 50% 

Classe III 5% 0% 15% 5% 5% 36% 25% 

9º Ponto   

Classe I 5% 5% 35% 35% 0% 73% 100% 

Classe II 5% 5% 15% 10% 0% 42% 55% 

Classe III 5% 0% 15% 0% 0% 36% 15% 
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Tabela 2 - Porcentagem de não atendimento dos padrões de qualidade ambiental 

por ponto de monitoramento e por classe de qualidade de água associada ao rio 

Reis Magos. 

Rio Reis Magos 

Pontos de 
Monitoramento 

Classes pH OD Turbidez DBO 
Sólidos 
Totais 

Fósforo 
Total 

Coliformes 

1º Ponto  

Classe I 10% 4% 0% 20% 0% 60% 100% 

Classe II 10% 0% 0% 7% 0% 10% 90% 

Classe III 10% 0% 0% 0% 0% 7% 77% 

2º Ponto  

Classe I 7% 90% 4% 83% 4% 100% 93% 

Classe II 7% 75% 4% 59% 4% 90% 90% 

Classe III 7% 62% 4% 10% 4% 83% 87% 

3º Ponto  

Classe I 7% 11% 4% 10% 4% 57% 87% 

Classe II 7% 7% 0% 4% 4% 10% 60% 

Classe III 7% 4% 0% 0% 4% 7% 40% 

4º Ponto   

Classe I 18% 63% 11% 33% 0% 86% 100% 

Classe II 18% 33% 0% 4% 0% 46% 78% 

Classe III 18% 22% 0% 4% 0% 36% 75% 

 
Tabela 3 - Porcentagem de não atendimento dos padrões de qualidade ambiental 

por ponto de monitoramento e por classe de qualidade de água associada ao rio 

Santa Maria da Vitória. 

Rio Santa Maria da Vitória 

Pontos de 
Monitoramento 

Classes pH OD Turbidez DBO 
Sólidos 
Totais 

Fósforo 
Total 

Coliformes 

1º Ponto  

Classe I 12% 4% 40% 20% 4% 64% 100% 

Classe II 12% 0% 8% 8% 4% 32% 72% 

Classe III 12% 0% 8% 4% 4% 8% 36% 

2º Ponto  

Classe I 4% 12% 40% 32% 4% 84% 100% 

Classe II 4% 0% 8% 0% 4% 60% 100% 

Classe III 4% 0% 8% 0% 4% 44% 88% 

3º Ponto  

Classe I 9% 9% 17% 22% 4% 65% 74% 

Classe II 9% 0% 0% 0% 4% 17% 35% 

Classe III 9% 0% 0% 0% 4% 13% 17% 

4º Ponto   

Classe I 0% 8% 12% 12% 0% 60% 100% 

Classe II 0% 0% 0% 8% 0% 20% 88% 

Classe III 0% 0% 0% 0% 0% 16% 76% 

5º Ponto 

Classe I 11% 11% 16% 17% 0% 67% 100% 

Classe II 11% 0% 0% 11% 0% 33% 44% 

Classe III 11% 0% 0% 5% 0% 27% 17% 
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Tabela 4 - Porcentagem de não atendimento dos padrões de qualidade ambiental 

por ponto de monitoramento e por classe de qualidade de água associada ao rio 

Jucu. 

Rio Jucu 

Pontos de 
Monitoramento 

Classes pH OD Turbidez DBO 
Sólidos 
Totais 

Fósforo 
Total 

Coliformes 

1º Ponto  

Classe I 5% 5% 20% 18% 0% 72% 100% 

Classe II 5% 0% 5% 9% 0% 36% 73% 

Classe III 5% 0% 5% 0% 0% 31% 39% 

2º Ponto  

Classe I 5% 0% 25% 23% 4% 63% 100% 

Classe II 5% 0% 10% 14% 4% 41% 91% 

Classe III 5% 0% 10% 4% 4% 36% 69% 

3º Ponto  

Classe I 9% 0% 25% 20% 0% 86% 100% 

Classe II 9% 0% 10% 4% 0% 63% 100% 

Classe III 9% 0% 10% 0% 0% 45% 100% 

4º Ponto   

Classe I 5% 5% 16% 20% 0% 80% 100% 

Classe II 5% 0% 5% 5% 0% 45% 66% 

Classe III 5% 0% 5% 0% 0% 35% 47% 

5º Ponto   

Classe I 18% 0% 15% 27% 0% 72% 78% 

Classe II 18% 0% 5% 4% 0% 41% 43% 

Classe III 18% 0% 5% 0% 0% 36% 26% 

6º Ponto   

Classe I 5% 0% 21% 14% 5% 85% 86% 

Classe II 5% 0% 0% 0% 5% 62% 67% 

Classe III 5% 0% 0% 0% 5% 43% 48% 
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Tabela 5 - Porcentagem de incompatibilidade máxima de não atendimento dos 

padrões de qualidade ambiental por ponto de monitoramento e por classe de 

qualidade de água nos rios Reis Magos, Santa Maria da Vitória, Jucu e porção 

capixaba do rio Doce. 

Incompatibilidade Máxima  

Parâmetro Classes 
Curso D'Água 

Doce Reis Magos 
Santa Maria da 

Vitória 
Jucu 

pH 

I 5% 18% 12% 18% 

II 5% 18% 12% 18% 

III 5% 18% 12% 18% 

OD 

I 5% 90% 12% 5% 

II 5% 75% 0% 0% 

III 0% 62% 0% 0% 

Turbidez 

I 65% 11% 40% 25% 

II 40% 4% 8% 10% 

III 40% 4% 8% 10% 

Sólidos Totais 

I 5% 4% 4% 5% 

II 5% 4% 4% 5% 

III 5% 4% 4% 5% 

DBO 

I 42% 83% 32% 32% 

II 15% 59% 11% 14% 

III 5% 10% 5% 4% 

Fósforo Total 

I 91% 100% 84% 86% 

II 68% 90% 60% 63% 

III 68% 83% 44% 45% 

Coliformes 

I 100% 100% 100% 100% 

II 100% 90% 100% 100% 

III 100% 87% 88% 100% 
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Figura 10 - Curva de probabilidade de excedência de pH para o rio Jucu no 1º ponto 

de monitoramento. 

 

 

Figura 11 - Curva de probabilidade de excedência das concentrações de oxigênio 

dissolvido para o rio Jucu no 1º ponto de monitoramento. 
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Figura 12 - Curva de probabilidade de excedência das concentrações de turbidez 

para o rio Jucu no 1º ponto de monitoramento 

 

 

 

Figura 13 - Curva de probabilidade de excedência das concentrações de sólidos 

totais para o rio Jucu no 1º ponto de monitoramento. 
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Figura 14 - Curva de probabilidade de excedência das concentrações de DBO para 

o rio Jucu no 1º ponto de monitoramento. 

 

 

 

Figura 15 - Curva de probabilidade de excedência das concentrações de Fósforo 

Total para o rio Jucu no 1º ponto de monitoramento. 
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Figura 16 - Curva de probabilidade de excedência das concentrações de coliformes 

termotolerantes para o rio Jucu no 1º ponto de monitoramento. 

 

A partir da inspeção dos resultados reunidos nas Tabelas de 1 a 5, e dos gráficos 

constantes nas Figuras 10 a 16 e de suas similares no Anexo V a VIII, 

apresentaram-se como relevantes as seguintes considerações: 

- Como os padrões de qualidade ambiental se tornam menos rigorosos da classe 1 

para a classe 3, os percentuais de incompatibilidade entre os registros de 

monitoramento e os padrões ambientais são invariavelmente menores na classe 3. 

Como exceção figuram os parâmetros pH e sólidos totais, regulados por um mesmo 

padrão nas diferentes classes de uso. 

- A análise por ponto de monitoramento parte da perspectiva de um eventual 

enquadramento diferenciado ao longo do curso d’água, com classes de uso mais 

restritivas nos extremos de montante dos rios. A analise das informações reunidas 

nas tabelas de 1 a 4 não sugere, para os rios Jucu, Santa Maria da Vitória e Doce, 

relevantes comprometimentos de qualidade de montante para jusante dos cursos 

d’água. À diferentes pontos de monitoramento instalados mais próximos das 

cabeceiras foram associados percentuais de incompatibilidade superiores àqueles 

localizados próximos da foz, independentemente do parâmetro de qualidade ou 

classe de uso considerada. A localização dos pontos de monitoramento (ainda que 
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instalados nos trechos de montante) podem estar sob a influencia de interferências 

naturais ou antrópicas mais severas que os pontos localizados à jusante, o aumento 

da capacidade de diluição (efeito decorrente do aporte de água por tributários de 

significativa vazão) ou os fenômenos que dão forma ao processo de autodepuração 

podem explicar o padrão observado nos corpos d’água analisados. 

- No rio Reis Magos, nos pontos de monitoramento 2 e 4, foram observados 

elevados percentuais de incompatibilidade entre os registros de qualidade de água e 

os padrões ambientais referentes dos parâmetros OD, DBO, fósforo total e 

coliformes termotolerantes, independentemente da classe de uso. Ainda que 

eventualmente assumida uma perspectiva de enquadramento na classe 3, nos 

trechos compreendidos entre os referidos pontos e a foz do curso d’água, deve-se 

observar que os padrões da classe 3 foram superados com frequência entre 22% e 

62% para o OD, 4% e 10% para a DBO, 36% e 83% para o fósforo total e de 75% a 

100% para os coliformes termotolerantes. É relevante registrar que os pontos 2 e 4 

encontram-se num trecho do rio Reis Magos sob influência direta de aglomerados 

urbanos existentes na bacia. 

- O parâmetro pH é regulado por um mesmo padrão de qualidade em todas as 

classes de enquadramento (valores oscilando entre 6 e 9), o que explica uma 

mesma freqüência de não atendimento para todas as classes de uso. Para o 

parâmetro de pH avaliou-se um percentual de incompatibilidade de, no máximo, 18% 

(máximo registrado nos rios Reis Magos e Jucu). Para o rio Reis Magos a 

excedência ao padrão de qualidade é decorrente de valores de pH ácidos. No rio 

Jucu, por sua vez, a incompatibilidade com padrão ambiental esteve associada tanto 

a ácidos (14%), quanto a pH básicos (4%). O pH costuma ser baixo quando há um 

aumento de ácidos orgânicos dissolvidos na água. Geralmente um pH muito ácido 

ou muito alcalino está associado à presença de despejos industriais, mas, também, 

pode refletir o tipo de solo por onde a água escoa. Vale ressaltar que o valor máximo 

de 18% no Rio Reis Magos foi identificado no ponto 4 (tabela 2) que se localiza a 

jusante de núcleo urbano instalado na bacia. 

- Os rios Santa Maria da Vitória e Jucu apresentaram, invariavelmente, 

concentrações de oxigênio dissolvido superiores ao padrão ambiental referente as 

classe 2 e 3. Já no rio Doce apenas o padrão de OD referente à classe 3 foi, 
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permanentemente atendido. Nesses rios, os valores máximos de incompatibilidade 

não superaram 12% (máximo registrado no Rio Santa Maria da Vitória). 

- Considerando-se o grupo de parâmetros de qualidade de água reunido neste 

estudo, os eventuais enquadramentos exigirão que, nos horizontes de planejamento 

estabelecidos por futuros planos de bacia (usualmente horizontes de médio ou longo 

prazo), sejam estabelecidos esforços para uma substancial redução das 

concentrações de fósforo e coliformes termotolerantes nos corpos d’água. As 

frequências máximas de não atendimento do padrão associado ao fósforo total 

variaram de 44% (rio Santa Maria da Vitória, classe 3) e 100% (rio Reis Magos, 

classe 1). Para o parâmetro coliformes termotolerantes, as incompatibilidades 

máximas oscilaram entre 88% (rio Santa Maria da Vitória, classe 3) e 100% (valor 

registrado em todos os cursos d’água e para os padrões de diferentes classes de 

uso). Convém registrar que todas as bacias estudadas apresentam relevantes 

núcleos de atividades agropecuárias, além de vários aglomerados urbanos 

desprovidos de sistemas de tratamento de esgotos sanitários. Os detergentes 

superfosfatados, empregados domesticamente em larga escala, constituem a 

principal fonte de fósforo (15,5% de pentóxido de fósforo) nos esgotos domésticos, 

além da própria matéria fecal, rica em proteínas. As águas drenadas de áreas 

agrícolas também podem provocar a presença de fósforo em águas naturais, em 

decorrência da aplicação intensiva de fertilizante no solo. 

- O parâmetro turbidez apresentou-se relevante quando da eventual perspectiva de 

enquadramento do rio Doce, curso d’água no qual as frequências de 

incompatibilidade oscilaram entre 40% (classe 2 e 3) e 65% (classe 1). 

Adicionalmente, foram registradas significativas incompatibilidades em todos os 

pontos de monitoramento, principalmente quando considerados os padrões da 

classe 1. Nos demais rios, a máxima incompatibilidade variou entre os valores de 

10% (Classe 2 e 3 , para o rio Jucu) e 40% (Classe 1, para o rio Santa Maria da 

Vitória).  

- O parâmetro sólidos totais apresentou baixos percentuais de incompatibilidade, 

invariavelmente inferiores a 5%, independente do curso d’água e da classe de uso.  
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- Os resultados de incompatibilidade máxima, para o parâmetro DBO5,20, assumiram 

para classe 3, valores entre 4% (rio Jucu) e 5% (rios Doce e Santa Maria da Vitória). 

Para classe 2, os resultados variaram entre 11% (rio Santa Maria da Vitória) e 15% 

(rio Doce). A classe 1, por sua vez, apresentou valores de incompatibilidade máxima 

variando entre 32% (rios Jucu e Santa Maria da Viória) e 42% (rio Doce).  

 

 

 

6.2 ANÁLISE AGRUPADA DOS PONTOS DE MONITORAMENTO 

 

Nesta etapa do trabalho foram escolhidos, para análise agrupada dos resultados de 

monitoramento, apenas os rios Jucu e Santa Maria da Vitória. Nestes cursos d’água, 

todos os pontos de monitoramento se encontram na calha do rio principal ou dos 

seus principais braços formadores. No rio Doce a maior extensão do curso d’água 

está localizada em Minas Gerais e, no rio Reis Magos, pontos de monitoramento 

estão localizados em afluentes. A análise agrupada dos pontos de monitoramento, 

parte da proposição da adoção de um enquadramento único para toda extensão do 

rio e permitiu, por parâmetro de monitoramento, a construção das curvas de 

incompatibilidade indicadas pelas Figuras de 17 a 30. As porcentagens de 

incompatibilidade, por classe possível de enquadramento, estão indicadas nas 

Tabelas 6 e 7. 

Tabela 6 - Porcentagem de não atendimento dos padrões de qualidade ambiental no 

rio Jucu. Resultados por classe possível de enquadramento considerando o 

agrupamento dos registros de qualidade de água. 

Rio Jucu 

Pontos de 
Monitoramento 

Classes pH OD Turbidez DBO 
Sólidos 
Totais 

Fósforo 
Total 

Coliformes 

Todos os 
Pontos 

Agrupados 

Classe I 8% 2% 20% 23% 2% 80% 94% 

Classe II 8% 1% 6% 6% 2% 50% 76% 

Classe III 8% 1% 6% 1% 2% 40% 56% 
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Tabela 7 - Porcentagem de não atendimento dos padrões de qualidade ambiental no 

rio Santa Maria da Vitória. Resultados por classe possível de enquadramento 

considerando o agrupamento dos registros de qualidade de água. 

Rio Santa Maria da Vitória 

Pontos de 
Monitoramento 

Classes pH OD Turbidez DBO 
Sólidos 
Totais 

Fósforo 
Total 

Coliformes 

Todos os 
Pontos 

Agrupados 

Classe I 7% 9% 28% 21% 3% 70% 95% 

Classe II 7% 0% 3% 5% 3% 34% 71% 

Classe III 7% 0% 3% 2% 3% 22% 51% 

 

 

 

Figura 17 - Curva de probabilidade de excedência de pH no rio Jucu – Resultados 

obtidos a partir do agrupamento dos registros de qualidade de água. 
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Figura 18 - Curva de probabilidade de excedência do oxigênio dissolvido no rio Jucu 

– Resultados obtidos a partir do agrupamento dos registros de qualidade de água. 

 

 

 

Figura 19 - Curva de probabilidade de excedência da turbidez no rio Jucu – 

Resultados obtidos a partir do agrupamento dos registros de qualidade de água. 
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Figura 20 - Curva de probabilidade de excedência dos sólidos totais no rio Jucu – 

Resultados obtidos a partir do agrupamento dos registros de qualidade de água. 

 

 

 

Figura 21 - Curva de probabilidade de excedência do DBO no rio Jucu – Resultados 

obtidos a partir do agrupamento dos registros de qualidade de água. 
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Figura 22 - Curva de probabilidade de excedência do fósforo total no rio Jucu – 

Resultados obtidos a partir do agrupamento dos registros de qualidade de água. 

 

 

 

Figura 23 - Curva de probabilidade de excedência dos coliformes termotolerantes no 

rio Jucu – Resultados obtidos a partir do agrupamento dos registros de qualidade de 

água. 
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Figura 24 - Curva de probabilidade de excedência de pH no rio Santa Maria da 

Vitória – Resultados obtidos a partir do agrupamento dos registros de qualidade de 

água. 

 

 

 

Figura 25 - Curva de probabilidade de excedência do oxigênio dissolvido no rio 

Santa Maria da Vitória – Resultados obtidos a partir do agrupamento dos registros 

de qualidade de água. 

 



102 
 

 

Figura 26 - Curva de probabilidade de excedência da turbidez no rio Santa Maria da 

Vitória – Resultados obtidos a partir do agrupamento dos registros de qualidade de 

água. 

 

 

 

Figura 27 - Curva de probabilidade de excedência dos sólidos totais no rio Santa 

Maria da Vitória – Resultados obtidos a partir do agrupamento dos registros de 

qualidade de água. 
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Figura 28 - Curva de probabilidade de excedência da DBO no rio Santa Maria da 

Vitória – Resultados obtidos a partir do agrupamento dos registros de qualidade de 

água. 

 

 

 

Figura 29 - Curva de probabilidade de excedência do fósforo total no rio Santa Maria 

da Vitória – Resultados obtidos a partir do agrupamento dos registros de qualidade 

de água. 
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Figura 30 - Curva de probabilidade de excedência dos coliformes termotolerantes no 

rio Santa Maria da Vitória – Resultados obtidos a partir do agrupamento dos 

registros de qualidade de água. 

 

A partir da análise dos resultados reunidos nas Tabelas 6 e 7 e dos gráficos 

constantes nas Figuras 17 a 30, apresentaram-se como relevantes as seguintes 

considerações: 

- A analise agrupada dos pontos de monitoramento atenua, quando da análise de 

frequência, os valores máximos de incompatibilidade entre registros de campo e 

padrões de qualidade ambiental, valores máximos estimados quando da analise 

isolada dos pontos de monitoramento. Deve-se observar, portanto, que a análise 

agrupada refletirá condições médias de incompatibilidade ao longo do curso d’água.  

- Os parâmetros pH, oxigênio dissolvido e sólidos totais apresentaram, 

independentemente da classe de uso, percentuais de incompatibilidade usualmente 

baixos, inferiores a 9%, tanto para o rio Jucu quanto para o rio Santa Maria da 

Vitória, não limitando perspectivas de enquadramento entre as classes 1, 2 ou 3. 

Situação semelhante ocorre para os parâmetros turbidez e DBO, considerados 

eventuais enquadramentos nas classes 2 e 3, uma vez que as máximas 

incompatibilidades ocorreram com frequências máximas de 10%. 
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- Assim como observado quando da analise individualizada dos pontos de 

monitoramento, as concentrações de fósforo total e coliformes termotolerantes 

constituem as maiores limitações à adequação dos padrões de qualidade ambiental. 

A partir das condições de qualidade registradas pelo monitoramento sistemático 

conduzido pelo órgão ambiental e dos padrões de qualidade associados aos 

referidos parâmetros foram estimados percentuais de incompatibilidade que, para 

fósforo total, variaram entre 22% (rio Santa Maria da Vitória, considerando eventual 

enquadramento na classe 3) e 80% (rio Jucu, quando da perspectiva de 

enquadramento na classe 1). Para o parâmetro coliformes termotolerantes os 

percentuais de incompatibilidade se apresentaram superiores a 50% 

independentemente da classe de uso e curso d’água analisado, atingindo 

frequências de até 95%, quando considerado o padrão de qualidade referente a 

classe 1.  

- Quando do agrupamento dos registros de qualidade de água associados aos 

diferentes pontos de monitoramento, foram estimadas freqüências semelhantes de 

não atendimento dos padrões ambientais para os rios Jucu e Santa Maria da Vitória, 

independentemente do parâmetro considerado. 

 

 

 

6.3 ANÁLISE SAZONAL 

 

Com objetivo de se analisar a sazonalidade identificando-se os períodos seco e 

úmido de um ano hidrológico, foram estimados os totais médios mensais 

precipitados para períodos de seis meses consecutivos, considerando-se as series 

históricas de totais mensais precipitados entre os anos de 1960 e 2011. Para a 

avaliação do regime de precipitações na bacia hidrográfica do rio Jucu foram 

considerados os registros das estações pluviométricas de Córrego do Galo e 

Fazenda Jucuruaba. Na bacia hidrográfica do rio Santa Maria da Vitória foram 

considerados os registros de precipitação das estações de Santa Leopoldina e 

Santa Maria de Jetibá.  
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A partir da análise das médias móveis, das séries históricas de totais mensais 

precipitados nas diferentes estações pluviométricas selecionadas, definiu-se como 

período seco do ano hidrológico os meses de maio a outubro e, de forma 

complementar, os meses de novembro a abril como período úmido.  

Definidos os períodos seco e úmido do ano, os dados de monitoramento da 

qualidade da água dos rios Jucu e Santa Maria da Vitória foram reagrupados e, por 

parâmetro de qualidade de água, construídas curvas de probabilidade. Nesta etapa 

do trabalho, os registros de qualidade de água dos diferentes pontos de 

monitoramento foram agrupados, assumindo-se a possibilidade de enquadramento 

único para toda extensão dos referidos cursos d’água. Os resultados obtidos nesta 

etapa do trabalho estão reunidos nas Tabelas 8 a 11. 

A representação gráfica das curvas de probabilidade por parâmetro de qualidade de 

água associados aos períodos seco e úmido, referentes ao rio Jucu encontra-se 

apresentadas por meio das Figuras de 31 a 44. As curvas de probabilidade 

associadas ao rio Santa Maria da Vitória encontram-se no Anexo IX.  

Tabela 8 - Porcentagem de não atendimento dos padrões de qualidade ambiental no 

rio Jucu para o período seco do ano hidrológico. 

Rio Jucu - Período Seco 

Pontos de 
Monitoramento 

Classes pH OD Turbidez DBO 
Sólidos 
Totais 

Fósforo 
Total 

Coliformes 

Todos os 
Pontos 

Agrupados 

Classe I 9% 0% 10% 22% 3% 78% 92% 

Classe II 9% 0% 7% 4% 3% 49% 72% 

Classe III 9% 0% 7% 0% 3% 39% 51% 

 

Tabela 9 - Porcentagem de não atendimento dos padrões de qualidade ambiental no 

rio Jucu para o período úmido do ano hidrológico. 

Rio Jucu - Período Úmido 

Pontos de 
Monitoramento 

Classes pH OD Turbidez DBO 
Sólidos 
Totais 

Fósforo 
Total 

Coliformes 

Todos os 
Pontos 

Agrupados 

Classe I 8% 4% 32% 24% 0% 83% 96% 

Classe II 8% 2% 4% 9% 0% 50% 79% 

Classe III 8% 2% 4% 2% 0% 36% 62% 
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Tabela 10 - Porcentagem de não atendimento dos padrões de qualidade ambiental 

no rio Santa Maria da Vitória para o período seco do ano hidrológico. 

Rio Santa Maria da Vitória - Período Seco 

Pontos de 
Monitoramento 

Classes pH OD Turbidez DBO 
Sólidos 
Totais 

Fósforo 
Total 

Coliformes 

Todos os 
Pontos 

Agrupados 

Classe I 12% 5% 2% 17% 5% 67% 93% 

Classe II 12% 0% 0% 5% 5% 30% 61% 

Classe III 12% 0% 0% 3% 5% 26% 44% 

 

Tabela 11 - Porcentagem de não atendimento dos padrões de qualidade ambiental 

no rio Santa Maria da Vitória para o período úmido do ano hidrológico. 

Rio Santa Maria da Vitória - Período Úmido 

Pontos de 
Monitoramento 

Classes pH OD Turbidez DBO 
Sólidos 
Totais 

Fósforo 
Total 

Coliformes 

Todos os 
Pontos 

Agrupados 

Classe I 2% 12% 55% 25% 0% 73% 95% 

Classe II 2% 0% 7% 5% 0% 37% 80% 

Classe III 2% 0% 7% 0% 0% 18% 57% 

 

 

Figura 31 - Curva de probabilidade de excedência de pH no período seco para o rio 

Jucu – Resultados obtidos a partir do agrupamento dos registros de qualidade de 

água. 
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Figura 32 - Curva de probabilidade de excedência das concentrações de oxigênio 

dissolvido no período seco para o rio Jucu – Resultados obtidos a partir do 

agrupamento dos registros de qualidade de água. 

 

 

Figura 33 - Curva de probabilidade de excedência das concentrações de turbidez no 

período seco para o rio Jucu – Resultados obtidos a partir do agrupamento dos 

registros de qualidade de água. 
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Figura 34 - Curva de probabilidade de excedência das concentrações de sólidos 

totais no período seco para o rio Jucu – Resultados obtidos a partir do agrupamento 

dos registros de qualidade de água. 

 

 

Figura 35 - Curva de probabilidade de excedência das concentrações de DBO no 

período seco para o rio Jucu – Resultados obtidos a partir do agrupamento dos 

registros de qualidade de água. 

 



110 
 

 

Figura 36 - Curva de probabilidade de excedência das concentrações de fósforo total 

no período seco para o rio Jucu – Resultados obtidos a partir do agrupamento dos 

registros de qualidade de água. 

 

 

Figura 37 - Curva de probabilidade de excedência das concentrações de coliformes 

termotolerantes no período seco para o rio Jucu – Resultados obtidos a partir do 

agrupamento dos registros de qualidade de água. 
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Figura 38 - Curva de probabilidade de excedência de pH no período úmido para o rio 

Jucu – Resultados obtidos a partir do agrupamento dos registros de qualidade de 

água. 

 

 

Figura 39 - Curva de probabilidade de excedência das concentrações de oxigênio 

dissolvido no período úmido para o rio Jucu – Resultados obtidos a partir do 

agrupamento dos registros de qualidade de água. 
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Figura 40 - Curva de probabilidade de excedência das concentrações de turbidez no 

período úmido para o rio Jucu – Resultados obtidos a partir do agrupamento dos 

registros de qualidade de água. 

 

 

Figura 41 - Curva de probabilidade de excedência das concentrações de sólidos 

totais no período úmido para o rio Jucu – Resultados obtidos a partir do 

agrupamento dos registros de qualidade de água. 
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Figura 42 - Curva de probabilidade de excedência das concentrações de DBO no 

período úmido para o rio Jucu – Resultados obtidos a partir do agrupamento dos 

registros de qualidade de água. 

 

 

Figura 43 - Curva de probabilidade de excedência das concentrações de fósforo total 

no período úmido para o rio Jucu – Resultados obtidos a partir do agrupamento dos 

registros de qualidade de água. 
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Figura 44 - Curva de probabilidade de excedência das concentrações de coliformes 

termotolerantes no período úmido para o rio Jucu – Resultados obtidos a partir do 

agrupamento dos registros de qualidade de água. 

 

Um dos elementos físicos decorrentes da variabilidade climática é a distribuição 

espacial e temporal das precipitações, um importante fator no controle do ciclo 

hidrológico e uma das variáveis climáticas que maior influencia exerce na qualidade 

do meio ambiente. As quantidades relativas de precipitação (em seu regime sazonal 

ou diário) e as intensidades de chuvas individuais são algumas das características 

que afetam direta ou indiretamente a qualidade dos corpos d’água. A partir da 

avaliação dos resultados presentes nas Tabelas de 8 a 11 e das curvas 

representadas nas Figuras 31 a 44, apresentaram-se como relevantes as seguintes 

considerações: 

- Os rios Jucu e Santa Maria da Vitória possuem comportamento sazonal 

semelhante. Os parâmetros pH, oxigênio dissolvido, sólidos totais e DBO 

apresentaram percentuais de incompatibilidade inferiores a 25%, quando 

considerados os padrões propostos para rios classe 1, independentemente do curso 

d’água analisado. Quando considerados os limites estabelecidos para rios classe 2 e 

3, a máxima frequência de não atendimento foi ligeiramente superior a 10% (12% 

para o pH, no rio Santa Maria da Vitória) independente do período do ano 

hidrológico.  
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- O parâmetro turbidez apresentou frequência de incompatibilidade que variou de 

10% (período seco) para 32% (período úmido) no rio Jucu e de 2% (período seco) 

para 55% (período úmido), para o rio Santa Maria da Vitória, quando avaliada a 

perspectiva de enquadramento na classe 1. Essa variação é decorrente, no período 

úmido, do aumento dos níveis de sólidos em suspensão produzido pela maior 

incidência de chuvas. A erosão das margens dos rios em estações chuvosas é um 

exemplo de fenômeno que resulta em aumento da turbidez das águas, o que 

também pode ocorrer do uso e ocupação inadequados do solo de uma bacia 

hidrográfica. É relevante observar que, excluindo-se a turbidez, não existe variação 

significativa para os percentuais de incompatibilidade entre períodos seco e úmido 

para os demais parâmetros de qualidade de água. Adicionalmente deve-se ressaltar 

que o aumento da incompatibilidade da turbidez só é significativo quando avaliada 

possibilidade de enquadramento na classe 1. 

- Já os parâmetros fósforo total e coliformes termotolerantes apresentam-se como 

limitantes para qualquer discussão sobre possíveis enquadramentos, uma vez que  

os percentuais de incompatibilidade são elevados em relação aos padrões de 

qualquer classe de uso, independente do período no ano hidrológico, em ambos os 

rios. Para eventuais enquadramentos nas classes 1 e 2 os percentuais de 

incompatibilidade variaram de 30% (fósforo total, rio Santa Maria da Vitória) a 96% 

(coliformes termotolerantes, rio Jucu). Valores mais baixos de percentuais de 

incompatibilidade estão associados à possibilidade de enquadramento na classe 3, 

com valores variando de 18% (fósforo total, rio Santa Maria da Vitória) a 62% 

(coliformes termotolerantes, rio Jucu). 

 

 

 

6.4 ANÁLISE DO ATENDIMENTO SIMULTÂNEO DE PADRÕES 

 

Nesta etapa do trabalho os registros de qualidade de água, associados aos 

diferentes pontos de monitoramento dos rios Jucu e Santa Maria da Vitória, foram 

agrupados, repetindo-se procedimento adotado na seção 6.2. 
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A partir das curvas de frequência apresentadas na seção 6.2 foram apropriadas, por 

parâmetro de qualidade de água, os percentuais de incompatibilidade (percentuais 

de não atendimento dos padrões ambientais reunidos nas Tabelas 6 e 7). Na 

sequência, por parâmetro de qualidade, foram obtidos os percentuais de 

atendimento reunidos nas Tabelas 12 e 13.  

Tabela 12 - Porcentagem de atendimento dos padrões de qualidade ambiental no rio 

Jucu. Resultados por classe possível de enquadramento considerando o 

agrupamento dos registros de qualidade de água. 

Rio Jucu 

Pontos de 
Monitoramento 

Classes pH OD Turbidez DBO 
Sólidos 
Totais 

Fósforo 
Total 

Coliformes 

Todos os 
Pontos 

Agrupados 

Classe I 92% 98% 80% 77% 98% 20% 6% 

Classe II 92% 99% 94% 94% 98% 50% 24% 

Classe III 92% 99% 94% 99% 98% 60% 44% 

                                   

Tabela 13 - Porcentagem de atendimento dos padrões de qualidade ambiental no rio 

Santa Maria da Vitória. Resultados por classe possível de enquadramento 

considerando o agrupamento dos registros de qualidade de água. 

Rio Santa Maria da Vitória 

Pontos de 
Monitoramento 

Classes pH OD Turbidez DBO 
Sólidos 
Totais 

Fósforo 
Total 

Coliformes 

Todos os 
Pontos 

Agrupados 

Classe I 93% 91% 72% 79% 97% 30% 5% 

Classe II 93% 100% 97% 95% 97% 66% 29% 

Classe III 93% 100% 97% 98% 97% 78% 49% 

 

O atendimento simultâneo foi estimado considerando-se como independentes as 

ocorrências de diferentes constituintes de qualidade. Os percentuais de atendimento 

simultâneo foram avaliados, por possível classe de enquadramento, assumindo-se 

todas as possíveis combinações de parâmetros de qualidade de água, conforme 

estabelecido no Quadro 16. 

Os resultados referentes à percentagem de atendimento simultâneo dos padrões de 

qualidade ambiental associados à Classe 1, para o rio Jucu, com a combinação de 2 

parâmetros, estão reunidos na Tabela 14. Tabelas semelhantes foram produzidas 

para os demais agrupamentos de parâmetros de qualidade de água e classes de 
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uso, tanto para o rio Jucu quanto para o rio Santa Maria da Vitória, conforme 

resultados reunidos nas tabelas constantes dos Anexos X e XI. 

Tabela 14 - Percentagem de atendimento simultâneo do padrão de qualidade 

ambiental Classe 1 no rio Jucu, a partir da combinação de 2 parâmetros. 

Percentual individual de atendimento dos padrões de qualidade ambiental Percentual de 
atendimento 
simultâneo pH OD Turbidez DBO 

Sólidos 
Totais 

Fósforo 
Total 

Coliformes 

92% 98% - - - - - 90% 

92% - 80% - - - - 74% 

92% - - 77% - - - 71% 

92% - - - 98% - - 90% 

92% - - - - 20% - 18% 

92% - - - - - 6% 6% 

- 98% 80% - - - - 78% 

- 98% - 77% - - - 75% 

- 98% - - 98% - - 96% 

- 98% - - - 20% - 20% 

- 98% - - - - 6% 6% 

- - 80% 77% - - - 62% 

- - 80% - 98% - - 78% 

- - 80% - - 20% - 16% 

- - 80% - - - 6% 5% 

- - - 77% 98% - - 75% 

- - - 77% - 20% - 15% 

- - - 77% - - 6% 5% 

- - - - 98% 20% - 20% 

- - - - 98% - 6% 6% 

- - - - - 20% 6% 1% 

 

As Tabelas 15 a 20 apresentam, por curso d’água, por possível classe de 

enquadramento e por combinação de parâmetros de qualidade, os percentuais 

máximos e mínimos de atendimento simultâneo dos padrões de qualidade 

ambiental. As referidas tabelas apresentam, adicionalmente, as combinações de 

parâmetros que produziram os percentuais máximos e mínimos. 
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Tabela 15 - Percentagem máxima e mínima de atendimento simultâneo do padrão 

de qualidade ambiental para o rio Jucu considerando a possibilidade de 

enquadramento na classe 1. 

Percentuais de atendimento 
Número de parâmetros 

combinados 
Máximo Mínimo 

2 parâmetros 96% pH . sólidos totais 1% fósforo total . coliformes 

3 parâmetros 88% pH . OD . sólidos totais 1% sólidos totais . fósforo total . coliformes 

4 parâmetros 71% 
pH . OD . turbidez . sólidos 

totais 
1% 

DBO . sólidos totais . fósforo total . 
coliformes 

5 parâmetros 54% 
pH . OD . turbidez . DBO . 

sólidos totais 

1% pH . OD . turbidez . DBO . coliformes 

1% 
turbidez . DBO . sólidos totais . fósforo 

total . coliformes 

6 parâmetros 11% 
pH . OD . turbidez . DBO . 
sólidos totais . fósforo total 

1% 
OD . turbidez . DBO . sólidos totais . 

fósforo total . coliformes 

7 parâmetros 1% pH . OD . turbidez . DBO . sólidos totais . fósforo total . coliformes 

 

Tabela 16 - Percentagem máxima e mínima de atendimento simultâneo do padrão 

de qualidade ambiental para o rio Jucu considerando a possibilidade de 

enquadramento na classe 2. 

Percentuais de atendimento 
Número de parâmetros 

combinados 
Máximo Mínimo 

2 parâmetros 97% OD . sólidos totais 12% fósforo total . coliformes 

3 parâmetros 91% 
OD . turbidez . sólidos 

totais 
12% 

sólidos totais . fósforo total . 
coliformes 

4 parâmetros 86% 
OD . turbidez . DBO . 

sólidos totais 
11% 

DBO . sólidos totais . fósforo total . 
coliformes 

5 parâmetros 79% 
pH . OD . turbidez . DBO . 

sólidos totais 

10% pH . OD . turbidez . DBO . coliformes 

10% 
turbidez . DBO . sólidos totais . 

fósforo total . coliformes 

6 parâmetros 39% 
pH . OD . turbidez . DBO . 
sólidos totais . fósforo total 

10% 
OD . turbidez . DBO . sólidos totais . 

fósforo total . coliformes 

7 parâmetros 9% pH . OD . turbidez . DBO . sólidos totais . fósforo total . coliformes 
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Tabela 17 - Percentagem máxima e mínima de atendimento simultâneo do padrão 

de qualidade ambiental para o rio Jucu considerando a possibilidade de 

enquadramento na classe 3. 

Percentuais de atendimento 
Número de parâmetros 

combinados 
Máximo Mínimo 

2 parâmetros 98% OD . DBO 26% fósforo total . coliformes 

3 parâmetros 92% OD . turbidez . DBO 26% 
sólidos totais . fósforo total . 

coliformes 

4 parâmetros 90% 
OD . turbidez . DBO . 

sólidos totais 
26% 

DBO . sólidos totais . fósforo total . 
coliformes 

5 parâmetros 83% 
pH . OD . turbidez . DBO . 

sólidos totais 
22% pH . OD . turbidez . DBO . coliformes 

6 parâmetros 50% 
pH . OD . turbidez . DBO . 
sólidos totais . fósforo total 

24% 
OD . turbidez . DBO . sólidos totais . 

fósforo total . coliformes 

7 parâmetros 22% pH . OD . turbidez . DBO . sólidos totais . fósforo total . coliformes 

 

Tabela 18 - Percentagem máxima e mínima de atendimento simultâneo do padrão 

de qualidade ambiental para o rio Santa Maria da Vitória considerando a 

possibilidade de enquadramento na classe 1. 

Percentuais de atendimento 
Número de parâmetros 

combinados 
Máximo Mínimo 

2 parâmetros 90% pH . sólidos totais 2% fósforo total . coliformes 

3 parâmetros 82% pH . OD . sólidos totais 1% sólidos totais . fósforo total . coliformes 

4 parâmetros 59% 
pH . OD . turbidez . sólidos 

totais 
1% 

DBO . sólidos totais . fósforo total . 
coliformes 

5 parâmetros 47% 
pH . OD . turbidez . DBO . 

sólidos totais 

1% pH . OD . turbidez . DBO . coliformes 

1% 
turbidez . DBO . sólidos totais . fósforo 

total . coliformes 

6 parâmetros 14% 
pH . OD . turbidez . DBO . 
sólidos totais . fósforo total 

1% 
OD . turbidez . DBO . sólidos totais . 

fósforo total . coliformes 

7 parâmetros 1% pH . OD . turbidez . DBO . sólidos totais . fósforo total . coliformes 
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Tabela 19 - Percentagem máxima e mínima de atendimento simultâneo do padrão 

de qualidade ambiental para o rio Santa Maria da Vitória considerando a 

possibilidade de enquadramento na classe 2. 

Percentuais de atendimento 
Número de parâmetros 

combinados 
Máximo Mínimo 

2 parâmetros 
97% OD . Turbidez 

19% fósforo total . coliformes 
97% OD . sólidos totais 

3 parâmetros 94% OD . turbidez . sólidos totais 19% 
sólidos totais . fósforo total . 

coliformes 

4 parâmetros 89% 
OD . turbidez . DBO . sólidos 

totais 
18% 

DBO . sólidos totais . fósforo total . 
coliformes 

5 parâmetros 83% 
pH . OD . turbidez . DBO . 

sólidos totais 
16% 

pH . OD . turbidez . DBO . 
coliformes 

6 parâmetros 55% 
pH . OD . turbidez . DBO . 
sólidos totais . fósforo total 

17% 
OD . turbidez . DBO . sólidos totais . 

fósforo total . coliformes 

7 parâmetros 16% pH . OD . turbidez . DBO . sólidos totais . fósforo total . coliformes 

 

Tabela 20 - Percentagem máxima e mínima de atendimento simultâneo do padrão 

de qualidade ambiental para o rio Santa Maria da Vitória considerando a 

possibilidade de enquadramento na classe 3. 

Percentuais de atendimento 
Número de parâmetros 

combinados 
Máximo Mínimo 

2 parâmetros 98% OD . DBO 38% fósforo total . coliformes 

3 parâmetros 95% OD . turbidez . DBO 37% 
sólidos totais . fósforo total . 

coliformes 

4 parâmetros 92% 
OD . turbidez . DBO . 

sólidos totais 
36% 

DBO . sólidos totais . fósforo total . 
coliformes 

5 parâmetros 86% 
pH . OD . turbidez . DBO . 

sólidos totais 
34% pH . OD . turbidez . DBO . coliformes 

6 parâmetros 67% 
pH . OD . turbidez . DBO . 
sólidos totais . fósforo total 

35% 
OD . turbidez . DBO . sólidos totais . 

fósforo total . coliformes 

7 parâmetros 33% pH . OD . turbidez . DBO . sólidos totais . fósforo total . coliformes 

 

Após a verificação dos resultados presentes nas Tabelas 14 a 20 e dos anexos X e 

XI, apresentaram-se como relevantes as seguintes considerações: 

- O aumento da quantidade de parâmetros combinados produz, invariavelmente, a 

redução do percentual de atendimento simultâneo dos padrões de qualidade 

ambiental. Neste contexto, quando da avaliação das alternativas de enquadramento 

(e das adequações posteriores das condições de qualidade dos cursos d’água), 

ganha relevância a relação entre usos previstos e parâmetros de qualidade que 

reflitam as condições de qualidade associadas aos referidos usos. 
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- As percentagens mínimas de atendimento simultâneo dos padrões ambientais 

envolvem os baixos percentuais associados aos parâmetros coliformes 

termotolerantes e fósforo total, independentemente do curso d’água analisado ou da 

possível classe de enquadramento considerada. Ainda que perspectivas de 

enquadramento para os rios Jucu e Santa Maria da Vitória sejam avaliadas a partir 

de outros constituintes de qualidade de água, as adequações das concentrações de 

fósforo total e coliformes termotolerantes constituirão as maiores tarefas pós-

enquadramento, independentemente da classe de uso selecionada. 

- Quando consideradas as associações referentes aos padrões de qualidade da 

Classe 1, a máxima percentagem de atendimento simultâneo variou entre 96% (rio 

Jucu) e 90% (rio Santa Maria da Vitória), valor obtido quando do atendimento 

simultâneo dos padrões impostos para 2 parâmetros (pH e sólidos totais). A 

percentagem mínima de atendimento simultâneo nos rios Jucu e Santa Maria da 

Vitória foi de 1% independentemente da quantidade de parâmetros considerados. 

- Para os padrões de qualidade da Classe 2, a máxima percentagem de atendimento 

simultâneo foi de 97% tanto para o rio Jucu quanto para o Santa Maria da Vitória, 

valor estabelecido a partir do atendimento simultâneo dos padrões impostos para 2 

parâmetros (OD e sólidos totais). Já a percentagem mínima de atendimento 

simultâneo variou entre 10% (rio Jucu) e 19% (rio Santa Maria da Vitória), valor 

obtido quando do atendimento simultâneo dos padrões atribuídos para três 

diferentes de combinações de parâmetros. 

- A partir de todas as combinações realizadas, quando consideradas as associações 

referentes aos padrões de qualidade da Classe 3, o valor máximo de atendimento 

simultâneo atingiu 98% tanto para o rio Jucu quanto para o Santa Maria da Vitória, 

valor obtido quando do atendimento simultâneo dos padrões impostos para os 

parâmetros OD e DBO. A percentagem mínima de atendimento variou entre 22% (rio 

Jucu, combinação dos parâmetros pH, OD, turbidez, DBO e coliformes) e 38% (rio 

Santa Maria da Vitória, combinação dos parâmetros fósforo total e coliformes). 
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7 CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES  

 

A pesquisa teve como objetivo geral estudar a utilização de curvas de probabilidade 

da qualidade da água de rios do estado do Espírito Santo como subsidio para o 

enquadramento legal dos corpos de água. Para isso, foram reunidas informações 

sobre a qualidade da água de rios do Estado do Espírito Santo junto ao IEMA. Com 

os dados reunidos, foram construídas as curvas de probabilidade de ocorrência 

associadas à diferentes parâmetros físicos, químicos e biológico de qualidade de 

água. As principais conclusões podem ser assim sumarizadas: 

 A análise dos resultados obtidos a partir da construção das curvas de 

incompatibilidade permitiu a observação da variação espacial da 

incompatibilidade das concentrações de parâmetros de qualidade de água em 

relação aos padrões ambientais relativos às diversas classes de 

enquadramento. Observou-se, adicionalmente que os parâmetros fósforo total 

e coliformes termotolerantes apresentaram elevados percentuais de 

incompatibilidade, independentemente da classe de uso ou do curso d’água 

analisado. O rio Reis Magos, além do fósforo total e coliformes termotolerantes, 

também apresentou valores de percentuais elevados de incompatibilidade para 

os parâmetros de OD e DBO. 

 A variação espacial das frequências de incompatibilidade não indicam como 

razoável enquadramentos diferenciados ao longo dos cursos d’água 

estudados, com flexibilização das classes de uso de montante para jusante. 

 A avaliação sazonal feita para os rios Jucu e Santa Maria da Vitória 

demostrou que apenas o parâmetro de turbidez, quando considerado o padrão 

de enquadramento Classe 1, apresentou diferença entre as frequências de 

incompatibilidade observadas para os períodos seco e úmido do ano 

hidrológico. O aumento da frequência de incompatibilidade dos valores de 

turbidez observada para períodos chuvosos demonstra a necessidade de 

ações no sentido de proteção do solo contra a erosão. Para os demais 

parâmetros avaliados neste presente trabalho não foram observadas 
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diferenças significativas nos resultados referentes aos diferentes períodos do 

ano hidrológico. 

 A análise do atendimento simultâneo dos padrões de qualidade ambiental, 

conduzido para os rios Jucu e Santa Maria da Vitória, permitiu estabelecer que 

o conjunto formado pelos parâmetros  pH, OD, turbidez, DBO e sólidos totais 

atende, mais facilmente, os padrões de qualidade associados às classes 1, 2 e 

3. Os parâmetros fósforo total e coliformes termotolerantes, por sua vez,  

integram, invariavelmente, os conjuntos que apresentaram os menores 

percentuais de atendimento simultâneo dos padrões ambientais.  

 

Constituem recomendações do presente trabalho: 

 A avaliação da localização dos pontos de monitoramento da qualidade de 

água, quando da perspectiva da condução de estudos de enquadramento 

amparados em curvas de incompatibilidade de qualidade de água. Pontos 

pertencentes a atual rede de monitoramento, eventualmente instalados com o 

objetivo de avaliar impactos decorrentes de ações antrópicas específicas, 

podem comprometer a avaliação da condição geral da qualidade dos rios; 

 Estudar o emprego de curvas de incompatibilidade associadas a outros 

parâmetros de qualidade água não considerados no escopo deste estudo e que 

sejam mais adequados para avaliação de alterações antrópicas específicas. 
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