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RESUMO 

 

FIGUEIREDO, R. C. B. Pressupostos para um modelo de avaliação de desempenho 

ambiental: aplicação nos reservatórios de abastecimento de água Bita e Utinga. 2010. 

182f. Tese (Doutorado) – Centro de Tecnologia e Geociências, Departamento de Engenharia 

Civil, , Programa de Pós-Graduação em Recursos Hídricos e Tecnologia Ambiental, 

Universidade Federal de Pernambuco, Pernambuco, 2010. 

 

Orientadora: Profª. Dra. Maria do Carmo Martins Sobral 

Co-orientadora: Profª. Dra. Valdinete Lins da Silva 

 

O meio ambiente não existe como uma esfera desvinculada das necessidades humanas, e a 

dimensão do uso dos recursos hídricos pelo homem é vital. O desenvolvimento é o que se 

faz para melhorar a qualidade de vida e que impõe pressões sobre os recursos hídricos, o 

solo, as florestas e demais recursos naturais do planeta Terra. Diante desse conflito de uso, 

é relevante pesquisar instrumentos de suporte à decisão, que possibilitem o 

desenvolvimento, permitindo monitorar e avaliar as pressões antrópicas e suas 

consequências a esse meio ambiente. O objetivo desta pesquisa exploratória é desenvolver 

pressupostos de um modelo para avaliação do desempenho ambiental de recursos hídricos 

(ADARH), com foco nos reservatorios de abastecimento de água, com o propósito da 

melhoria contínua de sua qualidade ambiental. A metodologia da pesquisa foi exploratória, 

cuja revisão bibliográfica apontou como fundamentação teórica para o desenvolvimento do 

novo modelo ADARH, as diretrizes adotadas pela norma internacional NBR ISO 

14031:2004 que dispõe sobre avaliação de desempenho ambiental voltada para 

organizações. Ampliando a abrangência metodológica, o modelo teórico conhecido como 

PICABUE, foi adaptado como opção na identificação dos indicadores ambientais para o 

modelo ADARH. Para a validação dos presupostos do modelo ADARH foram identificados 

os reservatórios Bita e Utinga, que abastecem o Complexo Industrial Portuário Governador 

Eraldo Gueiros, no Porto de Suape, área estratégica para o Estado de Pernambuco. Foram 

realizadas reuniões com os responsaveis pelas atividades dos reservatórios, visitas de 

campo aos reservatórios, e levantamento dos dados informativos sobre os reservatórios. Os 

resultados da pesquisa são os pressupostos para o modelo ADARH para reservatórios de 

abastecimento de água, cuja validação foi efetivada até a elaboração do Plano de 

Desempenho Ambiental. Conclui-se que a implantação de um sistema de medição de 

desempenho ambiental apresenta-se como uma ferramenta relevante em contribuir para a 

tomada de decisão no sentido da melhoria contínua da qualidade ambiental dos ativos 

ambientais. 

 

 

 

 

Palavras-chave: Avaliação de desempenho ambiental; indicadores ambientais; reservatórios 

de abastecimento. 



 

ABSTRACT 

 

FIGUEIREDO, R. C. B. Assumptions for a model of environmental performance 

evaluation: application on water supply reservoirs Bita and Utinga. 2010. 182p. Thesis 

(Ph.d) – Centro de Tecnologia e Geociências, Departamento de Engenharia Civil, , Programa 

de Pós-Graduação em Recursos Hídricos e Tecnologia Ambiental, Universidade Federal de 

Pernambuco, Pernambuco, 2010. 

 

Professor mentoring: Profª. Dra. Maria do Carmo Martins Sobral 

Professor co-mentoring: Profª. Dra. Valdinete Lins da Silva 

 

The environment is the space relieved of human beings needs and the extent of water 

resources use is vital. The development is what we do to improve the quality of life and that 

make pressures on water resources, soil, forests and other natural resources of the planet 

Earth. On this conflict fact, it becomes relevant search for decision support tools, which 

enable the development, allowing one to monitor and assess anthropogenic pressures and 

their consequences to this environment. The objective of this exploratory research is to 

develop assumptions of a model for environmental performance evaluation of water 

resources (ADARH), with a focus on water supply reservoirs, with the purpose of 

continuous improvement of their environmental quality. The survey methodology was 

exploratory, whose bibliographical review pointed out for the development of new model 

ADARH, the guidelines as set out in the ISO 14031: 2004 international standard that 

describes a process for measuring environmental performance used globally by 

organizations. Extending the breadth methodological, a theoretical model known as 

PICABUE, was adapted as an option in the identification of environmental indicators for 

ADARH. For thesis validation Bita and Utinga water supply reservoirs were used as long as 

those environmental actives are strategically for supplying the Complexo Industrial 

Portuário Governador Eraldo Gueiros, at Porto de Suape, as well a strategic industrial area 

for Pernambuco‟s State. Meetings were held with those responsible for the reservoirs 

activities, field visits on the reservoirs area, as well as data survey of the reservoirs. 

Research results are the preconditions for the model ADARH for water supply reservoirs; 

which was effective until elaboration of the Performance Environmental Plan. It is 

concluded that the statement of a system for measuring environmental performance 

presents itself as an important tool in contributing to the decision-making towards 

continuous improvement of environmental quality of environmental assets. 

 

 

 

 

Keywords: Environmental performance evaluation; Environmental indicators; Supply water 

reservoirs. 
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CAPÍTULO 1 - INTRODUÇÃO 

 

 

Este capítulo tem como propósito contextualizar o tema e formular o problema a ser 

pesquisado. A justificativa, a formulação da hipótese e os objetivos do estudo, de ordem geral 

e os específicos, e a metodologia da pesquisa estão descritos no itens 1.1, 1.2, 1.3 e 1.4, 

respectivamente. A estrutura geral da tese é apresentada no último item deste capítulo. 

 

A água é um recurso natural, com reservas superficiais e subterrâneas, que obedece ao 

chamado ciclo hidrológico. É um recurso natural inerente à condição de sobrevivência 

biológica do planeta, portanto afetado diretamente pelo crescimento demográfico e seu 

inadequado uso, com a falta de controle dos impactos das atividades humanas sobre o meio 

ambiente. 

 

Na década 1990, especificamente na Conferência Internacional sobre Água e Meio Ambiente 

de Dublim, em 1992, foi internacionalizada a adoção dos quatro princípios essenciais 

norteadores do planeta Terra, para a questão dos recursos hídricos (CAMARGO et al., 2004): 

(i) A água é um recurso insubstituível para a vida;  

(ii) O gerenciamento da água deve ser participativo com os usuários, planejadores e 

decisores de todos os níveis;  

(iii) O papel das mulheres é essencial na gestão e proteção da água; 

(iv) A água deve ser reconhecida como um bem com valor econômico  

 

Em dezembro 2003, a Assembléia Geral das Nações Unidas adotou uma resolução 

proclamando o período de 2005 a 2015, como a “Década Internacional para a Ação - Água 

para a vida”, com início no Dia Mundial da Água, 22 de Março de 2005. O objetivo da 

Década é um maior enfoque nas questões relacionadas com a água, para alcançar o 

compromisso internacionalmente acordado de reduzir pela metade, até 2015, o número de 

pessoas sem acesso a um meio seguro de abastecimento de água e adequado saneamento. 

 

Esse novo milênio têm como principal questão a crise dos recursos hídricos, que além do 

aumento da demanda, caracteriza-se pela deterioração do recurso por causa da poluição 

(TUCCI, 2004). A poluição ambiental, e consequente poluição hídrica, é um dos fatores 

impactantes ao meio ambiente. Os corpos de água interagem com os demais componentes do 
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meio ambiente, que incluem os meios físico, biótico e antrópico. Portanto, os mananciais de 

água superficiais e subterrâneos interagem com os demais recursos naturais mediante ação 

antrópica, que refletem na qualidade e quantidade dos recursos hídricos (MOTA, 2008). 

 

Os usos múltiplos dos corpos de água, com indesejáveis despejos de poluentes pontuais e/ou 

difusos, interferem na qualidade e quantidade dos recursos hídricos, levando a necessidade de 

avaliar o desempenho ambiental das áreas em uso, na busca da prevenção e controle dos 

eventos diversos, com base em políticas ambientais com vistas à sustentabilidade hídrica. 

 

O conhecimento das condições ambientais é indispensável para a definição de políticas e 

estratégicas que envolvem o meio ambiente e os recursos hídricos, o que tem motivado a 

realização de estudos para um melhor entendimento da relação entre essas duas áreas, no 

contexto do desenvolvimento sustentável. A qualidade ambiental dos mananciais de 

abastecimento público é atualmente, objeto de estudo, pois estes tornam-se receptores das 

fontes difusas e pontuais de poluição.  

 

Segundo Lanna (2002), o planejamento dos recursos hídricos é uma tarefa extremamente 

complexa e requer a ampla participação dos atores envolvidos nas diversas etapas do 

processo. As açoes de gestão amnbiental desses recursos devem ser voltadas para a 

formulação de princípios e diretrizes, sistematizados para a tomada de decisões, cujo objetivo 

final vise promover o uso, proteção, conservação e monitoramento dos recursos naturais e 

socioeconomicos em um determinado espaço geográfico. Os modelos adotados devem ser 

flexíveis o suficiente, para que permitam incorporar permanentemente as atualizações e 

complementações advindas das necessidades antrópicas. 

 

De acordo com Mota (2008), a gestão ambiental dos recursos hídricos, denominada por ele, 

gestão das águas, envolve todas as atividades públicas e privadas requeridas para o manuseio 

da água, cuja implementação deve obedecer a legislação ambiental, bem como regulamentos e 

contar com a participação dos usuários, ou seja, deve integrar as ações de gestão ambiental. 

 

A avaliação do desempenho ambiental de recursos hídricos envolve uma parte mais ampla da 

área, que vai além dos corpos de água isoladamente, onde outros recursos naturais estão 

presentes, bem como a ocupação populacional em seu entorno com diversidade de atividades, 

ocasionando significativas alterações morfológicas e diversas formas de poluição.  
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Em seu capítulo 40, “Informação para a Tomada de Decisões”, a Agenda 21 (1992) insere  

que cada pessoa é usuário e provedor de informação, considerada em sentido amplo, o que 

inclue dados, informações, experiências  e conhecimentos. Portanto a necessidade de 

informações surge em todos os níveis, desde os tomadores de decisão ao usuário coletivo ou 

individual. Essas informações existem em quantidades consideráveis, no entanto há uma falta 

de capacidade para a coleta dos dados e posterior avaliação das informações geradas. É 

preciso melhorar a coordenaçao entre as atividades de informaçao e os dados ambientais 

(UNCED, 1992). Nesse contexto, surge a temática de desenvolvimento de indicadores para a 

tomada de decisões em todos os níveis e que contribuam para a avaliação do desempenho 

ambiental dos sistemas integrados de meio ambiente em bases sólidas e confiáveis  

 

Segundo Mitchell (1998), um indicador permite a obtenção de informações sobre uma dada 

realidade, podendo sintetizar um conjunto complexo de informações e servir como um 

instrumento de previsão, medindo, monitorando e avaliando. Para Magalhães (2007), não 

existe um modelo padrão, formulado para se seguir, diante da subjetividade da avaliação dos 

indicadores gerados, que está atrelada às questões relativas aos valores humanos e o 

monitoramento representa um dos pilares para um sistema de gestão, pois assegura o 

acompanhamento das pressões antrópicas, dos ecossitemas aquáticos e das análises críticas de 

um sistema de gestão para o controle e proteção dos recursos hídricos. 

 

Na opinião de Oliviera e Faria (2007), os indicadores devem ser construidos a partir da 

compreensão dos problemas priorizados, com base na leitura do que a própria sociedade 

interpreta como um problema. Nesse contexto, a modelagem de uma ferramenta para 

avaliação do desempenho ambiental de sistemas de recursos hídricos é uma oportunidade de 

se subsidiar processos de definição de estratégias de prevenção e controle de riscos para uso 

sustentável da água e a sobrevivência dos ecossistemas.  

 

Nesta pesquisa, são formulados pressupostos para um modelo de avaliação de desempenho 

ambiental de recursos hídricos (ADARH), com base nas diretrizes de avaliação de 

desempenho ambiental da norma internacional NBR ISO 14031:2004, para avaliação do 

desempenho ambiental de reservatórios de abastecimento de água, também conhecidos como 

barragens ou represas artificiais e açudes. O termo avaliação de desempenho ambiental é 

relativamente novo para descrever um processo formal que permite medir, analisar, relatar e 
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tornar pública a performance ambiental de uma atividade a partir de critérios e/ou metas 

estabelecidas pelo gestor.  

 

Essa norma apresenta uma metodologia para avaliação de desempenho ambiental, composta 

de objetivos e benefícios e etapas de implementação, aplicáveis a empreendimentos de todos 

os tamanhos, tipos, independentes de suas complexidades. A pesquisa aqui desenvolvida 

apresenta um modelo adaptável como ferramenta para a gestão ambiental de recursos hídricos 

relacionados a ecossistemas lênticos, que seja objetivo e conciso, de forma a abordar as 

temáticas relevantes pertinentes a esses corpos d‟água. Os resultados da pesquisa são os 

pressupostos para o modelo ADARH para reservatórios de abastecimento de água, cuja 

validação foi efetivada até a elaboração do Plano de Desempenho Ambiental.  

 

A avaliação do desempenho ambiental de reservatórios de abastecimento de água tem por 

objetivo fornecer subsídios para o conhecimento do contexto ambiental em que se insere o 

ativo ambiental, do comportamento das variáveis ambientais e da repercussão em termos 

espaciais e temporais resultante das atividades desenvolvidas na área dos reservatórios, para 

possibilitar a tomada de decisão no sentido da busca contínua da qualidade ambiental da área. 

 

Para validação dos pressupostos para o modelo, tomou-se como área de estudo, os 

reservatórios Bita e Utinga situados no Complexo Industrial Portuário de Suape (CIPS), 

localizado na Região Metropolitana do Recife (RMR), nos municipios de Ipojuca e Cabo de 

Santo Agostinho, região de importância socioeconômica e populacional, que aproveita as 

condições geográficas e logísticas do litoral pernambucano e a tradição portuária, para crescer 

e atrair investimentos, ressaltando-se a Refinaria Abreu e Lima, o Estaleiro Atlantico Sul, o 

Moinho da Bunge e a Indútria Petroquímica Suape.  

 

 

1.1 JUSTIFICATIVA 

 

As atividades humanas devem buscar harmonia com as leis imutáveis e universais da 

natureza, portanto, justifica-se reforçar os métodos existentes e criar novos procedimentos 

para buscar a melhoria contínua das questões relativas aos recursos hídricos. Medidas de 

conservação de mananciais de abastecimento público de água são consideradas de grande 

relevância, diante do avanço da ocupação urbana sobre esses mananciais, com reflexos diretos 
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na qualidade da água bruta, que apresenta como consequência imediata, o aumento do 

consumo de produtos químicos utilizados no tratamento da água (ANDREOLI, 2003). 

 

Na busca de informações para avaliação do desempenho ambiental de sistemas lênticos, faz-

se necessário a quebra de paradigmas, que são um conjunto de regras, regulamentos, padrões 

ou rotinas, nem sempre aplicáveis, que mostram como resolver problemas dentro de certos 

limites. Influenciam fortemente a maneira de ver e analisar problemas, afetando 

sensivelmente as decisões. Impedem a previsão do futuro, bloqueiam a criatividade.  

 

A dificuldade em adotar uma metodologia que atenda as distintas realidades ambientais, é 

sem dúvida um impasse. Existe um hiato sistemático entre a teoria e a prática, ou seja, a 

capacidade de aplicação da teoria em situações específicas (MACEDO, 1990). 

 

A mensuração do desempenho  ambiental de reservatório de abastecimento público de água 

não é tarefa simples. Os mananciais de abastecimento público apresentam diferenças nos mais 

diversos aspectos com padrões de condições ambientais bastante diferenciadas, além da 

grande diversidade de atividades no seu entorno. O desafio é a sistematização de conceitos 

complexos em propostas objetivas que permitam sua aplicabilidade de maneira prática e 

compreensiva, cujo objetivo é a busca pela melhoria contínua da qualidade ambiental. 

 

A avaliação do efeito ambiental real nos ecossistemas é muito complexa e praticamente não é 

realizada uma avaliação com base na melhoria da gestão de recursos hídricos, situação esta 

que representa um problema para os gestores públicos e privados, bem como para os orgãos 

de controle ambiental. 

 

Há uma lacuna no monitoramento dos recursos hídricos, com referência ao grande número de 

dados existentes, comprometendo no contexto o sentido de comparação do desempenho 

ambiental. Como acompanhar a busca pelo desenvolvimento sustentável se não se pode 

estimar hoje, as respostas para o amanhã? 

 

Segundo Nahas (2006), as informações existem e em grande quantidade, no entanto vários são 

os impedimentos para sua utilização, como a precisão dos dados, abrangência espacial e o 

georeferenciamento dos mesmos, acesso aos dados, a depender das fontes de informações, 

bem como a descontinuidade temporal na coleta das informações. 
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O enfoque dos indicadores ambientais deve representar as condições ideais do meio ambiente 

para a sua própria conservação, e que são de difícil percepção. O meio ambiente físico, as 

condições materiais, devem ser consideradas em conjunto com a capacidade de adaptação ao 

meio pelo homem, em busca de sua própria sobrevivência. 

 

Espera-se que os pressupostos para o desenvolvimento do modelo atenda sua aplicação como 

ferramenta de gestão ambiental de recursos hídricos para avaliar o desempenho ambiental de 

reservatórios, usualmente denominados barragens ou represas de múltiplos usos, com foco no 

de abastecimento público de água industrial e humano, de modo a contribuir com os gestores 

no processo de tomada de decisão com foco na melhoria contínua da qualidade ambiental. 

 

 

1.2 HIPÓTESE DA PESQUISA 

 

O desenvolvimento de pressupostos para um modelo de avaliação de desempenho ambiental 

para reservatórios de abastecimento de água poderá contribuir como ferramenta de gestão 

ambiental de recursos hídricos, subsidiando o processo de tomada de decisão participativa, 

envolvendo os diversos atores atuantes na área. 

 

 

1.3 OBJETIVOS 

 

1.3.1 Objetivo geral 

 

Esta pesquisa se propõe a desenvolver pressupostos para um modelo de avaliação de 

desempenho ambiental de recursos hídricos, ora denominado modelo ADARH, a ser aplicado 

de maneira ampla na gestão ambiental de ecossistemas relacionados a questão hídrica de 

sistemas lênticos. Este modelo ADARH será validado nas barragens Bita e Utinga, situadas 

no Complexo Industrial Portuário de Suape (CIPS), na Região Metropolitana do Recife 

(RMR), área estratégica do Estado de Pernambuco. 
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1.3.2 Objetivos específicos 

 

- Identificar o marco referencial, relacionado à gestão ambiental de reservatórios de 

abastecimento de água; 

- Avaliar os modelos de avaliação de desempenho ambiental existentes; 

- Descrever as possíveis fontes geradoras de impactos ao meio ambiente pertinentes ao 

ecossistema relacionado à reservatórios de abastecimento de água, objeto da pesquisa 

e selecionar os indicadores de desempenho ambiental correlatos; 

- Validar os pressupostos do modelo proposto nos reservatórios Bita e Utinga, como 

ferramenta de avaliação de desempenho ambiental. 

 

 

1.4 METODOLOGIA 

 

Uma pesquisa científica requer métodos e instrumentos para seleção e avaliação do objeto de 

estudo, com o objetivo de permitir a confirmação ou não da hipótese formulada. Esse 

processo implica na identificação dos fenômenos inerentes, sua caracterização e mensuração, 

a fim de se compreender o processo. Segundo Silva (2001), a pesquisa científica cognitiva, 

aquela que se cria algo ou se adapta algo existente para um novo contexto, embasa o 

doutorado, e tem como pilares de sustentação as ciências naturais e básicas.  

 

Essa é uma pesquisa metodológica cognitiva e defende a tese de pressupostos para um modelo 

de avaliação de desempenho ambiental de recursos hídricos, baseado no modelo processual 

estabelecido na norma internacional NBR ISO 14031:2004, estruturado com as necessárias 

adaptações para a gestão ambiental de ecossistemas lênticos. A metodologia adotada para o 

desenvolvimento da pesquisa sob o ponto de vista da forma de abordagem do problema é 

qualitativa, pois considera haver uma relação dinâmica entre o mundo real e o sujeito, não 

requer o uso de métodos e técnicas estatísticas. Os dados são analisados indutivamente. O 

processo e seu significado são os focos principais de abordagem. 

 

Sob a ótica dos objetivos, a pesquisa é na sua essência descritiva, pois segundo Gil (1991), 

considera-se como descritiva quando a pesquisa visa descrever as características de 

determinada população ou fenômeno ou o estabelecimento de relações entre variáveis e 

assume a forma de levantamento, quanto às técnicas de coleta de dados. No entanto, envolve 
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também o aspecto exploratório, cujo objetivo visa permitir maior conhecimento do problema 

com vistas a construir hipóteses. 

 

Os procedimentos técnicos usados para o desenvolvimento deste trabalho, com as etapas 

necessárias para a execução dos objetivos propostos, envolveram a revisão e levantamento 

bibliográficos, consulta a partir de publicações científicas, constituído principalmente de 

livros, artigos de periódicos e documentos disponibilizados pelos sites de pesquisa acadêmica 

como o Scientific Electronic Library Online (SCIELO), Portal Periódicos (CAPES), Web of 

Science, entre outros; estágio na Technische Universitat, Institut fur Technischen 

Umweltschutz em Berlim, Alemanha, por um período de oito meses; análise da base 

referencial escolhida como estrutura para o modelo, ou seja, as diretrizes para avaliação de 

desempenho ambiental da norma NBR ISO 14031:2004; visitas às instituições pertinentes à 

temática de recursos hídricos do Estado de Pernambuco, com entrevistas com os gestores e/ou 

pessoas sobre o problema pesquisado, e à área de estudo para coleta de informações sobre as 

questões pertinentes ao tema, envolvendo a interrogação direta das pessoas que buscam a 

solução para a questão problema, bem como entendendo as nuances locais da área selecionada 

para a validação dos pressupostos do modelo desenvolvido, e, por fim, a elaboração do 

documento final, fase conclusiva para estruturação e redação dos capítulos da tese. 

 

Para definir os pressupostos do modelo ADARH, foram considerados os aspectos legais e a 

estruturação institucional dos órgãos relacionados à gestão ambiental e de recursos hidricos, 

bem como os aspectos e impactos ambientais mais relevantes. Portanto, trata-se de uma 

pesquisa descritiva e exploratória, cujo desenvolvimento teve como base a revisão 

bibliográfica para compor a fundamentação teórica do estudo.  

 

Em seguida, foi selecionada a área para o ensaio da estrutura metodológica a ser 

desenvolvida, com base em demandas estratégicas para o Estado de Pernambuco, aliada ao 

necessário monitoramento para avaliação da sustentabilidade ambiental. A área de estudo 

corresponde aos reservatórios de água Bita e Utinga, pertencentes à bacia hidrográfica de 

pequenos rios litorâneos 2 (GL 2), situados no Complexo Industrial Portuário Governador 

Eraldo Gueiros, denominado Complexo Industrial Portuário Suape (CIPS), parte integrante do 

Território Estratégico de Suape, no Estado de Pernambuco, nordeste do Brasil. Por fim, os 

pressupostos do modelo ADARH foram validados na área de estudo para comprovação da 

hipótese apresentada. 



26 

 

1.5 ESTRUTURA DA TESE 

 

O presente trabalho está estruturado em cinco capítulos.  O primeiro capítulo descreve a 

justificativa e relevância do tema estudado, apresentação da hipótese, definição dos objetivos 

geral e específicos, a metodologia da pesquisa e a estrutura da tese. 

 

No segundo capítulo faz-se uma revisão bibliográfica, dando ênfase no estudo das questões 

hídricas, sobre a gestão ambiental de reservatórios, os instrumentos jurídicos e normativos 

diretos e indiretos de recursos hídricos, os indicadores de desempenho ambientais e avaliação 

de desempenho ambiental, com base na literatura disponível, mostrando seu uso como 

ferramenta de gestão. Apresenta o marco referencial para a pesquisa, com a fundamentação 

teórica do modelo de avaliação de desempenho ambiental (ADA), em conformidade com a 

norma internacional NBR ISO 140131:2004.  

  

O terceiro capítulo apresenta uma caracterização da área selecionada para validação dos 

pressupostos do modelo ADARH.  

 

No quarto capítulo, com a visualizaçao dos resultados e discussão, apresenta-se o modelo de 

avaliação de desepemho amibental de recursos hídricos (ADARH) e a sua validação em 

reservatórios de abastecimento público de água. 

 

O quinto capítulo apresenta a conclusão e as recomendações sobre o trabalho de pesquisa. As 

referências e os apêndices estão apresentadas ao final do documento. 
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CAPÍTULO 2 – REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

 

Este capítulo tem por objetivo fazer uma revisão da literatura para contextualizar as temáticas 

pertinentes ao estudo trabalhado e fundamentar teoricamente a pesquisa. O primeiro item 

aborda a gestão de recursos hídricos. Na sequência, os itens seguintes apresentam a gestão de 

barragens ou reservatórios de água, os instrumentos jurídicos e normativos diretos e indiretos 

de recursos hídricos, indicadores de desempenho ambientais e seus modelos de estruturais e a 

avaliação de desempenho ambiental, com ênfase na ISO NBR 14031:2004, foco dessa 

pesquisa, adaptada para ecossistemas relacionados às questões hídricas de sistemas lênticos. 

 

 

2.1  A QUESTÃO DOS RECURSOS HÍDRICOS  

 

A questão dos recursos hídricos é complexa, pois a apropriação desse recurso natural pela 

sociedade humana intensifica-se de forma quase sempre predatória, com seus múltiplos usos, 

aliado a falta de acesso à água potável. A escassez quantitativa dos recursos hídricos é 

estimada para 2/3 da população mundial, enquadrada em níveis de moderado a severo da falta 

de água com qualidade para o consumo da população, com a sua disponibilidade não 

coincidente para as regiões de maiores demandas (SUGUIO, 2006).  

 

Segundo Philippi Jr. et al. (2004), o processo de gestão ambiental acontece mediante as ações 

antrópicas ao ambiente natural, que o modificam e/ou o adaptam às suas necessidades 

individuais ou coletivas, transformando este, em ambiente urbano. O processo de gestão 

ambiental dos recursos hídricos envolve a forma de gerir estas modificações ou adaptações, 

com foco nas dimensões referentes à quantidade e qualidade da água. 

 

A água, diante da sua capacidade de se recompor em quantidade e de absorver poluentes, é 

considerada um recurso renovável. No entanto, essa classificação é limitada pelos seus 

múltiplos usos, que pressiona a sua disponibilidade nas dimensões de quantidade existente e 

qualidade apresentada. Portanto, dada a sua utilidade, pode-se avaliá-la como recurso finito, 

escasso e de valor econômico, e que define o desenvolvimento a ser alcançado por região. 
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Passados 20 anos, destaca-se o documento AGENDA 21, um plano estratégico global com 

diretrizes para um modelo de desenvolvimento sustentável, que dedica seu capítulo 18 ao 

tema recursos hídricos, e evidencia que ações são necessárias à manutenção do estoque e da 

qualidade da água de mananciais, destinada ao abastecimento público como condição de 

sobrevivência da humanidade. A responsabilidade de garantir um meio ambiente sustentável 

para as gerações presentes e futuras requer um conhecimento e acesso as informações de 

forma coerente sobre o estado do meio ambiente e dos recursos naturais. Principalmente 

diante do ritmo acelerado, e pela escala crescente dos impactos negativos e positivos também, 

sobre a base ambiental do desenvolvimento (UNCED, 1992). 

 

Em setembro de 2000, na sede das Nações Unidas, foi acordada a “Declaração dos Objetivos 

de Desenvolvimento para o Milênio”, que apresenta metas arrojadas a serem cumpridas a 

nível mundial, que especificamente para o abastecimento de água, sob o título “Assegurar um 

ambiente sustentável”, dispõe sobre a redução de cinqüenta por cento, no período 2000 a 

2015, de pessoas no planeta sem acesso aos serviços de água potável e esgotamento sanitário.  

 

Na sequência, em 2002, na Conferência Rio +10, Cúpula Mundial de Desenvolvimento 

Sustentável, Johanesburgo, África do Sul, foi ratificado pelos participantes a proposta da meta 

de redução de 50% no número de pessoas que à época não tinham acesso à água de boa 

qualidade no mundo (cerca de 1,4 bilhão), e que não dispõem de redes de esgotos, (em torno 

de 2,3 bilhões). Os países desenvolvidos deverão também apoiar os países em 

desenvolvimento na monitorização e avaliação dos recursos hídricos em quantidade e 

qualidade, incluindo o desenvolvimento de indicadores. E ainda para a temática da água foi 

ratificado naquela ocasião os compromissos: 

 

 atender necessidades básicas de água em quantidade e qualidade, bem como condições 

sanitárias para todos; 

 garantir suprimento alimentar: especialmente para os pobres e os mais vulneráveis 

pelo uso da água; 

 proteger os ecossistemas buscando garantir sua integridade via gerenciamento 

sustentável dos recursos hídricos; 

 promover a cooperação pacífica entre os Estados envolvidos e seus diferentes usos da 

água, por meio do gerenciamento sustentável do nível de base dos rios; 
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 gerenciar riscos oferecendo segurança a partir de ações que evitem as doenças 

transmitidas pela água; 

 valorar a água: gerenciar a água a partir de seus diferentes valores (econômicos, 

sociais, ambientais, culturais); cobrar o uso para recuperar os custos de fornecimento, 

levando em conta a eqüidade e as necessidades dos pobres; 

 gerenciar a água: envolvendo o público e os interesses de todos; 

 garantir a integração entre água e indústria: implantando indústrias mais limpas com 

respeito à qualidade da água e às necessidades de outros usuários; 

 garantir a integração entre água e energia: permitindo que a água desempenhe seu 

papel chave na produção de energia para suprir o crescimento de demanda desta; 

 garantir a base do conhecimento sobre a água, tornando-o universalmente disponível; 

 promover a integração entre água e cidades: reconhecendo os desafios distintos de um 

mundo crescentemente urbanizado, onde o interesse econômico se sobrepõe às 

necessidades da população e da natureza. 

 

A temática água é vital para o futuro do planeta e levou à Assembleia Geral das Nações 

Unidas a proclamar 2003 o Ano Internacional da Água Doce, de forma a proteger e garantir, 

inclusive com financiamento, uma utilização justa da água doce a nível mundial, 

proporcionando à comunidade internacional a oportunidade para realizar atividades de 

sensibilização, promoção de boas práticas e mobilização de recursos, para satisfação das 

necessidades humanas básicas e gestão da água de modo sustentável. 

 

O relatório da UNESCO “Água para o Homem, Água para a vida”, divulgado em março de 

2003 apresenta como melhor cenário a nível planetário para 2015, a falta de água suficiente 

para o abastecimento de 2000 milhões de pessoas em 48 países (www.wateryear2003.org/). 

 

Por ocasião do Dia Mundial da Água, 22 de março de 2010, em Nairóbi (Quênia, África), o 

Programa da Organização das Nações Unidas para o Meio Ambiente divulgou um relatório 

intitulado, “Água Doente - o papel central da gestão de águas residuais no desenvolvimento 

sustentável”, que se refere à contaminação da água, por cerca de dois milhões de toneladas de 

poluentes, que além de disseminarem doenças, prejudicam os ecossistemas. Ainda de acordo 

com o documento, as populações urbanas deverão dobrar de tamanho nas próximas quatro 

http://www.wateryear2003.org/
http://www.wateryear2003.org/
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décadas, e alerta para a necessidade de adoção de medidas mitigadoras urgentes 

(www.grida.no/_res/site/file/publications/sickwater/SickWater_screen.pdf). 

 

O aumento da demanda de água pelo crescimento populacional aliado ao seu uso em 

atividades agrícolas e industriais são problemas diretamente ligados à disponibilidade não 

uniforme da água, e o aumento do retorno de água contaminada para os corpos d‟água 

superficiais. As pesquisas apontam para que 70% do consumo mundial são de 

responsabilidade do uso agrícola. 

 

Segundo Tucci (2003), a distribuição de água nas cidades brasileiras perde de 40% a 65% de 

água, em seus sistemas de distribuição e uso não racional nas residências e indústrias. O 

abastecimento de água com qualidade e em quantidade suficiente para suprir as necessidades 

do homem está comprometido em função dessa distribuição irregular, aliada a poluição dos 

mananciais, ao uso sem planejamento e do desperdício. 

 

Para a região do Nordeste do Brasil, a questão dos recursos hídricos está relacionada às 

peculiaridades de seu território. A área caracteriza-se por sua pluviosidade bastante 

heterogênea, que pode ser justificada diante da enorme extensão territorial da região 

(1.540.827 km
2
), bem como ao relevo constituído por amplas planícies na região litorânea e 

vales baixos e superfícies altas, como na Borborema, Araripe, Ibiapaba e Diamantina, que 

interagem com os sistemas zonais e regionais de circulação atmosférica, cuja complexidade 

de fatores resulta em relativa uniformidade térmica, mas com uma significativa variedade 

climática no que se refere à pluviosidade, aspecto que diferencia o Nordeste das demais 

regiões do Brasil.  

 

A deficiência hídrica do Nordeste está relacionada às características dos solos e das rochas 

presentes na região, onde predominam padrões impermeáveis e rochas cristalinas, que inibem 

ou dificultam a acumulação de águas subterrâneas. A resposta foi a política de açudagem, 

iniciada em fins do século XIX, cujo conceito focava na construção de obras de 

armazenamento de água, para seu aproveitamento, de forma a mitigar os efeitos das 

prolongadas secas, e garantir assim o abastecimento público e demais usos econômicos 

(PNUD/FAO/IBAMA/GOVERNO DE PERNAMBUCO, 1998). 

 

http://www.grida.no/_res/site/file/publications/sickwater/SickWater_screen.pdf
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A Lei das Águas Federal (Lei 9433/1997) estabelece os fundamentos da Política Nacional de 

Recursos Hídricos, que devem constar como princípios básicos do planejamento para a 

avaliação de desempenho ambiental desses recursos. Nos incisos I e II do seu artigo 2º, 

explicita os princípios do desenvolvimento sustentável dos recursos hídricos, onde são 

objetivos dessa política, assegurar a necessária disponibilidade de água, em padrões de 

qualidade adequados aos usos respectivos para as futuras gerações e a utilização racional e 

integrada da água, com vistas ao desenvolvimento sustentável.  

 

Diante da multiplicidade dos usos da água, a Lei das Águas não enumera os usos da água, na 

sua totalidade. Portanto, os usos múltiplos das águas devem ser abordados de acordo com seus 

usos prioritários, nos Planos de Recursos Hídricos (PRH), que são planos diretores que vem 

fundamentar e orientar a gestão dos recursos hídricos (artigo 6º da Lei 9433/1997). O uso da 

água sem uma visão ambiental implica diretamente no comprometimento da qualidade e 

quantidade dos mananciais superficiais e subterrâneos e consequentemente a escassez 

qualitativa (TUCCI, 2003). 

 

Baseado nos dados e elementos do Plano Nacional de Recursos Hídricos (PNRH) se 

organizou uma matriz com o resumo de acordo com os critérios de uso da água; impactos dos 

usos; impactos sobre a sociedade; e impactos ambientais, adotando os escores de avaliação: 

(i) relevante - 1; (ii) secundário - 2; (iii) de pouca relevância - 3, para cada bacia hidrográfica, 

conforme definida nos respectivos Planos.  

 

O Quadro 2.1 apresenta a síntese espacial dos principais aspectos dos recursos hídricos nas 

bacias hidrográficas estudadas, onde se tem para as siglas as denominações: AM – 

Amazônica; TO – Tocantins/Araguaia; ANNE – Atlântico Sul – Norte e Nordeste; SF – São 

Francisco; AL – Atlântico Sul Leste; PR – Paraná; PA – Paraguai; UR – Uruguai; AS – 

Atlântico Sul – SUL. Deve-se aqui observar, que quando não há citação de escores, significa 

que o item não foi destacado no processo de avaliação, bem como a inclusão de alguns novos 

aspectos não constantes no PNRH (TUCCI, 2001). 
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TIPOS AM TO ANNE SF AL PR PA UR AS 

Usos da água          

Abastecimento de água 2 2 1 1 2 1 1 1 1 

Irrigação 3 1 1 1 2 3 2 1 1 

Energia elétrica 2 1  1 3 1 3 1 3 

Navegação 1 1  2  2 1 2 1 

Recreação/turismo 1 3 1 3 0 2 1 2 1 

Impacto dos usos          

Efluentes urbanos 

domésticos:cloacal,drenagem urbana e 

resíduo sólido 

2 2 1 1 1 1 2 2 1 

Efluentes industriais  1 2 1 1 1 2 1 1 

Navegação (riscos de transporte,efeitos 

de alteração da via) 
2 3  3  3 1 3 2 

Energia elétrica(barragens) 2 2  2 3 2 2 1 3 

Impactos sobre a sociedade          

Inundações 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Doenças de veiculação hídrica 1 1 1 1 1 2 1 3 3 

Impactos ambientais correlatos          

Desmatamento 1 1  3 1 2 1 1 1 

Queimadas 1 2    3 1   

Mineração:degradação e efluentes 1 1  2 1  1  1 

Erosão do solo na produção 

agropecuária 

3 2 1 2 2 1 1 1 1 

Desertificação   3 2    2  

Poluição Difusa do uso de 

agrotóxico 

3 2 1 2 3 1 1 1 1 

Impactos nos sistemas costeiros   1 2 1    1 

Institucional          

Apoio aos estados 1 1 1 1 1 2 1 2 2 

Intrumentos de gestão 1 1 1 1 1 2 1 2 2 

Monitoramento 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Capacitação 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Legenda: Critérios para avaliação dos impactos 

1 - relevante; 2 secundário; 3 - de pouca relevância.  

Fonte: TUCCI (2001)  

Quadro 2.1: Síntese dos aspectos dos recursos hídricos nas bacias hidrográficas do 

Brasil 

 

Os problemas de gestão da água relacionam-se diretamente com o uso e ocupação do solo nas 

bacias hidrográficas, que nesse aspecto é desordenado especialmente nas regiões mais 

habitadas.  



33 

 

Poluição hídrica 

 

A poluição das águas foi inicialmente definida pelos Decretos 50.877/1961 e 73.030/1973, 

respectivamente, como: 

„Qualquer alteração das propriedades físicas, químicas e biológicas das águas que 

possa importar em prejuízo à saúde, à segurança e ao bem-estar das populações e 

ainda comprometer a sua utilização para fins agrícolas, industriais, comerciais, 

recreativos e principalmente a existência normal da fauna aquática‟; „qualquer 

alteração das propriedades físicas, químicas e biológicas das águas que possa 

importar em prejuízo à saúde, à segurança e ao bem-estar das populações, causar 

danos à flora e a fauna ou comprometer o seu uso para fins sociais e econômicos‟. 

 

A poluição dos recursos hídricos compromete a qualidade da água, e seus contaminantes 

podem ser classificados a partir de seu agente causador, como químicos orgânicos e 

inorgânicos, físicos e biológicos, que tem os coliformes fecais como bio-indicadores, que 

prejudicam seus múltiplos usos (TUNDISI, 2003). 

 

Esta poluição hídrica está associada aos múltiplos usos da água, bem como aos danos que ela 

pode causar aos seres vivos em um processo resultante da introdução de resíduos, na forma de 

matéria e energia, em corpos d‟água de modo a torná-lo prejudicial ao homem e a outras 

formas de vida (MOTA, 2003). O crescimento populacional e econômico implica em um 

maior consumo e em uma menor disponibilidade de água per capita, aliado a uma distribuição 

heterogênea e ao mau uso da água. 

 

Este é um problema a nível planetário, que afeta transversalmente países desenvolvidos e 

aqueles em processo de desenvolvimento. De acordo com a Organização das Nações Unidas 

para Agricultura e Alimentação (FAO), mais de um bilhão de pessoas, ou seja, quase um 

quinto da população mundial não tem acesso à água potável, e quarenta por cento não têm 

acesso ao saneamento básico (FAO, 2009).  

 

A poluição da água pode ser classificada de acordo com o agente poluidor, ou seja: poluição 

natural, poluição causada por esgotos domésticos; agentes causadores de doenças (fezes 

infectadas); nutrientes inorgânicos; compostos orgânicos; processos químicos inorgânicos; 

substâncias radioativas; poluição térmica. Essas fontes possuem características próprias 

quanto aos poluentes presentes. A poluição natural causada normalmente por arraste de 

http://pt.wikipedia.org/wiki/FAO
http://pt.wikipedia.org/wiki/%C3%81gua_pot%C3%A1vel
http://pt.wikipedia.org/wiki/Saneamento_b%C3%A1sico
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partículas do solo, por ação das águas das chuvas, tem suas características a depender do solo 

que escoam. Toda e qualquer ação humana que afete, direta ou indiretamente, no todo ou em 

parte, o meio ambiente pode ser definida como impacto ambiental negativo. Alguns impactos 

afetam diretamente a quantidade e qualidade das águas doces. 

 

As enxurradas derivadas das precipitações carregam muito sedimento para os cursos d‟água, 

e, com esses sedimentos estão nutrientes, agrotóxicos e demais materiais que possam ser 

carreados. No reservatório esses materiais sofrem transformações diversas e que podem, 

afetar a qualidade das águas, como proliferação de algas, dentre outros. 

 

Esses agentes poluentes modificam as características do ecossistema aquático, diminuindo o 

teor de oxigênio dissolvido (OD), alterando o processo e metabolismo dos seres presentes, 

que passam a responder com o desequilíbrio das reações químicas e bioquímicas inerentes a 

vida aquática, com a proliferação de algas e demais organismos produtores de agentes tóxicos 

à cadeia alimentar, chegando ao homem. Problemas com a eutrofização, termo aplicado para 

descrever os efeitos e transformações em águas confinadas pelo aumento do nível de 

nutrientes, redução do oxigênio dissolvido e aumento da produtividade biológica, fenômeno 

este, observado com maior incidência nos sistemas lênticos, que é o caso dos reservatórios, 

origina-se do alto grau de nutrientes, principalmente fósforo e nitrogênio, que são despejados 

de forma dissolvida ou particulada nesses sistemas e transformados em partículas orgânicas e 

matéria viva vegetal pelo metabolismo das plantas e microalgas (TUNDISI, 2003). Nesse 

contexto, o acesso aos macro-nutrientes tem sido o contra-ponto para as condições favoráveis 

à eutrofização e a ocorrência de florações de cianobactérias. 

 

Segundo Tundisi (2001), os vários efeitos dessa eutrofização são a floração de algas, o 

crescimento de plantas aquáticas, a diminuição da concentração de oxigênio dissolvido, 

mudanças nas espécies dos organismos aquáticos, uma maior incidência de doenças 

hidricamente transmissíveis, um aumento do estoque pesqueiro, a reutilização de nutrientes, 

dentre outros, com a deterioração da qualidade da água do reservatório. O uso excessivo de 

fertilizantes causa o arraste de nitrogênio e fósforo para ambientes aquáticos que serão 

gradativamente eutrofizados. Além do arraste de agrotóxicos do ecossistema aquático 

penetrando na cadeia alimentar. A floração e o crescimento excessivo de vegetação trazem a 

presença de mosquitos e fortes odores para o ambiente aquático, prejudicando também o uso 
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recreacional. A vegetação prolifera rapidamente sendo que é arrancada pela elevação do nível 

d‟água e em seguida é carreada em direção a barragem e das tomadas d‟água. 

 

De acordo com o relatório de conjuntura dos recursos hídricos no Brasil, realizado pela 

Agência Nacional de Águas (ANA), apenas 53% do esgoto coletado no País são jogados sem 

qualquer tratamento nos rios e córregos. Além das conseqüências negativas à saúde humana 

decorrente dessa poluição, seu excesso provoca o crescimento excessivo de plantas invasoras.  

 

Para os sistemas lênticos, os impactos ambientais no seu entorno podem ser observados pela 

degradação da biodiversidade, pela impossibilidade de recreação e abastecimento d'água, pela 

capacidade de assimilação dos recursos aquáticos, comprometimento da qualidade da água, 

entre outros. As fontes de poluição dos recursos hídricos podem ser classificadas nas 

categorias de fontes pontuais e difusas. As fontes pontuais de poluição da água são 

caracterizadas pelo lançamento da carga poluidora de forma concentrada, em determinado 

local. Já as fontes difusas, são conceituadas como aquelas em que os poluentes alcançam um 

manancial de modo disperso, não se determinando um ponto específico de poluição (MOTA, 

2003). Esse conceito foi introduzido pela Lei de Águas Limpas dos Estados Unidos (1972), 

por ser a poluição do solo diferente da poluição provocada pelo lançamento de esgotos 

domésticos e efluentes industriais (NOVOTNY, 2003).  

 

As fontes pontuais são facilmente identificadas, uma vez que lançam efluentes em locais 

específicos dos corpos d‟água. Com isso são de fácil identificação e consequentemente 

passíveis de monitoramento e controle. O atual desenvolvimento tecnológico, permite o 

controle para a redução das emissões pontuais. As principais fontes pontuais advêm do 

lançamento de esgotos domésticos não tratados ou parcialmente tratados e dos efluentes 

industriais, minas subterrâneas e navios petroleiros. (NOVOTNY; OLEM, 1993 e MILLER, 

2007). Já as fontes difusas, resultantes de ações dispersas no corpo hídrico, não podem ser 

identificadas em um único local de descarga, normalmente envolvem grandes áreas, onde uma 

infinidade de poluentes são carreados para os corpos d‟água e apresentam diversas origens e 

formas de ocorrência. Podem ser provenientes do solo, da atmosfera, e das águas subterrâneas 

e são difíceis de serem mensuradas e identificadas, apresentando aportes significativos em 

períodos chuvosos (NOVOTNY e OLEM, 1993). 

 

A Figura 2.1 apresenta algumas atividades com potencial poluidor em uma bacia hidrográfica. 
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Fonte: LARENTIS (2004 apud BARROS, 2008) 

Figura 2.1: Inter-relações entre as atividades potencialmente poluidoras na bacia 

hidrográfica 

 

A água é um recurso natural renovável, no entanto, quando a taxa de utilização supera a 

máxima capacidade de sustentação do sistema, torna-se não renovável (BRAGA, et. al., 

2002). O Quadro 2.2 apresenta algumas atividades e seus respectivos impactos causados, pela 

não observância aos limites de degradação natural e de renovação da natureza. 

 

Fontes geradoras 

de poluição da água 

Impactos relacionados  

Atividades naturais Lixo orgânico formado pelas fezes e urina de animais e pelas 

fibras vegetais. 

Implantação de Obras Esgotos domésticos (fezes, urina, higiene pessoal, lavagem de 

roupas, louças, calçadas, entre outros). 

Agricultura Agrotóxicos, desmatamentos, queimadas, sedimentos 

provenientes de erosão. 

Atividades turísticas Lixo, desmatamentos e queimadas gerados por visitas a praias, 

campings e trilhas ecológicas. 

Atividades industriais Efluentes industriais, poluição atmosférica, resíduos sólidos. 

Atividades comerciais Lixo e esgoto gerados pelos postos de gasolina, lavanderias e 

tinturarias, restaurantes. 

Atividades humanas Uso intensivo da água doce na irrigação. 

Alteração da fauna e flora 

naturais do lugar 

Mudanças no regime da água, desmatamento das cabeceiras 

das bacias e das matas 

Fonte: WWF- Brasil (2006) 

Quadro 2.2: Atividades geradoras de poluição da água versus impactos relacionados 
 

O princípio básico a ser adotado por todos é evitar a poluição das águas, pois além do custo 

alto de captação e tratamento, nem sempre é possível purificá-la após a contaminação. A 

indústria já conta com o desenvolvimento de novas tecnologias de proteção ambiental, tais 

como: implantação de sistemas de gestão ambiental, certificação e controle de processos e 
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produtos, análise de mapeamento de risco, centrais de tratamento de resíduos, redes de 

estações automáticas, sistemas de informações geográficas, implantação de selo verde, 

modelos hidrodinâmicos, instalação de biodetectores, entre outros. A expansão das áreas 

agrícolas e o desmatamento tendem a ampliar a carga difusa rural sobre os corpos d‟água. 

 

Gestão de reservatórios 

 

Os reservatórios, barragens ou represas ou simplesmente açudes, são barramentos artificiais 

feitos em um curso de água, com o propósito de armazenamento do recurso hídrico para fins 

múltiplos usos, como abastecimento público, irrigação, controle de enchentes, geração de 

energia elétrica, entre outros. Suas construções remontam de milhares de anos (IBGE, 2009).  

A construção de uma barragem e a formação do seu reservatório normalmente modifica as 

condições naturais do curso d‟água, geram uma redução das velocidades do fluxo do curso 

d‟água, além de ocasionar mudanças nos ecossistemas relacionados, de diversas naturezas. Os 

reservatórios visam à acumulação de água ou formação de reservas para os períodos de 

excesso, atenuando as cheias e uso das reservas nos períodos de escassez. Com isso, o padrão 

temporal de disponibilidade da água pode ser adequado ao padrão temporal das demandas. 

 

Encontra-se na literatura várias denominações para essas barreiras artificiais, tais como: 

açude, barragem, represa, reservatório ou mesmo lago. Já as fontes ou a origens da água 

responsáveis pelo abastecimento de uma região são chamadas mananciais e podem ser: água 

superficial, que são os córregos, os ribeirões, os rios ou os lagos e lagoas naturais ou 

artificiais, isto é, os corpos de água sobre a superfície do solo; água subterrânea,  formada pela 

água que se infiltra e se movimenta abaixo da superfície do solo, e que se manifesta por meio 

de nascentes, poços rasos, poços profundos, drenos, etc. Pode pertencer ao lençol não-

confinado ou freático, no qual a água mantém a pressão atmosférica, ou ao lençol confinado, 

onde a água está sob pressão, entre camadas impermeáveis do subsolo; água de chuva: água 

que se precipita em direção à superfície do planeta e é captada antes que atinja essa superfície, 

durante as chuvas (MOTA, 2008). 

 

O uso e ocupação do solo das margens e da água dos reservatórios influenciam diretamente na 

qualidade e quantidade dos recursos hídricos, bem como nos seus usos múltiplos. Desse 

modo, o monitoramento ambiental dessas áreas é condição para o desempenho ambiental do 

ecossistema. As áreas de preservação permanentes localizadas às margens de cursos d‟água e 
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reservatórios têm grande importância, principalmente porque são cobertos por vegetação 

natural. Essa vegetação existente protege o solo contra a erosão, evitando o assoreamento dos 

corpos d‟água, além de garantir o escoamento das águas pluviais e constituir áreas de 

amortecimento de cheias, podendo constituir barreiras ao acesso superficial e sub-superficial 

de poluentes para os mananciais (CAMPOS e STUDART, 2003). 

 

A existência de água em condições sanitárias adequadas à utilização para abastecimento 

humano está relacionada à manutenção das condições do ciclo hidrológico e impedimento de 

contaminação. As áreas de proteção dos mananciais têm sido definidas para proteger, 

mediante controle do uso e ocupação do solo, terrenos privados dentro de bacias hidrográficas 

de interesse regional para recarga de fontes de água para abastecimento público.  

A manutenção da vegetação natural e manutenção de áreas agrícolas, desde que com controle 

da poluição difusa por agrotóxicos e dejetos produzidos por animais, protegerá o solo sem 

deixá-lo exposto, o que manterá a permeabilidade, sem provocar erosão, quando a 

precipitação penetrar no solo, bem como, por meio da lenta percolação alimentar os lençóis 

freáticos, que irão permitir a perenização dos cursos d‟água e suas nascentes. Portanto, o uso 

urbano e agroindustrial não é desejável em áreas de mananciais de para abastecimento público 

de água, por provocar o desequilíbrio do ciclo hidrológico e a contaminação da água.  

 

Os estudos sedimentológicos dos reservatórios devem ser contínuos, com levantamentos 

topobatimétricos, e estudos e monitoramento de efeitos da erosão e de problemas dos 

impactos ambientais relacionados aos sedimentos, uma vez que a ocupação territorial, que 

inclui o uso do solo pela agricultura e ocupação territorial, conseqüente da disponibilidade de 

água, é uma realidade. Estudos comparativos a partir de fotos de satélite temporais permitem 

a obtenção de dados sobre as transformações sofridas na área do reservatório. 

 

Segundo Icold (1989), os principais fatores que afetam a produção de sedimentos na área de 

drenagem dos reservatórios são: (i) precipitação - quantidade, intensidade e freqüência; (ii) 

tipo de solo e formação geológica; (iii) cobertura do solo (vegetação, rochas aparentes e 

outros); (iv) uso do solo (práticas de cultivo, pastagens, exploração de florestas, atividades de 

construção e medidas de conservação); (v) topografia (geomorfologia); (vi) natureza da rede 

de drenagem – densidade, declividade, forma, tamanho e conformação dos canais; (vii) 

escoamento superficial; (viii) características dos sedimentos (granulométricas, mineralógicas 

etc.); e (ix) hidráulica dos canais.  
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As margens dos reservatórios devem sempre ser protegidas com as matas ciliares, que são 

sistemas vegetais essenciais ao equilíbrio do ambiente natural, cuja função principal é 

controlar a erosão das margens e auxiliar na proteção da fauna local, e com isso proteger 

mantendo a quantidade e qualidade da água. Para isso, a legislação determina que se forme ao 

longo das margens dos reservatórios, uma faixa de proteção do ambiente natural de modo 

permanente, que são definidas como áreas de preservação permanente (APP). Essas áreas 

devem ser criadas pra proteger esse meio ambiente natural, entendendo a degradação do 

mesmo, com o uso do solo, sem respeitar os leitos naturais dos recursos hídricos. 

 

Entende-se que para a proteção efetiva dos mananciais um processo de monitoramento e 

avaliação dos resultados apurados como desempenho ambiental torna-se fundamental para as 

condições de produção e a qualidade do manancial. 

 

O monitoramento da qualidade da água faz parte dos requisitos para a avaliação do 

desempenho ambiental dos mananciais de abastecimento público. A poluição da água pode 

ocorrer de forma pontual, cujo agente poluidor é facilmente identificável ou como poluição 

difusa, cujos agentes poluidores encontram-se dispersos provenientes de origens difusas. A 

gestão da água foi ampliada, passando a abranger as áreas de captação e incorporando a 

proteção dos recursos, como o solo, a flora, a fauna, os minerais e o relevo, elementos estes 

que influem na produção e na descarga de água (MOTA, 2008). 

 

As imagens de satélite obtidas periodicamente, por meio da interpretação das imagens são 

utilizadas e adequadas para a realização de trabalhos visando análises referentes ao 

assoreamento de reservatórios, no desenvolvimento de vegetação aquática e em processos 

erosivos nas margens do reservatório, bem como podem ser úteis no direcionamento dos 

trabalhos de campo. Essas imagens permitem a comparação e análise visando a dinâmica dos 

processos geomorfológicos e fluviais, e consequentemente suas tendências. 

 

 

2.2 ASPECTOS LEGAIS E INSTITUCIONAIS DOS RECURSOS HÍDRICOS 

 

As limitações de oferta de água requerem a elaboração por parte dos poderes públicos do 

aprimoramento dos aspectos legais e institucionais, como instrumentos de gestão, provendo a 
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sustentabilidade das atividades de produção. A seguir são apresentados os mais importantes 

instrumentos relacionados ao tema no âmbito internacional e no Brasil. 

 

 

2.2.1 Aspectos Legais e Institucionais no âmbito Internacional 

 

Com a divulgação da Agenda 21, um dos cinco documentos assinados, na Conferência 

Mundial sobre Meio Ambiente, realizada na cidade do Rio de Janeiro, em junho de 1992 (Rio 

92 ou Eco 92), a Assembléia das Nações Unidas emanam os direitos ambientais visando 

buscar a garantia de vida para as gerações futuras, com o uso sustentável dos recursos 

naturais, respeitando a capacidade de suporte do solo, ar, água e a biodiversidade, novo 

paradigma de desenvolvimento para o século XXI, denominado “sustentável”, que reflete um 

consenso e um compromisso de cooperação de desempemho ambiental (UNCED, 1992). 

 

A Agenda 21 demonstrou a ameaça da degradação dos ecossistemas aquáticos sobre o 

desenvolvimento sustentável, resultante principalmente da atividade humana na agricultura, 

turismo, indústria e comércio e o documento apresenta várias propostas com o intuito de 

inverter essa ameaça, nomeadamente o monitoramento sistemático e a realização de 

inventários relativos aos recursos hídricos e às suas fontes de contaminação. 

 

O conceito de desenvolvimento sustentável surgiu quando da publicação em 1987, do 

relatório da Comissão Mundial sobre o Meio Ambiente e Desenvolvimento (WCED), 

intitulado de "Nosso Futuro Comum", também conhecido como Relatório Brundtland, 

encomendado em 1983, pela Assembléia das Nações Unidas. Nesse relatório são definidos 

alguns conceitos de Desenvolvimento Sustentável. O conceito emergente de Desenvolvimento 

Sustentável, também denominado de conceito de Brundtland, se refere ao desenvolvimento 

que "atende às necessidades do presente sem comprometer a possibilidade de as gerações 

futuras atenderem às suas próprias necessidades". Demais conceitos são (OUR COMMON 

FUTURE, 1987): 

Meio ambiente e desenvolvimento não constituem desafios separados; estão 

inevitavelmente interligados. O desenvolvimento não se mantém se a base de 

recursos ambientais se deteriora; o meio ambiente não pode ser protegido se o 

crescimento não leva em conta as conseqüências da destruição ambiental. Esses 

problemas não podem ser tratados separadamente por instituições e políticas 

fragmentadas. Eles fazem parte de um sistema complexo de causa e efeito" (p.40).  

"... O Desenvolvimento Sustentável não é um estado permanente de harmonia, mas 

um processo de confiança no qual a exploração dos recursos, a orientação dos 
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investimentos, os rumos do desenvolvimento tecnológico e a mudança institucional 

estão de acordo com as necessidades atuais e futuras. (...) em ultima análise, o 

Desenvolvimento Sustentável depende do empenho político" (p.10).  

"... tipo de desenvolvimento capaz de manter o progresso humano não apenas em 

alguns lugares e por alguns anos, mas por todo o planeta e até um futuro longínquo. 

Assim, o Desenvolvimento Sustentável é um objetivo a ser alcançado não só pelas 

nações „em desenvolvimento, mas também pelas industrializadas (p.40).  

 

A partir da publicação desse relatório, iniciou-se o interesse a nível mundial sobre o conceito 

de desenvolvimento sustentável. Eis o grande desafio para aqueles que acreditam ser este, o 

novo paradigma para o desenvolvimento enquadrando-se no contexto a qualidade ambiental e 

consequentemente qualidade de vida saudável. Ainda conforme esse relatório, o 

desenvolvimento sustentável não é um estado permanente de harmonia, porém um processo 

de mudança, cuja exploração dos recursos naturais, a orientação dos investimentos, os rumos 

do desenvolvimento tecnológico e a mudança institucional estão de acordo com as 

necessidades atuais e futuras (CNUMAD, 1991). 

 

A Declaração Universal dos Direitos da Água, proclamada em 1992, pela ONU, embora não 

tenha força de lei, representa uma carta de intenções das Nações Unidas sobre o direito à 

água. Essa Declaração é uma chamada a todos cidadãos e aos países do mundo inteiro para 

que se esforcem no desenvolvimento da cultura do direito e dos deveres em relação à água. Os 

Artigos 1º e 2º  da Declaração: 

Artigo 1º  - A água faz parte do patrimônio do planeta. 

Artigo 2º  - A água é a seiva do nosso Planeta. Ela é a condição essencial da vida de 

todo ser vegetal, animal ou humano. Sem ela não poderíamos conceber como são a 

atmosfera, o clima, a vegetação, a cultura ou agricultura. O direito à água é um dos 

direitos fundamentais do ser humano [...]. 

 

A Declaração entende a água como um patrimônio da humanidade, condição essencial para a 

vida, um direito humano e um bem público. Seu uso deve ser com consciência e 

racionalidade, ou seja, com precaução, cuidado e preservação. A gestão econômica, sanitária e 

social da água deve ser controlada pelo Poder Público com a participação de toda a sociedade.  

O Art. 6º  da mesma Declaração apresenta: “A água não é uma doação gratuita da natureza; 

ela tem um valor econômico: precisa-se saber que ela é, algumas vezes, rara e dispendiosa e 

que pode muito bem escassear em qualquer região do mundo.” 

 

Para a entrada da nova década, em dezembro de 2000, a União Européia publicou a Diretiva 

2000/60/CE, que estabelece um quadro de ação comunitária no domínio da política da água a 

ser adotado pelos Estados-Membros. A Diretiva, conhecida como Diretiva-Quadro da Água 
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(DQA), define linhas gerais de política da água, integrando toda a legislação comunitária 

vigente de águas superficiais, subterrâneas e costeiras, tendo como objetivo principal alcançar 

um “bom estado” para todas as águas num horizonte máximo de quinze anos, a partir de sua 

vigência (UE, 2000). A DQA reflete uma mudança de paradigma da política de gestão da 

água, superando o conceito tradicional de proteção das águas, surgindo como instrumento 

unificador das normas de recuperação e proteção da qualidade das águas interiores, costeiras, 

superficiais, subterrâneas e de transição, antes não existentes. 

 

A DQA ressalta a importância de uma maior integração dos aspectos quantitativos e 

qualitativos das águas superficiais e subterrâneas. A avaliação do estado atual dos 

ecossistemas, bem como a quantificação das fontes pontuais e difusas de poluição é um dos 

programas importantes que vem sendo desenvolvido para definir o bom estado ecológico 

desses ecossistemas. Analisa-se o estado atual e compara-se com a situação desejada, ou seja, 

metas previstas pela DQA. 

 

Essa Diretiva adota a estratégia fundamentada em princípios ambientais, especificamente os 

princípios de precaução e de redução de poluição na fonte, com definição dos objetivos gerais 

(Artigo 1º) e objetivos ambientais (Artigo 4º), acompanhado das obrigações para os Estados, 

para que os objetivos sejam executados. A elaboração de planos de bacia hidrográfica (PBH) 

e de estratégias para combater a contaminação das águas, bem como a realização de 

inventários sobre o abastecimento de água para o consumo humano. 

  

A DQA é um instrumento de harmonização e coesão que considera que os recursos naturais, 

por não respeitarem fronteiras, deverão ser protegidos nas regiões que eles próprios definem 

naturalmente. A bacia hidrográfica (BH) é, portanto, a unidade de gestão estabelecida pela 

DQA. Para cada BH internacional é elaborado um único  PBH, cujo escopo apresenta 

informações das características da bacia hidrográfica; mapas de zonas protegidas e de redes de 

controle; medidas de consulta pública e suas alterações sobre o plano para o ano de 2015. 

 

Em 2007, o quarto relatório do Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas 

(IPCC), discorreu sobre os impactos extremamente significativos  que as mudanças climáticas 

globais podem afetar no suprimento de água doce e na sua qualidade; com o ciclo hidrológico 

sujeito a alterações substanciais afetando a biodiversidade nos ecossistemas aquáticos, com o 

processo de eutrofização das águas continentais em crescente avanço (IPCC, 2007). 
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2.2.2 Aspectos Legais e Institucionais no Brasil  

 

No Brasil, até a década de 1970, a legislação ambiental era formada pelo Código das Águas, 

Código Florestal, da Caça, Pesca e Mineração, mas sem uma ação coordenada de governo ou 

uma entidade gestora. Os temas dominantes eram o fomento à exploração de recursos 

naturais, o desbravamento do território, o saneamento rural, a educação sanitária e os embates 

entre os interesses econômicos externos, os grupos conservacionistas que defendiam a 

proteção da natureza. 

 

Após a Conferência de Estocolmo, em 1972, onde se discutiu as preocupações com a proteção 

dos recursos naturais, e sua e a aplicação de políticas demográficas onde a "taxa de 

crescimento ou a concentração da população tenham efeitos adversos sobre o ambiente ou o 

desenvolvimento", o ecodesenvolvimento foi proposto para regiões rurais de países pobres ou 

em desenvolvimento, cujo Brasil era assim posicionado à época. 

 

Portanto, fruto do compromisso assumido pelo governo brasileiro nessa Conferência das 

Nações Unidas sobre o Meio Ambiente Humano, em Estocolmo, a ênfase na questão 

ambiental teve início no Brasil, com a criação em 1973 da Secretaria Especial de Meio 

Ambiente (SEMA), que teria a responsabilidade de instituir a política ambiental do País, que 

foi estabelecida pela Lei nº 6.938 em 1981, quase dez anos depois. Mas, os recursos hídricos 

ainda não são tratados dentro do contexto, com legislação específica.  

 

A Lei Federal Brasileira nº 6.938, de 31/08/1981, criou a Política Nacional de Meio Ambiente 

(PNMA) seus fins, mecanismos de formulação e sua aplicação no Brasil, define meio 

ambiente como: “Conjunto de condições, leis, influências e interações de ordem física, 

química e biológica, que permite, abriga e rege a vida em todas as suas formas”.  

 

Nessa mesma Lei estão explicitados os seguintes conceitos: (i) Recursos Ambientais: a 

atmosfera, as águas interiores, superficiais e subterrâneas, os estatuários, o mar territorial, o 

solo, o subsolo e os elementos da biosfera; e (ii) Degradação da Qualidade Ambiental: a 

alteração adversa das características do meio ambiente. 

 

Para a temática da água, ao longo das décadas de 1970 e 1980, várias ações e movimentos 

foram surgindo, com a posição de associações, sobre o tema, como a Associação Brasileira de 
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Recursos Hídricos, que defendia a necessidade da instituição de um sistema de gerenciamento 

de recursos hídricos. Também, diversas comissões interministeriais foram instituídas com o 

objetivo de aprimorar os usos múltiplos dos recursos hídricos e minimizar os riscos de 

comprometimento de sua qualidade, diante da vulnerabilidade desse recurso natural. 

A Constituição Federal do Brasil promulgada em 04 de outubro de 1988, torna constitucionais 

os itens levantados na Conferência de Estocolmo. Foi dada uma abordagem inovadora no que 

se refere aos recursos hídricos, não só definindo domínios como determinando a instituição do 

Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos. Em seu artigo 225, relevando o 

conceito de desenvolvimento sustentável, estabelece:  

Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso 

comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao poder público 

e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras 

gerações.  

 

Para a temática de recursos hídricos, estabelece a Política Nacional das Águas em três artigos 

(BRASIL, 1988): 

Art. 20 – “São bens da União: 

III – os lagos, os rios e quaisquer correntes de água em terrenos de seu domínio, ou 

que banhem mais de um Estado, sirvam de limites com outros países, ou se 

estendam a território estrangeiro ou dele provenham, bem como os terrenos 

marginais e as praias fluviais. 

Art. 21 - Compete à União: 

XIX - instituir sistema nacional de gerenciamento de recursos hídricos e definir 

critérios de outorga de direitos de seu uso. 

Art. 26 - “Incluem-se entre os bens dos Estados: 

I – as águas superficiais ou subterrâneas, fluentes, emergentes e em depósito, 

ressalvadas, neste caso, na forma da lei, as decorrentes de obras da União. 

 

Compete privativamente à União legislar sobre as águas, o que significa que compete à área 

federal os critérios para a classificação das águas dos rios, lagos, lagoas, etc. (BRASIL, 1988). 

Portanto, os padrões de qualidade das águas superficiais são classificados pela União, 

segundo a Resolução CONAMA No 357, de 17 março de 2005, que considera ser a 

classificação das águas doces (especial e classe de 1 a 4), águas salinas e águas salobras 

(especial e classe de 1 a 3), como essencial à defesa de seus níveis de qualidade, avaliados por 

parâmetros e indicadores específicos, de modo a assegurar seus usos preponderantes. Já a 

Resolução CONAMA 396/2008, de 03/04/2008, dispõe sobre a classificação e qualidade de 

águas subterrâneas. 
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Em 8 de janeiro de 1997, quase dez anos após a Constituição Federal de 1988, ocorre a 

promulgação da Lei Federal nº 9.433/1997, conhecida como Lei das Águas, que engloba 

todos os princípios da Agenda 21, e é considerada uma das mais modernas legislações sobre 

água (TUCCI, 2006). Essa Lei institui a Política Nacional de Recursos Hídricos (PNRH) e 

cria o Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos (SNRH), trazendo uma 

mudança de paradigma para a gestão dos Recursos Hídricos no Brasil, que era conduzida 

setorialmente, sem integração. O órgão máximo desse Sistema é o Conselho Nacional de 

Recursos Hídricos (CNRH), de caráter normativo e deliberativo, com atribuições de: 

promover a articulação do planejamento de recursos hídricos com os planejamentos nacional, 

regional, estadual e dos setores usuários; deliberar sobre os projetos de aproveitamento de 

recursos hídricos; acompanhar a execução e aprovar o Plano Nacional de Recursos Hídricos; 

estabelecer critérios gerais para a outorga de direito de uso dos recursos hídricos e para a 

cobrança pelo seu uso.  Caberá também ao CNRH decidir sobre a criação de Comitês de 

Bacias Hidrográficas em rios de domínio da União, baseado em uma análise detalhada da 

bacia e de suas sub-bacias. O CNRH é composto por representantes de ministérios e 

secretarias da Presidência da República com atuação no gerenciamento ou no uso de recursos 

hídricos; representantes indicados pelos conselhos estaduais de recursos hídricos; 

representantes dos usuários dos recursos hídricos e, representantes das organizações civis de 

recursos hídricos, conforme Artigo 34, Lei 9433/1997. O presidente é o Ministro do Meio 

Ambiente e o seu Secretário Executivo, o Secretário de Recursos Hídricos e Meio Ambiente 

Urbano desse Ministério, sendo a Secretaria de Recursos Hídricos e Ambiente Urbano a sua 

Secretaria Executiva (Brasil, 2007). 

 

 O Art. 1º da Lei nº 9.433/1997 estabelece os fundamentos da Política Nacional de Recursos 

Hídricos (PNRH), como: 

I – a água é um bem de domínio público; II – a água é um recurso natural limitado, 

dotado de valor econômico; III – em situações de escassez, o uso prioritário dos 

recursos hídricos é o consumo humano e a dessedentação de animais; IV – a gestão 

dos recursos hídricos deve sempre proporcionar o uso múltiplo das águas; V – a 

bacia hidrográfica é a unidade territorial para implantação da Política Nacional de 

Gerenciamento de Recursos Hídricos; VI – a gestão dos recursos hídricos deve ser 

descentralizada e contar com a participação do Poder Público, dos usuários e das 

comunidades. 

Com esse conjunto de fundamentos, a Política Nacional de Recursos Hídricos tem como 

objetivos destacados no artigo 2°, preservar o direito ao acesso à água em padrões de 

qualidade para as gerações atuais e futuras; utilizar racionalmente a água integrando-a ao 

projeto de desenvolvimento sustentável do País; prevenir e defender a água de usos 
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inadequados contra eventos hidrológicos críticos de origem natural ou decorrentes do uso 

inadequado dos recursos naturais. 

 

O artigo 3° destaca as diretrizes gerais de ação: 

I – a gestão sistemática dos recursos hídricos, sem dissociação dos aspectos 

quantidade e qualidade; 

II – a adequação da gestão dos recursos hídricos às diversidades físicas, bióticas, 

demográficas, econômicas, sociais e culturais das diversas regiões do País; 

III – a integração da gestão de recursos hídricos com a gestão ambiental; 

IV – a articulação do planejamento de recursos hídricos com o dos setores usuários e 

com os planejamentos regional, estadual e nacional; 

V – a articulação da gestão de recursos hídricos com a do uso do solo; 

VI – a integração da gestão das bacias hidrográficas com a dos sistemas estuarinos e 

zonas costeiras. 

 

O artigo 5º dispõe sobre os cinco instrumentos para a gestão dos recursos hídricos:  

I – os Planos de Recursos Hídricos;  

II – o enquadramento dos corpos d‟água em classes segundo os usos preponderantes 

da água;  

III – a outorga dos direitos de uso de recursos hídricos;  

IV – a cobrança pelo uso de recursos hídricos;  

V – vetado;  

VI – o sistema de informações sobre recursos hídricos. 

 

Alguns aspectos dessa lei são objeto de destaque, tais como a cobrança do uso dos recursos 

hídricos, cujos valores arrecadados devem, prioritariamente, ser aplicados na bacia 

hidrográfica de geração, para assegurar o direito à água para as futuras gerações. As Agências 

de Água exercerão a função de secretaria executiva dos Comitês de Bacia Hidrográfica.  

 

Dessa forma, para o cumprimento das ações para implementação da PNRH, com vistas na 

avaliação do desempenho da qualidade ambiental estratégica dos recursos hídricos, ou seja, o 

manejo integrado desses recursos, com a percepção da água como parte integrante do 

ecossistema, cujas quantidade e qualidade determinam na natureza de seu uso, faz-se 

necessário desenvolver um sistema de avaliação na busca da melhoria continua. 

 

Especificamente para lagos e/ou reservatórios naturais e artificiais, a Resolução CONAMA nº 

04/1985, estabelece como reservas ecológicas, as florestas e demais formas de vegetação 

situadas numa faixa marginal respeitando os limites: 

 30 metros, para aqueles situados em áreas urbanas; 

 100 metros, para aqueles situados em áreas rurais, exceto os corpos d‟água com até 20 

hectares de superfície, cuja faixa será de 50 metros; 
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 100 metros, para as represas hidrelétricas.  

 

Em 2000, foi disposta a Lei Federal 9.985/2000, que institui o Sistema Nacional de Unidades 

de Conservação da Natureza conhecida (SNUC), e regulamenta o artigo 225 da CFB, incisos 

I, II,III e VII, estabelecendo critérios e normas para a criação, implantação e gestão de dois 

tipos de unidades de conservação, quais sejam: (i) unidades de proteção integral, que são as 

reservas biológicas, estações ecológicas, parques nacionais, monumentos naturais e refúgios 

da vida silvestre), onde se proíbe a existência de populações humanas. Essas áreas destinam-

se exclusivamente à proteção da biota e pesquisa científica, e; (ii) as unidades de uso 

sustentável, que são as áreas de proteção ambiental (APA), áreas de relevante interesse 

ecológico, floresta nacional, reserva extrativista, reserva de fauna, reserva de 

desenvolvimento sustentável e reserva particular do patrimônio natural, onde sob forma de 

contrato ou concessão, nas áreas públicas, pode ser permitida a presença de populações 

tradicionais e a exploração de recursos. Proteger e recuperar recursos hídricos é um dos três 

objetivos do Sistema Nacional de Unidades de conservação da Natureza (Brasil, 2000). Ainda 

sobre a legislação federal, em 5 de janeiro de 2007, foi aprovada a Lei nº 11.445/2007, que 

estabelece diretrizes nacionais para o saneamento básico (BRASIL, 2007). 

 

Segundo Mota (2008), a questão hídrica deve apoiar-se em legislação que dê suporte às ações 

de controle ambiental. Portanto o conhecimento da legislação sobre os recursos hídricos é 

essencial para o direito ao acesso à água. A seguir serão sintetizados e relacionados as leis, 

decretos, portarias e resoluções pertinentes que servem de embasamento para aplicação e 

utilização pela sociedade e gestores ambientais para os recursos hídricos.  

 

A gestão dos recursos hídricos deve articular-se com a gestão ambiental. O licenciamento 

ambiental deve ser aplicado àquelas ações constantes no Plano de Recursos hídricos, o que 

requer o cumprimento dos estudos de impacto ambiental, um dos instrumentos da Lei 

6938/1981, quando couber.  

 

Segundo Tucci (2006), o desenvolvimento institucional é uma condição sine qua non para o 

processo de gestão ambiental de recursos hídricos do País e o maior risco para um sistema de 

gestão poderá advir das próprias práticas de administração dos governos Federal, Estadual 

e/ou Municipal. A tendência apresenta que haverá grandes variações regionais quanto a 

implementação do conjunto legal instituído. A maioria dos estados brasileiros já aprovou a 
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legislação de recursos hídricos, com a implementação da gestão integrada por bacia 

hidrográfica por meio de comitês e agências de bacias.  

 

A partir da década de 1990, o desenvolvimento institucional em recursos hídricos tomou uma 

direção pró-ativa, quando em janeiro de 1995, houve a reestruturação dos Ministérios, 

atribuindo ao Ministério do Meio Ambiente, dos Recursos Hídricos e da Amazônia Legal, 

hoje Ministério do Meio Ambiente (MMA), a formulação e implementação de políticas de 

recursos hídricos, bem como o planejamento, acompanhamento, controle e supervisão das 

ações relativas aos recursos hídricos. Em sua mais recente estruturação, o MMA criou a 

Secretaria de Recursos Hídricos e Ambiente Urbano dentre seus órgãos específicos singulares 

(Brasil, 2007). Na sequência, em 2000, foi criada a Agência Nacional de Águas (ANA) por 

meio da Lei 9984, cujas atribuições englobam a implementação dos instrumentos legais.  

 

Compõe também o SNRH, os Comitês de Bacia Hidrográfica (COBH), órgão colegiado com 

caráter deliberativo e consultivo, com atuação direta nas bacias hidrográficas a níveis Federal 

e Estaduais. Para o caso Federal, o rio principal é de âmbito regional Aos comitês de bacia 

cabem atribuições fixadas pela Lei 9433/1997, que lhes permitem funcionar como 

parlamentos das águas: “arbitrar em primeira instância administrativa, os conflitos 

relacionados aos recursos hídricos. São órgãos da administração pública com estatuto ainda 

indeterminado. Já as agências de bacias ou também denominadas agências de água devem ser 

criadas quando assim o couber, e serão executoras das decisões dos comitês, pois deverão ter 

personalidade jurídica, bem como meios de funcionar. 

 

Os Apêndices A e B sintetizam evolução histórica do gerenciamento dos recursos hídricos no 

Brasil, bem como Resoluções do Conselho Nacional de Meio Ambiente (CONAMA), 

pertinentes ao tema e enumerados cronologicamente. 

 

Âmbito do Estado de Pernambuco - aspectos institucionais e legais 

 

A ação do Estado se faz necessária para disciplinar o uso dos recursos naturais e assim manter 

um padrão de qualidade ambiental. As questões ambientais como destruição da camada de 

ozônio, proteção da biodiversidade, oceanos e águas doces, resíduos tóxicos, são problemas 

da humanidade, onde a qualidade do ar respirado e da água consumida, a contaminação dos 

alimentos ingeridos, lixo e resíduos produzidos são questões de sobrevivência. Os recursos 
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hídricos inserem-se neste contexto como prioritários. Além da estrutura governamental 

entram em cena os novos atores que são constituídos pelas empresas de consultoria e 

prestação de serviços e produção de equipamentos, pelas ONG's e pelos movimentos sociais 

que passam a se articular para efetivamente contribuírem no controle do ambiente e na 

conseqüente melhoria de vida. 

 

Os órgãos e instituições que estruturam o Governo do Estado de Pernambuco para a gestão 

integrada dos recursos hídricos são: 

(i) Secretaria de Recursos Hídricos e Energéticos (SRHE), criada pela Lei 13.205, de 

19/01/2007, com a finalidade de formular e executar as políticas de Recursos 

Hídricos, de Saneamento e de energia (SRHE), cujas principais metas são garantir 

a universalização do abastecimento de água e de esgotamento sanitário no estado; 

(ii) Conselho Estadual de Recursos Hídricos, órgão colegiado superior, deliberativo e 

consultivo do Sistema de Gerenciamento de Recursos Hídricos do Estado, fórum 

de discussão e aprovação da Política Estadual de Recursos Hídricos e a aprovação 

do plano de aplicação dos recursos do Fundo Estadual de Recursos Hídricos;  

(iii) Comitês de Bacia Hidrográfica (COBHs), âmbito no qual a sociedade participa 

diretamente, manifestando seus interesses, definindo as prioridades para cada bacia 

hidrográfica, buscando a conciliação para os conflitos, bem como acompanhando o 

desempenho da gestão pública.  no Conselho Estadual de Recursos Hídricos, nos e 

nos Conselhos Gestores;  

(iv) Conselhos Gestores (CONSUs), que são Conselhos Gestores colegiados formados por 

representantes do poder público, dos usuários da água, bem como da sociedade 

civil, constituídos para atuar na área de reservatórios de abastecimento público de 

água. Esses Conselhos atuam principalmente nas áreas onde os rios são 

intermitentes e a água disponível é acumulada nos açudes ou reservatórios; 

(v) Agência Pernambucana de Águas e Clima (APAC), criada pela Lei n
o
 14.028, de 26 de 

março de 2010, para complementar o Sistema Integrado de Gerenciamento de 

Recursos hídricos (SIGRH) e fortalecer o planejamento e regulação dos múltiplos 

usos da água no Estado;  

(vi) Companhia Pernambucana de Saneamento (COMPESA), Sociedade Anônima de 

Economia Mista, responsável pela execução da Política de Saneamento Básico e 

tem como objetivos: “i) fornecer água à população em quantidade satisfatória, com 

qualidade, regularidade e contabilidade e ao menor custo possível; ii) coletar, 
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transportar, tratar e dispor de forma adequada, os esgotos sanitários e industriais, 

segundo os padrões pré-estabelecidos; iii) comercializar os serviços prestados; e 

iv) buscar manter o equilíbrio econômico-financeiro que permita sua permanência 

como empresa e a expansão continuada da oferta de serviços”. É a concessionária 

estadual e tem como missão prestar, com efetividade serviços de abastecimento de 

água e esgotamento sanitário do Estado, de forma sustentável, conservando o meio 

ambiente e contribuindo para a qualidade de vida da população; 

(vii) Secretaria de Ciência, Tecnologia e Meio ambiente (SECTMA), integrante do 

sistema de Execução do Sistema Administrativo do Poder Executivo do Estado; 

(viii) Conselho Estadual de Meio Ambiente (CONSEMA), órgão colegiado, consultivo e 

deliberativo, formado por representantes de entidades governamentais e da 

sociedade civil organizada, diretamente vinculado ao Governo do Estado, criado 

em 10/01/1991 (Lei 10.560);  

(ix) Agência Estadual de Meio Ambiente - CPRH, autarquia vinculada à SECTMA, 

originalmente fundada em 16/12/1976 (Lei 7.267), como uma empresa de 

economia mista, e transformada em Agencia Estadual pela Lei Complementar nº 

049, de 31 de janeiro de 2003, cujo objetivo exercer a função de órgão ambiental 

do Estado, responsável pela execução da Política Estadual de Meio Ambiente, 

atuando no controle da poluição urbano-industrial e rural, na proteção do uso do 

solo e dos recursos hídricos e florestais, mediante: licenciamento, autorização e 

alvará; fiscalização; monitoramento; e gestão dos recursos ambientais;  

(x) Companhia Independente de Polícia do Meio Ambiente (CIPOMA), unidade de 

policiamento especializada da Polícia Militar de Pernambuco, criada pelo Decreto 

nº 14.147/1989, com o objetivo realizar ações de proteção e fiscalização do meio 

ambiente e ações correlacionadas, para o policiamento ostensivo do meio 

ambiente, de forma integrada com a fiscalização dos recursos naturais, em apoio 

aos órgãos executores da fiscalização da política ambiental. 

 

No Estado de Pernambuco, as águas superficiais e subterrâneas estão disciplinadas pelas Lei 

das Águas do Estado, Lei nº 12.984/2005 (que revisou e atualizou a Lei 11.426/1997) e Lei nº 

11.427/1997, respectivamente. Esta, regulamentada pelo Decreto nº 20.423, de 26 de março 

de 1998, que dispõe sobre a conservação e a proteção das águas subterrâneas no Estado dá 

outras providências. A Lei das Águas institui a Política Estadual de Recursos Hídricos e o 

Sistema Integrado de Gerenciamento de Recursos hídricos (SIGRH). 

http://www.cprh.pe.gov.br/downloads/Lei-7267.doc
http://www.cprh.pe.gov.br/downloads/lei-comp-049-31-01-03.doc
http://www.cprh.pe.gov.br/downloads/lei-comp-049-31-01-03.doc
http://www.cprh.pe.gov.br/downloads/lei11427.doc
http://www.cprh.pe.gov.br/downloads/lei11427.doc
http://www.cprh.pe.gov.br/downloads/dec-20423.doc
http://www.cprh.pe.gov.br/downloads/dec-20423.doc
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O Artigo 2º da Política Estadual de Recursos Hídricos baseia-se nos seguintes fundamentos: 

 

(i) a água é um bem de domínio público; (II) a água é um recurso natural limitado, 

dotado de valor econômico, social e ambiental; (III) em situações de escassez, o uso 

prioritário dos recursos hídricos é o consumo humano e a dessedentação de animais; 

(IV) a gestão dos recursos hídricos deve proporcionar o uso múltiplo das águas; (V) 

a bacia hidrográfica é a unidade territorial para implementação da Política Estadual 

de Recursos Hídricos e para atuação do Sistema Estadual de Gerenciamento de 

Recursos Hídricos; (VI) a gestão dos recursos hídricos deve ser descentralizada e 

contar com a participação do Poder Público, dos usuários e das organizações da 

sociedade civil, considerando os aspectos quantitativo e qualitativo das fases 

meteórica, superficial e subterrânea do ciclo hidrológico; (VII) o acesso aos recursos 

hídricos é um direito de todos; (VIII) a compatibilização do gerenciamento dos 

recursos hídricos com o desenvolvimento regional e local, bem como com a 

proteção ambiental; (IX) a prevenção e a defesa em face dos eventos hidrológicos 

críticos de origem natural ou decorrentes do uso inadequado dos recursos naturais; e 

(X) a integração das ações estaduais, bem como a articulação com os municípios e a 

União, com vistas à associação de suas iniciativas no planejamento dos usos das 

águas. 
 

Portanto, partindo da premissa de que a água é um recurso natural limitado, dotado de valor 

econômico, social e ambiental, enfatiza que o gerenciamento dos recursos hídricos deve ser 

compatível com as diretrizes do desenvolvimento regional e local. Nesse particular, a água é 

considerada um elemento estratégico para o crescimento sustentável de Pernambuco e que, 

por conseguinte, está atrelada à proteção do meio ambiente e à inclusão social que podem ser 

impulsionadas por ações participativas e descentralizadas previstas na Lei (MOURA, 2006).  

 

Cabe destacar os sete instrumentos da Política Estadual de Recursos Hídricos apresentados no 

artigo 5º da Lei, que são acrescidos dos instrumentos de fiscalização e monitoramento, não 

contemplados na Lei das Águas Nacional: 

I - os planos diretores de recursos hídricos; 

II - o enquadramento dos corpos de água em classes, segundo os usos 

preponderantes da água; 

III - a outorga do direito de uso de recursos hídricos; 

IV - a cobrança pelo uso de recursos hídricos; 

V - o sistema de informações de recursos hídricos; 

VI - a fiscalização do uso de recursos hídricos; e 

VII - o monitoramento dos recursos hídricos. 

 

A Lei nº 11.427/1997, sobre a conservação e a proteção das águas subterrâneas, estabelece o 

licenciamento ambiental para execução de obras destinadas à captação de água subterrânea, a 

qual caberá à CPRH a sua concessão a título oneroso. 

 

A Lei da Águas estadual em consonância com a Lei Federal define que as Agências de Bacia 

e os Comitês de Bacia operacionalizam a cobrança pelo uso da água, sendo os recursos 

arrecadados destinados a financiar os investimentos, conforme as prioridades decididas pelos 

Comitês de Bacia (COBHs). 
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As principais Leis e Decretos referentes a Recursos Hídricos em Pernambuco e as resoluções 

do Conselho Estadual de Recursos Hídricos, encontram-se organizados em quadro no 

Apêndice C e Apêndice D, respectivamente. Alem dessas instituições no âmbito municipal 

encontra-se o município de Ipojuca criado em 30/03/1846, Lei Provincial nº 152. 

 

 

2.3 INDICADORES DE DESEMPENHO AMBIENTAL 

 

Toda geração de produto ou serviço requer o uso dos recursos naturais, e como conseqüência 

tem-se os impactos ao meio ambiente originados do consumo desses recursos, ou pelos 

resíduos inerentes ao processo de geração. O ato de medir consiste em um conjunto de 

elementos que visam quantificar essas informações de interesse do objeto a ser estudado. 

Medidas de desempenho ambiental devem estar relacionadas com esses elementos, que serão 

considerados mecanismos para monitorar as estratégias previstas pelos tomadores de decisão, 

com foco na capacidade de suporte desses recursos naturais do planeta Terra. 

 

 

2.3.1 Conceito de Indicadores 

   

O termo indicador tem origem do latim do verbo indicare, que significa divulgar, anunciar, 

tornar público ou indicar, bem como estimar um preço (WRI, 1995). O Banco Mundial (1998) 

define um indicador como “elemento que fornece um aspecto de maior abrangência ou significância ou 

torna perceptível uma tendência ou um fenômeno que não é imediatamente detectável”. 

 

Um indicador é uma ferramenta para a comunicação sobre as questões de interesse da 

sociedade. Com a mesma importância, os indicadores focam e compilam dados sobre as 

complexas questões sobre gestão, monitoramento e resultados, principalmente para os 

tomadores de decisão. A relevância de um indicador estende-se além do que se está refletindo 

envolvendo outras questões de interesses mais abrangentes. 

 

Meadows (1998) complementa que os indicadores são usados para monitorar ou controlar os 

sistemas complexos nas suas mais diferentes necessidades tais como: metabolismo humano, 

sistemas econômicos, complexos industriais, interações ambientais, entre outros. 
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A construção de indicadores advem da necessidade de tratar os dados, a partir da forma 

original ou "bruta", de modo a torná-los acessíveis, quantificáveis e compreensíveis para que 

possam ser analisados, utilizados e transmitidos aos diversos níveis da sociedade, permitindo 

entender fenômenos complexo, contribuindo com um adequado planejamento  das políticas; e 

avançando com a otimização do manejo das informações. 

 

De acordo com Van Bellen (2006), o objetivo dos indicadores é trabalhar as informações, 

simplificando-as de modo que sua significância torne-se aparente, diante dos fenômenos 

complexos, e atenda ao processo de comunicação. 

 

A Figura 2.2 apresenta a pirâmide com a hierarquia dos dados, adaptado de Walmsley (2001), 

cujos indicadores e os índices mais agregados, baseiam-se nos dados levantados do 

monitoramento e análises posteriores. 

 

 

Fonte: Adaptado Walmsley (2001)  

Figura 2.2: Hierarquia dos dados objeto dos indicadores 

 

A Organização para Cooperação e Desenvolvoimento Econômico (2002) utiliza as seguintes 

terminologias:  

(i) Indicador: Parâmetro, ou valor calculado a partir de parâmetros, fornecendo 

indicações sobre ou descrevendo o estado de um fenômeno, do meio ambiente ou de 

uma zona geográfica, de uma amplitude superior às informações diretamente ligadas 

ao valor de um parâmetro; (ii) Índice: Conjunto de parâmetros ou de indicadores 

agregados ou ponderados descrevendo uma situação; e (iii) Parâmetro: Propriedade 

medida ou observada. 

 

O World Business Council for Sustainable Development (WBCSD) define os indicadores 

como variáveis que podem ser mensuráveis, medidas específicas de um aspecto individual, 

que por sua vez podem ser representados por vários indicadores, que visam auxiliar uma 

pesquisa e demonstrar o desempenho de variáveis estratégicas de gestão (WBCSD, 2000). 
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Os indicadores de desempenho resultam da convergência de uma ou mais medidas que torna 

possível a compreensão do comportamento do objeto que se quer avaliar a partir dos critérios, 

ou seja, metas ou referências estabelecidas. Só há lógica nos dados levantados quando, os 

mesmos são analisados e existir a idéia do indicador de desempenho e do seu objetivo. 

 

Ventura (2009) apresenta alguns usos e importâncias dos indicadores de desempenho:  

(i) Os indicadores são usados como parâmetros dos aspectos que estão em evidência para 

observação e análise, portanto seu desenvolvimento não está direcionado e nem 

normatizado para as questões ambientais e de qualidade; 

(ii) Somente com o interesse dos tomadores de decisão, os indicadores passam a auxiliar a 

implementação de medidas preventivas, com vistas a busca da melhoria ou a 

mitigação de um efeito negativo; 

(iii) Os indicadores passam a ter aplicabilidade como instrumento na gestão de 

problemas, quando usados pelo usuário a partir de uma relação prática. 

 

 

2.3.2 Indicadores Ambientais 

 

De acordo com Dellameo (2004), os indicadores ambientais em sua concepção, consistem na 

coleta sistemática de informações, cujo objetivo é informar as partes interessadas a situação 

do meio ambiente em estudo. Os indicadores ambientais são elementos que devem fornecer 

medidas temporais que possam ser traduzidas por parâmetros qualitativos e quantitativos, de 

modo a permitir identificar as alterações no meio ambiente, advindas do processo de geração 

de produtos ou serviços, permitindo a avaliação de sua influência na qualidade ambiental do 

contexto estudado (CHIUMMO, 2004). 

 

A Figura 2.3 apresenta os indicadores ambientais como o elo que liga os aspectos ambientais, 

quais sejam: recursos hídricos, ar, solo, flora, fauna, com as partes interessadas respectivas 

como os gestores públicos, os tomadores de decisão no nível público ou privado, as indústrias, 

as organizações não governamentais (ONG‟s), a comunidade, bem como os órgãos de 

controle ambiental. 
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Fonte: Adaptado da Austrian Commonwealth Scientific & Industrial Research Organization (1998) 

Figura 2.3: Indicadores ambientais como elo de ligação entre as dimensões social e 

ambiental 

 

Os Indicadores de desempenho ou de performance são ferramentas que buscam medir a 

eficiência de um processo ou operação que refletem a relação de produtos e/ou serviços em 

relação à utilização de um recurso ou insumo específico. Tais indicadores deverão existir à 

medida que forem necessários ao controle da qualidade e do desempenho no âmbito de um 

processo. Eles podem ser ampliados, reduzidos ou ajustados (TACHIZAWA, 2005). 

 

A medida de desempenho adequada, quando usada de forma efetiva, cria um forte vínculo que 

pode impulsionar a mudança de gestão pelos tomadores de decisão permitindo a identificação 

das tendências antes que eles aconteçam. Não existem indicadores universais. Portanto para 

cada ecossistema deverão ser considerados seus elementos, de forma a cumprir eficientemente 

e atingir os critérios estabelecidos. E mais, de acordo com a OCDE (2002), deve-se 

reconhecer que os indicadores não permitem mensurar mecanicamente os desempenhos 

ambientais. Eles devem ser completados por informações gerais, analisados e interpretados. 

Os indicadores podem ser associados aos objetivos quantitativos explícitos gerais e 

específicos, aos objetivos qualitativos gerais concernentes, por exemplo, à eficiência das 

atividades antrópicas e ao caráter sustentável da utilização dos recursos naturais e do 

desenvolvimento na busca da melhoria da qualidade de vida do ser humano. 

 

 

2.4 MODELOS DE ESTRUTURAS DE INDICADORES AMBIENTAIS 

 

Metodologias como a análise sistêmica, vêm contribuir significativamente para a 

funcionalidade do todo, onde se une o conceito elementarista, que vem a ser reducionista, pois 
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se concentra nas partes, e o conceito integralista, ou seja, holístico, com a visão do todo. 

Teorias de que alguns elementos na natureza não podem ser explicados somente pela soma de 

suas partes, e que a conjunção de novos modelos de conhecimento e um melhor entendimento 

das questões complexas faz-se necessário (BOLLMANN, 2001). 

 

Ao longo do tempo as tendências para estruturação de indicadores ambientais derivam de 

diferentes abordagens. Historicamente, a primeira abordagem baseou-se no sistema cartesiano 

assumido pela revolução newtoniana. Cada ramo da ciência procura descrever os fenômenos 

naturais com base em uma estrutura metodológica própria de sua especificidade, sem haver 

necessariamente a implicação do desenvolvimento de uma noção conjunta da realidade. E 

como resultado, identifica-se a elaboração de estudos ambientais de caráter reducionista, cuja 

academia constitui-se como elemento indutor relevante (BOLMANN, 2001). 

 

Portanto a interdisciplinaridade é um desdobramento que vem permitir a adoção de métodos e 

linguagens distintos entre si, e com isso podem vir a permitir ao homem, modelar e ampliar o 

conhecimento do meio ambiente que o cerca. 

 

Diante do acima exposto, a construção de indicadores ambientais vem sendo influenciada por 

todo esse processo. Bollmann (2001) apresenta três fases que podem ser discriminadas no 

desenvolvimento histórico dos indicadores ambientais.  

 

Fase 1 -  Departamentalização do conhecimento, cujas bases foram quase que 

exclusivamente pautadas em variáveis que consistiam em medidas de grandezas 

físicas, químicas ou biológicas consideradas importantes na descrição do objeto 

de estudo, denominados indicadores primários; 

Fase 2 - Agregação de variáveis seriam estruturas usadas não apenas para aglutinar as 

informações de mesma natureza, como somatórios, médias aritméticas, médias 

geométricas, harmônicas, mas , também já estabelecer algumas metodologias 

para indexarem variáveis de espécies diferentes, com a produção de índices 

numéricos que permitem uma interpretação unidimensional, entre um melhor e 

um pior valor estabelecidos a priori, denominados indicadores secundários; 

Fase 3 - Análise dos resultados obtidos na Fase 2, cuja agregação da informação 
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permitiu a estruturação de indicadores em níveis hierárquicos diferenciados, 

criados para descrever os elementos sistêmicos específicos e suas interrelações. 

Dessa forma, a abordagem sistêmica poderá adotar níveis hierárquicos 

diferentes, ou seja, indicadores terciários, quaternários, ou maiores. 

 

O trabalho de pesquisa de desenvolvimento de sistemas de indicadores ambientais vem sendo 

implementado ao longo do tempo. A Unesco (1987) estabeleceu uma metodologia que 

constituiu um avanço tanto na arte de construir indicadores sistêmicos mais precisos, como 

também na viabilidade de interpretação de seus resultados de uma forma mais abrangente. 

 

Em 1991, a Organização para Cooperação Econômica e Desenvolvimento (OCDE), 

apresentou uma estrutura com um conjunto básico de indicadores ambientais.  Em 1992, a 

Conferência Mundial sobre Meio Ambiente, conhecida como Rio 92, apresentou em um dos 

seus documentos finais, a Agenda 21, em seu capítulo 40, a necessidade da construção de 

indicadores de sustentabilidade por parte da cada país, em função de cada realidade, a fim de 

viabilizar uma bottom line para os tomadores de decisão, bem como contribuir para a 

sustentabilidade do sistema integrado meio ambiente e desenvolvimento (UNCED, 1992). 

 

Algumas estruturas de sistemas de indicadores ambientais desenvolvidas são: Modelo Unesco 

1987; Sistema Pressão – Estado – Resposta (PER), cuja estrutura foi desenvolvida pela 

Organização para Cooperação e desenvolvimento Econômico (OCDE); Sistema Força Motriz 

– Estado – Resposta (FMER), estrutura desenvolvida pela Comissão das Nações Unidas 

(CNDS); Sistema Pressão – Estado – Impacto – Resposta (PEIR), estrutura desenvolvida pelo 

por meio do Programa das Nações Unidas e Meio Ambiente (PNUMA); Sistema Força Motriz 

– Pressão – Estado – Exposição – Efeitos – Ação (FPEEEA), estrutura desenvolvida pela 

Organização Mundial de Saúde (OMS);e o Sistema Foco nos Serviços dos Ecossistemas, que 

serão descritos adiante. 

 

Em termos de organizações que vem trabalhando no desenvolvimento de indicadores relativos 

ao meio ambiente, pode-se citar: a Organização para a Cooperação Econômica e o 

Desenvolvimento – (Organisation for Economic Cooperation and Development – OECD), o 

Comitê Científico para Problemas do Meio Ambiente (Scientific Committee on Problems of 

the Environment – SCOPE), a Comissão das Nações Unidas para o Desenvolvimento 
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Sustentável (United Nations Comission on Sutainable Development – CSD), a Organização 

Mundial de Saúde – OMS, o Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente (United 

Nations Environment Programe – UNEP), o Programa das Nações Unidas para o 

Desenvolvimento – PNUD, o Centro das Nações Unidas para Assentamentos Humanos 

(United Nations Centre for Human Settlements – UNCHS), o Instituto de Recursos Mundiais 

(World Resources Institute – WRI), o Banco Mundial, a Comissão Européia e outras 

organizações, bem como vários países, como os Estados Unidos da América, o Canadá, o 

Reino Unido, a Holanda e outros. 

 

 

2.4.1  Modelo Unesco 1987 

 

O modelo de gestão econômico/ecológico proposto pela Unesco (1987) é uma estratégia de 

gestão ambiental em bacias hidrográficas baseada na análise ecossistêmica, observando as 

alterações decorrentes das atividades antrópicas com a utilização dos recursos naturais, na 

construção de obras de engenharia, com a capacidade de fazer um balanço ponderado 

multinível de indicadores obtidos pelo monitoramento da região de influência, ou seja, a área 

da bacia hidrográfica.  

 

A Unesco propõe a escolha dos indicadores de desenvolvimento para a microrregião estudada, 

bem como indicadores de qualidade ambiental, cujos indicadores selecionados comporão a 

linha de base dos dados a serem monitorados. Esses subsistemas envolvidos formarão um 

ecossistema integrado entre os subsistemas antrópico e natural.  

 

A metodologia elenca algumas premissas a serem verificadas, dentre as principais destaca-se: 

 

 A metodologia não deverá estar limitada apenas aos fatores ecológicos, cuja ação 

pretendida deverá ser avaliada como uma parte do sistema ambiental, considerando os 

aspectos físicos, químicos, biológicos, econômicos, sociais, culturais, bem como os 

psicológicos; 

 Deverão ser elencados indicadores de desenvolvimento para cada componente; 

 As ferramentas de monitoramento deverão ser flexíveis, de modo que permita estudos 

de curto, médio e longo prazos, de forma a conferir acuidade necessária aos 

indicadores selecionados; 
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 Uma metodologia prática para fins de gestão, dispensando as sofisticações de modelos 

matemáticos e computacionais; 

 Deverão estar incluídos os conceitos de desenvolvimento sustentável e da prudência 

no tratamento das questões ambientais e sociais. 

 

A metodologia não se limita ao sistema ambiental pela decomposição em seus subsistemas 

característicos abióticos e bióticos, faz uma abordagem mais ampla considerando também as 

interrelações destes com as atividades antrópicas. O modelo pressupõe que as ações 

antrópicas impactantes aos recursos naturais ocorrem por meio do subsistema econômico, 

esclarecendo que não necessariamente por meio da transformação em valores monetários, mas 

considerando também os subsistemas social, cultural e psicológico (UNESCO, 1987). A 

Figura 2.4 a seguir representa o fluxo de integração dos subsistemas considerados. 

 

SUBSISTEMA ABIÓTICO 

 

 

 

SUBSISTEMA ECONÔMICO 

 

 

SUBSISTEMA 

SOCIAL 

 

 

SUBSISTEMA 

CULTURAL 

                   

                    SUBSISTEMA PSICOLÓGICO 

Fonte: UNESCO (1987) 

Figura 2.4: Integração de subsistemas do modelo de gestão ecológico/econômico da 

Unesco 

 

Os passos estabelecidos na metodologia da UNESCO são os seguintes: 

 

 Estabelecer os subsistemas interferentes; 

 Selecionar os indicadores adequados a cada subsistema; 

 Executar as atividades de monitoramento periódico; 

 Levantar os dados obtidos no monitoramento necessário à obtenção dos índices; 

 

SUBSISTEMA BIÓTICO 
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 Estabelecer a estratégia de coleta dos dados referentes aos indicadores selecionados 

para cada um dos subsistemas; 

 Os indicadores mais adequados para cada situação devem ser escolhidos e testados 

quanto a sua eficácia e facilidade de implementação. 

 

O tipo e o tamanho do sistema dependerão do número de indicadores selecionados para 

caracterizar o subsistema investigado, bem como de outros fatores inerentes ao estudo em 

questão. O método não limita a seleção do número de índices de ordem “n” que se achar 

conveniente.  

 

No entanto, a UNESCO (1987) recomenda no máximo três indicadores terciários. Fato esse 

resultante da complexidade não somente da execução como da interpretação do resultado 

final. Finalmente, a seleção dos melhores indicadores ou sua combinação para cada caso terá 

como determinante o grau de conhecimento científico e tecnológico envolvido no julgamento 

das análises envolvidas (BOLLMANN, 2001).   

 

Quadro 2.3 apresenta um exemplo teórico da estrutura para sistema de indicadores. 

 

3. Nível 2. Nível 1. Nível  3. Nível 2. Nível 1. Nível 

 

 

 

 

 

ECOLOGIA 

IQA 

Índice de 

Qualidade 

Da água 

Temperatura   

 

 

 

 

ECONOMIA 

 

Social 

Desemprego 

OD  Criminalidade 

Coliformes Fecais  Escolaridade 

DBO  Saúde Morbidade 

Altitude  Mortalidade 

Turbidez   

Saneamento 

Lixo 

NTK  Abastec.água 

Fósforo  Esgotos 

Metais 

Pesados 

Ferro  Drenagem 

Cromo  Demografia População 

Chumbo  Pop. Ativa 

Hidrobiologia Zooplancton  Produção PNB local 

Fitoplancton  Renda percapita 

Flora Diversidade   

Cultura 

Teatros 

% área florestada  Grupos Folclóricos 

Fauna Nº de espécies  Bibliotecas 

Espécies raras  Investimentos 

Espécies em risco  Livros produzidos 

Fonte: BOLMANN (2001) 

Quadro 2.3: Estrutura de sistema de indicadores nível terciário do modelo Unesco 
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2.4.2 Modelo da Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico  

 

A Organização para Cooperação e Desenvolvoimento Econômico (OECD - Organization for 

Economic Cooperation and Development, 1991) definiu três tipos de indicadores, na estrutura 

de sistema “pressão-estado-resposta” (PER), que se baseia no princípio da casualidade, ou 

seja, as atividades humanas exercem pressão sobre o meio ambiente e impactam a qualidade e 

quantidade de seus recursos naturais, afetando seu estado, e a resposta da sociedade a essas 

ações vem por meio de políticas públicas ambientais, econômicas e setoriais. Em resumo, os 

indicadores ambientais podem ser sistematizados pelo modelo Pressão-Estado-Resposta 

(PER) que descreve as três categorias de indicadores a seguir definidas e representadas na 

Figura 2.5. 

 Indicadores de pressão ambiental (P) – cujas ações antrópicas são as causadoras dos 

impactos ambientais. Esses indicadores caracterizam as pressões sobre os sistemas 

ambientais e podem ser traduzidos por indicadores de emissão de contaminantes, 

eficiência tecnológica, intervenção no território e de impacto ambiental; 

 Indicadores de estado (E)  – identifica a qualidade dos recursos naturais diante da ação 

antrópica. Refletem a qualidade do meio ambiente em um horizonte espacial e 

temporal. São os indicadores de sensibilidade, de risco e de qualidade ambiental; 

 Indicadores  de resposta (R) – estes caracterizam a resposta da sociedade frente a 

pressão e a qualidade dos recursos. Os indicadores avaliam as respostas da sociedade 

às alterações e questões ambientais, bem como os programas e/ou implementação de 

medidas para a melhoria ambiental.  
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Fonte: Adaptado, OECD (1993) 

Figura 2.5: Indicadores na estrutura do Sistema PER: esquema cíclico de relação 

causa/efeito 

 

O Quadro 2.4 exemplifica uma estrutura de indicadores baseada no PER. 

 

 

 

 

RECURSOS 

IMPACTOS 

AMBIENTAIS 

INDICADORES 

PRESSÃO ESTADO RESPOSTA 

 

AR 

ATMOSFÉRICO 

 

Mudanças 

climáticas 

Emissões de GEE Concentração de 

GEE 

Maior eficiência 

energética 

Acidificaçao e 

qualidade do ar 

Emissões SO2 Concentração de 

SO2, pH ácido 

Tecnologia para 

reduzir niveis da 

poluiçao no ar 

 

ÁGUA 

Eutrofizaçao e 

qualidade da água 

Nutrientes em 

excesso 

Concentração de 

nutrientes na água 

Tratamento da água 

Quantidade de 

água 

Agricultura 

irrigada 

Reservas de água 

escassas 

Cobrança pelo uso 

da água 

Fonte: Adaptado OECD (1993) 

Quadro 2.4: Exemplo de uma estrutura de indicadores baseada no sistema PER 

 

 

Respostas setoriais (decisões e ações) 
 

Estado  
Meio ambiente 

e dos recursos 

naturais 
Ar 

Água 

Solo 

Recursos 

Naturais 

 

Pressão 

Atividades 

humanas 
Energia 

Transporte 

Indústria 

Agricultura 

Turismo 

Outras 

 

Resposta 
Agentes 

ambientais e 

econômicos 
Governos 

Famílias 

Empresas 

Tratados 

Internacionais 

Sociedade Civil 

Recursos 

 
Informação 

 

Resposta 

ambiental 
Poluição 

 

Informação 
 

RESPOSTA 
 

PRESSÃO ESTADO 
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A maioria dos indicadores da Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico 

refere-se essencialmente ao nível nacional e são destinados a ser utilizados dentro de um 

contexto internacional. Para um nível de precisão ou de distribuição mais avançado, ou seja, 

quando as escalas regionais não conseguem identificar as diferenças regionais, como é o caso 

da gestão de uma bacia hidrográfica ou de um ecossistema, torna-se relevante a construção de 

indicadores para estes diferentes níveis considerando-se as características de cada sistema. 

 

 

2.4.3 Modelo do Programa das Nações Unidas e Meio Ambiente  

 

O Programa das Nações Unidas e Meio Ambiente (PNUMA), face ao avanço da degradação 

ambiental ampliou o modelo PER, incorporando a ele o elemento “impacto”,  para dessa 

forma caracterizar a degradação. Surgiu o modelo com a estrutura “Pressão – Estado – 

Impacto – Resposta” (PEIR). 

 

O sistema PEIR define e relaciona o conjunto de fatores que determinam as características 

atuais do meio ambiente em qualquer nível de agregação territorial (local, regional, nacional, 

global), estabelecendo uma vinculação lógica entre os seus componentes. Define os padrões 

das interações antrópicas urbanas e o meio ambiente. Um exemplo amplo de sua utilização foi 

no projeto Geo Cidades pelo PNUMA (PNUMA, 1997). 

 

 

2.4.4 Modelo da Comissão das Nações Unidas  

 

A Comissão das Nações Unidas para o Desenvolvimento Sustentável (CNUDS) desenvolveu 

outro sistema que, de uma forma mais abrangente, identifica e diferencia os impactos, que 

podem ser negativos ou positivos. Substituiu então o elemento Pressão pelo elemento Força 

Motriz. A nova estrutura do sistema assumiu o modelo “Força Motriz – Estado - Resposta”, 

conhecido como a sigla FMER. 
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2.4.5 Modelo da Organização Mundial de Saúde  

 

 A Organização Mundial de Saúde (OMS) desenvolveu o Sistema “Força Motriz – Pressão – 

Estado – Exposição – Efeitos – Ação”, o Sistema FPEEEA, cuja estrutura envolve mais três 

elementos. A OMS substituiu o elemento Impacto, pelos elementos Exposição e Efeito, e o 

elemento “Resposta” foi substituído por Ação. A justificativa para esse novo modelo envolve 

os fatores de risco (Exposição) e seus efeitos (Efeito) na saúde humana, que devem ser 

considerados, o que implica em intervenções (Ação) a serem implementadas para minimizar 

os perigos à saúde. 

 

Um exemplo bastante esclarecedor de indicadores e sua associação ao modelo da OMS, 

Sistema FPEEEA, é o da construção da estrutura de indicadores ambientais da qualidade do ar 

versus a saúde. A Figura 2.6 apresenta um modelo para a estrutura. Pode-se observar que a 

estrutura permite identificar as causas, e definir os indicadores, correspondentes aos diferentes 

elementos. 

 

 

Fonte: Adaptado OMS (1995) 

Figura 2.6: Sistema FPEEEA - esquema cíclico de relação causa/efeito (OMS) 

 

Atividades 

Antrópicas 

Impactos 

Meio 

ambiente 
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Este modelo FPEEEA aborda um sistema de indicadores, na realidade, de saúde ambiental, 

que descreve e analisa a ligação entre saúde e meio ambiente, diante do processo de 

desenvolvimento, para uma análise da situação no âmbito global e subseqüentes tomadas de 

decisão.  

 

 

2.4.6 Modelo Foco nos Serviços dos Ecossistemas 

 

Um ecossistema é um complexo dinâmico de fauna, flora, microorganismos de uma área e seu 

meio ambiente físico que interagem entre si. Os serviços dos ecossistemas são as condições e 

processos pelos quais os ecossistemas naturais e as espécies que os compõem suportam e 

preenchem os requisitos para a vida no planeta. São os benefícios que o ser humano aproveita 

dos ecossistemas, como florestas, savanas, manguezais, bem como os ecossistemas artificiais, 

como as áreas urbanas que oferecem diferentes serviços à sociedade: serviços culturais, de 

abastecimento e de regulamentação que afetam a população diretamente.  

 

Os serviços providos pelos ecossistemas são gerados por complexos ciclos naturais que 

operam em escalas temporais e espaciais, cuja fonte energética é a energia solar, que interage 

com os fatores da biosfera. 

 

Os serviços de ecossistemas mantêm a biodiversidade e o mecanismo de funcionamento dos 

ecossistemas, com a produção de bens que representam uma parte importante da economia, 

cujos bens incluem matérias-primas, água, produtos industrias compostos farmacêuticos, 

alimentos, entre outros. Alem dos bens, esses serviços representam suporte a vida como 

reciclagem e renovação, além de apresentar inúmeros valores e benefícios estéticos, culturais, 

educacionais e científicas, entre outras. (www.lapa.ufscar.br/portugues/valor.htm). 

 

 

2.5 MODELOS DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO AMBIENTAL 

 

Segundo Ferreira (2006), a palavra desempenho pode significar: “atuação, comportamento, 

interpretação ou performance”. A ferramenta da Avaliação de Desempenho Ambiental (ADA) 

é modelada para promover a gestão com informações confiáveis e passíveis de verificação de 

http://www.lapa.ufscar.br/portugues/valor.htm
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um processo, para determinar se o desempenho ambiental de um empreendimento atende aos 

critérios para ele determinados.  

 

De acordo com Frank e Grothe-Senf (2006), a Avaliação de Desempenho Ambiental (ADA), 

área da gestão ambiental, apresenta definições pouco específicas. A norma ambiental NBR 

ISO 14001 e seu respectivo roteiro, descrito na NBR ISO 14004, que trata da estruturação de 

um sistema de gestão ambiental (SGA), traz como objetivo o comprometimento em relação a 

melhoria continua desse sistema e do desempenho ambiental da organização, define o 

desempenho voltado para o meio ambiente como sendo “resultados mensuráveis do sistema 

de gestão ambiental, relativos ao controle da organização sobre seus aspectos ambientais, com 

base na sua política, seus objetivos e metas ambientais”(NBR ISO 14001, 2004), e não 

especifica sobre a abrangência do desempenho ambiental. 

 

De outra forma, a norma NBR ISO 14031:2004 apresenta uma estrutura para avaliação do 

desempenho ambiental, que serve de guia para seleção de indicadores ambientais em 

organizações, que devem ser relacionados aos aspectos ambientais significativos da 

organização, cujo desempenho ambiental envolve não somente os indicadores de desempenho 

operacional das organizações, mas também suas atividades gerenciais e os indicadores das 

condições ambientais locais ou regionais.  

 

A norma também deixa livre a escolha dos indicadores pertinentes a cada negócio, cabendo a 

cada organização definir a sua abrangência sobre o desempenho ambiental. O desempenho é 

medido pelo nível do alcance dos próprios objetivos definidos pela organização, ou seja, com 

relação à avaliação ambiental os métodos disponíveis deixam a critério de cada negócio. 

 

Os indicadores de desempenho ambiental identificados no estado da arte na estrutura da 

norma NBR ISO 14031 (2004) devem ser selecionados com as especificidades das atividades, 

políticas, objetivos e estruturas de cada organização, de modo que venham a definir seus 

critérios de desempenho ambiental (FIGUEIREDO et al. (2009). 

 

Os aspectos ambientais e sua avaliação fazem parte da historia da humanidade. Para 

quantificar um fenômeno ambiental faz-se necessário percebê-lo. O estudo de indicadores 

ambientais torna-se cada vez mais complexo, portanto, o avanço do conhecimento científico é 

essencial. A intensidade da ação antrópica que explora o meio ambiente está cada vez mais 
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intensa ameaçando a capacidade dos ecossistemas. A capacidade antrópica de alterar os 

ecossistemas terrestres já compromete a sustentabilidade da espécie humana e demais 

espécies. Daí a necessidade da avaliação ambiental por um mecanismo metodológico e os 

indicadores ambientais tornam-se ferramentas de interesse das diversas áreas. 

 

Segundo Bollmann (2001), a ação antrópica sobre o meio ambiente não se limita apenas sob o 

ponto de vista ambiental, trata-se de uma relação complexa, que surgem das demandas 

individuais e coletivas, fundamentadas em aspectos psicológicos, culturais e sociais, que 

exploram os elementos da matriz de recursos naturais disponíveis. 

 

A prática apresenta que a ação de medir, com uma ferramenta essencial para operacionalizar a 

implementação de políticas de desenvolvimento humano, auxilia não somente os tomadores 

de decisão com os cidadãos comuns para fazer escolhas, estudar alternativas e ajustar as 

políticas e objetivos a partir de um marco referencial. 

 

As formas usuais de mensuração da influência antrópica sobre o meio ambiente apresentam 

controvérsias e eventualmente conseguem interligar as causas geradoras das demandas 

individuais, socioeconômicas e culturais e suas conseqüências ambientais. E pela conotação 

setorial, a variedade de indicadores e das técnicas de medição em uso tem tornado essa 

valoração comparativa ainda mais difícil. Na realidade, forma uma barreira para o 

desenvolvimento de indicadores sistêmicos e formas de agregação em ordem superior desses 

indicadores. 

 

A abordagem que se pretende, por meio do uso de estruturas de níveis múltiplos, representa 

um avanço na obtenção de indicadores sistêmicos, de modo facilite o entendimento dos 

reflexos da realidade sob as dimensões socioculturais, econômicas e ambientais. 

 

 

2.5.1 As Normas série ISO NBR ISO 14000 

 

A Organização Internacional para a Normalização (ISO - International Organization for 

Standardization) é uma federação internacional para normatização, estruturada por membros 

de federações nacionais. O trabalho de preparação das normas internacionais é realizado por 
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um comitê técnico específico. Cada País membro interessado no assunto relativo ao comitê 

tecnico tem o seu representante no Comitê respectivo.  

 

A NBR ISO 14000 é composta de uma série de normas voluntárias, que passam a representar 

um terceiro momento da evolução do setor produtivo com os cuidados com o meio ambiente, 

e uma nova consciência para as organizações, cujo objetivo é estabelecer procedimentos de 

gestão ambiental, para prevenção e mitigação das práticas poluidoras e causadoras de 

impactos significativos ao meio ambiente, na busca do equilíbrio (FIGUEIREDO, 2002). 

 

A família ISO 14000 é um grupo de normas relativas ao meio ambiente, que fornece 

ferramentas e estabelece um padrão de gestão ambiental. Faz parte do grupo de documentos 

de orientação para ações rumo ao desenvolvimento sustentável (D‟AVIGNON,1996).  

 

Este conjunto de normas é constituído por normas que estabelecem diretrizes que auxiliam na 

avaliação, universalmente, da qualidade e da eficácia das relações entre a organização e o 

meio ambiente. Apresentam uma estrutura organizacional abrangente, englobando as 

seguintes áreas:  

(i) Sistema de Gestão Ambiental;  

(ii) Auditoria Ambiental;  

(iii) Rotulagem Ambiental;  

(iv) Avaliação de Desempenho Ambiental;  

(v) Análise do Ciclo de Vida;  

(vi) Termos e Definições e a Relação entre os Aspectos Ambientais; e  

(vii) Normas de Produto.  

 

O Quadro 2.5 apresenta um resumo das normas da série ISO 14000. 

Normas da Série ISO 14000 

 

Processo produtivo (empresa) 

• SC 1 – Sistemas de Gestão Ambiental – coordenado pela Inglaterra 

ISO 14001:1996 Sistema de Gestão Ambiental – Especificação e diretrizes para uso  

ISO 14004:1996 Sistema de Gestão Ambiental – Diretrizes gerais sobre princípios, sistemas e técnicas de apoio 

 

• SC 2 - Auditoria Ambiental – coordenado pela Holanda 

ISO 14010:1996 Diretrizes para Auditoria Ambiental – Princípios gerais 

ISO 14011:1996 Diretrizes para Auditoria Ambiental – Procedimentos de auditoria – Auditoria de Sistemas de 

Gestão Ambiental 
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ISO 14012:1996 Diretrizes para Auditoria Ambiental – Critérios de qualificação para auditores ambientais 

ISO 14015:1999 Diretrizes para Auditoria Ambiental – Avaliações de locais e organizações 

 

• SC 3 - Rotulagem Ambiental, coordenado pela Austrália 

ISO 14020:1998 Rótulos e Declarações Ambientais – Princípios básicos 

ISO 14021:1999 Rótulos e Declarações Ambientais – Autodeclarações ambientais – Termos e definições 

ISO 14022 Rótulos e Declarações Ambientais – Autodeclarações ambientais – Símbolos (norma prevista) 

ISO 14023 Rótulos e Declarações Ambientais – Autodeclarações ambientais – Metodologias de teste e 

verificação (norma prevista) 

ISO 14024:1999 Rótulos e Declarações Ambientais – Rotulagem ambiental tipo I – Diretrizes para princípios e 

procedimentos 

ISO 14025 Rótulos e Declarações Ambientais – Rotulagem ambiental tipo III – Diretrizes para princípios e 

procedimentos (norma prevista) 

 

Produto 

 

• SC 4 - Avaliação de Desempenho Ambiental, coordenado pelos Estados Unidos 

ISO 14031 Gestão Ambiental – Avaliação da performance ambiental 

ISO 14032 Gestão Ambiental – exemplos de avaliação de performance ambiental 

 

• SC 5 – Análise do Ciclo de Vida, coordenado pela França 

ISO 14040:1997 Análise do Ciclo de Vida – Princípios e diretrizes 

ISO 14041:1998 Análise do Ciclo de Vida – Análise do inventário 

ISO/DIS 14042 Análise do Ciclo de Vida – Avaliação do impacto 

ISO/DIS 14043 Análise do Ciclo de Vida – Interpretação do ciclo de vida 

ISO/DRT 14049 Análise do Ciclo de Vida – Exemplos de aplicação da ISO 14041 

 

• SC 6 – Termos e Definições, coordenado pela Noruega 

ISO 14050:1998 Gestão Ambiental – Vocabulário 

 

Working group: 

 

• WG1 (Working Group) - dirigido pela Alemanha 

ISO Guie 64:1997 Guia para inclusão de aspectos ambientais em normas de Produtos 

ISO/TR 14061:1998 Informações para organizações de silvicultura em apoio às normas de sistema de gestão 

ambiental ISO 14001 e ISO 14004 

ISO 14062 Integração de aspectos ambientais em projetos e produtos 

ISO Guie 61 Requisitos gerais para avaliação e credenciamento de organismos de 

certificação e registro. 

ISO Guie 66 Requisitos gerais para organismos de certificação e registro de sistema de gestão ambiental 

ISO 19011 Guias sobre Auditorias de Sistema de Gestão da Qualidade e Ambiental 

Fonte: ABNT (2000) 

Quadro 2.5: Série de Normas ISO 14000. 

 

 

2.5.2 A Norma ISO 14001 

 

A norma NBR ISO 14001 faz referência ao desempenho voltado para o meio ambiente, cuja 

interpretação  refere-se aos resultados mensuráveis do sistema de gestão ambiental de uma 

dada organização, relativo ao domínio de seus aspectos ambientais, que baseia na política 

ambiental e nos seus objetivos direcionados ao programa básico ambiental (ABNT, 1996). 
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A NBR ISO 14001 especifica os requisitos de um sistema de gestão ambiental, com 

abrangência a todos os tipos e portes de organizações, adequando-se a diferentes condições 

geográficas, culturais e sociais. A Figura 2.7 representa a base dessa abordagem. 

 

 

Fonte: Norma NBR ISO 14001(2004) 

Figura 2.7: Modelo de sistema de gestão ambiental para a Norma NBR ISO 14001 

 

Estabelece a norma que “um sistema deste tipo permite a uma organização estabelecer e 

avaliar a eficácia dos procedimentos destinados a definir uma política e objetivos ambientais, 

atingir a conformidade com eles e demonstrá-la a terceiros” (ABNT,1996:2). 

 

É importante esclarecer que a norma não determina requisitos absolutos para o desempenho 

ambiental, além do que está explícito na política da organização, o que permite que 

organizações com atividades similares, apresentem diferentes desempenhos ambientais, e no 

entanto podem estar atendendo aos seus respectivos requisitos. A norma não prescreve 

critérios específicos de desempenho ambiental.  

 

A norma se aplica a qualquer organização que deseje implementar, manter e aprimorar um 

sistema de gestão ambiental; definir sua política ambiental; buscar certificação do seu sistema 

de gestão ambiental por uma organização externa; realizar uma auto-avaliação e emitir auto-

declaração de conformidade com esta norma.  

 

A norma permite a integração dos sistemas de gestão existentes. Por compartilhar princípios 

comuns de sistemas de gestão com a série NBR ISO 9000, gestão da qualidade, aquelas 

organizações que já tiverem este sistema implantado, podem usá-lo como base para o seu 

sistema de gestão ambiental. A norma NBR ISO 14001 não inclui requisitos de gestão da 

saúde e segurança, e ocupacional, entretanto, ela permite que os sistemas de gestão da 
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organização abranjam estas áreas, desde que a empresa assim o defina. Mesmo assim, o 

processo de certificação somente será aplicável aos aspectos do Sistema de Gestão Ambiental.  

 

A norma está diretamente relacionada com a sistemática de projeto e geração do produto ou 

serviço e os conseqüentes impactos ambientais. A norma envolve o processo produtivo e o 

desempenho ambiental da organização, mas não está voltada para o desempenho ambiental do 

produto gerado, durante e após o seu uso. 

 

Os seguintes princípios, destacados no Quadro 2.6, norteiam a NBR ISO 14001, para orientar 

as organizações no desenvolvimento do seu SGA. 

 

Princípios do SGA especificado pela Norma NBR ISO 14001 

Princípio 1 – Comprometimento e Política Uma organização deve definir sua política 

ambiental e assegurar o comprometimento com o seu SGA 

Princípio 2 – Planejamento Uma organização deve formular um plano para cumprir com sua 

política ambiental. 

Princípio 3 – Implementação. Uma organização deve desenvolver a capacitação e os 

mecanismos de apoio necessários para atender sua política, seus objetivos e 

metas ambientais 

Princípio 4 – Medição e Avaliação Uma organização deve medir, monitorar, e avaliar seu 

desempenho ambiental. 

Princípio 5 – Análise Crítica Uma organização deve analisar criticamente e aperfeiçoar 

continuamente seu sistema de gestão ambiental, com o objetivo de aprimorar 

seu desempenho ambiental global. 

Fonte: Norma NBR ISO 14001: 2004, (ABNT, 2004). 

Quadro 2.6: Princípios do SGA especificado pela Norma NBR ISO 14001 

 

O ciclo de implantação de um SGA na estrutura da ISO 14001 é o já conhecido ciclo de 

gestão PDCA, iniciais das palavras em inglês Plan, Do, Check, Action. Segundo o Anexo A 

da NBR ISO 14001 (1996), a norma contém os elementos fundamentais de sistemas de 

gestão, com base no processo dinâmico e cíclico de "planejar, implantar, verificar e rever". A 

gestão do sistema tem como base o controle dos processos.  

 

O Quadro 2.7 apresenta o resumo das etapas de um sistema de gestão ambiental, conectado 

com o ciclo PDCA, segundo a Maimon (1999). 
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Etapas do SGA Ciclo PDCA 

Política Ambiental da Organização –PENSANDO  

Planejamento - PLANEJANDO  Plan – P 

Implementação e Operação - FAZENDO  Do - D 

Monitoramento e Ações Corretivas - MONITORANDO  Control/Check - C 

Revisões Gerenciais - REVISANDO  Act - A 

Fonte: Maimon (1999). 

Quadro 2.7: Etapas do SGA versus o ciclo PDCA 

 

Hodja (1997) apresenta os objetivos maiores da Gestão Ambiental: observar as normas e 

procedimentos e eliminar as falhas do processo, atuando metodicamente na causa 

fundamental de cada problema detectado. Desta forma, tem-se um processo mais estável e 

previsível. Atua-se nos processos e subprodutos que geram impactos ambientais 

significativos, reais ou potenciais. A lógica é a prevenção, planejando e controlando 

continuamente os processos, reduzindo seus subprodutos e consumindo menos recursos. A 

idéia não é minimizar os impactos ambientais colocando "filtros dos subprodutos" nas saídas 

dos processos, e sim melhorá-los para que consumam menos recursos (incluindo recursos 

naturais) e gerem menos subprodutos. Os subprodutos gerados por deficiências dos processos 

devem ser inspecionados, monitorados e tratados para garantir a satisfação das 

regulamentações governamentais sobre o meio ambiente. Dessa forma, além de minimizar os 

impactos ambientais sobre o meio ambiente, estaremos tornando a organização mais eficaz, 

melhorando os seus processos, reduzindo os seus custos, e conseqüentemente, tornando a 

empresa mais competitiva; atingir uma evolução contínua do desempenho ambiental dos 

processos e, conseqüentemente, da organização.  

 

 

2.5.3 Modelo de acordo com a Norma NBR ISO 14031:2004 

 

Como parte da composição das Normas Internacionais da série ISO 14000, em 2004, foi 

aprovada a forma definitiva a NBR ISO 14031 - Avaliação do desempenho ambiental (ADA), 

equivalente à norma ISO 14031:1999. O objetivo dessa Norma é disponibilizar diretrizes para 

a escolha, monitoramento e controle de indicadores de desempenho ambiental (IDA). Os 

IDAs são categorizados em três tipos: indicadores de desempenho operacional (IDO), 

indicadores da condição ambiental (ICA) e indicadores de desempenho de gestão (IDG). 
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De acordo com a norma ISO 14031:2004 “avaliação do desempenho ambiental é um processo 

de gestão interna e uma ferramenta desenvolvida para oferecer à gerência informações 

contínuas, confiáveis e controláveis, para verificar se o desempenho ambiental de uma 

organização satisfaz certos critérios estabelecidos”. Portanto, o desempenho ambiental é 

definido como “eventos resultantes da gestão e dos aspectos ambientais de uma organização”.  

Para a norma não determina um nível de desempenho, cuja avaliação ambiental é entendida 

como um processo de gestão, com base em indicadores ambientais, que permitirão avaliar e 

comparar o desempenho ambiental sob critérios estabelecidos pela própria organização. A 

norma NBR ISO 14031:2004 apresenta uma metodologia para a ADA com as diretrizes 

sintetizadas no Quadro 2.8 (NBR ISO 14031, 2004). 

 

3.1 Visão geral 

3.1.1 Modelo de processo de ADA 

3.1.2 Indicadores para a ADA 

3.1.3 Utilização da ADA 

3.2 Planejamento da ADA 

3.2.1 Orientações gerais 

3.2.2 seleção de indicadores para a ADA 

3.2.2.1 Orientações gerais 

3.2.2.2 Seleção de IDG 

3.2.2.3 Seleção de IDO 

3.2.2.4 Seleção de ICA 

3.3 Uso de dados e informações (Fazer) 

3.3.1 Visão geral 

3.3.2 Coleta de dados 

3.3.3 Análise e conversão de dados 

3.3.4 Avaliação da Informação 

3.3.5 Relato e comunicação 

3.3.5.1 Orientações gerais 

3.3.5.2 Relato e comunicação internos 

3.3.5.3 Relato e comunicação externa 

3.4 Análise crítica e melhoria da ADA 

Fonte: NBR ISO 14031, 2004 

Quadro 2.8: Diretrizes da NBR ISO 14031 para a ADA  

 

O modelo de gestão com uma Avaliação de Desempenho Ambiental (ADA), proposto pela 

norma NBR ISO 14031:2004, fornece orientação para o uso da avaliação de desempenho 

ambiental em uma organização. É uma ferramenta para o processo de gestão interna da 

organização, como um meio de apresentar os dados ou informações coletados 

qualitativamente ou quantitativamente, com indicadores que permitam comparar o 
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desempenho de gestão passado e presente da organização, com o critério de desempenho 

ambiental, portanto a norma não estabelece quaisquer outros requisitos de conformidade de 

sistema de gestão ambiental. Segue o ciclo PDCA: planejar (plan), fazer (do), verificar 

(check), agir (act), que é um método sistemático de gestão de processo, usado para 

elaboração, execução, controle e correção de planos de ação. 

 

A norma NBR ISO 14031:2004 é adotada por empreendimentos de todos os tamanhos, tipos, 

localizações, complexidades e promove benefícios mesmo para aquelas que não possuem um 

Sistema de Gestão Ambiental (SGA). 

 

A Figura 2.8 apresenta o esquema da avaliação de desempenho ambiental (ADA), com 

referência aos números e títulos das seções relevantes dos elementos da Norma, descritos a 

seguir (ISO 14031:2004): 

 

Planejamento – a organização deve ter como base para planejar a sua avaliação de 

desempenho ambiental, o levantamento de seus aspectos significativos que possa controlar 

seu critério de desempenho ambiental e a opinião das partes interessadas. Para as 

organizações que já possuem um Sistema de Gestão Ambiental (SGA) implantado, a 

avaliação de desempenho ambiental deverá ser baseada na sua política ambiental, objetivos e 

metas e demais critérios de desempenho que tenham sido estabelecidos.  

 

Para uma organização que não possui SGA, poderá usar a ADA para auxiliar na identificação 

dos seus aspectos ambientais significativos e para estabelecer seus critérios ambientais. Para a 

maioria das organizações, os seus aspectos ambientais significativos estarão focados nas suas 

operações. A ADA da organização deve ser planejada tendo em vista o critério de 

desempenho ambiental estabelecido, pois dessa forma os indicadores de desempenho 

ambiental selecionados estarão identificando de forma apropriada o desempenho ambiental 

contra os critérios que tenham sido determinados (exemplos de critérios são índices técnicos 

de projeto, históricos, requisitos legais, solicitações pertinentes de partes interessadas, entre 

outros). 

 

Seleção dos indicadores – os indicadores podem ser selecionados de forma quantitativa ou 

qualitativa, de modo que fique claro e compreensível para a organização. Os indicadores 

ajudam a converter dados importantes em índices práticos e comparáveis, permitindo 
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identificar os esforços da organização em influenciar o desempenho ambiental desta, de seus 

processos produtivos, ou das suas condições ambientais. 

 

Os indicadores são ferramentas usadas com freqüência para comunicar informações sobre o 

estado do mundo ao nosso redor. Sempre que forem utilizados (ou não) e, independentemente 

do quão bem ou mal são desenhados para a finalidade a que se destinam, os indicadores são 

poderosos e influentes instrumentos auxiliares para tomada de decisão. Por esta razão, são 

muitas vezes controversos e pode haver discordâncias sobre a natureza do indicador e não 

sobre a informação que se destina a transmitir. Uma metodologia para a construção de 

indicadores, amplamente aceita pelos tomadores de decisão e seus usuários, pode, portanto,ser 

de grande ajuda na manutenção e debate centrado nas questões e políticas, e não sobre o 

mecanismo de medição e comunicação. 

 

Uso dos dados e informações – os dados devem ser coletados sistematicamente de forma 

apropriada, e com freqüências consistentes com o planejamento da avaliação de desempenho 

ambiental. Os dados devem ser levantados a partir de bases sólidas para que sejam 

consistentes. Devem ter o suporte do controle de qualidade. As informações e/ou dados 

usados podem ser da própria organização ou de outras fontes.  

 

Alguns exemplos de fontes de dados: monitoramentos e medições; entrevistas e observações; 

relatórios emitidos sistematicamente; inventário e dados de produção;registros financeiros e 

de contabilidade; registros de compras; auditorias, ou registros de avaliação ambiental; 

registros de treinamento relativos a gestão ambiental; estudos e relatórios científicos; agências 

governamentais, institutos acadêmicos e organizações não-governamentais; fornecedores e 

terceirizados; clientes, consumidores e outras partes interessadas; associações outras. 

 

Revisão e melhoria da ADA – a ADA da organização e seus resultados devem ser revisados 

periodicamente a fim de identificar oportunidades para contribuir na melhoria contínua do 

desempenho da gestão e operações da organização, e consequantemente, melhorias para as 

condições ambientais.  

 

As etapas para uma revisão da ADA devem ser baseadas nos custos e benefícios efetivamente 

alcançados; no progresso para o atendimento aos critérios de desempenho ambiental 
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estabelecidos; na harmonia destes; na coerência dos indicadores selecionados para a ADA e 

nas fontes, metodologia para levantamento e qualidade dos dados. 

 

 

 

Planejar 
3.2 Planejamento da Avaliação do Desempenho Ambiental 

 

 

 
 

 

3.2.2 Seleção dos indicadores para avaliação do desempenho ambiental 

 

 

 Fazer 

3.3 Utilização dos dados e informações 

                 

 

 

         Dados 

             

 

       Informação 

 

                                              Resultados 

 

       Resultados 

 

3.3.2 Coleta dos dados  

3.3.3 Análise e conversão dos dados 

 

 

 

 

 
3.3.4 Avaliação das informações 

 

 

 

 

 

 

3.3.4.Relatórios e comunicação 

 

 

 

 

 

 

Verificar e agir 

3.4 Revisão e melhoria da avaliação de desempenho ambiental 

  

Fonte: Norma NBR ISO 14031 (2004) 

Figura 2.8: ADA: números e títulos das seções relevantes da NBR ISO 14031:2004 

 

A norma descreve as duas categorias gerais de indicadores para avaliação do desempenho 

ambiental, resumidos no Quadro 2.9. 

 

CLASSIFICAÇÃO DA NBR ISO 14031 (2004) 

Categoria Tipo Aspectos Ambientais 

 

Indicador de 

Desempenho 

Ambiental (IDA) 

 

Indicador de 

desempenho 

de Gestão (IDG) 

Implementação de políticas e programas, de redução de 

resíduos, consumos de materiais, entre outros. 

Indicador de 

desempenho 

operacional (IDO) 

Instalações físicas, equipamentos, fornecimento e 

distribuição do processo produtivo, como consumo de 

água, energia, entre outros. 

Indicador de Condição 

Ambiental (ICA) 

Indicadores de qualidade da água; indicador da qualidade do ar, indicador de 

temperatura do ar, dos oceanos, entre outros. 

Fonte: NBR ISO 14031(2004) 

Quadro 2.9 – Categorias gerais de indicadores, NBR ISO 14031 
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Os Indicadores de Condição Ambiental (ICA) fornecem informações sobre as condições da 

qualidade do meio ambiente da área de influência direta e indireta do empreendimento, sob a 

forma de resultados de medições efetuadas de acordo com os padrões e regras ambientais 

estabelecidos pelas normas e dispositivos legais. 

 

Indicadores de Desempenho Ambiental (IDA) fornecem informações sobre o desempenho 

ambiental do empreendimento e são classificados em dois tipos: 

 Indicadores de Desempenho de Gestão (IDG) – fornecem informações relativas aos 

esforços da gestão do empreendimento, que influenciam positivamente o seu 

desempenho ambiental, como por exemplo, os Planos de Gestão de Resíduos Sólidos, 

Planos de Gestão dos Recursos Hídricos, Programas de Treinamentos em Educação 

Ambiental, todos relacionados ao empreendimento. 

 Indicadores de Desempenho Operacional (IDO) – fornecem informações relacionadas 

aos reflexos no desempenho ambiental das operações do processo produtivo da 

organização, tais como o consumo de água, energia, matérias-primas, entre outros. 

 

Os indicadores devem ser relevantes e de fácil compreensão e selecionados em número 

suficiente que permita a avaliação do desempenho ambiental. O número de indicadores 

selecionados deve refletir a natureza e a escala das operações da organização. As informações 

representadas pelos indicadores devem ser obtidas através de medições diretas ou relativas ou 

indexadas. O cuidado necessário refere-se a clareza no manuseio dos dados e sua conversão 

em indicadores para avaliação de desempenho ambiental (NBR ISO 14031, 2004). 

 

Indicadores regionais, nacionais e globais relacionados ao desempenho ambiental e 

desenvolvimento sustentável estão sendo desenvolvidos por agências governamentais, 

organizações não governamentais, como também institutos científicos e de pesquisa.  

 

O Quadro 2.10 apresenta um exemplo para ilustrar a seleção de indicadores para avaliação de 

desempenho ambiental, onde os indicadores foram selecionados pela organização, 

considerando-se as medidas de conservação de água, pois as informações ambientais 

coletadas da região indicam uma sensível diminuição no fornecimento de água. 
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Indicadores segundo a classificação da NBR ISO 14031 (2004) 

Categoria Tipo Aspectos Ambientais 

 

    IDA 

 

IDG  Investimentos na pesquisa de novos processos para redução 

no consumo de água. 

IDO  Quantidade de água consumida por dia; 

 Quantidade de água por unidade produzida. 

    ICA  Nível de água de sub-solo.; 

 Qualidade da água. 

Fonte: Exemplo fictício, autora 

Quadro 2.10: Exemplo de seleção de indicadores classificados segundo a NBR ISO 

14031:2004 

 

Ressalte-se que o modelo gerencial PDCA, bem como o processo inerente da melhoria 

contínua, são a base para o uso da avaliação de desempenho ambiental estabelecida pela 

Norma NBR ISO 14031:2004.   

 

Essa estrutura metodológica de Avaliação de Desempenho Ambiental (ADA) em 

conformidade com as diretrizes propostas pela norma NBR ISO 14031:2004, embasaram os 

pressupostos do modelo de Avaliação de Desempenho Ambiental de Recursos Hídricos 

(ADARH), objeto dessa pesquisa.  

 

 

2.5.4  Modelo do Ministério Federal do Meio Ambiente da Alemanha 

 

O Ministério Federal do Meio Ambiente da Alemanha (BMU/UBA, 1997) desenvolveu um 

modelo de avaliação de desempenho ambiental, cuja proposta é a mesma daquela estabelecida 

pela ISO 14031. Baseia-se em uma estrutura de planejamento, comando e controle dos 

impactos ambientais da organização, cujos indicadores de desempenho atuarão como 

instrumento para a comunicação de dados ambientais. Nesse contexto, os indicadores 

ambientais selecionados de ordem organizacionais (insumos, energia, infra-estrutura e 

tráfego). 

 

Quanto às atividades organizacionais de gestão, o manual propõe os indicadores de gestão 

ambiental, como instrumentos de gestão ambiental interna da organização, e propõe também 
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os indicadores de condições ambientais do entorno das organizações. Enfim, a proposta do 

manual é a mesma daquela estabelecida pela ISO 14031. 

 

 

2.5.5 Modelo Eco-Management and Audit Scheme II 

 

A Resolução da Comunidade Européia de 2001, versão II do Sistema Comunitário de 

Ecogestão e Auditoria, Eco-Management and Audit Scheme (EMAS II) incorpora o conceito 

de desempenho ambiental no contexto da auditoria de gestão ambiental das organizações: 

“resultados de gestão da organização em relação aos seus aspectos ambientais” (GROTHE-

SENF & FRANK, 2006). A avaliação de desempenho ambiental passa a fazer parte do 

processo de verificação da gestão ambiental da organização. São estabelecidas metas 

ambientais pela própria organização, que servirão de critérios para serem alcançados na 

avaliação. 

 

 

2.5.6  Modelo do Environmental Performance Measurement  

 

O modelo do Environmental Performance Measurement (EPM) é uma abordagem 

conceituada nos Estados Unidos da América, onde o termo desempenho ambiental é 

interpretado no sentido estratégico, que significa a capacidade de desempenho ambiental 

diante dos objetivos estratégicos da organização a longo prazo e sua capacidade inovadora 

recorrendo aos instrumentos de gestão ambiental, e no sentido operacional, cujo nível do 

desempenho ambiental sintetiza os resultados da eficiência ambiental no sentido mais 

restritivo (GROTHE-SENF & FRANK, 2006).   

 

Esse modelo assemelha-se à norma ISO 14031, uma vez que exige uma comparação entre os 

valores planejados, objetivo do EPM e o realizado, impactos ambientais da organização, 

determinando os graus de alcance dos objetivos, obtendo-se o sucesso ecológico, a partir do 

desempenho ambiental. 

 

O método segue as cinco etapas (STURM, 2000): 

Etapa 1 -  Definição dos objetivos para mensurar o desempenho ambiental; 
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Etapa 2 -  Levantamento dos aspectos e impactos ambientais; 

Etapa 3 - Avaliação dos impactos ambientais;  

Etapa 4 - Seleção dos impactos relevantes; 

Etapa 5 - Tomada de decisão e eventual revisão dos objetivos. 

 

A Figura 2.9 apresenta o desempenho ambiental estratégico e operacional segundo o modelo 

EPM. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: A.Sturm (2000) 

Figura 2.9: Modelo EPM: desempenho ambiental estratégico e operacional 

 

 

2.5.7   Modelo European Foundation for Quality Management Adaptado  

 

O modelo de excelência da European Foundation for Quality Management (EFQM, 1999) 

que representa um modelo de gestão empresarial abrangente, foi devidamente adaptado por 

Stahlmann e Clausen (2000), para o desempenho ambiental de organizações. O Modelo 

European Foundation for Quality Management Adaptado (EFQMA) traduz os capacitadores, 

como potencial de gestão ambiental e os resultados, como a ecoeficiência (melhorias 

relativas) e ecoeficácia (melhorias absolutas), dos impactos ambientais. Para avaliação do 

desempenho ambiental da organização, formam-se indicadores. A Figura 2.10 apresenta um 

esquema representativo do modelo. 
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Fonte: FRANK & GROTEH-SENF (2006) 

Figura 2.10: Modelo EFQMA  
 

Segundo Frank & Grothe-Senf (2006), os pesquisadores Stahlmann e Clausen apresentam a 

definição mais ampla e completa de desempenho ambiental: “a minimização dos impactos 

ambientais e a revitalização do ambiente natural diretamente por ele desencadeado, 

considerando objetivos ambientais e requisitos globais, nacionais, regionais e locais, 

específicos da organização”. 

 

 

2.5.8 Modelo do Sustainability Balanced Scorecard  

 

É um conceito do Sustainability Balanced Scorecard (SBSC), cujo diferencial é um acréscimo 

dos aspectos ambientais e sociais, ao Balanced Scorecard, desenvolvido por Kaplan e Norton 

(1992), que é considerado um dos mais relevantes conceitos na Área de Administração de 

Empresas da década de 1990.  

 

O método de avaliação do desempenho denominado Balanced Scorecard vai além da medição 

de desempenho empresarial, baseado nos indicadores contábeis e financeiros, que se tornam 

cada vez mais insuficientes para medir o desempenho das empresas. O modelo Balanced 

Scoredcard engloba uma representação equilibrada das medidas financeiras e operacionais 

organizadas com base em quatro perspectivas que são: (i) financeira, cujas metas podem 

priorizar a receita e o crescimento do mercado; (ii) do cliente, onde os altos executivos devem 
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definir com clareza quais os segmentos de clientes e mercados competitivos; (iii) dos 

processos internos, cujos objetivos e metas devem ser definidos devem considerar a busca 

pela excelência da estratégia bem sucedida quanto aos custos produção otimizados, qualidade 

dos produtos e eficiência nos ciclos de processo de produção; e (iv) de aprendizado e 

crescimento dos colaboradores, ou seja a reciclagem dos conhecimentos para os funcionários, 

tecnologia, melhoria nos sistemas de informação, bem como procedimentos operacionais. 

Enfim, seu enfoque para a medida do desempenho é a utilização do capital intelectual, ou 

seja, capacidade e conhecimento dos colaboradores, processos eficazes e um bom 

relacionamento com os clientes (KAPLAN e NORTON, 1992).  

 

Portanto o Balanced Scorecard traz a sistematização das informações por meio de indicadores 

de desempenho auxilia ao gestor se aprofundar no conhecimento do negócio, e com isso 

contribuir para a melhoria das estratégias adotadas para o novo ciclo de planejamento de 

forma periódica e sistemática. O SBSC representa um instrumento estratégico de gestão, 

operacionalizando as dimensões estratégias das organizações, nas perspectivas financeira, do 

cliente, do processo interno do negócio e do treinamento e crescimento pessoal, que compõem 

o Balanced Scorecard, com os aspectos ambientais e sociais agregados a essas dimensões 

estratégicas, por meio de um sistema de indicadores desenvolvidos e/ou selecionados a partir 

dos objetivos estratégicos da empresa. 

 

Entre os modelos acima estudados, a norma NBR ISO 14031: 2004 se apresenta como a mais 

adequada para sua adaptação em pressupostos para um modelo de avaliação de desempenho 

ambiental de reservatórios de abastecimento de água, consonante com as políticas públicas e 

privadas para a gestão dos recursos hídricos, o que permite uma melhor compreensão na 

busca da melhoria contínua da qualidade ambiental dos ativos ambientais. 
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CAPÍTULO 3 – CARACTERIZAÇÃO DA ÁREA DE ESTUDO 

 

 

Este capítulo contem uma breve descrição do contexto dos recursos hídricos do Estado de 

Pernambuco, o histórico do Complexo Portuário de Suape e a descrição da bacia hidrográfica 

GL 2. A partir dessa base de dados é apresentada uma caracterização dos reservatórios Bita e 

Utinga, que foram selecionados para validação dos pressupostos para um modelo de avaliação 

de desempenho ambiental para reservatórios de abastecimento, proposto nesse trabalho. 

  

 

3.1  CONTEXTO DOS RECURSOS HÍDRICOS DO ESTADO DE PERNAMBUCO  

 

O Estado de Pernambuco situa-se na porção oriental do Nordeste, na Zona Tropical, possui 

uma área de 98.311,66 km
2
 do território Nacional, em configuração espacial estreita no 

sentido norte-sul, apresentando uma faixa marítima de apenas 187 km de extensão, e no 

sentido leste-oeste, com 784 km de extensão. Limita-se ao norte, com os Estados da Paraíba e 

do Ceará; ao sul, com os Estados de Alagoas e da Bahia; a leste, com o Oceano Atlântico; e a 

oeste, com o Estado do Piauí. É dividido político-administrativamente em 184 unidades 

municipais e um distrito estadual (Arquipélago de Fernando de Noronha). 

 

O Estado de Pernambuco reune em sua extensão quatro sub-regiões de características 

climáticas diferentes, denominadas de Litoral, Zona da Mata, Agreste e Sertão. A medida que 

se distancia do litoral, as taxas pluviométricas diminuem e aumentam as taxas 

evaporimétricas. Esse fenômeno climático, associado a outros fatores, interfere diretamente na 

disponibilidade dos recursos hídricos para o uso múltiplo da população, em maior escassez. 

 

O regime pluviométrico tem influência direta sobre o sistema hídrico do Estado, uma vez que 

todos os rios dependem diretamente da distribuição e da intensidade das chuvas. As 

precipitações pluviométricas não são uniformemente repartidas, sendo mais abundantes no 

litoral, reduzindo-se à proporção que se dirigem para oeste e cujas temperaturas são elevadas 

durante todo o ano, com médias térmicas anuais que variam entre 24º a 31ºC.  

 

De acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), o Estado está dividido 

três regiões fisiográficas: Litoral-Mata, Agreste e Sertão, cuja  Região Litoral-Mata é a mais 
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importante do Estado, tanto do ponto de vista demográfico quanto econômico, e apresenta um 

clima tropical quente e úmido, com temperaturas médias anuais em torno de 24ºC e 

precipitações pluviométricas abundantes, variando entre 800mm a mais de 2.000mm anuais. 

(AGÊNCIA CONDEPE/FIDEM, 2005). A Figura 3.1 apresenta as regioes fisiograficas do 

Estado de Pernambuco. 

 

 

 

Fonte: Adaptação Agência CONDEPE/FIDEM (2005) 

Figura 3.1: Regiões Fisiográficas de Pernambuco 
 

A partir dos processos socioeconômicos e das especificidades locais e regionais, o IBGE 

divide o território do Estado de Pernambuco em cinco mesorregiões e 19 microrregiões 

geográficas, que são apresentadas no Quadro 3.1, em destaque a posição situacional de Suape. 

 

A rede hidrográfica do Estado de Pernambuco não apresenta rios de grande extensão e 

volume de água, à exceção do rio São Francisco. Como fisicamente, no sentido norte-sul, seu 

espaço territorial é divido pelo Planalto da Borborema, denominou-se rios litorâneos e rios 

interiores, respectivamente, aqueles cujo sentido de escoamento direciona-se para o Oceano 

Atlântico, e aqueles que tem seu escoamento para o rio São Francisco 

 

As águas superficiais do Estado de Pernambuco compõem-se de vinte e nove bacias 

hidrográficas e 776 açudes, com mais de 2,5 bilhões de metros cúbicos de água. Na 

mesorregião do Litoral/Zona da Mata, existem 48 reservatórios que acumulam 567 milhões de 

metros cúbicos; no Agreste, 253 açudes acumulam 202 milhões de metros cúbicos; e no 

 

N
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Sertão, 352 açudes podem acumular 1,7 bilhões de metros cúbicos de água. O volume de água 

represado em reservatórios reflete diretamente a perenidade dos rios existentes na região e, 

indiretamente, a precipitação pluviométrica das mesmas (PNUD/FAO/IBAMA/GOVERNO 

DE PERNAMBUCO, 1998). 

 

MESORREGIÃO MICRORREGIÃO 

Metropolitana do Recife Itamaracá 

 Recife 

 SUAPE 

 Fernando de Noronha 

Mata Pernambucana Mata Setentrional 

 Vitória de Santo Antão 

 Mata Meridional 

Agreste Pernambucano Vale do Ipanema 

 Garanhuns 

 Brejo Pernambucano  

 Vale do Ipojuca 

 Alto Capibaribe 

 Médio Capibaribe 

Sertão Pernambucano Araripina 

 Salgueiro 

 Pajeú 

 Moxotó 

São Francisco Pernambuco Petrolina 

 Itaparica 

Fonte: Agência CONDEPE/FIDEM (2005) 

Quadro 3.1: Divisão do Estado em Mesorregiões e Microrregiões Geográficas 

 

As bacias hidrográficas, que são unidades geográficas para planejar, avaliar e controlar os 

recursos hídricos (PERH-PE, 1998). Essas bacias hidrográficas possuem denominação 

específicas de acordo com sua relevância no contexto hídrico do Estado, das quais 13 bacias 

são denominadas de acordo com os seus respectivos rios: Goiana, Capibaribe, Ipojuca, 

Sirinhaém, Una, Mundaú, Ipanema, Moxotó, Pajeú, Terra Nova, Brígida, Garça e Pontal; 

enquanto as demais 16 bacias hidrográficas formam agrupamentos de pequenos rios, e por 

isso constituem os denominados grupos de bacias hidrográficas de pequenos rios.  

 

Desses 16 (dezesseis) grupos de bacias hidrográficas, 6 (seis) são formados por pequenos rios 

litorâneos (GL), 9 (nove) por pequenos rios interiores (GI), além de uma bacia de pequenos 

cursos d‟água que formam a rede de drenagem da Ilha de Fernando de Noronha. A Figura 3.2 

apresenta o mapa com a localização das bacias hidrográficas do Estado de Pernambuco. 
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Fonte: Adaptação da CONDEPE/FIDEM (2005) 

Figura 3.2: As 29 bacias hidrográficas  do Estado de Pernambuco 
 

Na bacia GL 2, encontra-se localizado o Complexo Portuário de Suape (CIPS) que envolve  

quatro municípios do total 14 (quatorze) pertencentes à Região Metropolitana do Recife 

(RMR), além de um município da Região de Desenvolvimento da Zona da Mata Sul.   

 

De acordo com a Agência Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos (CPRH), todas as 

vinte e nove bacias hidrográficas encontram-se poluídas. A forma mais freqüente de poluição 

é provocada por esgotos domésticos dos aglomerados urbanos que acompanham os principais 

rios. As bacias hidrográficas também se encontram poluídas por força da atividade industrial e  

agroindustrial (AGENDA 21 DO ESTADO DE PERNAMBUCO, 2002). 

 

O Estado de Pernambuco teve o projeto Monitoramento da Qualidade da Água como 

Instrumento de Controle Ambiental e Gestão de Recursos Hídricos no Estado de Pernambuco 

aprovado pelo Programa Nacional de Meio Ambiente (PNMA II). Este projeto teve como 

objetivo reestruturar e aprimorar o sistema de monitoramento na bacia hidrográfica do rio 

Ipojuca e do reservatório de Tapacurá, que serviu de modelo para a reestruturação do sistema 

de monitoramento estadual (SOBRAL et al., 2003).  

 

 

3.2  COMPLEXO INDUSTRIAL PORTUÁRIO DE SUAPE 

 

O CIPS destaca-se no contexto do Estado de Pernambuco por ser uma área estratégica em fase 

de consolidação de investimentos, que vem acentuar o já presente dinamismo do Polo, onde 

além do Porto Marítimo, encontra-se presente um distrito industrial, composto em 2008, por 

N
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mais de 94 empreendimentos já instalados (SUAPE, 2009). A Figura 3.3, apresenta a  

localização do CIPS no território estratégico de Suape, este no contexto da Região 

Metropololitana de Recife, Estado de Pernambuco, Brasil. 

 

 

Fonte: Adaptação da Agência CONDEPE/FIDEM (2008) 

Figura 3.3: Localização do CIPS no território estratégico de Suape, PE 

 

O Decreto Estadual nº. 2.845, de 27 de fevereiro de 1973, e posteriormente o Decreto Federal 

nº. 82.899, de 19 de dezembro de 1978, declararam de utilidade pública, para efeito de 

desapropriação, as terras incluídas num polígono que partia da foz do rio Jaboatão ao norte, 

seguindo pela costa até a ponta da praia do Cupe ao sul, confrontando-se a leste com o oceano 

Atlântico; prosseguindo a partir do limite sul, por uma faixa distando 1 km à esquerda da PE-

38, até atingir um ponto à esquerda, 3 km de distância da PE-60; então seguindo 

paralelamente à referida rodovia até atingir a BR-101, a oeste deste ponto, incluindo-se toda a 

área do Distrito Industrial do Cabo, segue-se margeando à esquerda da BR-101 numa faixa de 

3 km até encontrar o rio Jaboatão, ao norte; e seguindo-se o curso desse rio até a sua foz 

(AGENCIA CONDEPE/FIDEM, 2008). 
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Em 1974 foi elaborado o Plano Diretor do CIPS, e posteriormente, o Decreto Estadual nº. 

4.433, de 18 de fevereiro de 1977, ampliou a sua área original de desapropriação que passou a 

incluir as terras das barragens de Bita, Utinga e Ipojuca. Na sequência, outro Decreto Estadual 

nº. 4.928, de 24 de fevereiro de 1978, alterou os limites da área para permutar uma faixa de 

terra de propriedade do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (INCRA). 

 

O polígono resultante, denominado de "área legal", incluía, também as áreas urbanas dos 

distritos de Ponte dos Carvalhos e de Nossa Senhora do Ó, além das cidades do Cabo de 

Santo Agostinho e Ipojuca, bem como toda a faixa de praia do Cabo de Santo Agostinho, da 

praia do Paiva até a praia de Gaibu, mas, face a diversos fatores desfavoráveis ao planejado, 

reduziu-se ao polígono atual, que corresponde à "área adquirida", onde as áreas urbanas 

supracitadas e algumas propriedades rurais foram excluídas (MG INDÚSTRIA, 2006). 

 

Os limites atuais do CIPS estendem-se desde as margens do Rio Jaboatão, no extremo norte, 

entre os municípios do Cabo de Santo Agostinho e de Jaboatão dos Guararapes; até o Rio 

Ipojuca e as imediações da sede do município de Ipojuca e do distrito de Nossa Senhora do Ó, 

ao sul; a leste, áreas do distrito de Santo Agostinho e o oceano Atlântico; e a oeste, os distritos 

de Ponte dos Carvalhos e da sede do município do Cabo de Santo Agostinho.  

 

O CIPS abrange uma área de cerca de 13.500 ha,  uma vez que as poligonais correspondentes 

às várias propriedades não apresentam valores exatos. A Gerência de Administração do 

Patrimônio da Empresa Suape (GEAP) é a responsável pelo controle das propriedades rurais 

dos municípios do Cabo de santo Agostinho e Ipojuca que estão inseridas na área do CIPS. A 

Empresa Suape efetuou um Cadastro Básico Imobiliário em maio de 1999, cujo resultado 

apresentou um patrimônio imobiliário para o CIPS constando 22 engenhos e quatro ilhas, 

adquiridos das mais diversas formas, totalizando 13.780,72 ha (E. ENGENHARIA, 1999).  

 

Na Figura 3.4, a área hachurada na cor cinza delimita a abrangência atual do CIPS, bem como 

as áreas dos reservatórios Bita e Utinga, objeto deste estudo de caso. 
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Fonte: Adaptação Agência CONDEPE/FIDEM (2008) 

Figura 3.4: Área de abrangência do CIPS  
 

O  Zoneamento do Complexo Industrial Portuário de Suape foi estabelecido por meio do  

Decreto Estadual nº. 8.447/1983, de 02 de março, que aprovou as normas de uso do solo, uso 

dos serviços e preservação ecológica do CIPS (art. 10º), também contida no Plano Diretor de 

máxima ocupação aprovado pela Lei Municipal de Ipojuca nº 804/1982, de 31 de agosto. 

 

Esse Decreto Estadual previu inicialmente o zoneamento de uso do solo para a área baseado 

no perímetro da área legal, dividindo-a em 10 zonas.  

 Zona Administrativa (ZA); 

 Zona Industrial Portuária 1 (ZIP-1); 

 Zona Industrial Portuária 2 (ZIP-2); 

 Zona Industrial 3 (ZI-3); 

 Zona Industrial 4 (ZI-4); 

 Zona Residencial (ZR); 

 Zona Residencial Turística (ZRT); 

 Zona Agrícola e Florestal (ZAF), admitem-se outros usos além da atividade 

agropecuária e florestal, tais como: residencial isolado, inclusive tipo agrovila, ensino, 
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posto meteorológico, indústria e comércio ligados a atividades agropecuárias, 

exploração de minerais, aeródromo, estação rodoferroviária, parque de triagem 

ferroviário, parque de triagem rodoviário, aterro sanitário e estação de tratamento de 

esgoto, ficando proibidos os demais usos (Decreto Estadual nº. 8.447/83, art. 11, §§ 8º 

e 10º); 

 Zona de Preservação Ecológica (ZPE), destina-se à preservação da Fauna e Flora e à 

manutenção do equilíbrio ecológico, ficando proibido os demais usos, e; 

 Zona de Preservação Cultural (ZPC). 

 

Em 1983, foi aprovado o Plano Diretor de Ocupação Máxima, que implicou em uma redução 

significativa do zoneamento original que foi alterado para 8 (oito) zonas, cujo objetivo foi 

atender ao tamanho da área efetivamente adquirida e à dinâmica da respectiva ocupação do 

solo. Em 14 de dezembro de 1999, o Decreto Estadual nº. 21.917, criou a Zona Industrial ZI-

5, extinguiu a ZR-3D, incorporando-a às vizinhas Zona Agrícola Florestal (ZAF-4) e Zona de 

Preservação Ecológica (ZPEc).  

 

Plano Diretor de Ocupação Máxima 

1983 

Decreto Estadual nº. 21.917 

1999 

 ZIP – Zona Industrial Portuária;  ZIP – Zona Industrial Portuária; 

 ZI-3, ZI-3A, ZI-3B – Zonas Industriais 

Periféricas; 

 ZI-3, ZI-3A, ZI-3B – Zonas Industriais 

Periféricas; 

 ZPE – Zona de Processamento de 

Exportação; 

 ZPE – Zona de Processamento de 

Exportação; 

 ZCA – Zona Central Administrativa;  ZCA – Zona Central Administrativa; 

 ZPEc – Zona de Preservação Ecológica;  ZPEc – Zona de Preservação Ecológica; 

 ZAF – Zona Agrícola Florestal;  ZAF – Zona Agrícola Florestal; 

 ZPC – Zona de Preservação Cultural;  ZPC – Zona de Preservação Cultural; 

 ZR-3D – Zona Residencial.  ZI-5 – Zona Industrial. 

 

Com esse zoneamento, a ocupação do solo na área deve obedecer às características de cada 

zona estabelecida. As zonas industriais portuárias e as zonas industriais periféricas estariam 

separadas das zonas residenciais (exceto as zonas residenciais de expansão do distrito de 

Nossa Senhora do Ó e das zonas turísticas por uma barreira florestal, que abrangeria as zonas 

agrícolas e florestais e de preservação ecológica. Uma barreira florestal deveria fazer parte da 
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Mata Ciliar dos reservatórios de Bita e Utinga, interagir com o Parque Natural Estadual de 

Suape e estender-se até a Zona de Preservação Cultural do Cabo de Santo Agostinho .  

(DECRETO ESTADUAL nº. 8.447). 

 

Quaisquer modificações que venham a ser introduzidas no zoneamento acima descrito 

deverão se compatibilizar com as instalações industriais e de serviços, e com as áreas de 

proteção ambiental e administrativa já legalmente implantadas. 

 

Encontram-se implantadas atualmente as seguintes Unidades de Conservação: 

 Parque Natural Estadual de Suape (Decreto Estadual nº. 6.727, de 22/09/1980;  

 Reserva Biológica do Engenho Ilha, localizada parcialmente na área estuarina dos rios 

Jaboatão e Pirapama, também conhecida como Reserva Biológica de Mangues e 

Restingas (Lei Estadual nº. 9.931, de 11 de dezembro de 1986); 

  Reservas Ecológicas das Matas do Zumbi e de Duas Lagoas (Lei Estadual nº 9.989, 

de 13/01/1987); 

 Parque Metropolitano Armando de Holanda Cavalcanti, antigo Parque Metropolitano 

de Santo Agostinho (Decretos Estaduais nºs 5.554, de 6/02/1979, e 5.765, de 

16/05/1979, localizado na Zona de Preservação Cultural do Cabo de Santo Agostinho. 

 

O CIPS está inserido na bacia hidrográfica denominada grupo de bacias dos pequenos rios 

litorâneos 2 (GL 2). 

 

 

3.3  BACIA HIDROGRÁFICA DOS PEQUENOS RIOS LITORÂNEOS 2 

 

A bacia hidrográfica do grupo dos pequenos rios litorâneos 2, denominada GL 2, corresponde 

ao grupo de bacias de pequenos rios litorâneos 2, e está localizada no litoral do Estado de 

Pernambuco, entre 08º 02‟ 42” e 08º 25‟ 59” de latitude sul, e 34º 52‟ 27” e 35º 23‟ 06” de 

longitude oeste. Apresenta uma área de .264,94 km², totalmente inserida no Estado de 

Pernambuco. Limita-se ao norte com a bacia do rio Capibaribe, ao sul com a bacia do rio 

Ipojuca, a leste com o Oceano Atlântico e a oeste com as bacias dos rios Capibaribe e Ipojuca 

(SRHE, 2007). Em destaque, as Figuras 3.5 e 3.6, respectivamente, localiza a bacia GL 2, no 

Estado de Pernambuco e apresenta os corpos d‟água principais da bacia GL2. 
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Fonte: Adapatação da CPRH (2009) 

Figura 3.5: Bacia hidrográfica GL2, em destaque 

 

Fonte: Adaptação do site  www.cprh.pe.gov.br (2009) 

Figura 3.6: Corpos d’água do grupo de bacias de pequenos rios litorâneos - GL 2 

 

A rede hidrográfica GL 2 situa-se na região fisiográfica Litoral-Mata sendo formada  por rios 

que desembocam no Oceano Atlântico, cujos principais cursos d‟água são os rio Jaboatão, rio 

Duas Unas, rio Gurjaú, rio Pirapama, e rio Massangana, rio Tabatinga. A população da bacia 

é de 1.358.146 habitantes, sendo a população urbana de 1.238.247 habitantes e a rural 
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119.899 habitantes. A área de drenagem é de 1.246 Km2. Os 9 (nove) municípios que fazem 

parte da bacia são assim distribuídos: (i) Cabo de Santo Agostinho (sede), (ii) Escada (parte), 

(iii) Ipojuca (parte), (iv) Jaboatão dos Gurarapes (sede), (v) Moreno (sede), (vi) Pombos 

(parte), (vii) Recife (parte), (viii) São Lourenço da Mata (parte); e (ix) Vitória de Santo Antão 

(parte). Os principais aspectos de uso do solo são as plantações de cana de açúcar, solo 

exposto, mangue e também mata atlântica (AGENCIA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE 

E RECURSOS HÍDRICOS, 2008). 

 

O rio Jaboatão constitui o sistema hidrográfico mais importante, tendo como principal 

afluente o rio Duas Unas, possuindo extensão aproximada de 75 km, com sua nascente no 

município de Vitória de Santo Antão, a drenagem da bacia do rio Jaboatão é bastante densa, 

com ramificações em todos os sentidos, característico da planície aluvial. Destaca-se nessa 

região a Lagoa Olho D‟Água e as áreas alagadas do seu entorno. Atravessa os municípios de 

Moreno, Jaboatão dos Guararapes e deságua no mar no município do Cabo de Santo 

Agostinho. Apresenta regime perene em todo seu percurso e tem como principal afluente o rio 

Duas Unas, situado em sua margem esquerda, com nascente no município de São Lourenço 

da Mata. Forma, juntamente com o rio Pirapama, importante zona estuariana no distrito de 

Ponte dos Carvalhos, município do Cabo de Santo Agostinho. 

 

O rio Pirapama, com uma extensão de 72 km, nasce no município de Pombos, na zona da 

mata do estado e atravessa os municípios de Vitória de Santo Antão, Ipojuca, Moreno, 

Escada, Jaboatão dos Guararapes e deságua no mar, no município do Cabo. Apresenta regime 

perene em toda sua extensão  e ocupa posição de destaque no grupo GL 2. Tem como 

principal afluente na margem esquerda, o rio Gurjau, que contribui com o papel importante no 

sistema de abastecimento d'água da RMR. Na margem direita seus principais afluentes são o 

riacho Camuçari, riacho Alegria, riacho Utinga de Cima e riacho Santa Amélia. Sua foz se 

encontra no estuário do rio Jaboatão. 

 

O rio Massangana nasce no Engenho Providência no município de Ipojuca e  percorre 

aproximadamente 25 km até sua foz, na altura da ilha de Cocaia. Sua bacia se estende por 

aproximadamente 110 km
2
, abrangendo parte dos municípios do Cabo de Santo Agostinho e 

Ipojuca. Possui como afluentes os rio Utinga de Baixo e rio Tabatinga que formam os 

barramentos Utinga e Bita respectivamente. O rio Tatuoca caracteriza-se por ser na realidade 
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um braço de mar, cuja abrangência encontra-se nos limites do CIPS. Nessa sub-bacia do rio 

Massangana, localizam-se os reservattórios Bita e Utinga. 

 

Os reservatórios da bacia GL2, com capacidade máxima acima de 1milhão de m³ estão 

apresentados no Quadro 3.2. 

 

Reservatório Capacidade (m3) Município 

Bita 2.270.000 Ipojuca 

Duas Unas 23.548.000 Jaboatão dos Guararapes 

Gurjaú 3.200.000 Cabo de Santo Agostinho 

Pirapama 60.937 Cabo de Santo Agostinho 

Sicupema 3.200.000 Cabo de Santo Agostinho 

Utinga 10.270.000 Ipojuca/Cabo de Santo Agostinho 

Fonte: www.srh.pe.gov.br (2008) 

Quadro 3.2: Reservatório da bacia GL 2 com capacidade acima de 1 milhão de  m³ 

 

As precipitações pluviométricas e temperaturas da área da bacia hidrográfica GL 2 no 

município de Ipojuca, onde se localizam os reservatórios Bita e Utinga, caracterizam-se por 

chuvas pesadas e freqüentes, no período de abril a julho, todos os anos, e temperaturas 

mínimas de 22 ºC e máximas de 32 ºC, ao longo do ano.  

 

As informações relativas a pluviometria dos municípios foram divulgadas pelo Laboratório de 

Meteorologia de Pernambuco (LAMEPE), vinculado ao Instituto de Tecnologia de 

Pernambuco (ITEP).As Figuras 3.7 e 3.8 apresentam os gráficos das precipitações no período 

de 2000 a 2009 e a precipitação histórica dos últimos 30 anos. Na sequência as Figuras 3.9 e 

3.10 referem-se as temperaturas máximas, no período de 2000 a 2007 e temperaturas 

mínimas, no período de 2000 a 2007, para município de Ipojuca. 

 

http://www.srh.pe.gov.br/
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Fonte: Itep/lamepe (2010). 

Figura 3.7: Precipitações no município de 

Ipojuca, no período de 2000 a 

2009. 

 

 Fonte: Itep/lamepe (2010). 

Figura 3.8: Precipitações histórica, 

últimos 30 anos 

 

 

 

 

 

Fonte: Itep/lamepe (2010). 

Figura 3.9: Temperaturas máximas no 

município de Ipojuca, no 

período de 2000 a 2007. 

 

 

 Fonte: Itep/lamepe (2010). 

Figura 3.10: Temperaturas mínimas no 

município de Ipojuca, no 

período de 2000 a 2007. 

 

3.4  CARACTERIZAÇÃO DOS RESERVATÓRIOS BITA E UTINGA 

 

Conforme apresentado, os reservatórios ou represas Bita e Utinga, barramentos de rios 

pertencentes à Bacia Hidrográfica do grupo dos pequenos rios litorâneos 2 (GL2), foram 
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identificados para compor a área de estudo objeto de validação para os pressupostos do 

modelo ADARH, aqui desenvolvidos. Para identificação da área, a Figura 3.11 localiza e 

apresenta o sistema de água Bita-Utinga, no contexto Brasil/Estado de Pernambuco/CIPS  

 
 
 

  

Fonte: Adaptação do EIA/RIMA SUAPE (2000) 

Figura 3.11: Os reservatórios Bita  e Utinga inseridos na área do CIPS 

 

 

Esses reservatórios artificiais têm importância no abastecimento de água do Complexo 

Industrial Portuário de Suape e o seu monitoramento é de suma importância não somente para 

o desenvolvimento deste CIPS, assim como para a qualidade de vida da população que 

depende destes reservatorios. 

 

O reservatório Bita situa-se na bacia hidrológica do rio Tabatinga, pertencente à sub-bacia do 

rio Massangana, no município de Ipojuca, Estado de Pernambuco, pertencentes à bacia 

hidrográfica GL 2, cuja área de drenagem é de 20,7 km
2
, com capacidade de acumulação de 

2.770.000 m
3
 e descarga regularizada de 0,30 m

3
/s. 

 

O reservatório Utinga é conhecido também, como represa de Tabatinga, barramento do rio 

Utinga de Baixo, que nasce no município de Ipojuca, situa-se a 2 km a oeste da rodovia PE 

60. Sua área de drenagem é de 14,7 km
2
, tendo capacidade de acumulação de 10.426.000 m

3
 e 

descarga regularizada de 0,35 m
3
/s. 
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Os reservatórios Bita e Utinga, objeto desta pesquisa, estão inseridos nas bacias hidrográficas 

de Ipojuca e do GL 2, cujo sistema hídrico é composto pelos rios Ipojuca, Massangana e 

Tatuoca, respectivamente.  

 

O rio Massangana serve de limite entre os municípios de Cabo de Santo Agostinho e Ipojuca, 

tendo como seus formadores os rios Tabatinga e Utinga de Baixo, ambos com nascentes no 

município de Ipojuca, suas nascentes estão na bacia do Ipojuca. O reservatório de Bita é um 

barramento do rio Tabatinga, e o reservatório de Utinga, represa o rio Utinga de Baixo, ambos 

mananciais integrantes do sistema de abastecimento de água do CIPS.  

 

O rio Massangana , ao sul do promontório de Santo Agostinho, encontra o Tatuoca, um rio 

que nasce a 6 km da foz, constituindo, em quase toda a sua extensão, parte de uma complexa 

rede de canais e estuários submersos. O rio Ipojuca passa pela cidade de Ipojuca e tem seu 

estuário no CIPS, sua contribuição está no ramal adutor diretamente para o reservatório de 

Bita, contribuindo nos períodos de estiagem, para manter os níveis mínimos de abastecimento 

do CIPS. A Figura 3.12 localiza com detalhes a área dos reservatórios Bita e Utinga. 

 

O sistema de água Bita-Utinga, nomenclatura conhecida para esses mananciais de 

abastecimento, atendem o suprimento de água do Complexo Industrial Portuário de Suape 

(CIPS) em Pernambuco. A estação de tratamento e distribuição de água está sob a 

responsabilidade de operação da Companhia Pernambucana de Saneamento (COMPESA), 

cujo potencial atual de operação é de 3200 l/s. Em agosto de 1999, diante da crise no 

abastecimento de água da Região Metropolitana do Recife (RMR), foi construído um sistema 

adutor com captação direta no Rio Ipojuca, tendo extensão total de cerca de 3,3 km até o 

reservatório de Bita, constituindo-se um reforço de 437 litros/segundo de água para o sistema 

Bita-Utinga ((PIRES ADVOGADOS, 2000). O sistema funciona por meio da captação a fio 

d'água no rio Ipojuca, por quatro conjuntos de moto-bombas de 300 CV, sendo um de reserva, 

que bombeia a água para uma estação elevatória com 3.352 metros de tubos de aço até o 

reservatório Bita.  

 

Com esse reforço, o sistema Bita-Utinga, passou a abastecer não somente o complexo 

industrial de Suape, mas também, o abastecimento público do município do Cabo de Santo 

Agostinho, o distrito de Ponte dos Carvalhos e parte do bairro de Candeias, no município de 

Jaboatão dos Guararapes, além do município de Ipojuca. A intervenção humana na hidrologia 
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do município de Ipojuca faz-se presente, principalmente, na rede de canais de drenagem e de 

irrigação que corta a planície costeira (TAVARES,1979). 

 

Essa contribuição da água bruta do rio Ipojuca, dadas às características de ocupação de sua 

bacia hidrográfica, que se estende desde o agreste pernambucano, e corta 24 municípios a 

partir de sua nascente no agreste pernambucano, na Serra do Pau d‟Arco, densamente 

povoada, é um fator de qualidade ambiental que requer atenção, no que se refere aos metais 

pesados, especificamente o níquel e o cromo (PIRES ADVOGADOS, 2000). O sistema de 

água Bita-Utinga é estratégico para o abastecimento do CIPS e o desempenho ambiental é de 

grande importância para a sustentabilidade do desenvolvimento do complexo e da população 

que hoje depende do abastecimento desses mananciais. 

 

 
 

Fonte: Adaptação da Agencia CONDEPE/FIDEM (2008) 

Figura 3.12: Detalhes da área dos reservatórios de Bita e Utinga no CIPS 
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No reservatório Bita foram implantados três diques de terra, denominados barragem 1, 

barragem 2 e barragem 3, e uma barragem vertedoura de concreto, denominada Sangradouro 

1. No reservatório de Utinga foram implantados dois diques de terra denominados barragem 4 

e barragem 5, e 1 vertedor lateral, denominado Sangradouro 2. 

 

Quando da realização do projeto em 1975, as áreas inundadas estimadas foram de apenas 50 

ha para o reservatório Bita e 165 ha para Utinga. Em 1987, foram levantados em campo novos  

dados, e cotados em planta, constando 114 ha para Bita e 252 ha para Utinga. Vale esclarecer 

que no período chuvoso do ano, mês de julho e no período seco do ano, mês de fevereiro, as 

áreas inundadas são bastantes diferenciadas e na planta referenciada, não é mencionada a 

referência. 

 

As áreas destinadas aos reservatórios Bita e Utinga e seu entorno implantadas na época do 

projeto executivo estão apresentadas no Quadro 3.3. 

 

 Área em 

hectares 

Terras inundadas  215 

Capoeira 343 

Mata 38 

Canaviais 1470 

Áreas inaproveitáveis ou com estradas, caminhos e pequenas 

lavouras de moradores e moradias, inclusive a pedreira com 100 há. 

352 

TOTAL ADQUIRIDO PARA OS RESERVATÓRIOS E SEU 

ENTORNO 

2418 

Fonte: Projeto da Reserva Biológica do Parque Natural Estadual de Suape (TAVARES,1979) 

Quadro 3.3: Áreas destinadas às represas Bita e Utinga e seu entorno no Projeto 

Executivo 

 

Conforme o Projeto Executivo dos Reservatórios Bita e Utinga, elaborado em 1975, pela 

COMPESA, com capacidades máximas, respectivamente de 2.770.000 m
3
 e de 10.270.000 

m
3
, têm as características apresentadas na Tabela 3.1.  
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Tabela 3.1- Principais características dos reservatórios de abastecimento de água Bita e 

Utinga 

Características Reservatório  

Bita 

Reservatório  

Utinga 

Acumulação (m
3
) 2.770.000 10.270.000 

Cota mínima de operação (m) 27,0 56,0 

Cota máxima de operação (m) 34,7 63,0 

Descarga regularizada (L/s) 300 350 

Descarga de pico (m
3
/s) 241 127 

Volume total de cheia (m
3
) 5.710.000 3.810.000 

Comprimento do sangradouro (m) 45 40 

Altura máxima sobre a soleira do sangradouro (m) 1,87 1,2 

Corte do coroamento dos diques (m) 37 65 

Área inundada (ha) 50 165 

Fonte: Projeto Compesa (1975) 

 

 

3.4.1 Ocupação das áreas do entorno dos reservatórios 

 

Todos os dados referentes à biodiversidade, remontam da década de 1970, quando foi 

realizado o Projeto da Reserva Biológica, com levantamentos para a delimitaçao do Parque 

Estadual de Suape (TAVARES, 1979). Quando da instalação do Porto de Suape, havia no 

entorno dos reservatórios Bita e Utinga, cerca de 38 ha de matas preservadas e 350 ha de 

capoeiras de alto valor econômico, como praiba, Simaruba amara Aubl.; gararoba, 

Aspidosperma limae Woods.; sucupira-mirim, Bowdichia virgilioides HBK; amarelo-

gengibre, Plathymenia foliolosa Benth. Havia também cerca de 1470 ha de canaviais 

esparsados com árvores e arbustos pioneiros, como salgueiro, Aegiphilla pernambucensis 

Mold.; espinheiro-chifre-de-bode, Machaerium angustifolium Vogel; lacre, Vismia guianensis 

Pers.; imbaúba, Cecropia adenopus Mart., entre outras, podendo-se denominar de verdadeiras 

capoeiras em estagio inicial (VELOSO et al., 1991). 

 

A área, ainda que apresente uma fauna diversificada em número de espécies, encontra-se 

altamente vulnerável à ações antrópicas, o que vem comprometendo significativamente a 

fauna silvestre.  Através de entrevistas com antigos moradores da área, ficou constatado o 

desaparecimento gradativo de várias espécies de relevante importância ecológica, como por 

exemplo a capivara Hydrochaeris hydrochaeris, o porco-do-mato Taiassu tajacu e veado-
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mateiro Mazama sp., estes dois últimos possivelmente extintos na região. As espécies mais 

comuns observadas foram: camaleão (Iguana iguana), cobra-cipó (Oxibelis sp.), cobra-verde 

(Phylodrias olforsi), saíra (Dacnis caianea) e raposa (Cerdocyon thous). 

 

Atualmente no entorno dos reservatórios encontram-se canaviais, ocupados por assentamentos 

de agricultores, cujas posses são de fato e não de direito. É importante ressaltar que o CIPS, 

quando do seu zoneamento, previu a conservação da biodiversidade, mediante o 

reflorestamento, com vistas à proteção dos reservatórios, quanto a manutenção do volume e 

da qualidade de água dos mesmos, inclusive para atendimento à legislação específica. Ação 

de moradores sobre matas e capoeiras.  

 

Dos estudos posteriores realizados, remontam à década de 1990, mediante Convênio 

CIPS/FADE-UFPE e elaboração do Estudo de Impacto Ambiental (EIA) do CIPS, realizado, 

no ano de 1999, e recentemente o Estudo com as Diretrizes para uma ocupação sustentável 

para o território estratégico de SUAPE, realizado pelo Governo de Estado de Pernambuco, por 

meio de sua Secretaria de Planejamento e Gestão (2008). No entanto, em 2010, encontra-se 

em fase final de elaboração o novo Plano Diretor para o Ecomplexo Estadual de Suape, com 

novos estudos inclusive sobre a biodiversidade da área, com reconhecimento da fauna ainda 

presente, composições florísticas, ocorrência de árvores, arbustos e ervas produtoras, e ainda 

encontra-se já a nível do Conselho Estadual de Meio Ambiente do Estado de Pernambuco, as 

discussões para implantação de uma Unidade de Conservação emvolvendo a área dos 

reservatórios Bita e Utinga, objeto de compensação ambiental da implantação da Refinaria de 

Petróleo Abreu e Lima, no CIPS. 

 

A legislação florestal Federal, Lei 9.985, de 18 de julho de 2000, conhecida SNUC, é 

abrangente e seu atendimento é ponto determinante. A área dos reservatórios Bita e Utinga, 

fazem parte de uma Zona de Preservação Ambiental, e  a o atendimento das exigências 

constantes na Lei devem ser observadas. 

 

As terras antes ocupadas, na década de 1970, pelos canaviais, algumas granjas ou sítios foram 

impactadas pela ação antrópica, ou seja, novos assentamentos de agricultores passaram a 

residir em terras no entorno dos reservatórios e o plantio de lavouras brancas e fruticultura 

passaram a substituir as matas remanescentes, canaviais e capoeiras. A ocupação de grande 

parte da área por agricultores, que passaram a residir nas terras do entorno das represas e a 
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plantar lavouras nessas terras, antes ocupadas com cerca de 1.400 hectares de canaviais, 

provocou a substituição das capoeiras e das áreas de canaviais em pousio pelo plantio de 

lavouras brancas, com o provável emprego de formicidas e o abastecimento de estacas de 

cerca, de lenha e de madeira para construção e manutenção de suas casas pelo corte seletivo 

dentro das matas remanescentes. Existem lavouras brancas e fruticultura no entorno dos 

reservatórios. E existe a ocorrência de  carreamento de argilas, barros, silte e outros materiais, 

acaso presentes no solo dos arredores, para dentro das represas. 

 

Esta ocupação de grande parte da área por agricultores residentes do entorno dos 

reservatórios, com o plantio dessas pequenas e esparsas ervas, vem gerando impactos, 

inclusive com grande probabilidade, do uso de pesticidas, bem como o uso da lenha tanto pra 

construção, como para a manutenção de suas casas. Ocorre eventualmente, o corte seletivo 

das matas com a retirada de cascas medicinais e de cipós para construção de cestos e balaios. 

Também o aprisionamento de pássaros e o uso de aparelhos eletrônicos portáteis, afugentam 

os ainda remanescentes da fauna presente. 

 

Além dos impactos causados pela erosão laminar do solo no assoreamento dessas represas, 

não é possível se fazer agricultura, no nível que é feito, sem o emprego de agrotóxicos, que 

são arrastados também para dentro das represas, possivelmente afetando a qualidade da água 

abaixo dos padrões exigidos. 

 

O diagnóstico dos meios físico e biológico do EIA/RIMA de Suape (2000), constatou o uso 

inadequado do solo no entorno das barragens Bita e Utinga, com possibilidade de 

contaminação dessas águas pelo uso de agrotóxicos nas plantações circunvizinhas e pelos 

resíduos sólidos provenientes da pedreira, além do risco de assoreamento desses reservatórios 

pela falta de cobertura vegetal nas suas margens. 

 

O reflorestamento em todo o canavial circundante das represas, bem como nas terras do 

entorno, foi previsto para substituir os plantios de lavoura branca e canaviais remanescentes, 

para a proteção da qualidade das águas das represas, bem como cumprir a legislação 

ambiental pertinente. Essa ação protegeria as fauna e flora locais, como também mitigaria o 

assoreamento das represas, com a redução da erosão laminar. 
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No entanto, ao longo das décadas de 1970, 1980 e 1990, o que ocorreu foi a ocupação com a 

agricultura de lavouras brancas, já citadas anteriormente, com o comprometimento da carga 

de agrotóxicos para dentro da represa, além do assoreamento.O reflorestamento dessas 

margens, inclusive, encontra-se previsto como um dos projetos de replantio de corredores 

ecológicos pela Empresa Suape, objeto de Termo de Compromisso já firmado por Suape com 

a CPRH e o IBAMA. A avaliação da ocupação do solo deve ser objeto de um estudo mais 

aprofundado com o georreferenciamento de toda a área. No Apêndice E, encontra-se um 

resumo contendo informações complementares da Bacia Hidrográfica dos Pequenos Rios 

Litorâneos 2 (GL 2), adaptadas da página Web (Rede de alcance mundial) da Agência 

Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos de Pernambuco (CPRH), 

(www.cprh.pe.gov.br). 

 

É importante ressaltar que o CIPS, quando do seu zoneamento, previu a conservação da 

biodiversidade, mediante o reflorestamento, com vistas à proteção dos reservatórios, quanto a 

manutenção do volume e da qualidade de água dos mesmos, inclusive para atendimento à 

legislação específica. A legislação florestal Federal, Lei 9.985, de 18 de julho de 2000, 

conhecida SNUC, é abrangente e seu atendimento é ponto determinante. A área dos 

reservatórios Bita e Utinga, fazem parte de uma Zona de Preservação Ambiental, e  a o 

atendimento das exigências constantes na Lei devem ser observadas (Decreto Estadual nº. 

8.447, de 02 de março de 1983) 

 

 

3.4.2  Erosão do solo 

 

A erosão pluvial, face a ausência do reflorestamento, torna-se um impacto visível no mês de 

julho principalmente, com chuvas pesadas e frequentes. As lavouras brancas, as fruteiras e 

coqueiros não protegem o solo contra a erosão pluvial, e como consequencia, tem-se o 

carreamento de argilas, barros, silte e demais materiais que são carreados para dentro dos 

reservatórios. 

 

Segundo os agrônomos, a cana de açúcar, existente anteriormente, protegia de algum modo 

mais do que sua substituição pelas lavouras brancas, que são literalmente arrastadas para 

dentro dos reservatórios, comprometendo a qualidade e o volume represado do recurso 

hídrico. No entanto, grande parte da área está ocupada a agricultura irregular dos 

http://www.cprh.pe.gov.br/
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assentamentos e um estudo para compatibilizar o reflorestamento com a realidade da 

ocupação atual do solo, bem como a produção de mudas das espécies adequadas, faz-se 

necessário. 

 

Diante da importância do reflorestamento das margens dos reservatórios, com a recomposição 

da matas ciliares, esta ação está prevista como um dos projetos de replantio de corredores 

ecológicos pela Empresa Suape, objeto de Termo de Compromisso já firmado por Suape com 

a CPRH e o IBAMA. 

 

Dentre as atividades na área do entorno dos reservatórios, ressalte-se a atividade minerária, a 

cerca de 1 km do reservatório Bita se encontra edificada a Pedreira Anhanguera S. A, 

empreendimento de grande porte que parece exercer importante impacto negativo do ponto de 

vista ecológico, principalmente pelos ruídos produzidos pelas explosões de dinamite, 

necessárias para a extração das rochas graníticas e, ainda, pelo excesso de velocidade 

empreendida pelas dezenas de caminhões que freqüentam a área diariamente. A estrada de 

acesso a pedreira divide o reservatório em duas áreas que se comunicam por um duto. A 

pedreira iniciou suas atividades por ocasião da construção do Porto de Suape, que após 

conclusão das obras do Porto, prosseguiu com a exploração mineral, mesmo estando situada 

dentro de uma Zona de Proteção Ecológica (ZPEc), cuja atividade produtiva é proibida pelo 

Decreto Estadual 8.447/83. Mas a atividade tem licenciamento ambiental do orgão 

responsável CPRH. 

 

 

3.4.3  Monitoramento da qualidade da água dos reservatórios de Bita e Utinga 

 

Os principais usos das águas dos reservatórios de Bita e Utinga  são o uso industrial, 

abastecendo as empresas de Suape; consumo humano e abastecimento público de parte do 

município de Ipojuca e do município do Cabo de Santo Agostinho;  consumo animal;  um 

pouco da prática de irrigação;  limpeza, com banhos em animais e lavagem de utensílios 

domésticos; pesca; recreação e lazer, principalmente em Utinga; e lançamento de efluentes 

domésticos. 

 

Os reservatórios Bita e Utinga são monitorados pelo orgão gestor estadual de recursos 

hídricos, a SRHE. Para o monitoramento da qualidade das águas dos reservatórios a SRHE 



105 

 

mantem um convênio co a Agência Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos (CPRH), 

cuja coleta de água dos reservatórios é realizada com a frequência semestral, nos dois 

períodos seco e chuvoso. O monitoramento quantitativo das águas dos reservatórios é 

realizado com periodicidade semanal pela equipe técnica da Secretaria de Recursos Hídricos e 

Energéticos do Estado (SRHE). 

 

Apenas para o parâmetro coliformes termotolerantes a coleta é quadrimestral. Normalmente 

em programas de monitoramento não são analisados parâmetros indicadores de agrotóxicos 

presentes. Os metais pesados algumas vezes são dosados e indicados nessas análises, porém 

não de forma sistemática e não contemplando a presença na água de inseticidas como 

formicidas, herbicidas e outros. O Quadro 3.4 apresenta o conjunto de parâmetros que são 

normalmente analisados. 

 

Parâmetros Unidade 

Temperatura da água  ºC 

pH  

OD  mg/L 

DBO  mg/L 

Amônia, Nitrito e Nitrato  mg/L 

Fósforo Total  mg/L 

Sólidos Totais  mg/L 

Turbidez  UNT 

Condutividade elétrica  μS/cm 

Salinidade  o% 

Profundidade  m 

Transparência com o disco de Secchi  m 

Coliformes termotolerantes  NMP/100ml 

Ecotoxicidade para Fotobactéria  

Ecotoxicidade para Daphnia  

Clorofila-a  μg/L 

Densidade de cianobactérias  Cel/ml 

Fonte: CPRH (2009) 

Quadro 3.4: Conjunto de análises a serem realizados durante o monitoramento 

 

Para avaliação da qualidade da água dos reservatórios monitorados, a SRHE/CPRH utiliza 3 

(três) indicadores de qualidade e 2 (dois) índices de qualidade: (i) Ecotoxidades; (ii) Risco de 

salinização do solo (Reichardt, 1978); (iii) Classificação da Qualidade padrões estabelecidos 

na Resolução CONAMA 357/05; (iv) Indice de Qualidade da Água (IQA) do CETESB; e (v) 

Índice do Estado Trófico (IET). 
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Avaliação da Ecotoxicidade determina o efeito causado por substância química e/ou agentes 

tóxicos sobre organismos teste, com as espécies de bactérias luminescente Vibrio fischeri e 

microcrustáceo Daphnia magna. O Quadro 3.5 apresenta as classes de ecotoxidades, de 

acordo com o método analítico. 

 

Organismos Aquáticos Fator de Diluição Interpretação  

Bactéria Vibrio fischeri  FTf = 1 Não Tóxico 

FTf > 1 Tóxico 

Microcrustáceo Daphnia magna FDf = 1 Nào Tóxico 

FDf> 1 Tóxico 

Fonte: Relatório de Monitoramento da Qualidade da Água dos Reservatórios do Estado de Pernambuco (2008) 

Quadro 3.5: Classificação da Ecotoxicidade 

 

Risco de salinização do solo (Reichardt, 1978) utiliza os resultados da condutividade elétrica, 

no qual o valor obtido é enquadrado em categorias. O Quadro 3.6 demonstra a classificação. 

 

Valor da Condutividade Elétrica (μS/cm) Qualificação 

< 750 Baixo 

750 a < 1500 Médio 

1500 a < 3000 Alto 

 3000 Alto 

Fonte: Relatório de Monitoramento da Qualidade da Água dos Reservatórios do Estado de Pernambuco (2008) 

Quadro 3.6: Classificação das águas quanto ao risco de salinização do solo para 

irrigação 

 

A avaliação da qualidade da água é realizada com base em critérios estabelecidos pela 

legislação ambiental vigente, são utilizadas as normas que definem os padrões de qualidade 

para água destinada ao consumo humano, a Portaria 518/2004 do Ministério da Saúde, bem 

como a que  trata dentre outros aspectos, do enquadramento dos corpos d‟água em função de 

seus usos preponderantes, a Resolução CONAMA 357/2005. 

 

O Quadro 3.7 organiza a critérios de qualidade das águas das bacias hidrográficas. A 

classificação da qualidade da água é realizada mediante a comparação dos resultados dos 

parâmetros estabelecidos pela RC 357/2005 e monitorados pela SRHE/CPRH, com a 

classificação dos corpos d‟água em classes de qualidade também da RC 357/2005, em 



107 

 

conjunto com os usos preponderantes (AGENCIA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E 

RECURSOS HÍDRICOS, 2009). 

  

CLASSIFICAÇÃO CLASSE USOS PREPONDERANTES DESCRIÇÃO 

Não comprometida Especial Águas destinadas ao abastecimento para consumo 

humano, com desinfecção; à preservação do 

equilíbrio natural das comunidades aquáticas e dos 

ambientes aquáticos em unidades de conservação. 

Apresentam qualidade 

da água ótima, com 

níveis desprezíveis de 

poluição.  

 1 Águas destinadas ao abastecimento para consumo 

humano, após tratamento simplificado; à proteção 

das comunidades aquáticas, à recreação de contato 

primário, à irrigação de hortaliças consumidas 

cruas e frutas que se desenvolvem rente ao solo e 

que sejam consumidas cruas e á proteção das 

comunidades aquáticas em Terras Indígenas. 

 

Pouco 

comprometida 

2 Águas destinadas ao abastecimento para consumo 

humano, após tratamento convencional; à proteção 

das comunidades aquáticas, à recreação de contato 

primário, à aqüicultura e á atividade de pesca.  

Apresentam qualidade 

de água boa, com 

níveis baixos de 

poluição. 

Moderadamente 

comprometida 

 

3 Águas destinadas ao abastecimento para consumo 

humano, após tratamento convencional ou 

avançado; à irrigação de culturas arbóreas, 

cerealíferas e forrageira, à pesca amadora, à 

recreação de contato secundário e à dessedentação 

de animais.  

Apresentam qualidade 

de água regular, com 

níveis aceitáveis de 

poluição. 

Poluída 4 Águas destinadas à navegação e à harmonia 

paisagística.  

Apresentam qualidade 

de água ruim, com 

poluição acima dos 

limites aceitáveis. 

Muito poluída - Águas não enquadradas nas categorias acima 

descritas.  

 

Apresentam qualidade 

de água péssima, com 

poluição muito 

elevada. 

 

Fonte: Relatório de Monitoramento da Qualidade da Água dos Reservatórios do Estado de Pernambuco (2008) 

Quadro 3.7 – Critérios de qualidade das águas das bacias hidrográficas 

 

Com relação à Portaria 518/04 do Ministério da Saúde, o foco da avaliação da SRHE/CPRH, 

é nos padrões e limites estabelecidos para o monitoramento das populações de cianobactérias, 

mediante o risco potencial que estes organismos apresentam, quando proliferam 

excessivamente, em mananciais cuja água é destinada para o consumo humano. 

 

O Índice de Qualidade da água (IQA), da Companhia de Tecnologia de Saneamento 

Ambiental de São Paulo (CETESB) permite uma avaliação limitada para água bruta a ser 

utilizada no abastecimento público após tratamento, a partir de pesos relativos de parâmetros 

previamente estudados. O resultado final é expresso por um número cujo valor é enquadrado 
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em cinco classes de qualidade. O Quadro 3.8 apresenta as referências CETESB, que 

denomina como classificação das águas. 

 

 

VALOR QUALIFICAÇÃO 

80-100 Ótima 

52-70 Boa 

37-51 Aceitável 

20-36 Ruim 

0-19 Péssima 

Fonte: CETESB (1997) 

Quadro 3.8: Classificação da qualidade das águas. 
 

O Índice do Estado Trófico (IET) permite uma avaliação do grau de trofia de reservatórios, 

com base nos resultados dos parâmetros fósforo total, clorofila a e transparência da água. O 

Quadro 3.9 apresenta a classificação também da CETESB, dos resultados expressos em 

classes de trofia. 

 

Critério Estado Trófico 

IET £ 44 Oligotrófico 

44 < IET £ 54 Mesotrófico 

54 < IET £ 74 Eutrófico 

IET > 74 Hipereutrófico 

Fonte: CETESB (1997) 

Quadro 3.9: Classificação do estado trófico segundo o Índice de Carlson modificado 

 

 

3.4.4 Fontes das atividades geradoras de impactos nos reservatórios Bita e Utinga 

 

Os principais aspectos ambientais identificados na área dos reservatórios estão a seguir 

organizados: 

 Operação da atividade mineral, da Pedreira a montante do reservatório de Bita; 

 Plantio de lavoura branca e outras frutíferas às margens dos reservatórios; 

 Descarga de efluentes domésticos oriundos de residencias rurais no entorno dos 

reservatórios; 
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 Lavagem de utensílios domésticos e mesmo banho às margens dos reservatórios; 

 Lavagem de animais e mesmo alguns criatórios de animais bovinos, suínos, e aves nas 

áreas que margeiam os reservatórios, com lançamento direto dos respectivos dejetos; 

 Eventuais lançamentos de efluentes industrias nao tratados provenientes da indústria 

canavieira; 

 Água proveniente da Rio Ipojuca; 

 Lançamento de efluentes liquidos, vinhaça e de água de lavagem da cana, provenientes 

de depósitos localizados próximos aos cursos d‟água; 

 Construção de moradias rústicas próximas aos reservatórios; 

 Uso sem regulamentação para lazer, próximo às tomadas de água 

 Uso de agrotóxicos nos plantios de culturas diversas localizados às margens dos 

reservatórios; 

 Desmatamento das matas ciliares; 

 Lançamento de lixo doméstico pela população do entorno, indiretamente por 

carreamento, pelas precipitações pluviométricas; 

 assoreamento proveniente do desmatamento das matas ciliares, bem como da operação 

da Pedreira existente (caso do reservatório de Bita); 

 possível descarte de embalagens de agrotóxicos nos reservatórios; 

 lançamento de esgoto público via indireta; 

 cultivos de hortaliças e outras culturas no leito dos reservatórios no período seco; 

 

Existem possibilidades de contaminação das águas desses reservatórios pelo uso de 

agrotóxicos nas plantações circunvizinhas e pelos resíduos sólidos provenientes de uma 

pedreira em operação, ao lado do reservatório de Bita. 

 

Quanto aos metais pesados e demais poluentes orgânicos, estão associados a sólidos 

sedimentáveis que se acumulam no fundo. 

 

A erosão dos sedimentos contaminados afeta os organismos aquáticos em todos os níveis 

tróficos e o transporte e a deposição de partículas contaminadas nas terras inundadas podem 

também ter o efeitos negativo nas planícies da inundação (SALOMONS, 1987). 

O reservatório Bita e seu entorno apresentam-se com vários indícios de devastação e 

descaracterização de sua cobertura vegetal, não existindo praticamente mata ciliar na área de 
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preservação permanente, o que pode acarretar uma constante diminuição do potencial hídrico 

da barragem. A fauna silvestre local apresentou-se com pouca diversidade biológica, com 

ausência quase que total, de aves aquáticas na periferia da barragem.  De acordo com 

levantamento recente, na área da barragem de Bita foram observadas com mais freqüência: 

teju (Tupinambis teguixim), sabiá-branca (Turdus leucomelas), sanhaçu (Thraupis saiaca), 

preá (Cavia aparea). 

 

O reservatório Utinga, está localizado em área do Parque Natural Estadual de Suape, 

encontra-se numa situação menos impactada, sendo possível ainda a visualização de áreas 

florestadas no seu entorno e da presença de fauna relativamente rica em número de espécies.  

A caça e a retirada de madeira nessa região são práticas comuns, no entanto, a área apresenta 

em alguns trechos edificações de casas e retirada de argila de forma desordenada, além de 

plantações de culturas de subsistência. 

 

Em função das características da área dos reservatórios um sistema de monitoramento para 

avaliar a dinâmica da área requer o uso de um sistema de indicadores adequados. As Figuras 

3.13 e 3.14 apresentam a demarcação dos pontos observados e armazenados na memória do 

GPS, coletados pela pesquisa, devidamente plotados em imagens fornecidas pelo Google 

Earth, para os reservatórios de Bita e Utinga, respectivamente.  

 

Na  sequência, as Figuras 3.15 e 3.16, representam os pontos de GPS acima demarcados com 

o acervo fotográfico de cada um dos pontos identificados para os reservatórios de Utinga e 

Bita, quando em uma das visitas técnicas de campo, realizada em 26 de fevereiro de 2008. 
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Fonte: Relatório grupo de pesquisa CT-HIDRO (2008) 

Figura 3.13: Reservatório de Utinga. Pontos de GPS plotados em figura fornecida pelo 

google earth. 

 

 

Fonte: Relatório grupo de pesquisa CT-HIDRO (2008) 

Figura 3.14: Reservatório de Bita. Pontos de GPS plotados em figura fornecida pelo 

google earth. 
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RESERVATÓRIO UTINGA  

 

 

  

Vista frontal do reservatório.  Tomada d‟água. 

 

 

 

 

Ponto 001: Primeira entrada à direita, vegetação 

natural – Mata Atlântica 

Ponto 001 em detalhe. 

  
Ponto 002: Segunda entrada à esquerda, vegetação 

natural – Mata Atlântica 

Ponto 002 em detalhe.  
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Ponto 003: Terceira entrada à direita.  Ponto 003 em detalhe. Área destinada à pastagem, com 

resquícios de Mata Atlântica. 

  

Ponto 004: Quarta  entrada à esquerda, vegetação 

natural – Mata Atlântica 

Ponto 004 em detalhe 

  

Ponto 005: Quinta entrada à esquerda, vegetação 

natural – com resquícios Mata Atlântica 

Ponto 005 em detalhe à direita, completamente, sem 

mata ciliar.  



114 

 

  

Ponto 006: Sexta entrada à esquerda, área com 

pequena atividade agrícola. 

Ponto 006 em detalhe. 

  

Ponto 007: Sétima entrada à esquerda algumas 

intervenções antrópicas. 

Ponto 007 em detalhe. 

  
Ponto 008: Oitava  entrada à esquerda, vegetação 

natural – Mata Atlântica, presença de pescadores. 

Ponto 008 em detalhe. 
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Ponto 009: Nona entrada à esquerda, vegetação 

natural. 

Ponto 009 em detalhe do atividade antrópica, presença 

de mangueiras. 

  

Ponto 010: Décima entrada à esquerda, Casa de 

moradia, animais. 

Ponto 010 em detalhe 

  

Ponto 011: Décima primeira entrada à direita.  Ponto 011 em detalhe. Algumas ações antrópicas, 

pastoreio, presença de animais, entre a Mata Atlântica. 
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Ponto 012: Vegetação aquática em quantidade 

considerável, presença de plástico nas margens.  

Ponto 012 em detalhe. Cultivo de culturas olerícolas. 

  

Ponto 13: Intervenção antrópica. Detalhe ponto, área desmatada para cultivo. 

Fonte: Fotos da autora 

Figura 3.15: Acervo fotográfico do reservatório de Utinga, com identificação dos pontos 

de GPS, em 26/fevereiro/2008 
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RESERVATÓRIO BITA  

 

  

Vista do reservatório lado do vertedouro, oposto à 

pedreira. 

Vertedouro. 

  

Ponto 014: degradação na margem esquerda (lado 

oposto à barragem barramento) devido à estrada. 

Margem direita, mata atlântica 

Ponto 014 em detalhe. 

  

Ponto 015: Captação Ponto 015 em detalhe. 
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Ponto 016: Primeira entrada à direita, vegetação natural – Mata Atlântica presença de frutíferas. 

  

Ponto 017: Segunda entrada à direita, vegetação natural – Mata Atlântica 

  
 

Ponto 018: Terceira  entrada à esquerda, vegetação natural – Mata Atlântica 
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Ponto 019: O lado direito ao longo do manancial é mais conservado que o esquerdo, sendo isto influenciado 

bastante pela presença de uma pedreira em atividade. 
Fonte: Fotos da autora 

Figura 3.16: Acervo fotográfico do reservatório de Bita, com identificação dos pontos de 

GPS, em 26/fevereiro/2008 

 

O diagnóstico dos meios físico e biológico do EIA/RIMA de Suape (2000), constatou o uso 

inadequado do solo no entorno das barragens Bita e Utinga, com possibilidade de 

contaminação dessas águas pelo uso de agrotóxicos nas plantações circunvizinhas e pelos 

resíduos sólidos provenientes da pedreira, além do risco de assoreamento desses reservatórios 

pela falta de cobertura vegetal nas suas margens. Os Planos Básicos Ambientias (PBAs) que 

compõem o EIA/RIMA de Suape e o Termo de Compromisso 022/2001 assinado com a 

CPRH determinam que se faça o reflorestamento em torno daquelas barragens. 
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CAPÍTULO 4 - RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

 

Os resultados do trabalho de pesquisa aqui apresentados nesta tese de doutorado são os 

pressupostos para um modelo avaliação de desempenho ambiental de reservatórios de 

abastecimento hídrico, denominado ADARH. Os pressupostos para o desenvolvimento da 

ferramenta ADARH atendem as diretrizes para avaliação de desempenho ambiental 

estruturada pela norma NBR ISO 14031:2004. A discussão envolve a validação do modelo 

ADARH em sistemas hídricos lênticos, especificamente nos reservatórios de abastecimento 

público de água Bita e Utinga, localizados no Complexo Industrial de Suape, estratégicos para 

o desenvolvimento do Estado de Pernambuco. 

 

 

4.1 PRESSUPOSTOS PARA O MODELO DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO DE 

RECURSOS HÍDRICOS  

 

O meio ambiente físico se altera continuamente, por conta de forças internas e externas, daí a 

necessidade de uma ferramenta que acompanhe constantemente as pressões significativas ao 

meio ambiente natural e que permita rever as informações, sistematizadas como indicadores e 

reavaliá-las, na busca da melhoria contínua. 

 

A avaliação do efeito ambiental real nos ecossistemas é complexa e praticamente não é 

realizada uma avaliação com base na melhoria da gestão ambiental de recursos hídricos. 

Situação esta, que dificulta a ação dos gestores públicos e privados, particularmente os órgãos 

de planejamento e controle ambiental.  

 

Há uma lacuna na gestão ambiental dos recursos hídricos, com referência ao grande número 

de dados existentes, que não vem sendo utilizados para uma comparação temporal do 

desempenho ambiental. Como acompanhar as ações em consonância à capacidade de suporte 

dos recursos naturais do planeta Terra, se não se pode estimar hoje, as respostas para o 

amanhã? 

 

Os pressupostos para um modelo de Avaliação de Desempenho Ambiental de Recursos 

Hídricos (ADARH), partem do princípio que para se fazer avaliação de desempenho 
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ambiental implica necessariamente em utilizar indicadores ambientais associados a medidas e 

a análise dos resultados, ou seja, objetivos e metas quantitativas e/ou qualitatitavas, aqui 

denominadas de simplesmente, critérios de desempenho ambiental. As diretrizes que 

nortearam os pressupostos para o modelo ADARH, foram baseadas naquelas pertinentes ao 

sistema da avaliação de desempenho ambiental da Norma Internacional ISO 14031/2004. 

 

Portanto, trata-se de um processo de monitoramento ambiental, adaptado para proporcionar a 

gestão ambiental do recursos hídricos por meio de informações que possam ser verificáveis de 

forma contínua, cíclica e evolutiva, visando determinar a cada ciclo temporal, o atingimento 

daqueles critérios de desempenho ambiental, inicialmente estabelecidos, com vistas à 

melhoria contínua da qualidade ambiental. Dessa forma, a avaliação do desempenho 

ambiental dos recursos hídricos, por meio de indicadores de desempenho ambiental é uma 

maneira de medir, analisar, e divulgar o desempenho ambiental de ecossistemas relacionados 

aos recursos hídricos, vinculados às pressões antrópicas, com enfoque nos aspectos da 

capacidade de suporte dos ecossistemas naturais. 

 

A performance ambiental dos recursos hídricos permea as diversas funções relacionadas ao 

atendimento aos requisitos legais, ou seja, sua adeq uação à legislação ambiental vigente, bem 

como os demais requisitos que demandam o foco no uso dos recursos naturais respeitando 

seus limites de autorecuperção, quando renováveis.  

 

O processo é contínuo e envolve a coleta de dados atualizadas e a análise do dados de modo a 

possibilitar a avaliação do desempenho da gestão ambiental dos recursos hídricos. O processo 

permite comparar o desempenho ambiental passado e presente do uso dos ecossistemas 

relacionados aos recursos hídricos, com aqueles critérios de desempenho ambiental adotados 

previamente. 

 

Os pressupostos para o modelo ADARH utiliza os indicadores de desempenho ambiental 

como elementos básicos para o processo de medição do desempenho ambiental temporal e 

comparativo. Esse processo de seleção de indicadores ambientais pode ser realizado a partir 

da escolha de indicadores já existentes, bem como o desenvolvimento de novos indicadores. 

Uma metodologia para o desenvolvimento de novos indicadores fica a critério dos utilitários 

do processo, não é estabelecida como condição para implementar o modelo ADARH. 
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Os indicadores de desempenho ambiental abordam o desempenho ambiental relacionado a 

insumos, tais como: materiais, energia, água, recursos naturais, emissões atmosféricas, 

efluentes líquidos, resíduos sólidos entre outras. Além disso, o desempenho ambiental relativo 

à biodiversidade, à conformidade ambiental e outras informações relevantes, como o 

atendimento aos requisitos legais. 

 

Seguindo as diretrizes adotadas pela norma NBR ISO 14031:2004, com os arranjos 

direcionados, considerando e definindo-se os fatores ambientais que interferem no 

desempenho ambiental dos recursos hídricos, especificamente para ecossitemas relacionados 

a reservatórios de abastecimento de água, a proposta consiste na estrutura cíclica da melhoria 

da qualidade de Deming, conhecido como o ciclo PEVA: Planejar, Executar, Verificar e Agir, 

o que corresponde ao termo em inglês: PDCA – Plan, Do,Check, and Act (DEMING, 1986). 

 

Portanto os pressupostos para o modelo ADARH baseiam-se nas etapas do processo de 

avaliação PEVA, com o objetivo de: 

(i)  Planejar com foco na seleção de indicadores de desempenho ambiental; 

(ii)  Executar com a coleta, análise e comunicação dos resultados; 

(iii)  Verificar com revisão crítica dos resultados obtidos; e 

(iv)  Agir com a busca da melhoria contínua. 

 

Para fins didáticos, as 4 (quatro) etapas do ciclo PEVA, estão adaptadas nos três módulos 

básicos para os pressupostos do modelo ADARH, representado pela  Figura 4.1.  

 

 

 

Fonte: Norma ISO 14001:2004, adaptada 

Figura 4.1: Avaliação do desempenho ambiental de recursos hídricos (ADARH) 

 

Módulo 2: 

Execução 

Módulo 3: 

Verificação e  

Ação 

 

Módulo 1: 

Planejamento 

Melhoria 

Contínua 
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Na abordagem da melhoria contínua, o ciclo PEVA, da ADARH, acompanha dinamicamente 

o processo evolutivo na identificação da melhoria. Na realidade, após implementado o próprio 

sistema apresentará as variações de performance, com os indicadores adequados. 

 

 

4.2 ESTRUTURA DO MODELO ADARH 

 

As diretrizes do modelo ADARH consistem em uma estrutura que acompanha, mediante 

adequação para a gestão ambiental de recursos hídricos, o modelo de Avaliação de 

Desempenho Ambiental (ADA), apresentado pela norma NBR ISO 14031:2004. A base do 

ADARH é processual e segue a ferramenta denominada ciclo PEVA. 

 

A ADARH é uma ferramenta que utiliza os indicadores de desempenho ambiental 

selecionados para fornecer informações, comparando o desempenho ambiental temporal da 

gestão ambiental dos recursos hídricos, com os níveis de desempenho ambiental estabelecidos 

pelos requisitos legais pertinentes aos recursos hídricos, bem como outros requisitos 

estabelecidos com o foco no desenvolvimento sustentável. 

 

A forma seqüencial cíclica do método de melhorias PEVA permite estruturar o processo de 

forma mensurável e repetitiva. Para a estrutura do ADARH, o PEVA  está organizado nos 

Módulos:  

(i)  Módulo 1: planejamento; 

(ii)  Módulo 2: execução; 

(iii)  Módulo 3: verificação e Ação.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



124 

 

ESTRUTURA DO MODELO ADARH 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: adaptado pela autora 

Figura 4.2: Estrutura metodológica para a construção da ADARH 

 

 

4.2.1 Módulo 1: Planejamento 

 

O módulo de planejamento consiste na primeira etapa da estrutura da ADARH. A base para o 

planejamento para a avaliação do desempenho ambiental do ativo ambiental hídrico é a 

seleção dos indicadores de avaliação de desempenho, a qual pode ser realizada por meio do 

desenvolvimento de novos indicadores ou a escolha específica de indicadores já disponíveis. 

 

Deve-se elaborar um Plano de Desempenho Ambiental (PDA), cujo objetivo é a construção 

da matriz sistêmica do conjunto de indicadores de desempenho ambiental, para o ativo 

ambiental hídrico lótico ou lêntico, para usos hídricos ou energéticos. Para o presente estudo, 

será selecionado o ativo ambiental hídrico lêntico para usos hídricos, especificamente, os 

MÓDULO 1: PLANEJAMENTO 

 
1. Elaboração do Plano de Avaliação de Desempenho Ambiental; 

- Descrição da atividade sob o enfoque ambiental; 

- Objetivos do ativo ambiental hídrico; 

- Seleção ou desenvolvimento dos indicadores para a avaliação do 

desempenho ambiental dos recursos hídricos; 

 (i) indicadores de desempenho de gestão ambiental de recursos 

hídricos. 

 (ii) indicadores de desempenho de condições ambientais da área. 

MÓDULO 3: VERIFICAÇÃO E AÇÃO 

 
1. Análise crítica; 

2. Ação para melhoria contínua.  

MÓDULO 2: EXECUÇÃO 

 
1. Coleta: Levantamento dos dados e informações relevantes para uso. 

2. Informação: Análise e revisão dos dados e informações 

3. Informação: Avaliação das informações relativas ao desempenho 

ambiental 

4. Resultados: Relatório e divulgação dessas informações 
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reservatórios ou represas, cuja finalidade do uso hídrico objetiva o abastecimento de águas 

(fins público e industrial). 

 

Portanto, o conjunto de indicadores a serem selecionados para a avaliação do desempenho 

ambiental dos sistemas de reservatórios de abastecimento deve levar em consideração o 

atendimento aos: 

(i)  Objetivos da avaliação: estabilidade no abastecimento de água; 

(ii)  Aspectos ambientais significativos: as fontes das atividades geradoras de impactos 

(FAGI) ao sistema hídrico; 

(iii)  Condições ambientais locais, regionais e mesmo nacionais: observância dos padrões 

ambientais estabelecidos por normas ou dispositivos legais; 

(iv)  Requisitos legais e outros requisitos: o atendimento à legislação pertinente e demais 

instrumentos de controle ambiental; 

(v)  Recursos financeiros: viabilidade técnica, econômica, financeira e de disponibilidade 

de pessoal, para o desenvolvimento e coleta dos dados. 

 

Seleção do conjunto de indicadores 

 

Para se fazer uma avaliação de desempenho ambiental de recursos hídricos baseada nos 

pressupostos aqui apresentados, necessita-se do uso de indicadores de desempenho ambiental 

de recursos hídricos apropriados, sejam dados estatísticos ou parâmetros, mas que 

representem informações e/ou tendências das condições dos fenômenos ambientais 

representativos, simples e capazes de medir claramente o objeto alvo da medição. O número 

desses indicadores devem ser também o menor possível. 

 

Os pressupostos do modelo ADARH requerem para o desempenho ambiental uma medição 

não absoluta, diante da diversidade dos aspectos ambientais significativos, que envolvem o 

ativo ambiental hídrico, bem como seus critérios de desempenho ambiental, para um 

determinado espaço de tempo. O conjunto de indicadores de desempenho selecionados devem 

ser refletidos a luz dos objetivos locais, regionais e nacionais da gestão ambiental dos recursos 

hídricos de reservatórios, com foco no abastecimento de água. 
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Uma metodologia pode ser utilizada para a seleção dos indicadores de desempenho, que pode 

incluir a identificação e seleção dos indicadores já existentes, bem como a construção de 

novos indicadores. 

 

Portanto, para a seleção dos indicadores de desempenho ambiental de recursos hídricos devem 

ser observados os elementos que influenciam a performance ambiental dos ecossistemas 

integrados àqueles hídricos e aquáticos, mediante identificação dos aspectos e impactos 

ambientais significativos. Em seguida, estabelecer os critérios para aferir o desempenho 

ambiental, sejam eles requisitos normativos, legais ou outros, para sua posterior avaliação 

mediante esses critérios estabelecidos. Os aspectos que causam impactos significativos ao 

meio ambiente, podem ser: (i) emissões de poluentes, liquidos, gasosos ou resíduos sólidos; 

(ii) consumo de insumos; (iii) consumo de água; (iv) consumo de energia; (v) biodiversidade; 

(vi) uso do solo, com agricultura, extração mineral, etc; (vii) nao confomidades dos requisitos 

legais e outros; (viii) outros aspectos de gestão. 

 

Uma questão fundamental no processo de desenvolvimento de indicadores de desempenho 

ambiental é a possibilidade futura de comparações, com a coleta sistemática dos dados, a 

serem traduzidos em informações. Utilizar indicadores ambientais para avaliação de 

desempenho ambiental implica em associá-los à medida e à análise dos resultados, assim 

como às condições específicas de cada aspecto analisado. 

 

Uma metodologia para estabelecimento do conjunto indicadores de desempenho ambiental a 

serem selecionados proposta como parte dos pressupostos do modelo ADARH, segue as 

categorias gerais de indicadores para avaliação de desempenho ambiental descritas  na Norma 

NBR ISO 14031:2004, com as adaptações. A ADARH classifica os indicadores para 

avaliação de desempenho em 2 (dois) grupos de indicadores: o Grupo A, composto pelos 

indicadores de gestão ambiental dos recursos hídricos e o grupo B, formado pelos indicadores 

de condição ambiental (ICA). Essa estrutura que organiza os indicadores de desempenho 

ambiental em dois grandes grupos, vem com o propósito de segregar na ADARH, aqueles 

indicadores que medem as mudanças e impactos no ambiente, de acordo os padrões e regras 

ambientais legais, daqueles advindos do esforço da gestão dos recursos hídricos. O Quadro 

4.1 apresenta a síntese das categorias dos indicadores para a ADARH.  
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Classificação dos indicadores ADARH 

Grupo A Grupo B 

Indicadores de Desempenho de Gestão 

Ambiental dos Recursos Hídricos 

(IDGARH) 

Indicadores de Condição Ambiental 

 

(ICA) 

Fonte: Modelo ADARH adaptado da NBR ISO 14031:2004 

Quadro 4.1: Síntese das categorias dos indicadores para o ADARH 

 

Grupo A: Indicadores de Desempenho de Gestão Ambiental dos Recursos Hídricos 

 

Os Indicadores de Desempenho de Gestão Ambiental dos Recursos Hídricos deverão 

possibilitar uma avaliação das ações efetuadas nos processos de planejamento e de decisão, 

para melhorar o desempenho da gestão ambiental dos recursos hídricos. Deverão fornecer 

informações sobre a capacidade e esforços desenvolvidos na gestão buscando a melhoria 

contínua, por meio de critérios internos estabelecidos aliados aos objetivos estratégicos com 

enfoque ambiental. Por exemplo, as atividades antrópicas sobre as águas dos reservatórios de 

abastecimento podem receber efluentes domésticos, portanto o saneamento dos esgotos 

sanitários é uma ação mitigadora desse aspecto, ou o envio dos resíduos gerados para o aterro 

sanitário. Outros aspectos que aqui devem ser abordados é a questão das conformidades 

mediante os requisitos normativos e legais, recursos financeiros, como P&D aplicados nos 

projetos ambientais afins, a interface com a comunidade com o atendimento a programas de 

educação ambiental.  Devem também aqui ser monitorados os aspectos de consumo como por 

exemplo, consumo na captação de água, consumo de energia no bombeamento da água 

captada, entre outros. Esses indicadores representam os indicadores de pressão e resposta do 

modelo PER. 

 

A pressão ambiental é a medida da intensidade ou do potencial da atividade para causar o 

impacto. Os indicadores de pressões sobre o meio ambiente descrevem as pressões exercidas 

pelas atividades humanas sobre o meio ambiente e sobre os recursos naturais. Para os 

reservatórios as pressões ambientais são os fatores relacionados aos múltiplos usos dos corpos 

d‟água ou à degradação ambiental, tais como o consumo consultivo e não consultivo dos 

recursos naturais, ocupação da área, emissão de poluentes, geração de resíduos sólidos, entre 

outros. As pressões indiretas são as atividades propriamente dita e as tendências importantes 

do ponto de vista ambiental, já as diretas são aquelas que utilizam os recursos e o lançamento 
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de poluentes e de resíduos. Os indicadores de meio ambiente estão associados às atividades de 

produção e de consumo; refletem freqüentemente intensidades de emissão ou de utilização 

dos recursos e suas tendências e evoluções dentro de um determinado período. Podem servir 

para evidenciar os progressos realizados visando dissociar as atividades econômicas das 

pressões ambientais correspondentes. 

 

Já os indicadores das respostas, referem-se a comunicação, no sentido de como a governança 

responde às questões ambientais.  Eles remetem às ações versus reações, visando mitigar ou 

mesmo evitar os impactos negativos significativos das atividades antrópicas sobre o emio 

ambiente, impor o limite ou remediar às degradações resultantes sobre o meio ambiente, 

proteger a natureza e os recursos naturais. Pode-se afirmar que na prática, esses indicadores 

represntam as medidas para evitar a poluição. Como exemplos, podem-se citar os recursos 

aplicados na proteção do meio ambiente, os impostos e as subvenções relacionados ao meio 

ambiente, as licenças ambientais emitidas, as taxas de redução da poluição e as de reciclagem 

dos resíduos, a redução da emissão de material particulado pelas indústrias, redução de DBO 

em efluentes industriais ou esgotos sanitários, criação de unidades de conservação em 

compensação as indústrias instaladas, população atendida por tratamento de esgotos, 

população atendida por disposição adequada de lixo. 

 

Grupo B: Indicadores de Condição Ambiental 

 

 Os Indicadores de Condição Ambiental são aqueles indicadores que fornecem informação 

sobre o estado do ambiente a níveis local, regional, nacional e/ou global, a qualidade do meio 

ambiente. Esses indicadores medem as interações causadas nos ecossitemas ambientais pelos 

impactos, e seus critérios comparativos devem atender aos padrões e normas ambientais já 

estabelecidos por dispositivos legais. Eles são indicadores de estado, da classificação PER da 

OCDE, portanto fornecem o estado dos recursos naturais resultante das atividades 

desenvolvidas, ou seja, qualidade e quantidade dos recursos naturais. A esta categoria 

pertencem a concentração de poluentes nos diversos meios, o excesso de cargas críticas, a 

exposição da população a certos níveis de poluição ou a um ambiente degradado, o estado da 

fauna e da flora e as reservas de recursos naturais. Na prática, mensurar as condições 

ambientais, os resultados dos impactos significativos, pode ser mais dispendioso e mais difícil 

também. Impacto ambiental é o efeito ou mudança causada no estado do meio ambiente por 

uma atividade antrópica, ou seja, é a materialização do contaminante no meio ambiente. 
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Medir o impacto ambiental é um meio mais completo de medir o desempenho ambiental, mas 

exige mais informação e pode variar segundo as condições do meio ambiente e segundo 

efeitos complexos das fontes poluidoras difusas. Normalmente, os indicadores referem-se às 

pressões sobre o meio ambiente. Como exemplo para os reservatórios de abastecimento 

hídrico pode se citar os indicadores de qualidade da água, áreas impactadas pela mineração, 

indicadores da qualidade do ar, etc. 

 

Esses indicadores da categoria ICA, englobam também os dados macros, envolvendo 

informações sobre o planeta, por exemplo: aumento do buraco na camada de ozônio, 

mudanças climáticas do planeta, poluentes atmosféricos, doenças respiratórias na população, 

temperatura dos oceanos, concentração de contaminantes em bio-indicadores, gases do efeito 

estufa, entre outros parâmetros. Esses dados são normalmente levantados e coletados pelas 

agências locais, regionais, nacionais ou internacionais governamentais ou não-

governamentais, como também institutos de pesquisa e universidades. 

 

Diante da ampla dimensão desses indicadores de estado, vale destacar que eles são agentes de 

apoio no contexto ambiental para: (i) identificação e gestão de aspectos ambientais 

significantes; (ii) avaliação para os critérios de desempenho ambiental; (iii) seleção dos 

IDGARH (iv) estabelecimento de uma linha básica para medir as mudanças ambientais; (v) 

determinação das mudanças ambientais com o passar do tempo em relação a um programa 

ambiental continuo; (vi) investigação de possíveis relações entre o estado ambiental e as 

atividades inerentes aos ecossistemas integrantes da atividade (CUNHA, 2001). 

 

Todos os aspectos ambientais significativos, ou seja, os fatores que influenciam o 

desempenho ambiental dos reservatórios de abastecimento, são aqui denominados Fontes das 

Atividades Geradoras de Impactos (FAGI) ao meio ambiente, devem ser considerados. Para 

os ecossistemas lênticos, como as represas ou barramentos dos cursos d‟água para 

abastecimento público de água podem ser destacadas as atividades que geram efluentes 

líquidos e resíduos sólidos, atividades geradoras de emissões atmosféricas, bem como as 

atividades que utilizem os recursos naturais. Para atender ao desempenho ambiental mínimo 

as atividades que requerem a gestão para o atendimento aos requesitos legais, devem ser 

também sistematizadas. 
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A fase decisiva na avaliação de desempenho ambiental é o desenvolvimento e/ou seleção de 

indicadores ambientais representativos. Os indicadores constituem uma das técnicas 

essenciais associadas ao desempenho ambiental do modelo ADARH.  O número de 

indicadores adotados constitui o fundamento do modelo ADARH, cuja essência está em um 

número suficiente de indicadores, que seja representativo de desempenho ambiental a ser 

medido. Fato este proposto para evitar ter que se recorrer a um índice de desempenho 

ambiental, bem como reduzir os custos inerentes ao processo. 

 

Portanto, para definição de um sistema de indicadores de desempenho ambiental que 

represente a ADARH, os indicadores deverão refletir essencialmente os aspectos ambientais. 

Com isso, haverá uma uniformização das informações com sua aplicação nos instrumentos 

institucionais da política ambiental de recursos hídricos. 

 

A Figura 4.3 representa a interatividade das FAGI com o desempenho ambiental. Deverão ser 

estabelecidos os indicadores que comporão cada um dos aspectos ambientais significativos do 

ecossistema hídrico. 

 

 

 

Fonte: Autora 

Figura 4.3: Abordagem para identificação dos aspectos ambientais significativos 

 

FAGI: Efluentes 

líquidos 

FAGI: Resíduos 

sólidos 

FAGI: 

Biodiversidade 

FAGI: Mudanças 

climáticas 
 

 

FAGI: Emissões 

atmosféricas 

FAGI: Conformidade 

ambiental 

Desempenho 

ambiental de 

reservatórios de 

abastecimento 
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Os indicadores ambientais deverão fornecer uma representatividade real das atividades 

geradoras de impactos ambientais significativos, de forma a demonstrar o atendimento à 

qualidade ambiental, determinada a partir dos critérios de desempenho ambiental 

estabelecidos. Na realidade, os indicadores de avaliação de desempenho ambientais devem ser 

usados como ferramenta de monitoramento e controle das atividades antrópicas sobre o meio 

ambiente, na busca da melhoria contínua do meio ambiente natural impactado. Segundo 

Phillipp (2004), o ser humano começa a impactar o meio ambiente, no ,momento de seu 

nascimento. 

 

Os reservatórios ou represas, barramentos dos recursos hídricos lóticos, com a sua construção, 

inicia-se a pressão ambiental, com alterações relevantes e evidentes ao meio ambiente, a partir 

da inundação da área, com o influência nos diferentes ecossistemas envolvidos, modifica-se 

bruscamente de um ecossistema terrestre para áquático e na sequência, de um ecossistema 

lótico para lêntico. No entanto, para a sua construção faz-se necessário o estudo de impactos 

ambientais, com medidas compensatórios e o planos ambientais, o que não é objeto da 

proposta ora desenvolvida, que envolve o desempenho ambiental de reservatórios em 

operação de abastecimento de água, como seu principal uso.  

 

Como pressuposto metodológico algumas limitações são impostas, tais como os aspectos 

específicos de gestão interna, bem como os impactos locais ou específicos de algumas 

atividades geradoras de impacto cuja padronização requer atividades metodológicas de uma 

complexidade que comprometeria a avaliação do desempenho ambiental. Para a seleção dos 

indicadores de desempenho para os respectivos grupos A e B de indicadores de desempenho 

ambiental, devem ser destacados aqueles indicadores de cálculo acessível, com aplicação 

ampla e irrestrita e com possibilidade de uso sistêmico. Os indicadores selecionados devem 

refletir as pressões ambientais, apresentadas como uso de recursos naturais e/ou impactos 

significativos com potencial de degradação ambiental de cada fonte de atividade geradora de 

impacto significativo (FAGI). Deste modo, as pressões ambientais podem ser calculadas de 

forma comparável. 

 

Os pressupostos para o modelo ADARH baseiam-se em disponibilizar orientação no 

planejamento para a seleção dos indicadores de desempenho ambiental e sugerir com base nos 

indicadores já desenvolvidos e selecionados na pesquisa do estado da arte, uma matriz de 

indicadores para os grupos de indicadores A e B. 
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As atividades a serem abordadas consideram fundamentalmente indicadores de gestão 

ambiental de recursos hídricos, onde devem ser incluídos aqueles indicadores objeto da 

atividade, que é a oferta hídrica sistêmica, e os indicadores de condição ambiental. Os 

indicadores devem refletir aspectos diferenciados, que permitam ações pelos tomadores de 

decisão. Os indicadores devem ser selecionados considerando-se todas as interfaces, ou seja, 

todos os aspectos envolvendo não somente a exposição dos recursos hídricos aos seus 

múltiplos usos, bem como aqueles do meio ambiente físico que causem impactos 

significativos nos recursos hídricos: geração de resíduos sólidos, efluentes líquidos, emissões 

atmosféricas, atividades de uso dos recursos naturais, solo, água, fauna e flora. Os conjuntos 

de indicadores de desempenho não precisam se limitar a indicadores ambientais, e podem 

perpassar pelas demais dimensões econômica e social, como por exemplo, os serviços 

ambientais. 

 

Para a especificação dos indicadores a serem usados na estrutura de ADARH sugere-se 

sistematizar os indicadores respectivos, em uma matriz com a identificação das Fontes de 

Atividades Geradoras de Impactos Significativos (FAGI) ao meio ambiente, bem como os 

critérios de desempenho a serem alcançados e as fontes dos indicadores. A abordagem para a 

escolha dos indicadores utilizados pode ser quantitativa ou qualitativa, e devem estar 

direcionadas a objetivos que se estabeleça para serem alcançados. Os critérios de desempenho 

para os indicadores ambientais devem estar baseados nos requisitos legais e demais requisitos 

estabelecidos, bem como aqueles constantes nas licenças ambientais e/ou nos planos básicos 

ambientais (PBAs). É necessário, contudo, reconhecer que os indicadores não permitem 

mensurar mecanicamente os desempenhos ambientais. Eles devem ser completados por 

informações gerais, analisados e interpretados. 

 

Os indicadores devem abranger o atendimento aos requisitos legais, a utilização dos recursos 

naturais respeitando a capacidade de suporte dos mesmos, bem como investimentos nos 

programas ambientais, onde a educação ambiental deverá estar incluída. O foco da avaliação 

deve ser adequado à área estudada. 

 

Os pressupostos do modelo aqui estudado representam a padronização para os reservatórios 

de abastecimento público hídrico com foco principal na indústria e público. 
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Para o desempenho ambiental dos reservatórios de abastecimento de água Os principais 

problemas dos reservatórios de armazenamento de água com seus múltiplos usos são a 

qualidade e a quantidade de água, a erosão do solo, a conservação da biodiversidade, o 

desmatamento. com um regime de precipitação caracterizado por uma estação seca de 9 

meses envolvendo o Verão e com maior pluviosidade no inverso, de mais ou menos 3 meses. 

 

O Quadro 4.2 apresenta 50 (cinqüenta) exemplos de indicadores selecionados que refletem os 

fatores que influenciam o desempenho ambiental, enquadrados de acordo com as categorias 

propostas pelo modelo ADARH e seus respectivos critérios mínimos para a medição 

comparativa do desempenho ambiental. Esses indicadores de desempenho foram selecionados 

e/ou construídos do conjunto de protocolos da GRI (2003), OCDE (2003), Cartilha FIESP 

(2004), Norma NBR ISO 14031:2004, IBGE (2004), FEAM (2002), bem como desse trabalho 

de pesquisa, e foram organizados na matriz apresentada no Quadro 4.2, denominada matriz 

sistêmica de indicadores e critérios de desempenho ambiental, que atribui dimensões de 

desempenho para cada indicador. São 25 indicadores de desempenho de gestão ambiental de 

recursos hídricos e 25 indicadores de condições ambientais. 

 

 

Foco da 

ADARH 

(FAGIs) 

 

Indicadores de desempenho 

Critérios de 

desempenho 

ambiental 

Categorias 

dos 

Indicadores 

Fonte dos 

indicadores 

Conformidade 

ambiental 

 

Número de requisitos legais 

atendidos 

100% IDGARH Proposto 

ADARH 

Nível de atendimento às 

exigências das licenças 

ambientais (PBAs implantados) 

De acordo com 

o PBA 

 

IDGARH 
Proposto 

ADARH 

Número de infrações ambientais 

recebidas pelo órgão ambiental 

0 
(não ocorrência) 

IDGARH GRI 

% dos objetivos ambientais 

atingidos  

100%/ano IDGARH ISO 14031 

Implementação 

de programas 

Número de programas de 

educação ambiental 

2/ano IDGARH FIESP 

Número de pesquisas cientificas 

na área concluídas. 

Minimo uma 

por ano 

IDGARH 
Pesquisa 

Implementação 

de políticas 

Iniciativas para compensar 

impactos ambientais da 

atividade 

Mínimo de 2/ a 

cada 4 anos 

 

IDGARH 

 

GRI 

Financeiro % Investimentos ambientais na 

área 

1,5% do total 

orçamento 

IDGARH ISO 14031 

% Despesas com disposição, 

tratamento, saneamento e 

limpeza por mês. 

Mínimo de 10% 

da despesa 

gerada 

 

IDGARH 

 

GRI 

Resíduos sólidos Percentual de resíduos sólidos 

destinados a aterro sanitário/ano. 

100% IDGARH FIESP 

Resíduos recicláveis por ano 100% da 

geração 

IDGARH IBGE 
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Foco da 

ADARH 

(FAGIs) 

 

Indicadores de desempenho 

Critérios de 

desempenho 

ambiental 

Categorias 

dos 

Indicadores 

Fonte dos 

indicadores 

Energia 

 

Consumo de energia na captação 

de água 

Limite 

especific.bomba 

IDGARH GRI 

Consumo de energia no 

bombeamento de água 

Limite 

especific.bomba 

IDGARH ISO 14031 

Número de horas por ano de 

operação no bombeamento de 

água para a ETA. 

Limite 

capacidade de 

captação 

IDGARH 
Proposto 

ADARH 

Combustível Consumo médio de combustível 

da frota de veículos e barcos 

% despesas 

administrativas 

IDGARH OCDE 

 

Água 

volume total de água 

retirada/ano m3 

Até 5% volume 

médio anual 

IDGARH GRI 

Água disponível /água captada Volume útil do 

reservatório 

IDGARH GRI 

Percentual de área saneada 100% IDGARH IBGE 

Corpo de água enquadrados em 

obediência à sua classe 

100% IDGARH FEAM 

população com esgoto tratado ou 

disposto adequadamente 

100% IDGARH FEAM 

Razão entre vazão mínima e 

vazão média 

Previsao 

Projeto 

IDGARH FEAM 

Razão entre vazão média e 

precipitação anual 

Previsao 

Projeto 

IDGARH FEAM 

Biodiversidade % de área com cobertura nativa 

em relação à área total 

Atendimento 

legislação 

IDGARH FEAM 

% de áreas preservadas 

(unidades de conservação de 

proteção integral) em relação à 

área total  

Atendimento 

legislação 

IDGARH FEAM 

Número de variedades de 

fruteiras nas áreas do entorno 

dos reservatórios 

0  
(não ocorrência) 

IDGARH 
Proposto 

ADARH 

Agricultura Número de plantações de 

subsistência no entorno do 

reservatório  

0  
(não ocorrência) 

IDGARH 
Proposto 

ADARH 

Emissões 

atmosféricas 

Material particulado Atendimento 

legislação 

ICA OCDE 

nº de ocorrências de queimadas 

e incêndios florestais / ano. área 

total em km
2
 

0  
(não ocorrência) 

 

ICA 

IBGE 

Índice de qualidade do ar Atendimento a 

legislação 

 

ICA 

ISO 14031 

Biodiversidade 

 

Áreas protegidas por lei (APP) Atendimento 

legislação 

 

ICA 

IBGE 

% Espécies que aumentaram o 

risco de extinção, dentre as 

classificadas  

0  
(não ocorrência) 

 

ICA 

FEAM 

Nº de ocorrências de queimadas 

e incêndios florestais / ano. área 

total em km
2
 

0  
(não ocorrência) 

 

ICA 

FEAM 

Áreas remanescentes da Mata 

Atlântica 

No mínimo a 

reserva legal 

 

ICA 

IBGE 

Número total das espécies da 

flora em extinçã0 
0  

(não ocorrência) 

ICA IBGE 

Efluentes líquidos Número e volume total de 

derramamentos significativos 
0  

(não ocorrência) 

ICA GRI 
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Foco da 

ADARH 

(FAGIs) 

 

Indicadores de desempenho 

Critérios de 

desempenho 

ambiental 

Categorias 

dos 

Indicadores 

Fonte dos 

indicadores 

Ruído Monitoramento do nível de 

ruídos de industrias presentes na 

área 

Atendimento 

legislação 

 

ICA 

FIESP 

Solo Uso de agrotóxicos 

 

Atendimento 

legislação 

 

ICA 

IBGE 

Mudanças 

climáticas 

 

NOx, SOx e outras emissões 

atmosféricas significativas, por 

tipo de peso 

Atendimento 

legislação 

 

ICA 

GRI 

Frequência de inundações por 

ano  
0  

(não ocorrência) 

 

ICA 

ISO 14031 

Temperatura ambiente de 

regiões a uma distância 

específica de plantas industriais, 

umidade relativa do ar, entre 

outros. 

No máximo os 

valores médios 

históricos 

 

ICA 

IGR 

Água Concentração de contaminante 

específico em águas 

subterrâneas 

Atendimento 

legislação 

 

ICA 

OCDE 

% Medições de concentração de 

DBO acima do padrão  
0  

(não ocorrência) 

ICA FEAM 

% Medições de concentração de 

sólidos totais acima do padrão  
0  

(não ocorrência) 

ICA FEAM 

% Medições de concentração de 

coliformes fecais (termotoler.) 

acima do padrão 

0  
(não ocorrência) 

ICA FEAM 

% Medições de concentração de 

oxigênio dissolvido abaixo do 

padrão 

0  
(não ocorrência) 

ICA FEAM 

% Medições de índice de toxidez 

alta 
0  

(não ocorrência) 

ICA FEAM 

% Medições de concentração de 

carbamatos e/ou 

organofosforados acima dos 

padrões 

0  
(não ocorrência) 

ICA FEAM 

Condição da qualidade da água, 

segundo a Classe 2 

Atendimento 

RC357/2005 

ICA Proposto 

ADARH 

% Medições de concentração de 

organoclorados acima do padrão 
0  

(não ocorrência) 

ICA FEAM 

% de medições de 

balneabilidade fora dos padrões 
0  

(não ocorrência) 

ICA FEAM 

Fonte: Autora 

Quadro 4.2: Matriz sistêmica de indicadores e critérios de desempenho ambiental 

 

 

4.2.2 Módulo 2: Execução 

 

O módulo de execução é o segundo passo e consiste em operacionalizar as atividades 

planejadas de acordo com PDA elaborado no módulo de Planejamento. O PDA deve ser 
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implementado de acordo com as etapas de coleta dos dados, análise dos dados, conversão 

desses dados em informações pertinentes ao desempenho ambiental da atividade estudada. A 

avaliação dessas informações são direcionadas para identificar o desempenho ambiental dos 

reservatórios com vistas nos critérios pre-estabelecidos, e por fim a emissão e divulgação dos 

resultados obtidos do desempenho ambiental dos reservatório, seguindo o Principio da 

Comunicação de resultados pelo Poder Público à sociedade. 

 

Coleta: Levantamento dos dados e informações relevantes para uso 

 

Essa etapa envolve a coleta regular e sistemática dos dados, para calcular valores para os 

indicadores selecionados no Plano de Desempenho Ambiental (PDA) da ADARH, elaborado 

no módulo I. É realizada uma avaliação dos indicadores que comporão o sistema de medição 

de desempenho, segundo requisitos básicos para o seu desenvolvimento, de modo a identificar 

possíveis conflitos na configuração do sistema, considerando neste caso os principais aspectos 

envolvidos na medição do desempenho ambiental. 

 

Os procedimentos para a coleta dos dados devem assegurar a confiabilidade dos dados, e 

devem portanto dispor de identificação, arquivamento para sua disponibilidade para uso. 

Muitos dos dados necesssários para o cumprimento do PDA podem ser obtidos a partir de 

dados já existentes disponíveis nos orgãos que fazem a interface com o controle ambiental, da 

legislação e regulamentos específicos, entrevistas, entre outros. 

 

Para a credibilidade dos resultados informados pelos indicadores, irá depender da qualidade 

dos dados, que portanto devem ser levantados de forma estruturada e com uma 

verificabilidade científica e estatística. Todos os dados devem estar disponíveis e válidos 

portanto devem ser sistematicamente revisados, analisados, para garantir a confiabilidade do 

processo. 

 

Um sistema de informações seria bastante útil na identificação apropriada dos dados, seu 

arquivamento, recuperação dos mesmos quando se fizer necessário. 
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Análise e revisão dos dados coletados 

 

Essa etapa consiste na organização da coletânea quanto a sua comparação com os critérios e 

objetivos estabelecidos no PDA. Os dados deverão ser convertidos nas informações 

indicadoras do desempenho ambiental dos reservatórios. Na realidade, a fidedignidade dos 

dados é quem definirá a confiabilidade das informações  

 

As informações derivadas que decrevem o desempenho ambiental podem ser trabalhadas por 

métodos estatisticos, técnicas gráficas, cálculos enfim, que levam ao melhor entendimento.  

Os critérios para comparar o desempenho podem ser estabelecidos a partir das licenças de 

operação, dos regulamentos e Portarias governamentais, ou mesmo do banco de dados.  

 

Informação: Avaliação das informações relativas ao desempenho ambiental 

 

Nesta etapa, as informações já compiladas devem ser avaliadas junto aos critérios de 

desempenho ambiental estabelecidos, para que as ações sejam implementadas para a melhoria 

contínua do nível de desempenho ambiental. 

 

Resultados: Relatório e divulgação dessas informações 

 

Um relatório sistêmico deve então ser compilado, preenchido periodicamente e divulgado 

com os resultados de desempenho obtidos. A seguir alguns pontos que são relevantes para 

compor o relatório de avaliação de desempenho ambiental ADARH: 

(i)  Contexto da área dos reservatórios com seus principais usos; 

(ii)  Objetivos do Plano de Desempenho ambiental; 

(iii)  Matriz sistêmica de indicadores e critérios de desempenho ambiental, preenchida 

com as informaçoes trabalhadas nos indicadores selecionados; 

(iv)  Recomendações para a melhoria contínua do desempenho ambiental dos 

reservatórios. 
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4.2.3 Módulo 3: Verificação e Ação 

 

Nesta etapa procede-se com a verificação, por meio de uma reunião de informações, a análise 

crítica se os critérios pré-estabelecidos foram atingidos de acordo com o plano de desempenho 

ambiental. Em seguida, a ação necessária na busca da melhoria do processo da avaliação de 

desempenho ambiental. 

 

Por se tratar de um processo cíclico, a identificação periódica de oportunidades de melhoria 

das condições do meio ambiente devem estar no foco dos resultados obtidos no atingimernto 

de cada critério de desempenho ambiental proposto. 

 

Essa avaliação envolve uma revisão desde o levantamento dos dados obtidos até os custos 

relativos a todo o processo de avaliação do desempenho ambiental do ecossistema, tudo com 

foco no progresso quanto ao cumprimento mínimo dos critérios de desempenho ambiental 

estabelecidos que é o atendimento aos requisitos legais. 

 

A análise crítica envolve todo o ciclo PEVA, que para fins didáticos podem adotar o roteiro 

de verificação: 

- qualidade das fontes dos dados; 

- metodologia para a coleta dos dados; 

- qualidade dos dados; 

- revisão dos indicadores selcionados; 

- revisão dos critérios e/ou metas de desempenho ambiental adotados; 

- nível de atendimento aos critérios e/ou metas de desempenho ambiental adotados. 

 

A Figura 4.4 apresenta um roteiro proposto, com base nesses itens, que pode ser 

acompanhado periodicamente com o propósito da análise crítica para a melhoria contínua dos 

resultados de desempenho ambiental. 
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Fonte: Autora 

Figura 4.4: Roteiro para a análise crítica da ADARH 

 

Portanto, esse terceiro módulo envolve a verificação e ação, consequente resposta aos 

resultados obtidos. A verificação está relacionada com a análise crítica e melhoria da 

avaliação de desempnho ambiental de recursos hídricos. O processo de ADARH 

implementado deve ser periodicamente analisado com enfoque nos resultados de desempenho 

ambiental obtidos, para a identificação de oportunidades de melhoria. A ação complementa 

com a análise crítica, na identificação de oportunidades para a melhoria contínua das 

condições do meio ambiente. 

 

O método ADARH não estabelece relacionamento entre as medições de desempenho entre si 

para um único índice, mas avalia os indicadores individualmente referentes às pressões 

As informações são adequadas e apropriadas para medir o 

desempenho ambiental? 

As fontes de dados estão atendendo ao planejado? 

Os critérios de desempenho ambiental estão adequados? 

As novas questões ambientais estão sendo contempladas? 

As exigências dos órgãos ambientais estão sendo atendidas? 

Os recursos financeiros são suficientes para processo de 

avaliação ambiental implementado? 

A análise e avaliação dos dados são executadas 

periodicamente? 

As informações estão sendo divulgadas de forma ampla a 
todos os interessados? 

Outras questões de interesse ao processo da ADARH 
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antrópicas identificadas no ecosssitema hídrico, individualizando as metas de desempenho 

respectivas a serem atingidas, ou seja, buscando a eficiência na condução de medidas 

mitigadoras dos impactos ambientais identificados. Por sua vez, as informações 

sistematizadas serão úteis para a tomada de decisão dos gestores dos sistemas aquáticos 

artificiais, bem como para o monitoramento e controle dos órgãos ambientais. 

 

 

4.2.4 Proposta metodológica para a seleção de indicadores 

 

Como opção para a construção de indicadores ambientais, é apresentada uma nova estrutura 

metodológica para a construção de indicadores ambientais aqui denominada OIDARA, 

definindo prioridades para avaliar o desempenho ambiental, cuja base segue o modelo 

PICABUE (Mitchel, 1995), voltada para indicadores ambientais,.  

  

A metodologia PICABUE tem como marco referencial os princípios de desenvolvimento 

sustentável para a construção de sistema de indicadores.  Mitchel et al. (1995), desenvolveu 

uma estrutura metodológica para o desenvolvimento de indicadores de sustentabilidade, com 

foco na qualidade de vida, capazes de serem modelados para o desenvolvimento sustentável 

urbano. A escolha dessa metodologia, com as necessárias e pertinentes adaptações na 

estrutura de construção, voltada para indicadores ambientais, deve-se a sua abordagem mais 

teórica, cuja base para o desenvolvimento de um sistema de indicadores, parte de indicadores 

já publicados.  

 

As metodologias usuais para o desenvolvimento de indicadores baseiam-se na consulta a 

vários especialistas com interesse na área de desenvolvimento sustentável, por meio de 

questionários. São metodologias que envolvem perseverança, comprometimento de um 

número razoável de especialistas, bem como um volume de recursos financeiros, 

considerável.  No entanto, nem sempre se tem recursos financeiros disponíveis para manter a 

continuidade do exercício de consulta por um período prolongado (MITCHEL, 1996). As sete 

etapas utilizadas para o desenvolvimento dos indicadores de sustentabilidade que compõem a 

estrutura metodológica PICABUE, deram origem à nomenclatura do método. Os Quadro 4.3 e 

Quadro 4.4 apresentam o resumo do método e as respectivas etapas da metodologia 

PICABUE. 
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Estrutura metodológica PICABUE 

P Princípios do desenvolvimento sustentável 

I Identificação e seleção dos componentes escolhidos 

C Seleção e identificação dos indicadores para os componentes escolhidos 

A Avaliação dos indicadores escolhidos versus os princípios de desenvolvimento sustentável 

B Adequação dos indicadores para os limites exeqüíveis 

U Revisão dos indicadores incertos 

E Revisão e avaliação final dos indicadores de sustentabilidade 

Fonte: Mitchel, 1995 

Quadro 4.3: Estrutura metodológica PICABUE  

 

 
Descrição das etapas da estrutura PICABUE 

Etapa 1   As partes interessadas devem chegar a um consenso sobre os princípios e as definições de 

desenvolvimento sustentável que são utilizados e os objetivos do programa de indicadores de 

sustentabilidade; 

Etapa 2    Identificar e selecionar os componentes temáticos de interesse; 

Etapa 3  Construir e/ou escolher os  indicadores dos componentes temáticos de interesse; 

Etapa 4  

 

Incrementar a relação dos indicadores desenvolvidos na etapa 3 de acordo com os princípios de 

desenvolvimento sustentável identificados na etapa 1; 

Etapa 5  

 

Modificar os indicadores identificados na etapa 4 ajustando-os aos componentes temáticos 

transfronteiriços; 

Etapa 6  Desenvolver os indicadores incertos obtidos na etapa 4;  

Etapa 7  Avaliar e rever os indicadores finais de sustentabilidade. 

Fonte: Mitchel, 1995 

Quadro 4.4: Descrição das etapas da estrutura PICABUE 

 

De acordo com Mitchel (1996), apesar da especificidade da aplicação, quando essa 

metodologia foi desenvolvida, a mesma poderia ser adaptada para outras temáticas e relaciona 

as etapas básicas de uma metodologia para qualquer programa de indicadores de 

desenvolvimento sustentável como sendo: etapa 1, clareza na definição dos objetivos dos 

indicadores do programa, especificando o objetivo dos indicadores, bem como seus usuários; 

etapa 2, estabelecimento do que se entende por desenvolvimento sustentável, a partir da 

escolha das definições de desenvolvimento sustentável existentes na literatura, e os princípios 

de desenvolvimento sustentável a serem aplicados; etapa 3, definição dos componentes 

temáticos que sejam importantes tanto localmente como globalmente; etapa 4, atendimento na 

construção dos indicadores, das diferentes propriedades dos indicadores, que devem atender 

aos usuários dos indicadores e aos objetivos do programa; e a etapa 5, avaliação dos 

indicadores comparando com as características desejáveis e os objetivos do programa.   

 

A metodologia PICABUE é concebida para permitir a construção de indicadores de 

desenvolvimento sustentável, com base sólida na ética e nos princípios da sustentabilidade. A 

metodologia dá maior credibilidade às escolhas dos indicadores, permite uma participação 
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mais explícita para a seleção dos indicadores, simplifica a identificação de indicadores 

apropriados para diferentes localidades e permite modificação do indicador para fazer face 

aos fatos novos ou imprevistos. 

 

A metodologia PICAUBE baseia-se nos fundamentos da qualidade de vida e valorização da 

conservação ambiental e na tentativa de incorporar os princípios fundamentais da 

sustentabilidade futura, equidade social, participação pública e conservação do meio ambiente 

ecológico. A metodologia tem uma forte base teórica e as tentativas para lidar com questões 

de ponta e incerteza, mas tem a vantagem de produzir indicadores a partir de baixo 

investimento e que são adaptados para a finalidade proposta. 

 

De acordo com Mitchel et. Al., os componentes temáticos que são considerados importantes 

para o desenvolvimento sustentável diferem ao longo do tempo e do espaço. O método 

PICAUBE tem a flexibilidade para acomodar mudanças tais como questões atuais que se 

tornam menos importantes em detrimento às novas questões, e também pode ser aplicada a 

grande variedade de escalas espaciais e áreas geográficas. Acompanhando a necessária 

medição do cumprimento dos objetivos da sustentabilidade, os indicadores podem ser 

construídos para resolver problemas do desenvolvimento sustentável em escala de 

comunidade a nível local, bem como a nível nacional ou a nível global. Embora originalmente 

desenvolvido para resolver problemas de sustentabilidade das cidades no âmbito de países 

desenvolvidos, o método também poderia ser aplicado aos países em desenvolvimento e para 

o meio rural. 

 

Diante da flexibilidade do método PICABUE, sua estrutura metodológica foi adaptada para a 

construção de indicadores a serem selecionados para o modelo ADARH, doravante 

denominada metodologia OIDARA composta de 6 etapas, cujas iniciais deram origem ao 

nome. O Quadro 4.5 apresenta o resumo do método OIDARA. 

 

Estrutura metodológica OIDARA 

O objetivos do uso do indicador de desempenho ambiental 

I identificação e escolha dos aspectos ambientais 

D desenvolvimento e/ou escolha dos indicadores ambientais 

A ampliação dos indicadores versus o processo de melhoria contínua da ADARH 

R reajuste dos indicadores ambientais ampliados 

A Avaliação e revisão final dos indicadores ambientais 

Fonte: metodologia PICABUE adapta pela autora 

Quadro 4.5: Estrutura metodológica OIDARA 
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A estrutura metodológica é composta de seis etapas principais, que deverão ser seguidas para 

a construção dos indicadores ambientais: etapa 1, identificação dos critérios e abordagens para 

a seleção dos indicadores; etapa 2, definição e seleção dos fatores relevantes e significativos, 

que interferem no desempenho ambiental; etapa 3; escolha ou desenvolvimento dos melhores 

indicadores que medem os fatores que interferem no desempenho ambiental, obedecendo os 

critérios do modelo ADARH (indicadores de gestão dos recursos hídricos, indicadores 

operacionais e indicadores de condição ambiental); etapa 4, ampliação dos indicadores 

desenvolvidos na etapa 3 de acordo com o princípio da melhoria continua do ADARH; etapa 

5, reajuste dos indicadores ambientais justificado pelas dificuldades fora do controle de 

medição; e etapa 6, avaliação dos indicadores ambientais resultantes com relação a: 

Características desejadas para os indicadores e objetivos do uso dos indicadores. 

 

Espera-se com esse método a análise e retroalimentação do processo avaliativo, mediante o 

monitoramento do processo continuamente, além da interação entre as dimenções sociais e 

ambientais, e indiretamente a econômica. 

 

O fluxo com a estrutura metodológica da proposta OIDARA, adaptada da estrutura 

PICABUE, encontra-se representado na Figura 4.5.  
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Fonte: Adaptação da metodologia PICABUE, 1995 

Figura 4.5: Estrutura Metodológica OIDARA 

 

 

 

 

 

Etapa 1 

Objetivos do uso do indicador 

 

 

Etapa 2 

Definição e seleção dos fatores relevantes 

que interferem no desempenho ambiental 

Etapa 3 
Construção e seleção dos indicadores 

ambientais do ADARH 

Etapa 4 

Ampliação dos Indicadores ambientais com 

base na melhoria contínua do ADARH  

Etapa 5 
Ajuste dos indicadores ambientais 

justificado pelas dificuldades 

limitantes 

Etapa 6 
Avaliação dos indicadores ambientais resultantes com 

relação a: Características desejadas para os indicadores 

e objetivos do programa de indicadores 

 

Identificação de 

indicadores ambientais 

complementares 

Futuro 

(intergerações) 

Equidade Social 

(intragerações) 

Proteção do 

sistema 

ambiental 

integrado 

  

INDICADORES AMBIENTAIS 
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4.3 VALIDAÇÕES DOS PRESSUPOSTOS DO MODELO ADARH NOS 

RESERVATÓRIOS BITA E UTINGA 

 

A seguir procede-se com a validação dos pressupostos, para o modulo 1, referente ao 

planejamento do ADARH, com base nos aspectos ambientais identificados, quando da 

caracterização da área dos reservatórios Bita e Utinga, denominados sistema de abastecimento 

Bita – Utinga, detalhados no capítulo 3. 

 

Os reservatórios de abastecimento hídrico podem ser definidos como ecossistemas lênticos, 

cujas propriedades físicas, químicas e biológicas da água variam no tempo e no espaço, e 

interagem com os demais ecossistemas envolvidos. O sistema de abastecimento Bita e Utinga, 

não possuem um sistema de gestão ambiental de recursos hídricos implementado. 

 
Conforme já exposto, o desempenho ambiental é um atributo limitado no tempo e no espaço, 

associado a fatores ambientais que, em um intervalo de tempo e em um dado ambiente 

geograficamente definido, realizam relações socioambientais e/ou naturais, cuja entropia 

inerente ao fluxo energético, interage para satisfazer suas necessidades físicas, químicas, 

biológicas, econômicas, políticas, tecnológicas e culturais. Dado um espaço territorial, com 

características próprias identificáveis em termos de clima, disponibilidade de água, natureza 

do solo, geomorfologia e cobertura vegetal, haverá um limite para a sua ocupação e uso, em 

volume e natureza, a partir do qual será excedida a sua capacidade de resposta, ou seja, a 

sustentabilidade ambiental. 

 

Os reservatórios Bita e Utinga apesar dos usos múltiplos permitidos aos mesmos, são 

específicos para o abastecimento do Complexo Industrial de Suape e abastecimento publico 

de parte dos município de Ipojuca e Cabo de Santo Agostinho, no Estado de Pernambuco.  

 

 

4.3.1 Módulo 1: Planejamento 

 

Conforme os pressuspostos do modelo ADARH, o Plano de Desempenho Ambiental (PDA) 

dos reservatórios do sistema de abastecimento Bita e Utinga deve ser elaborado, cujo objetivo 

é a construção da matriz sistêmica do conjunto de indicadores de desempenho ambiental para 

os reservatórios. 
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Plano de Desempenho Ambiental dos reservatórios Bita e Utinga 

 

1 - Contexto:  

O sistema de água Bita-Utinga atende o suprimento de água do Complexo Industrial Portuário 

de Suape (CIPS) em Pernambuco, bem como reforça o abastecimento público de parte dos 

municípios de Ipojuca e do Cabo de Santo Agostinho, sob a responsabilidade de operação da 

Companhia Pernambucana de Saneamento (COMPESA). O potencial de operação é 3200 l/s.  

 

2- Seleção dos indicadores 

 

Conforme proposto pelos pressupostos da ADARH, a construção da matriz sistêmica dos 

indicadores de desempenho é a base do PDA. 

 

O Objetivo da avaliação de desempenho ambiental dos reservatórios Bita e Utinga é a 

estabilidade no abastecimento de água pela COMPESA, quanto a garantia de quantidade e 

qualidade para atendimento a demanda nos limites do projeto executivo. 

 

Em atendimento aos pressupostos, a implementação da ADARH para os reservatórios Bita e 

Utinga teve como ponto de partida a consulta sobre qual o objetivo da avaliação de 

desempenho e uma revisão das informações significativas sobre a área objeto de estudo, que 

foram identificadas no capítulo 3, denominado caracterização da área de estudo. 

 

A partir dessa revisão alinhada ao objetivo da avaliação de desempenho ambiental dos 

reservatórios Bita e Utinga, foram levantadas as principais fontes de atividades geradoras de 

impactos significativos (FAGIs),  que influenciam o desempenho ambiental dos reservatórios 

com finalidade hídrica de abastecimento industrial e humano. Os indicadores de desempenho 

devem utilizar as informações desses aspectos ambientais relevantes para medir o 

desempenho da qualidade ambiental para o sistema estudado. 

 

Com base nas informações levantadas e entrevistas realizadas os aspectos (FAGI) que 

influenciam o desempenho ambiental dos reservatórios foram compilados para serem 

sistematizados nos indicadores de desempenho, conforme a matriz sistêmica dos indicadores 

de desempenho para os reservatórios Bita e Utinga e categorizados de acordo com os grupos 

A e B, dos indicadores de desempenho ambiental, estruturados no modelo ADARH.  
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3 - Matriz sistêmica dos indicadores de desempenho para os reservatórios Bita e Utinga 

 

O Quadro 4.6 apresenta a matriz sistêmica dos indicadores para avaliação de desempenho 

ambiental dos reservatórios Bita e Utinga, de acordo com os pressupostos para o modelo 

ADARH, apropriando 29 (vinte e nove) indicadores de gestão ambiental dos recursos hídricos 

(IDGARH) e 18 (dezoito) indicadores de condição ambiental. 

 

Foco da 

ADARH 

(FAGIs) 

 

Indicadores de desempenho 

Critérios de 

desempenho 

ambiental 

Categorias 

dos 

Indicadores 

Fonte dos 

indicadores 

Conformidade 

ambiental 

Número de requisitos legais 

atendidos 

 

100% 
IDGARH Proposto 

ADARH 

Atendimento as exigencias do 

termo de compromisso com a 

CPRH, No 022/2001 

100% 
IDGARH Proposto 

ADARH 

Implantação do PBA 5 do 

EIA/RIMA de Suape 

 

100% 

 

IDGARH 
Proposto 

ADARH 

Número de infrações ambientais 

recebidas pela CPRH 

0% 
(não ocorrência) 

IDGARH GRI, 2003 

% dos objetivos ambientais 

atingidos  

100%/ano IDGARH ISO 14031: 

2004 

Atendimento a todos os termos de 

compromisso em vigor com a 

CPRH  

 

100% 

 

IDGARH 
Proposto 

ADARH 

Atendimento aos limites de uso da 

Zona de Preservação Ecológica 

(ZPE). 

Decreto 

Estadual nº. 

8.447/1983 

IDGARH Proposto 

ADARH 

Atendimento às características de  

ocupação do solo de cada zona 

estabelecida 

Decreto 

Estadual Nº. 

21.917/1999 

IDGARH Proposto 

ADARH 

Barreira florestal parte da Mata 

Ciliar dos reservatórios de Bita e 

Utinga, interagindo com o Parque 

Natural Estadual de Suape, até a 

Zona de Preservação Cultural do 

Cabo de Santo Agostinho 

Decreto 

Estadual nº. 

8.447/1983 

IDGARH 
Proposto 

ADARH 

Implementação 

de programas 

Número de pesquisas cientificas na 

área 

 

Mínimo duas 

por ano 

IDGARH Proposto 

ADARH 

Implementação 

de políticas 

Iniciativas para compensar 

impactos ambientais da atividade 

PBAs das 96 

indústrias 

implantadas 

 

IDGARH 

 

GRI, 2003 

Política de incentivo a reciclagem 

em toda área do CIPS 

Proposta em 

decretos 

municipais 

IDGARH Proposto 

ADARH 

Financeiro Percentual de investimentos 

ambientais na área de Bita e Utinga 

0,5% do total da 

Receita da 

Compesa 

IDGARH ISO 14031: 

2004 

Resíduos sólidos 

 

Percentual de resíduos sólidos dos 

municípios de Ipojuca e Cabo de 

Santo Agostinho destinados a aterro 

sanitário/ano. 

 

100% 

IDGARH FIESP, 2004 

Foco da  Critérios de Categorias Fonte dos 
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ADARH 

(FAGIs) 

Indicadores de desempenho desempenho 

ambiental 

dos 

Indicadores 

indicadores 

Energia Consumo de energia na captação de 

água dos reservatórios Bita e 

Utinga 

Limite 

especificação da 

bomba 

IDGARH GRI, 2003 

Consumo de energia no 

bombeamento de água para a ETA 

do CIPS 

Limite 

especificação da 

bomba 

IDGARH ISO 14031: 

2004 

Número de horas por ano de 

operação no bombeamento de água 

para a ETA. 

Limite 

capacidade de 

captação 

IDGARH Proposto 

ADARH 

Água volume total de água retirada dos 

reservatórios/ano m3 

Até 5% volume 

médio anual 

IDGARH GRI, 2003 

Água disponível /água captada Volume útil do 

reservatório 

IDGARH GRI, 2003 

Razão entre vazão mínima e vazão 

média 

Conforme 

Projeto Exec. 

reservatórios 

IDGARH FEAM, 2002 

Razão entre vazão média e 

precipitação anual 

Conforme 

Projeto Exec. 

reservatórios 

IDGARH FEAM, 2002 

m
3
 água para consumo industrial 

por mês 

Orçamento 

Compesa 

IDGARH Proposto 

ADARH 

m
3
 água para atendimento a 

população por mês 

Orçamento 

Compesa 

IDGARH Proposto 

ADARH 

Biodiversidade 

 

% de área com cobertura de Mata 

Atlântica em relação à área total 

Atendimento 

legislação 

IDGARH FEAM, 2002 

Reflorestamento de áreas ocupados 

por assentamentos de agricultores 

Mínimo nas 

áreas de APP 

dos 

reservatórios 

IDGARH Proposto 

ADARH 

Agricultura de subsistência na área 

de preservação permanente dos 

reservatórios 

0  
(não ocorrência) 

IDGARH 
Proposto 

ADARH 

Número de variedades de fruteiras 

nas áreas do entorno dos 

reservatórios 

0  
(não ocorrência) 

IDGARH 
Proposto 

ADARH 

Solo  No de granjas ou semelhantes 

ocupações nas áreas da ZPE 
0  

(não ocorrência) 

IDGARH 
Proposto 

ADARH 

Nivel de assoreamento dos 

reservatórios 
0  

(não ocorrência) 

IDGARH Proposto 

ADARH 

Água 

 

Indice de Qualidade de água (IQA)  
Ótima 

ICA CPRH 

Índice do Estado Trófico (IET)  
Oligotrófico 

 

ICA 

CPRH 

Risco de Salinização do Solo  
Baixo 

ICA CPRH 

Ecotoxicidade para Daphnia  
Não Tóxica 

ICA CPRH 

Qualidade de acordo com a 

CONAMA Nº357/2005 

Pouco 

comprometida 

ICA CPRH 

Efluentes líquidos Número e volume total de 

derramamentos significativos de 

vinhoto 

 

0  
(não ocorrência) 

ICA GRI, 2003 

Solo No de erosão pluvial nas áreas de 

APPs dos reservatórios 

 

 

0  
(não ocorrência) 

ICA 
Proposto 

ADARH 

Foco da  Critérios de Categorias Fonte dos 
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ADARH 

(FAGIs) 

Indicadores de desempenho desempenho 

ambiental 

dos 

Indicadores 

indicadores 

Mudanças 

climáticas 

 

NOx, SOx e outras emissões 

atmosféricas significativas, por tipo 

de peso 

Atendimento 

legislação 

 

ICA 

GRI, 2003 

Frequência de inundações por ano  
0  

(não ocorrência) 

 

ICA 

ISO 14031: 

2004 

Temperatura ambiente de regiões a 

uma distância específica de plantas 

industriais, umidade relativa do ar, 

entre outros. 

No máximo os 

valores médios 

históricos 

 

ICA 

IGR, 2003 

Biodiversidade 

 

Áreas protegidas por lei (APP) Atendimento 

legislação 

 

ICA 

IBGE, 2002 

% de espécies que aumentaram o 

risco de extinção, dentre as 

classificadas  

0 
(não ocorrência) 

 

ICA 

FEAM, 2002 

nº de ocorrências de queimadas e 

incêndios florestais / ano. área total 

em km
2
 

0  
(não ocorrência) 

 

ICA 

FEAM, 2002 

Número total das espécies da flora 

em extinção 

0  

(não ocorrência) 

ICA IBGE, 2002 

Áreas remanescentes da Mata 

Atlântica 

No mínimo a 

reserva legaL 

 

ICA 

IBGE, 2002 

Emissões 

atmosféricas 

 

Material particulado da Pedreira 

presente no reservatório Bita 

Atendimento 

legislação 

ICA OCDE, 1998 

Qualidade do ar Atendimento 

legislação 

 

ICA 

IBGE, 2002 

Ruído Nível de ruídos consequentes da 

Pedreira na área do reservatório 

Bita  

Atendimento 

legislação 

 

ICA 
Proposto 

ADARH 

Fonte: Autora  

Quadro 4.6 – Matriz sistêmica da avaliação de desempenho ambiental dos reservatórios 

Bita e Utinga 

 

Em complementação aos indicadores acima alguns aspectos ambientais foram identificados 

como relevantes para o desempenho ambiental: uso da água com vistas a sua conservaçao, a 

conservação das águas subterrâneas, custos na estação de tratamento de água (ETA) do CIPS, 

um programa contínuo de educação ambiental, um Programa de sanemaento para os 

municípios da bacia GL 2, um programa de  análises de água indicadoras do nível de 

agrotóxicos presentes, pois os metais pesados são sempre dosados e indicados nessas análises, 

mas inseticidas como formicidas, e outros, herbicidas, etc., nunca são pesquisados nas 

análises de água. No futuro, isso pode inviabilizar o Porto de SUAPE e as 96 indústrias hoje 

implantadas. Um programa periódico de avaliação para um desassoreamento dos reservatórios 

deve ser elaborado, para assegurar o volume de água que se pensa estar armazenado, e que, 

provavelmente, já não é mais o mesmo da época em que a área tinha na sua maioria canaviais.  

A ocupação das áreas da represa com agricultura de lavouras brancas, ervas de porte reduzido 

e pequena biomassa que, como se viu, não evitam o assoreamento, e ainda trazem uma carga 
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de agrotóxicos para dentro das represas. O reflorestamento em todo o canavial circundante 

dos reservatórios, complementando e alargando as faixas de mata ciliar já existentes, traria um 

ambiente protetor mais eficiente para a fauna, preservaria a flora florestal local, e ao mesmo 

tempo evitaria a erosão laminar e o conseqüente assoreamento das represas.  

 

Modelos de enfoque ambiental são dificultados pela dispersão dos dados de monitoramentos 

realizados nos diferentes orgãos de meio ambiente, pela ausencia de dados de monitoramento 

ambiental amplo e permanente, por problemas de qualidade com os dados levantados, por 

extravio dos dados ou a propria descontinuidade, normalmente por questao de custos. 

 

As próximas etapas dos pressupostos para o modelo ADARH, quais sejam, os módulos 2 de 

execução e 3 de verificação e ação, referem-se a tarefa de operacionalização dos indicadores 

selecionados e/ou construidos na matriz sistêmica dos indicadores de desempenho para os 

reservatórios Bita e Utinga. A proposta desse trabalho de pesquisa não contempla sua 

operacionalização, pois trata-se de procedimentos que envolvem o uso de um sistema de 

informações para o levantamento dos dados primários. Que alimentarão os indicadores de 

desempenho já levantados e sistematizados na matriz apresentada. 

 

No entanto, a estrutura básica desenvolvida para a implementação do ADARH, apresenta um 

roteiro para o levantamento dos dados, que alimentarão os indicadores visando sua 

operacionalização. O módulo 2, execução, deve ser pautado de procedimentos para 

sistematizar suas etaps previstas de coleta de dados, análise e conversão dos dados, avaliação 

das informações e a emissão dos relatórios para a comunicação a todas as partes interessadas. 

Como os dados precisam ser sistematicamente levantados, um sistema de gestão de dados se 

faz condição essencial com uso da ferramentas do Sistema de Infomações com apoio da 

informática. 

 

Para o módulo 3, que complementa o ciclo PEVA, com os procedimentos de Verificação e 

Ação, será a análise crítica, busca a melhoria continua do desempenho ambiental, com 

adequação ser for o caso da qualidade da fonte de dados, adequação dos indicadores 

selecionados, dos critérios de desempenho ambiental, enfim e do progresso quanto ao 

atendimento aos critérios de desempenho ambiental estabelecidos. 
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Por fim, a avaliação de desempenho ambiental dos reservatórios Bita e Utinga pode vir a ser 

uma atividade relevante e ser usada como uma ferramenta básica na identificação de 

oportunidades para a melhoria do desempenho ambiental desses ativos ambientais. O Plano de 

Desempenho Ambiental, precisa agora ser operacionalizado, mediante a aplicação dos 

módulos de execução e verificação e ação, que não são objeto desta pesquisa, conforme já 

justificado. 
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CAPÍTULO 5 – CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES 

 

 

5.1 CONCLUSÕES 

 

Os pressupostos para o modelo de avaliação de desempenho ambiental para reservatórios de 

abastecimento de água desenvolvido ao longo desse trabalho de pesquisa exploratório buscou 

preencher uma lacuna existente para esses ativos ambientais, ou seja, os pressupostos para um 

sistema de medição de desempenho ambiental com base em procedimentos sistemáticos 

utilizando indicadores de desempenho ambiental, passíveis de comparação para a busca da 

melhoria contínua da qualidade ambiental. Os pressupostos permitem a seleção criteriosa dos 

indicadores de ambientais que mais se adéqüem à medição do desempenho do ativo ambiental 

estudado, pois indicadores ambientais vem sendo desenvolvidos com bastante intensidade há 

mais de 20 anos, porém não existe uma teoria para a escolha dos indicadores que direcione 

para uma garantia de efetivo controle. 

 

Os pressupostos para a ADARH, aqui propostos, permite, por meio de indicadores de 

desempenho ambiental,  medir, analisar e relatar o desempenho ambiental dos reservatórios 

de abastecimento, a partir de critérios pré-estabelecidos.  Dessa forma, a ADARH é uma 

ferramenta de monitoramento amplo, que poderá contribuir para o conhecimento do 

desempenho ambiental dos sistemas de barramento de água para abastecimento público, e 

com isso permitir aos tomadores de decisão uma gestão ambiental dos recursos hídricos, com 

foco na melhoria continua da qualidade ambiental  desses ecossistemas lênticos. 

 

O modelo ADARH contempla a gestão ambiental de reservatórios de abastecimento, com o 

foco na qualidade e quantidade da água, bem como nos aspectos ambientais externos ao corpo 

d‟água mais que interferem causando impactos significativos nos recursos hídricos. Auxilia 

na identificação dos aspectos ambientais e nos critérios para seu desempenho ambiental. Para 

a determinação dos aspectos ambientais significativos deve-se considerar: (i) as condições 

ambientais; (ii) os requisitos legais e outros requisitos pertinentes; (iii) os usos dos recursos 

naturais; (iv) as emissões atmosféricas, efluentes líquidos gerados e resíduos sólidos; e (v) os 

riscos de incidentes. 
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O modelo ADARH apresenta-se como uma ferramenta relevante para a gestão ambiental dos 

reservatórios de abastecimento de água, pois possibilita medir e comparar os resultados e 

compará-los com critérios, e dessa forma auxiliar na tomada de decisões para viabilidade da 

melhoria da qualidade ambiental e conseqüente vida útil dos reservatórios de abastecimento. 

 

Conclui-se que a implantação de um sistema de medição de desempenho ambiental apresenta-

se como uma ferramenta relevante em contribuir para a tomada de decisão no sentido da 

melhoria contínua da qualidade ambiental dos ativos ambientais. Os pressupostos do modelo 

ADARH apresentam uma estrutura cíclica e contínua de coleta e avaliação das informações 

de modo a possibilitar avaliar o desempenho ambiental dos reservatórios A expectativa com 

relação a esta tese é a de que o poder publico possa implementar esta ferramenta de avaliação 

de desempenho, de modo a buscar a conformidade com as políticas públicas e o compromisso 

com o desenvolvimento sustentável. 

 

Como resultado da validação dos pressupostos do modelo ADARH foi apresentada a matriz 

sistêmica dos indicadores de desempenho ambiental, elaborada com base nos dados existentes 

que caracterizaram a área de estudo. Apesar de não ser objeto de validação da pesquisa a 

operacionalização dos indicadores de desempenho ambientais selecionados no Plano de 

Desempenho Ambiental, os pressupostos do modelo ADARH contemplam em sua estrutura 

metodológica, procedimentos para esta operacionalização por parte daquela que venha aplicar 

o modelo ADARH. 

 

Diante das entrevistas e reuniões com os gestores envolvidos na gestão ambiental de 

reservatórios de abastecimento, verificou-se o interesse e na necessidade de um modelo 

sistêmico para avaliar o desempenho ambiental, diante do grande número de informações 

geradas anualmente, mas sem uma ferramenta que permita análise crítica contínua, com a 

implementação de ações concretas para a melhoria.  

 

Por fim, mediante toda a pesquisa conceitual, pode-se concluir que a implantação de um 

sistema de medição de desempenho ambiental apresenta-se como uma ferramenta relevante 

em contribuir para a tomada de decisão no sentido da melhoria contínua da qualidade 

ambiental dos ativos ambientais. 
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Como síntese das conclusões, tem-se que: 

 A validação dos pressupostos do modelo ADARH foi realizada com sucesso em 

reservatórios de abastecimento de água; 

 Os pressupostos do ADARH são válidos e apresenta a vantagem de ser um método 

que permitirá a avaliação do desempenho temporal, com metas propostas para 

atendimento na busca da melhoria contínua; 

 Os pressupostos do modelo ADARH é flexível quanto a escolha de fatores que 

interferem no desempenho ambiental do ecossistema, que podem ser reavaliados com 

o processo da análise crítica dos indicadores de desempenho por ele gerados; 

 Os pressupostos do modelo ADARH definem um sistema de indicadores de 

desempenho ambiental que refletem essencialmente efeitos no ambiente. Poderão 

assim ser aplicados tanto ao nível da gestão ambiental de recursos hídricos, como 

instrumentos institucionais da política ambiental de recursos hídricos; 

 Os pressupostos do modelo de ADARH podem ser aplicáveis na gestão ambiental de 

de reservatórios  de abastecimento de água, para servir como uma ferrramenta de 

apoio aos tomadores de decisão; 

 Com a implementação do ADARH espera-se avaliar o desemepenho  ambiental de um 

determinado ecossistema relacionado, de forma contínua e cíclica; 

 Para a busca da melhoria contínua com o uso dos pressupostos do modelo ADARH, 

devem ser estabelecidos níveis de desempenho ambiental. 

 

 

5.2 RECOMENDAÇÕES 

 

Essa pesquisa foi conceitual, portanto após um trabalho teórico, faz-se necessário aprimorar 

com sua aplicação efetiva, para então fazer a crítica de conformidade e aplicabilidade do 

modelo. No entanto, diante dos estudos realizados para a construção da matriz é viável as 

recomendações: 

 Promover o debate das questões relacionadas a avaliação do desempenho ambiental de 

recursos hídricos e articular a atuação das entidades intervenientes; 

 Aplicar o modelo ADARH para avaliar o desempenho ambiental da construção de 

novos reservatórios de água; 
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 Usar o modelo ADARH como ferramenta para avaliar os estudos de impactos 

ambientais relacionados aos recursos hídricos; 

 Acompanhar a execução do Plano de Recursos Hídricos da bacia e sugerir as 

providências necessárias ao cumprimento de suas metas; 

 Estabelecer os mecanismos de levantamento sistemáticos de dados correlacionados; 

 Estabelecer critérios e promover o uso múltiplo da água, com uso do modelo ADARH; 

 Divulgar a informação ambiental em relatórios que traduzem o desempenho ambiental 

dos reservatórios de água; 

 Um programa de reflorestamento de toda a área circundante dos reservatórios é uma 

prioridade; 

 Seleção de indicadores ambientais normalizados, de forma a facilitar a 

comparabilidade, utilizando-se diferentes fatores inerentes as atividades desenvolvidas 

nos reservatórios hídricos; 

 Envolvimento dos gestores no investimento financeiro para obtenção da informação 

base dirigida, de forma a sustentar os sistemas de indicadores necessários; 

 Envolvimento de todos os agentes que de forma direta ou indireta interagem com o 

ecossistema avaliado;  

 Ainda recomenda-se que as ações sobre os múltiplos aspectos para a coleta de dados, 

tratamento e analise, que irão gerar as informações apropriadas para compor os 

indicadores, devem estar integrada com o sistema estadual de informação de recursos 

hídricos, a fim de assegurar seu melhor desenvolvimento e acompanhamento.  

 

Por fim, a busca da melhoria contínua da qualidade e quantidade do recurso natural, água, 

deve ser considerada mais que um objetivo da política de gestão das águas, uma vez que são 

elementos limitantes não somente da qualidade de vida, mas da própria existência humana, 

portanto um plano de desempenho ambiental e sua implementação refletirão a qualidade do 

ambiente, que contribuirão diretamente com a qualidade de vida. 
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APÊNDICE A – Evolução histórica do gerenciamento dos recursos hídricos no Brasil 

Ano Descrição relacionada 

1909 Criação do Instituto Nacional de Meteorologia – INMET 

1933 Criação, no Ministério da Agricultura, da Diretoria de Águas, transformada em Serviço de 

Águas. 

1933 Criação, no Ministério da Agricultura, da Diretoria de Águas, transformada em Serviço de 

Águas. 

1934 Código de Águas,  de 1934 (Decreto no 24.643, de 10/07/1934) 

 Institui o Código de Águas, primeira legislação federal sobre água. 

1934  o Serviço de Águas passa para a estrutura do Departamento Nacional da Produção 

Mineral (DNPM); 

1934  edição do Código Florestal (Decreto no 23.793, de 23/01/1934) e do Código de Minas; 

1940 O Serviço de Água torna-se Divisão de Águas (Decreto no 6.402/40) e a criação do 

Departamento Nacional de Obras de Saneamento (DNOS). 

1945  Criação da Companhia Hidroelétrica do São Francisco (CHESF) e do Departamento 

Nacional de Obras Contra Secas (DNOCS). 

1961  Transferência do Departamento Nacional da Produção Mineral (DNPM) para o 

Ministério de Minas e Energia. 

1962  Criação das Centrais Elétricas Brasileiras S.A. – ELETROBRAS e início da criação de 

importantes companhias de eletricidade. 

1965  Lei no 4.904/65). 

a Divisão de Águas foi transformada no Departamento Nacional de Águas e Energia 

(DNAE). 

1965 Lei nº 4.771 de 15/09/1965 

Institui o novo Código Florestal, que estabeleceu faixas de proteção à margem dos rios. O 

Código Florestal já teve várias alterações, sendo a mais recente introduzida pela Medida 

Provisória nº 2.166-67 de 24/09/2001.  

1967 Lei nº 5.318 de 26/09/1967 

Institui a Política Nacional do Saneamento e cria o Conselho Nacional de Saneamento. 

1967 Lei nº 5.357/1967  

Estabelece penalidades para embarcações e terminais marítimos ou fluviais que lançarem 

detritos ou óleo em águas brasileiras, revogada pela Lei nº 9.966, de 29 de abril 2000. 

1968  Denominação alterada para Departamento Nacional de Águas e Energia Elétrica 

(DNAEE) (Decreto no 63.951/68). 

1969  Decreto-Lei no 689/69. 

Extinção do Conselho Nacional de Águas e Energia Elétrica – CNAEE, cujas atribuições 

passaram para a competência do DNAEE e início da criação das Companhias Estaduais de 

Saneamento. 

1973  criação da Secretaria Especial do Meio Ambiente (SEMA) no âmbito do Ministério do 

Interior e início da criação dos órgãos estaduais de meio ambiente. 

1976  Estabelecimento da classificação das águas interiores (Portaria GM-00 13) e 

enquadramento das águas federais na classificação será estabelecido pela SEMA, sob a 

orientação do DNAEE. 

1978  Portaria Interministerial no 90, de 29/03/1978. 

Criação do comitê especial intitulado CEEIBH, incumbido da classificação dos cursos 

d'água da União, bem como do estudo integrado e do acompanhamento da utilização 

racional dos recursos hídricos das bacias hidrográficas dos rios federais, no sentido de se 

obter aproveitamento múltiplo de cada uma. O CEEIBH é composto pelos seguintes 

organismos existentes à época: DNAEE, ELETROBRAS, SEMA e DNOS. 

1979  A Portaria Interministerial no 003 aprova o regimento do Comitê Especial de Estudos 

Integrados de Bacias Hidrográficas – CEEIBH. 

1980 Lei n° 6.964/1980 

Dispõe sobre a produção e comércio de fertilizantes, corretivos, inoculantes estimulantes 

ou biofertilizantes destinados à agricultura. 

Ano Descrição relacionada 

1980 Lei nº 6.803/1980  
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Dispõe sobre as diretrizes básicas para o zoneamento industrial nas áreas críticas de 

poluição. Alterada pela Lei nº 7.804, de 18 de julho de 1989. 

1980-1984 O DNAEE desenvolve diagnósticos de 2.500.000 km2 de bacias hidrográficas visando a 

classificação das águas e início de um processo de gerenciamento coparticipativo, baseado 

em informações confiáveis. 

1981  Edição da Lei no 6.938, de 31/08/1981, que dispõe sobre a Política Nacional de Meio 

Ambiente, seus fins e mecanismos de formulação e aplicação, e dá outras providências, 

nela o recurso hídrico (águas interiores, superficiais e subterrâneas) constitui um dos 

recursos ambientais.  Alterada pela Lei nº 7.804, de 18/07/1989 e Lei nº 10.165, de 

27/12/2000.. 

1984  CPI de Recursos Hídricos, início das atividades do Conselho Nacional do Meio Ambiente 

– CONAMA e edição pela SEMA do Relatório da Qualidade do Meio Ambiente – 

RQMA. 

1980 - 1985 Alguns comitês de bacia evoluem: Paranapanema, Paraíba do Sul e Doce.  

1985  Criado o Ministério Extraordinário da Irrigação com o Programa Nacional de Irrigação – 

PRONI e Programa de Irrigação do Nordeste – PROINE. 

1986 Edição da Resolução CONAMA no 20, de 18/06/1986, que estabelece a classificação das 

águas doces, salobras e salinas no território nacional em nove classes, segundo seus usos 

preponderantes. 

1988  Promulgação da Constituição Federal de 1988, que estabelece o Sistema Nacional de 

Gerenciamento de Recursos Hídricos. 

1988 Lei n° 7.861/1988  

Instituiu o Plano Nacional de Gerenciamento Costeiro, como parte integrante da PNMA, 

visando orientar a utilização racional dos recursos da zona costeira, contribuindo para a 

proteção do seu patrimônio natural. 

1989 Lei nº 7.802/1989  

Dispõe sobre o registro, a classificação, o controle, a inspeção e a fiscalização de 

agrotóxicos, seus componentes e afins. Alterada pela Lei nº 9.974 / 2000 

1989 Lei nº 7.804/1989  

Altera a Lei nº 6.938, de 31 de agosto de 1981, que dispõe sobre a Política Nacional do 

Meio Ambiente, seus fins e mecanismos de formulação e aplicação. 

1989 Lei nº 7.735 de 22/02/1989 

Dispõe sobre a extinção de órgão e de entidade autárquica e cria o Instituto Brasileiro do 

Meio Ambiente e dos Recursos Renováveis (IBAMA). 

1989  A Lei no 7.990, de 28/12/1989, institui para os Estados, Distrito Federal e Municípios 

compensação financeira pelo resultado da exploração de petróleo ou gás natural, de 

recursos hídricos para fins de geração de energia elétrica, de recursos minerais em seus 

respectivos territórios, plataforma continental, mar territorial ou zona econômica 

exclusiva; 

1989  Lei no 7.735, de 22/02/1989 

Criação do IBAMA pela fusão da SEMA, IBDF, SUDHEVEA e SUDEPE. 

1991  O poder executivo encaminha projeto de lei que dispõe sobre a Política Nacional de 

Recursos Hídricos, cria o Sistema Nacional de Gerenciamento dos Recursos Hídricos e 

altera a redação do artigo 1o da Lei no 8.001/90. 

1991 Lei nº 8.171/1991: Dispõe sobre a política agrícola. 

1993 Lei nº 8.723/1993 

Dispõe sobre a redução de emissão de poluentes por veículos automotores e dá outras 

providências. Alterada pela Lei nº 10203, de 22 de fevereiro de 2001. 

1993 Lei 8.657, de 21/05/1993 

Regulamentada pelo decreto n° 2.178, de 17-03-1997, dispõe sobre Política Nacional de 

Irrigação. Esta política tem por objetivo o aproveitamento racional de recursos de água e 

solos para implementação e desenvolvimento da agricultura irrigada, atendendo-se a 

princípios como a proeminência da função social e utilidade pública do uso da água e 

solos irrigáveis e o estímulo e maior segurança às atividades agropecuárias, 

prioritariamente nas regiões sujeitas a condições climáticas adversas (art. 1°, I e II).  

Ano Descrição relacionada 

1995  Criada a Secretaria de Recursos Hídricos, pela Medida Provisória no 813, de 01/01/1995 

(mais tarde convertida na Lei no 9.649, de 27/05/1998). 
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1997  Aprovada a Lei no 9.433, de 08/01/1997, que estabelece a Política Nacional de Recursos 

Hídricos, o Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos e modifica os 

critérios estabelecidos pela Lei no 8.001/90. 

1996 Lei nº 9.294/1996 

Dispõe sobre as restrições ao uso e à propaganda de produtos fumígeros, bebidas 

alcoólicas, medicamentos, terapias e defensivos agrícolas. 

1997 Lei nº 9.433/1997I 

institui a Política Nacional de Recursos Hídricos, cria o Sistema Nacional de 

Gerenciamento de Recursos Hídricos. 

1998 Lei n° 9.605/1998 

Lei de Crimes Ambientais. Dispõe sobre as sanções penais e administrativas derivadas de 

condutas e atividades lesivas ao meio ambiente, e dá outras providências. 

1998 Constituição Federal,  de  4/10/1988 

Art. 24 – Estabelece a competência da União, dos Estados e do Distrito Federal em 

legislar, entre outros, concorrentemente sobre: VI – florestas, caça, pesca, fauna, 

conservação da natureza, defesa do solo e dos recursos naturais, proteção ao meio 

ambiente e controle da poluição. Art. 225 estabelece que todos tem direito ao meio 

ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia 

qualidade de vida, impondo-se ao poder público e à coletividade o dever de defendê-lo e 

preservá-lo para as presentes e futuras gerações. 

1999 Lei nº 9.795/1999 

Institui a Política Nacional de Educação Ambiental. 

2000 Lei nº 9.984/2000 

Dispõe sobre a criação da Agência Nacional de Águas (ANA), entidade federal de 

implementação da Política Nacional de Recursos Hídricos e de coordenação do Sistema 

Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos 

2000 Lei n° 9.985/2000 

Cria o Sistema Nacional de Unidade de Conservação (SNUC). Consolida os diversos 

instrumentos com diferentes objetivos ligados à preservação e conservação de bens 

naturais. 

2000 Lei nº 9.966/2000 

Dispõe sobre a prevenção, o controle e a fiscalização da poluição causada por lançamento 

de óleo e outras substâncias nocivas ou perigosas em águas sob jurisdição nacional. 

2001 Lei nº 10.257/2001 

Estatuto das Cidades, que define o acesso aos serviços de saneamento básico como um 

dos componentes do direito à cidade. 

2007 Lei nº 11.445/2007 de 05/01/2007 

Estabelece diretrizes nacionais para o saneamento básico; altera as Leis nos 6.766, de 19 

de dezembro de 1979, 8.036, de 11 de maio de 1990, 8.666, de 21 de junho de 1993, 

8.987, de 13 de fevereiro de 1995; revoga a Lei no 6.528, de 11 de maio de 1978; e dá 

outras providências. 

2003 Decreto nº 4.613, de 11/03/2003 

Regulamenta o Conselho Nacional de Recursos Hídricos, e dá outras providências. 

Regulamenta a Lei Federal nº 9.433/97 que institui a Política Nacional de Recursos 

Hídricos, e regulamenta a Lei Federal nº 9.984 de 17/07/2000 que dispõe sobre a criação 

da Agência Nacional de Águas. 

2005 Decreto nº 5440/2005 

Estabelece definições e procedimentos sobre o controle de qualidade da água de sistemas 

de abastecimento e institui mecanismos e instrumentos para divulgação de informação ao 

consumidor sobre a qualidade da água para consumo humano. 
2007 Decreto nº 6.101, de 26 de abril de 2007. 

Regulamenta a nova estrutura regimental do Ministério do Meio Ambiente. 

Fonte: coletânea organizada pelo autor 

http://www.cprh.pe.gov.br/downloads/Decreto-4613-de-11-de-marco-de-2003.doc
http://www.mma.gov.br/estruturas/secex_instituicao/_arquivos/88_10122008012647.pdf
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APÊNDICE B – Resoluções do CONAMA e Portarias Ministeriais, relacionadas à 

gestão de reservatórios de água 

 

Resoluções 

Conama (RC) 

Descrição relacionada 

 

RC n° 02/1984  

Dispõe sobre a poluição causada pelos efluentes das destilarias de álcool. 

RC n° 04/1984  Dispõe sobre a localização de novas indústrias de alto potencial poluidor em relação 

às áreas residenciais 

RC n° 02/1985  Dispõe sobre licenciamento de atividades potencialmente poluidoras, pelos órgãos 

estaduais competentes. 

RC n° 01/1986,  

23/01/1986 

Dispõe sobre critérios básicos e diretrizes gerais para a avaliação de impacto 

ambiental. Estabelece a exigência de elaboração de estudo de impacto ambiental para 

as atividades modificadoras do meio ambiente, dentre outras. 

RC n° 10/1986  Dispõe sobre transporte de produtos perigosos em território nacional. 

RC n° 18/1986  Dispõe sobre a criação do Programa Nacional de Controle de Poluição por Veículos 

Automotores. 

RC n° 01/1987  Aprova o Programa Nacional de Controle da Qualidade do Ar (PRONAR). 

RC nº 5,  

15/06/1988 

Dispõe sobre o licenciamento de obras de saneamento.  

 

RC n° 06/1988  Dispõe sobre o inventário de resíduos industriais no País fixando prazos para as 

indústrias geradoras de resíduos apresentarem ao órgão ambiental características e 

destino final de seus resíduos. 

RC nº 11/1988,  

14/12/1988 

Dispõe sobre as queimadas nas Unidades de Conservação. 

 

RC n° 76/1988  Dispõe sobre a obrigatoriedade das indústrias informarem ao órgão ambiental 

competente sobre a geração característica e destino final dos resíduos. 

RC n° 04/1989. Dispõe sobre níveis de Emissão de Hidrocarbonetos por veículos com motor a álcool 

RC n° 10/1989  Dispõe sobre Mecanismos de Controle de Emissão de Gases de Escapamento por 

Veículos com Motor ciclo Otto. 

RC nº 9,  

06/12/1990 

Dispõe sobre normas específicas para o licenciamento ambiental de extração 

mineral, classes I, III a IX. 

RC nº 10,  

06/12/1990 

Dispõe sobre normas específicas para o licenciamento ambiental de extração 

mineral, classe II. 

RC nº 13/1990,  

06/12/1990 

Dispõe sobre normas referentes às atividades desenvolvidas no entorno das Unidades 

de Conservação. 

RC n° 8/1991  Proíbe a entrada no País de materiais residuais destinados à disposição final e 

incineração no Brasil. 

RC nº 31/1994,  

07/12/1994 

Define vegetação primária e secundária nos estágios inicial, médio e avançado de 

regeneração da Mata Atlântica, a fim de orientar os procedimentos de licenciamento 

de atividades florestais no Pernambuco. 

RC n° 15/1995  Estabelece nova classificação de veículos automotores, para o controle de emissão 

veicular de gases, material particulado e evaporativa, considerando os veículos 

importados. 

RC n° 16/1995  Institui, em caráter nacional, o Programa de Controle da Poluição do Ar por Veículos 

Automotores. 

RC n° 17/1995  Estabelece limites máximos de emissão de poluentes para os motores destinados a 

veículos pesados novos, nacionais e importados, entre outros. 

RC nº 002/1996,  

18/04/1996 

Determina no art. 1º que para fazer face à reparação dos danos ambientais causados 

pela destruição de florestas e outros ecossistemas, o licenciamento de 

empreendimentos de relevante impacto ambiental, assim considerado pelo órgão 

ambiental competente com fundamento do EIA/RIMA, terá como um dos requisitos 

a serem atendidos pela entidade licenciada, a implantação de uma unidade de 

conservação de domínio público e uso indireto, preferencialmente uma Estação 

Ecológica, a critério do órgão licenciador, ouvido o empreendedor.  

Resoluções Descrição relacionada 



176 

 

Conama (RC) 

RC n° 020/1996  Define itens de ação indesejável, referente à emissão de ruído e poluentes 

atmosféricos. 

RC n° 230/1997  Proíbe o uso de equipamentos que possam reduzir a eficácia do controle de emissão 

de ruído e poluentes 

RC nº 237,  

03/12/1997 

Trata do licenciamento ambiental de empreendimentos. A principal inovação desta 

Resolução é que o órgão ambiental competente pode definir os critérios de 

exigibilidade e o detalhamento dos estudos ambientais requeridos, a depender das 

características do empreendimento e da área de influência, o que permite o 

estabelecimento de procedimentos simplificados.  Em destaque, os seguintes artigos 

desta Resolução: 

“Art. 4º – Compete ao Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e dos 

Recursos Naturais Renováveis – IBAMA, órgão executor do SISNAMA, o 

licenciamento ambiental a que se refere o artigo 10 da Lei nº 6.938, de 

31/08/1981, de empreendimentos e atividades com relativo significativo 

impacto ambiental de âmbito nacional ou regional, a saber, entre outros: 

I – localizados ou desenvolvidos conjuntamente no Brasil e em país 

limítrofe; no mar territorial, na plataforma continental na zona econômica 

exclusiva; em terras indígenas ou em unidades de conservação de domínio 

da União; II – localizados e desenvolvidos em dois ou mais Estados. 

Art. 5º – Compete ao órgão ambiental estadual ou do Distrito Federal o 

licenciamento ambiental dos empreendimentos e atividades, entre outros: 

I – localizados ou desenvolvidos em mais de um Município ou em unidades 

de conservação de domínio estadual ou do Distrito Federal; 

III – delegados pela União aos Estados ou ao Distrito Federal, por 

instrumento legal ou convênio. 

Art. 6º – Compete ao órgão ambiental municipal, ouvidos os órgãos 

competentes da União, dos Estados e do Distrito Federal, quando couber, o 

licenciamento ambiental de empreendimentos e atividades de impacto 

ambiental local e daquelas que lhe forem delegados pelo Estado por 

instrumento legal ou convênio. “ 

RC n° 242/1998  Estabelece limites máximos de emissão de poluentes. 

RC n° 251/1999  Estabelece critérios, procedimentos e limites máximos de opacidade da emissão de 

escapamento para avaliação do estado de manutenção dos veículos automotores do 

ciclo diesel. 

RC nº 302,  

20/03/2002 

Dispõe sobre os parâmetros, definições e limites de Áreas de Preservação 

Permanente de reservatórios artificiais e o regime de uso do entorno.  

Em destaque, a saber: 

“Art 2º  – Para efeito desta Resolução são adotadas as seguintes definições: 

I – reservatório artificial: acumulação não natural de água destinada a 

quaisquer de seus múltiplos usos; 

II – área de Preservação Permanente: a área marginal ao redor do 

reservatório artificial e suas ilhas, com a função ambiental de preservar os 

recursos hídricos, a paisagem, a estabilidade geológica, a biodiversidade, o 

fluxo gênico da fauna e flora, proteger o solo e assegurar o bem estar das 

populações humanas. 

Art 3º  – Constitui área de Preservação Permanente a área com largura 

mínima, em projeção horizontal, no entorno dos reservatórios artificiais, 

medida a partir do nível máximo normal de: 

I – trinta metros para os reservatórios artificiais situados em áreas urbanas 

consolidadas e cem metros para áreas rurais; 

II – quinze metros, no mínimo, para os reservatórios de geração de energia 

elétrica com até dez hectares, sem prejuízo da compensação ambiental; 

III – quinze metros, no mínimo, para reservatórios artificiais não utilizados 

em abastecimento público ou geração de energia elétrica, com até vinte 

hectares de superfície e localizados em área rural.” 

Resoluções 

Conama (RC) 

Descrição relacionada 
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RC nº 303,  

de 20/03/2002 

Dispõe sobre parâmetros, definições e limites de Áreas de Preservação Permanente. 

RC nº 341/2003,  

de 25/09/2003 

Dispõe sobre critérios para a caracterização de atividades ou empreendimentos 

turísticos sustentáveis como de interesse social para fins de ocupação de dunas 

originalmente desprovidas de vegetação, na Zona Costeira. 

RC n° 357 /2005,  

de 17/03/2005 

Dispõe sobre classificação dos corpos d‟água e diretrizes ambientais para o seu 

enquadramento, estabelece as condições e padrões de lançamento de efluentes, 

revoga a RC n° 20/1986. 

RC nº 369/2006,  

de 28/03/2006 

Dispõe sobre os casos excepcionais, de utilidade pública, interesse social ou baixo 

impacto ambiental, que possibilitam a intervenção ou supressão de vegetação em 

Área de Preservação Permanente (APP). 

RC nº 359/2005  Dispõe sobre a regulamentação do teor de fósforo em detergentes em pó para uso em 

todo o território nacional. 

RCnº 377, de 

09/10/2006 

Dispõe sobre licenciamento ambiental simplificado de Sistemas de Esgotamento 

Sanitário. 

RC n° 382/2006  Estabelece os limites máximos de emissão de poluentes atmosféricos para fontes 

fixas. 

RC nº 385/2006 Estabelece procedimentos a serem adotados para o licenciamento ambiental de 

agroindústrias de pequeno porte e baixo potencial de impacto ambiental. 

CONAMA 

396/2008, de 

03/04/2008 

Dispõe sobre a classificação e qualidade de águas subterrâneas 

RC nº 397/2008,  

03/04/2008 

Altera o inciso II do § 4o e a Tabela X do § 5o, ambos do art. 34 da Resolução do 

Conselho Nacional do Meio Ambiente-CONAMA nº 357, de 2005, que dispõe sobre 

a classificação dos corpos de água e diretrizes ambientais para o seu enquadramento, 

bem como estabelece as condições e padrões de lançamento de efluentes. 

RC nº 404/2008,  

11/11/2008 

Estabelece critérios e diretrizes para o licenciamento ambiental de aterro sanitário de 

pequeno porte de resíduos sólidos urbanos. 

Portaria 

Ministerial 

Descrição relacionada 

Portaria nº 518, 

de 25 de março 

de 2004 

Estabelece os procedimentos e responsabilidades relativos ao controle e à vigilância 

da qualidade da água para consumo humano e seu padrão de potabilidade, e dá 

outras providências. Conforme seu Artigo 4º, essa Norma deverá ser revisada a cada 

05 anos. 

Fonte: coletânea das RC organizada pelo autor 



178 

 

APÊNDICE C – – Instrumentos Jurídicos do Estado de Pernambuco, na Temática de 

Gestão Ambiental dos Recursos Hídricos 

  

Leis e Decretos Descrição relacionada 

Constituição do Estado de 

Pernambuco, de 5/10/1989 

O Capitulo IV da Constituição do Estado de Pernambuco 

(5/10/1989), refere-se ao meio ambiente nos seus artigos 204, 205, 

206, 208 e 209, abordando as temáticas de proteção do meio 

ambiente, os mananciais de interesse público e suas bacias 

hidrográficas, instrumentos para a implementação de sistemas de 

gestão ambiental, define a representação e a responsabilidade do 

Conselho Estadual de Meio Ambiente pela definição da Política 

Estadual de Meio ambiente e estabelece os princípios que a Política 

Estadual deve atender, respectivamente. 

Lei nº 11.516,  

de 30/12/1997 (PE) 

Dispõe sobre o licenciamento ambiental e infrações ao meio 

ambiente e dá outras providências. 

Lei nº 11.427 de 17 de janeiro 

de 1997. 

Dispõe sobre a conservação e a proteção de águas subterrâneas no 

Estado de Pernambuco e dá outras providências. 

Lei nº 12.984,  

de 30/12/2005 (PE)  

Dispõe sobre a Política Estadual de Recursos Hídricos e o Sistema 

Integrado de Recursos Hídricos de Pernambuco.  

Lei nº 13.205, de 19 de janeiro 

de 2007. 

Dispõe sobre a estrutura e o funcionamento do Poder Executivo e dá 

outras providências. 

Lei nº 14.028, de26 de março 

de 2010. 

Cria a Agência Pernambucana de Águas e Clima (APAC), 

responsável pela execução da Política Estadual de Recursos 

Hídricos. 

Decreto nº 20.860,  

de 23 de setembro de 1998. 

Cria o o Comitê Estadual da Reserva da Biosfera da Mata Atlântica 

(CERBMA), órgão colegiado e vinculado ao Conselho Nacional da 

Reserva da Biosfera, objetiva promover a conservação da 

biodiversidade, o desenvolvimento sustentável e a difusão de 

conhecimento científico 

Decreto Estadual nº 21.691,  

de 1999. 

Cria o Fórum Estadual da Agenda 21 de Pernambuco, com o 

objetivo de elaborar, acompanhar e avaliar a implementação das 

políticas voltadas para a promoção do desenvolvimento sustentável, 

a partir de um processo participativo e contínuo.  

Decreto nº 25.388,  

 de 14/04/2003(PE)  

Regulamenta o Programa Gestão Integrada dos Recursos Hídricos, 

estabelecido na Lei Complementar nº 49, de 31/01/2003. 

Decreto nº 25.387, 

 de 14/04/2003 

Regulamenta o Programa Agenda 21 Estadual, estabelecido na Lei 

Complementar nº 49, de 31/01/2003. 

Decreto nº 20.423, de 26 de 

Março de 1998. 

Regulamenta a Lei nº 11.427 de 17 de janeiro de 1997 que dispõe 

sobre a conservação e a proteção das águas subterrâneas no Estado 

de Pernambuco e dá outras providências. 

Decreto nº 30.329, de 30 de 

março de 2007 . 

Aprova o Regulamento da Secretaria de Recursos Hídricos e 

Energéticos - SRHE e dá outras providências. 

Fonte: coletânea da legislação organizada pelo autor 

 

 

http://www.cprh.pe.gov.br/downloads/lei11427.doc
http://www.cprh.pe.gov.br/downloads/lei11427.doc
http://www.sirh.srh.pe.gov.br/site/legislacao/lei_13205_2007.pdf
http://www.sirh.srh.pe.gov.br/site/legislacao/lei_13205_2007.pdf
http://www.cprh.pe.gov.br/downloads/dec-20423.doc
http://www.cprh.pe.gov.br/downloads/dec-20423.doc
http://www.sirh.srh.pe.gov.br/site/legislacao/decreto_30_de_marco_regulamento_SRH.pdf
http://www.sirh.srh.pe.gov.br/site/legislacao/decreto_30_de_marco_regulamento_SRH.pdf
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APÊNDICE D – Resoluções do Conselho de Recursos Hídricos do Estado de 

Pernambuco. 

 

Resolução 

CRH  

(Estado PE) 

Descrição relacionada 

Resolução CRH N° 

01/1999 

Homologa a criação do Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Pirapama 

Resolução CRH N° 

01/2000 

Aprova alterações no Manual de Fiscalização de Recursos Hídricos. 

Resolução CRH N° 

02/2000 

Homologa a criação do Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Moxotó, em 

consonância com seu Estatuto Social. 

Resolução CRH N° 

03/2000 

Homologa a criação do Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Pajeú, em 

consonância com seu Estatuto Social. 

Resolução CRH  nº 

04, de 12 de 

setembro de 2000 

Aprova o Mapa de Zoneamento Explotável dos Aqüíferos da Região 

Metropolitana do Recife. 

Resolução CRH nº 

01, 02/04/2001. 

Estabelecer critérios para instalação de novos poços tubulares profundos, 

destinados à comercialização dá água e ao abastecimento público e situados 

nas Bacias Sedimentares Costeiras de Pernambuco. 

Resolução CRH N° 

02/2001 

Institui a Câmara Técnica de Águas Subterrâneas - CTAS 

Resolução CRH  nº 

01/2002 

Institui a Câmara Técnica de Integração de Procedimentos, Ações Outorga e 

Ações Reguladoras - CTOR 

Resolução CRH  nº 

02/2002 

Homologa a criação do Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Ipojuca 

Resolução CRH  nº 

03/2002 

Homologa a criação do Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Jaboatão 

Resolução CRH  nº 

04/2002 

Homologa a criação do Comitê da Sub Bacia Hidrográfica do Rio Mundaú 

Resolução CRH  nº 

05/2002 

Dispõe sobre a homologação da criação do Comitê da Bacia Hidrográfica do 

Rio Una 

Resolução CRH  nº 

06/2002 

Dispõe sobre a homologação da criação do Conselho de Usuários do Sistema 

de Perenização dos Riachos Icozeiro, Simão, Pontal e Adutoras. 

Resolução CRH nº 

01, 30/09/2003. 

Institui a Câmara Técnica de Assuntos Legais e Institucionais. 

Resolução CRH nº 

02/2003 

Institui a Câmara Técnica de Cobrança pelo uso da água. 

Resolução CRH nº 

03/2003 

Aprova alterações no Manual de Fiscalização de Recursos Hídricos. 

Resolução CRH nº 

04/2003 

Aprova o mapa de zoneamento explotável de águas subterranêas na Região 

Metropolitana do Recife do estudo HIDROREC II 

Resolução CRH nº 

05/2003 

Altera o artigo 3° da resolução CRH nº 02/2001, que trata da composição da 

CTAS. 

Resolução CRH  nº 

01/2004 

Homologa a Comissão Provisória Pró-Comitê da Bacia do Rio Goiana e dá 

outras providências 

Resolução CRH  nº 

02/2004 

Dispõe sobre a homologação da criação do Comitê da Bacia Hidrográfica do 

Rio Goiana - COBH/Goiana 

Resolução CRH  nº 

03/2004 

Dispõe sobre a homologação da criação do Conselho de Usuários da Água da 

Barragem do Prata-CONSU/Prata. 

Resolução CRH  nº 

04/2004 

Altera o Art. 30 da Resolução N° 01/2002 que dispõe sobre a composição da 

Câmara Técnica de Outorga e Ações Reguladoras. 

Resolução CRH  nº 

10, 03/12/2009. 

Dispõe sobre a obrigatoriedade de realização de Análises Físico-químicas e 

Bacteriológicas com parâmetros físico-químicos e bacteriológicos específicos, 

com coleta e análise de amostras de água de mananciais subterrâneos 

exclusivamente por laboratórios especializados, e dá outras providências. 

http://www.cprh.pe.gov.br/downloads/resolucao04de12092000.doc
http://www.cprh.pe.gov.br/downloads/resolucao04de12092000.doc
http://www.cprh.pe.gov.br/downloads/resolucao04de12092000.doc
http://www.cprh.pe.gov.br/downloads/resolucao01de02042001.doc
http://www.cprh.pe.gov.br/downloads/resolucao01de02042001.doc
http://www.cprh.pe.gov.br/downloads/resolucao01de30092003.doc
http://www.cprh.pe.gov.br/downloads/resolucao01de30092003.doc
http://www.cprh.pe.gov.br/ARQUIVOS_ANEXO/Resolu%C3%A7%C3%A3o%20CRH%2010%20de%202009;2001;20100114.pdf
http://www.cprh.pe.gov.br/ARQUIVOS_ANEXO/Resolu%C3%A7%C3%A3o%20CRH%2010%20de%202009;2001;20100114.pdf
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Resolução 

CRH  

(Estado de PE) 

Descrição relacionada 

Resolução CRH  nº 

01/2006 

Dispõe sobre a Câmara Técnica de Assuntos Legais e Institucionais 

Resolução CRH  nº 

02/2006 

Dispõe sobre a Câmara Técnica de Integração de Procedimentos, Ações 

Outorga e Ações Reguladoras - CTOR. 

Resolução CRH  nº 

03/2006 

Dispõe sobre a Câmara Técnica de Águas Subterrâneas - CTAS. 

Resolução CRH  nº 

04/2006 

Dispõe sobre a Câmara Técnica de Cobrança pelo Uso de Recursos Hídricos 

CTCOB. 

Resolução CRH  nº 

05/2006 

Dispõe sobre a homologação da Comissão Provisória  Pró-Comitê da Bacia 

Hidrográfica do rio Capibaribe e dá outras providências. 

Resolução CRH  nº 

01, 25/03/2009. 

(Resolução Anexo I 

| Anexo II).  

Dispõe sobre a obrigatoriedade de realização de Testes de Bombeamento de 

PRODUÇÃO e de AQÜÍFERO com elaboração e apresentação de Relatório 

Técnico e dá outras providências. 

Resolução CRH  nº 

02, 30/09/2003. 

Institui a Câmara Técnica de Cobrança pelo Uso de Recursos Hídricos - 

CTCOB. 

Resolução CRH  nº 

01/2007 

Dispõe sobre alteração de composição da Câmara Técnica de Assuntos Legais 

e institucionais-CT ALI. 

Resolução CRH  nº 

02/2007 

Dispõe sobre alteração de composição da Câmara Técnica de Integração de 

Procedimentos, ações de outorga e reguladoras - CTOR 

Resolução CRH  nº 

03/2007 

Dispõe sobre alteração de composição da Câmara Técnica de Águas 

Subterrâneas-CTAS 

Resolução CRH  nº 

04/2007 

Dispõe sobre alteração de composição da Câmara Técnica de Cobrança pelo 

uso de recursos hídricos- CTCOB 

Resolução CRH  nº 

05/2007 

Dispõe sobre alteração no manual de fiscalização de Recursos Hídricos 

Resolução CRH  nº 

06/2007 

Dispõe sobre instituição da Câmara Técnica de Planos, Programas e Projetos- 

CTPPP 

Resolução CRH  nº 

07/2007 

Dispõe sobre a homologação da criação do Comitê da Bacia Hidrográfica do 

Rio Capibaribe- COBH/ Capibaribe 

Resolução CRH  nº 

01/2008 

Dispõe sobre as normas, critérios para criação e organização dos Comitês de 

Bacias Hidrográficas no Estado de Pernambuco. 

Resolução CRH  nº 

02/2008 

Dispõe sobre revogação de resolução do CRH nº 02/2000 

Resolução CRH  nº 

03/2008 

Dispõe sobre revogação de resolução do CRH nº 04/2002 

Resolução CRH  nº 

01/2009 

Dispõe sobre a obrigatoriedade de realização de Testes de Bombeamento de 

PRODUÇÃO e de AQÜÍFERO com elaboração e apresentação de Relatório 

Técnico e dá outras providências. 

Resolução CRH  nº 

02/2009 

Dispõe sobre a Homologação da criação do Conselho Gestor do Açude 

Ingazeira- CONSU INGAZEIRA. 

Resolução CRH  nº 

03/2009 

Dispõe sobre a Homologação da criação do Conselho Gestor do Açude 

Rosário- CONSU IROSÁRIO 

Resolução CRH  nº 

04/2009 

Dispõe sobre normas, Critérios para criação e organização dos CONSELHOS 

GESTORES DE AÇUDES/CONSUS no Estado de Pernambuco e dá outras 

providências. 

Resolução CRH  nº 

05/2009 

Dispõe sobre aprovação de Projetos de conservação, proteção e recuperação 

dos Recursos Hídricos pelos COMITÊS DE BACIAS 

HIDROGRÁFICAS/COBHS e CONSELHOS GESTORES DE 

AÇUDES/CONSUS no Estado de Pernambuco e dá outras providências. 

Resolução CRH  nº 

06/2009 

Institui Grupo de Trabalho para propor discussão do Regimento Interno do 

CRH 

 

Resolução CRH  nº 

07/2009 

Dispõe sobre a Homologação da criação do Conselho Gestor do Açude Poço 

da Cruz- CONSU Poço da Cruz 

http://www.cprh.pe.gov.br/ARQUIVOS_ANEXO/Res%20CRH%2001%20de%202009%20e%20Anexo%20I;2001;20100114.pdf
http://www.cprh.pe.gov.br/ARQUIVOS_ANEXO/Resolu%C3%A7%C3%A3o%20CRH%2001%20Anexo%20II;2001;20100114.pdf
http://www.cprh.pe.gov.br/downloads/resolucao02de30092003.doc
http://www.cprh.pe.gov.br/downloads/resolucao02de30092003.doc
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Resolução 

CRH  

(Estado de PE) 

Descrição relacionada 

Resolução CRH  nº 

08/2009 

Dispõe sobre  normas para a criação , organização e funcionamento  das 

Câmaras Técnicas e Grupos de Trabalhos   dos Comitês de  Bacias 

Hidrográficas-COBHS em Pernambuco. 

Resolução CRH  nº 

09/2009 

Estabelece procedimentos complementares para a criação e acompanhamento 

dos Comitês de Bacias Hidrográficas. 

Resolução CRH  nº 

10/2009 

Dispõe sobre a obrigatoriedade de realização de Análises Físico-químicas e 

Bacteriológicas com parâmetros físico-químicos e bacteriológicos específicos, 

com coleta e análise de amostras de água de mananciais subterrâneos 

exclusivamente por laboratórios especializados, e dá outras providências. 

Resolução CRH  nº 

11/2009 

Altera a composição da  Câmara Técnica de Águas Subterrâneas – CTAS. 

Resolução CRH  nº 

01/2010 

Dispõe sobre a obrigatoriedade de realização de Manutenção Preventiva de 

Poços Tubulares com elaboração e apresentação de Relatório Técnico por 

Formulário Padrão e dá outras providências 

Resolução CRH  nº 

02/2010 

Institui Grupo de Trabalho para discussão do Regimento Interno do CRH 

Portarias 

SRHE 

Descrição relacionada 

Portaria SRH E n º 

21, 17/05/ 2000 

Estabelece critérios para análise/concessão de outorga do uso da água para 

poços tubulares, localizados em regiões consideradas superexplotadas pela 

Secretaria de Recursos Hídricos. 

Portaria SRH  n º 

25,  06/06/2000. 

 

Estabelece distância mínima entre poços tubulares nas Bacias Sedimentares 

Costeiras de Pernambuco, define critérios e limites para captação de água 

subterrânea. 

Fonte: coletânea da legislação organizada pelo autor 

http://www.cprh.pe.gov.br/downloads/port21de17052000.doc
http://www.cprh.pe.gov.br/downloads/port21de17052000.doc
http://www.cprh.pe.gov.br/downloads/port25de06062000.doc
http://www.cprh.pe.gov.br/downloads/port25de06062000.doc
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APÊNDICE E -  Informações complementares da Bacia Hidrográfica  GL 2 

 

Área de drenagem: 1.022,01Km2 

 

Municípios: 

Cabo de Santo Agostinho, Escada (parte), Ipojuca (parte), Jaboatão dos Guararapes, 

Moreno (sede), Pombos (parte), Recife (parte), São Lourenço da Mata (parte) e Vitória 

de Santo Antão (parte). 

 

População: 1.347.053 habitantes 

 

Constituintes principais: 

Riacho Laranjeiras, Rio Carnijó, Rio Suassuna, Rio Zumbi, Riacho Limeira, Rio Duas 

Unas, Rio Mussaíba, Rio Gurjaú, Rio Cajabuçu, Rio Arariba (Macacos), Rio Santa 

Amélia, Rio Utinga de Cima e Camaçari, 

 

Reservatórios: 

Duas Unas, Gurjaú, Sicupema e Pirapama. 

 

Uso do solo: 

• Ocupação urbana e industrial. 

• Áreas cultivadas com cana-de-açúcar. 

• Policultura. 

• Áreas de Mata Atlântica e Manguezal. 

 

Áreas de proteção: 

Mata do Eng. Moreninho, Mata do Eng. Salgadinho, Mata de Manassu, Mata de 

Mussaiba, RPPN Reserva Carnijó, Mata Duas Lagoas, Reserva Ecológica do Sistema 

Gurjaú, Mata de Caraúna, Mata Serra do Cotovelo, Mata de Contra Açude, Mata Serra 

do Cumaru, Mata do Urucu, Mata do Zumbi, Mata de Camaçari e Mata de Bom Jardim. 

 

Uso da água: 

• Abastecimento público. 

• Recepção de efluentes domésticos. 

• Recepção de efluentes industrial e agro-industrial. 

 

Atividades industriais na bacia: 

Química, produtos alimentares, bebidas, têxtil, sucroalcooleiro, matéria plástica, 

metalúrgica, mecânica, papel/papelão, minerais não-metálicos, material 

elétrico/comunicação, vestuário/ artefatos/tecidos, produto farmacêutico/veterinário, 

calçados, material de transporte e  borracha. 

 

Fonte: Dados organizados coletados da CPRH (www.cprh.pe.gov.br) 

 

 


