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RESUMO 

 

O objetivo deste trabalho foi construir o IGUA – Índice de Gestão Ambiental da Qualidade da 

Água que visa avaliar a qualidade da água captada para o abastecimento público. Com base 

na estrutura conceitual FMPEIR, o IGUA utiliza 14 indicadores de gestão ambiental, 

diferentemente dos índices de qualidade da água amplamente utilizados na literatura, que 

utilizam análises da água. A hipótese verificada foi que o IGUA permite além da avaliação da 

qualidade da água do cenário atual, realizar também projeções de cenários futuros para a 

verificar as consequências na qualidade da água das ações de respostas e/ou características 

do cenário projetado. Após a construção do IGUA, foi realizada a sua aplicação no estudo de 

caso em Porto Velho/RO, pois, a cidade sempre foi precária em termos saneamento e necessita 

ampliar a sua oferta de abastecimento público. Para isso, quanto melhor a qualidade da água 

captada, menor a tecnologia exigida para o seu tratamento e menor o seu custo de implantação. 

Os resultados obtidos demonstraram que o IGUA calculado para o Rio Madeira, local da 

principal captação de água para o abastecimento público de Porto Velho, no cenário atual foi 

classificado na categoria boa. Nos cenários projetados obteve uma piora no cenário tendencial 

(passando de boa para ruim), manteve-se na mesma categoria no cenário de manejo e obteve 

uma melhora no cenário de conservação (passando de boa para excelente). Com isso, pode-se 

estimar que, com a piora da qualidade da água no cenário tendencial, haveria um custo de 

33% a mais para a implantação da nova ETA (Estação de Tratamento de Água) necessária 

para a universalização do abastecimento de água em Porto Velho. Assim, a hipótese da 

pesquisa foi confirmada e concluiu-se que o IGUA pode ser aplicado em outros casos, por 

permitir adaptações no seu cálculo alterando os pesos dos indicadores, tornando-se mais uma 

ferramenta alternativa para o auxílio no planejamento e tomada de decisões. 

 

PALAVRAS CHAVE: gestão ambiental; modelo FMPEIR, recursos hídricos; qualidade da 

água; abastecimento público. 
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ABSTRACT 

 

The objective of this work was to build the IGUA - Water Quality Environmental Management 

Index, which aims to evaluate the quality of water collected for public supply. Based on the 

DPSIR conceptual framework, IGUA uses 14 environmental management indicators, unlike the 

water quality indices widely used in the literature, which use water analysis. The hypothesis 

was that IGUA allows, in addition to assessing the water quality of the current scenario, to 

make projections of future scenarios to verify the consequences on water quality of the response 

actions and / or characteristics of the projected scenario. After the construction of IGUA, it 

was applied in the case study in Porto Velho/RO, because the city has always been poor in 

sanitation and needs to expand its supply of public supply. For this, the better the quality of 

water collected, the lower the technology required for its treatment and the lower its cost of 

implementation. The results obtained showed that the calculated IGUA for the Madeira River, 

the main water catchment site for the public supply of Porto Velho, in the current scenario was 

classified in the good category. In the projected scenarios, the trend scenario worsened (from 

good to bad), remained in the same category in the management scenario, and achieved an 

improvement in the conservation scenario (from good to excellent). Thus, it can be estimated 

that, with the deterioration of water quality in the trend scenario, there would be a 33% higher 

cost for the implementation of the new water treatment plant necessary for the universalization 

of water supply in Porto Velho. Thus, the research hypothesis was confirmed and it was 

concluded that IGUA can be applied in other cases, as it allows adaptations in its calculation 

by changing the weights of the indicators, becoming another alternative tool for planning aid. 

and decision making. 

 

KEYWORDS: environmental management; DSPIR framework, water resources; water 

quality; supply. 
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INTRODUÇÃO 
 
 

A motivação para a elaboração desta tese foi fundamentada em dois fatos: o primeiro 

no desejo em aprofundar o conhecimento nas questões ambientais, principalmente na área 

relacionada ao saneamento. O segundo na indignação em constatar o grave quadro de descaso 

em que vive a população de Porto Velho em relação ao saneamento básico (em específico a 

pequena oferta do serviço de abastecimento de água à população), levando-se em consideração 

que não se espera ter um cenário deste numa capital de um Estado. 

Em sistemas de abastecimento de água, o tipo de tecnologia utilizada no tratamento da 

água para o abastecimento público depende diretamente da qualidade da água captada. Os usos 

do solo e ações de gestão ambiental da bacia hidrográfica onde se encontra esse ponto de 

captação influenciam na qualidade dessa água. A avaliação da qualidade da água é realizada 

por meio de análises da água e muitas vezes, como na região Norte, os municípios não possuem 

laboratórios para a realização das mesmas, sendo necessário o envio para outras regiões do País. 

Como há muitos parâmetros de avaliação da qualidade da água (físicos, químicos, 

biológicos), geralmente, utiliza-se os resultados dos parâmetros obtidos das análises realizadas 

e calcula-se algum índice para resumir e sintetizar a informação. Na literatura há diversos 

índices propostos para avaliar a qualidade da água, todos utilizando os resultados de suas 

análises.  

Este trabalho se propôs a elaborar um índice, denominado IGUA – Índice de Gestão 

Ambiental da Qualidade da Água, que avalia a qualidade da água captada, sob a ótica da gestão 

ambiental, utilizada para o abastecimento de água de uma cidade, sem a necessidade de coletar 

amostras de água e enviá-las para a realização de análises em laboratórios. O índice proposto 

utilizou somente informações de gestão ambiental da bacia hidrográfica, que possuem relação 

com a qualidade da água, utilizando 14 indicadores para calcular o IGUA.  

Na literatura científica foram observados diversos indicadores e índices utilizando 

indicadores de gestão ambiental, porém, com o objetivo de avaliar a sustentabilidade e/ou 

caracterizar uma bacia hidrográfica e não, especificamente a qualidade da água utilizada para o 

abastecimento público. 

Com a utilização de um índice para avaliar a qualidade da água, pretende-se dar mais 

uma opção de suporte às tomadas de decisões dos gestores públicos, sendo este o tema desta 

pesquisa. A escolha do local de estudo foi definida com base em 5 problemas: o primeiro, a 
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necessidade de Porto Velho ampliar sua oferta de abastecimento público. O segundo está 

caracterizado pela necessidade de melhorar a qualidade da água captada e assim, investir numa 

tecnologia mais barata para o tratamento dessa água. O terceiro está relacionado com a 

deficiência de laboratórios para a avaliação da qualidade da água, pois, a própria concessionária 

de água envia amostras para análises para outros estados. O quarto, a criação de um índice para 

avaliar a qualidade da água, reunindo indicadores relevantes em um único índice para resumir 

a informação e facilitar o entendimento e as tomadas de decisões. Por fim, a criação de um 

índice alternativo, que não dependa das análises de água, mas que consiga avaliar a qualidade 

da água por meio de indicadores de gestão ambiental. 

A hipótese investigada foi que: O IGUA permite além da avaliação da qualidade da água 

do cenário atual, simular cenários futuros que permitam avaliar as consequências das ações de 

gestão ambiental na qualidade da água. 

A pesquisa foi quantitativa, quanto à sua abordagem. Indutiva, quanto ao método de 

abordagem. A metodologia quanto à sua natureza foi uma pesquisa aplicada com estudo de 

caso, utilizando dados secundários (variáveis independentes) que permitem o cálculo do índice 

proposto (variável dependente). 

 

OBJETIVOS DA PESQUISA 
 

O objetivo geral desse trabalho foi elaborar um índice de gestão ambiental para se 

avaliar a qualidade da água bruta superficial destinada ao abastecimento público da cidade 

de Porto Velho – RO, denominado IGUA, utilizando indicadores de gestão ambiental. 

Para o alcance do mesmo, estabeleceram-se os seguintes objetivos específicos: 

• Definir o modelo de indicadores a ser utilizado; 

• Selecionar os indicadores mais utilizados na literatura científica; 

• Escolher os indicadores para compor o IGUA; 

• Padronizar os indicadores e elaborar a equação matemática do IGUA; 

• Realizar a aplicação do IGUA na avaliação da qualidade da água captada 

para o abastecimento público de Porto Velho/RO; 

• Projetar cenários futuros, utilizando o IGUA. 
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JUSTIFICATIVA 
 

Foi observado na literatura o uso de vários índices que servem para mensurar a qualidade 

da água. Poonam et al (2013) fizeram uma revisão bibliográfica sobre os índices de qualidade 

da água mais utilizados no mundo, que ao todo foram 28 índices elaborados por especialistas 

de 1985 a 2013. Segundo os autores, o primeiro índice de qualidade de água surgiu em meados 

do século XX, por Horton em 1965. 

No Brasil, segundo a Agência Nacional de Águas (ANA, 2015), os seis principais 

índices utilizados são: (1) IQA – Índice da Qualidade da Água; (2) IAP – Índice da qualidade 

da água bruta para fins de abastecimento público; (3) IET – Índice de Estado Trófico; (4) ICT 

– Índice de Contaminação por Tóxicos; (5) IB – Índice de Balneabilidade; (6) IVA – Índice de 

qualidade da água para a proteção da Vida Aquática. 

O primeiro, o IQA – Índice da Qualidade da Água foi desenvolvido para avaliar a 

qualidade da água em geral. A interpretação dos resultados da avaliação do IQA deve levar em 

consideração o seu tipo de uso da água. Por exemplo, um valor baixo de IQA indica a má 

qualidade da água para abastecimento, mas essa mesma água pode ser utilizada em usos menos 

exigentes, como a navegação ou geração de energia. O IQA é calculado com base nos seguintes 

parâmetros: temperatura da água, pH, oxigênio dissolvido, resíduo total, demanda bioquímica 

de oxigênio, coliformes termotolerantes, nitrogênio total, fósforo total e turbidez (ANA, 2015). 

O segundo, o IAP – Índice da qualidade da água bruta para fins de abastecimento 

público, é composto por três grupos: IQA, já citado anteriormente, juntamente com os 

parâmetros que avaliam a presença de substâncias tóxicas e os parâmetros que afetam a 

qualidade organoléptica da água (MOTA, 2008). 

O terceiro, o IET – Índice de Estado Trófico, tem por finalidade classificar corpos 

d’água em diferentes graus de trofia, ou seja, avalia a qualidade da água quanto ao 

enriquecimento por nutrientes e seu efeito relacionado ao crescimento excessivo das algas ou 

ao aumento da infestação de macrófitas aquáticas (ANA, 2015). 

O ICT – Índice de Contaminação por Tóxicos é o quarto indicador. Em Minas Gerais o 

IGAM – Instituto de Gestão das Águas adota uma classificação dos corpos d’água em função 

das concentrações observadas dos seguintes parâmetros: Amônia, Arsênio total, Bário total, 

Cádmio total, Chumbo total, Cianeto livres, Cobre total, Cobre dissolvido, Cromo hexavalente, 

Cromo total, Fenóis totais, Mercúrio total, Nitritos, Nitratos e Zinco total. A contaminação por 

tóxicos foi classificada em baixa, média ou alta. Na classe baixa as substâncias tóxicas 

apresentam concentrações iguais ou inferiores a 20% dos limites de classe de enquadramento 
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do trecho do corpo de água onde se localiza o ponto de amostragem. Na classe média ocorrem 

concentrações entre 20% e 100% dos limites mencionados, e na classe alta às concentrações 

são superiores a 100% dos limites (ANA, 2015). 

O quinto, o IB – Índice de Balneabilidade, avalia a qualidade dos corpos d’água para a 

recreação de contato primário, sendo utilizada tanto em praias litorâneas quanto em águas 

interiores (DI BERNARDO, 2005). 

O IVA – Índice de qualidade da água para a proteção da Vida Aquática, é o sexto e tem 

como objetivo a avaliação da qualidade das águas visando a proteção da fauna e flora aquáticas 

(DI BERNARDO, 2005). 

Além destes 6 índices, o Instituto Ambiental do Paraná, devido ao grande número de 

reservatórios existentes no estado do Paraná, desenvolveu um índice específico: IQAR – Índice 

de Qualidade de Água de Reservatórios para monitoramento da qualidade das águas em 

ambientes lênticos. Foram selecionados 9 parâmetros que influenciam na qualidade da água 

neste ambiente, utilizando a metodologia de cálculo semelhante ao IQA, com pesos específicos 

para cada parâmetro, cujos resultados variam de 0 a 6 – dividido em 6 faixas de classificação 

(IAP, 2017). 

Especificamente para o caso da qualidade da água bruta para abastecimento de água, o 

mais completo é o IAP, por agrupar os três grupos de parâmetros: básicos, substâncias tóxicas 

e organolépticas (ANA, 2015; DI BERNARDO, 2005; MOTA, 2008).  

Já houve propostas de adaptações para criação de novos índices da qualidade da água 

bruta. Souza e Libânio (2009) elaboraram o IQAB – Índice da Qualidade para Água Bruta 

utilizando a metodologia Delphi com 24 especialistas, com a justificativa que o IQA 

apresentaria resultados de mesma magnitude e interferiria pouco como instrumento de 

comparação das águas naturais em termos de maior ou menor dificuldade na potabilização. O 

resultado foi o IQAB elaborado de 8 parâmetros com pesos diferentes, cujo resultado 

recomendado foi o produtório destes parâmetros.  

Outra proposta foi uma adaptação, feita por Oliveira et al (2014), do IQAB utilizando a 

lógica Fuzzy, considerando que as curvas de pontuação do IQAB foram desenvolvidas com 

base no conhecimento técnico científico dos autores, podendo ser considerada uma fragilidade. 

O fato de não se monitorar cor verdadeira na maioria das estações brasileiras, e sim cor aparente, 

poderia ser considerado uma segunda fragilidade do índice. Assim, os autores propuseram o 

IQABF – Índice da Qualidade para Água Bruta Fuzzy, mantendo-se os 8 parâmetros utilizados 

no IQAB e alterando-se o modelo matemático. No entanto, não foram observados na literatura 

a opção e uso sistemático destes índices (IQAB e IQABF) para o monitoramento da qualidade 
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da água bruta para fins de abastecimento público. Confirmando o uso mais sistêmico do IAP 

em detrimento dos demais índices, para a avaliação da qualidade da água bruta utilizada para o 

abastecimento público. 

No entanto, para a obtenção desses índices, demanda-se a realização de diversas análises 

da água. Essas requerem recursos materiais (laboratórios com equipamentos específicos) e mão 

de obra especializada, o que se torna praticamente inviável na grande maioria dos municípios 

da Região Norte, obrigando o envio dessas amostras de água para laboratórios de grandes 

centros a fim de se realizar as análises necessárias. 

Ressalta-se que, nenhum destes índices citados anteriormente permite realizar a 

projeção de cenários futuros, somente traduzem a qualidade da água daquele momento da coleta 

da amostra de água, necessitando de outras ferramentas para a elaboração da simulação de 

prognósticos futuros. 

Soma-se a isso, a questão da precariedade do saneamento em Porto Velho, que possui o 

pior ranking das 100 maiores cidades em termos de população do Brasil. A necessidade de 

investimentos em saneamento, principalmente no sistema de abastecimento de água para 

aumentar a oferta deste serviço à população, demandará altos investimentos. Considerando que 

qualidade da água influencia diretamente no tipo de tratamento a ser utilizado, e quanto mais 

complexo mais caro, o monitoramento das ações de gestão ambiental que influenciam na 

qualidade desta água é fundamental para a tomada de decisões. 

Logo, pretendeu-se elaborar um índice alternativo utilizando indicadores relacionados 

com a qualidade da água captada utilizada para o abastecimento público, permitindo ainda a 

projeção de cenários futuros das ações de gestão ambiental, mensurando diretamente a 

influência destas ações na qualidade da água. Disponibilizando mais uma ferramenta para se 

avaliar a qualidade dessa água e fornecer informações relevantes aos tomadores de decisões, 

conforme demonstra a Figura 1.  
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Figura 1. Estrutura típica de um sistema de suporte a decisões. 

Fonte: Porto e Porto (2008, p. 56). 

 
 

O IGUA representa essa interface, calculado por uma equação matemática (modelo 

matemático), por meio de um banco de dados já existentes (neste caso, secundários) de alguns 

indicadores selecionados e assim, poderá propiciar subsídios para as tomadas de decisões para 

a implementação das atividades de gestão ambiental, desde que sejam satisfatórios os resultados 

obtidos nesse modelo utilizado. 

 

ESTRUTURA DESTE TRABALHO 
 

A tese está estruturada em 7 capítulos. Todas as fontes citadas estão descritas nas 

Referências Bibliográficas. Nos apêndices apresentam-se os detalhes relacionados ao critério 

aplicado de pré-seleção dos indicadores no Apêndice 1 e no Apêndice 2 o modelo do e-mail 

enviado aos pesquisadores convidando-os para participarem da seleção dos indicadores. 

No capítulo 1, intitulado “Sobre o índice IGUA – elementos introdutórios”, foram 

descritos os elementos introdutórios sobre o IGUA, contextualizando a utilização de 

indicadores de gestão ambiental como ferramenta importante para os tomadores de decisões.  

No capítulo 2, intitulado “Local de Estudo: Porto Velho”, apresentou-se algumas 

características do local de estudo escolhido, relacionados com o seu desenvolvimento 

econômico e o seu histórico no saneamento, além das informações referentes ao sistema de 

captação de água da cidade, que necessita de ampliação. 
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No capítulo 3, com o título “Gestão Ambiental e indicadores de sustentabilidade: 

conceitos, técnicas e experiências”, traz-se todo o referencial teórico utilizado para sustentar 

todo o trabalho realizado, descrevendo os conceitos da gestão ambiental, indicadores, os 

modelos utilizados observados na literatura, exemplos de aplicação de alguns índices que 

auxiliaram na construção do IGUA, a importância da qualidade da água captada para o 

abastecimento público e as projeções de cenários. 

No capítulo 4, intitulado “Procedimentos e método aplicado à pesquisa”, se descreve o 

método utilizado para a realização da pesquisa, as técnicas empregadas no desenvolvimento do 

trabalho e por fim, um resumo da metodologia relacionando as etapas do método, os objetivos, 

os procedimentos e técnicas aplicadas. 

No capítulo 5, com o título “Construção do índice proposto: IGUA”, descreve-se todo 

o trabalho desenvolvido para a construção do índice proposto: a definição do modelo de 

indicadores adotado, indicadores de gestão ambiental inicialmente pré-selecionados para a 

realização da pesquisa com os especialistas, a seleção dos indicadores utilizados no IGUA, o 

cálculo matemático e a padronização dos indicadores e por fim, a equação matemática do índice 

proposto, bem como os critérios para a sua classificação em faixas. 

No capítulo 6, “Aplicação do IGUA: Porto Velho”, realiza-se a aplicação do IGUA no 

estudo de caso de Porto Velho: fez-se a seleção da área de influência e calculou-se o IGUA 

atual (diagnóstico). Na sequência, também se calculou o IGUA correspondente para os cenários 

futuros (prognósticos). E por fim, fez-se a discussão de todos os resultados obtidos. 

No capítulo 7, “Conclusões e Perspectivas” relata-se as conclusões da pesquisa 

realizada, descrevendo-se os principais resultados obtidos, se os objetivos foram alcançados, se 

a hipótese foi confirmada ou não, as limitações de aplicação do IGUA e a sua aplicabilidade 

em outros locais. 
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1. SOBRE O ÍNDICE IGUA – ELEMENTOS INTRODUTÓRIOS 
 

O acesso à água é um direito humano fundamental e, considerando a importância da 

água para a sobrevivência de todos os seres vivos, a água é um recurso natural essencial para a 

dignidade humana, porém, em crise, cujo fator principal é a sua poluição ambiental ao longo da 

história do desenvolvimento dos povos (VIEGAS, 2012). 

A crescente necessidade de exploração dos recursos hídricos, principalmente os 

oriundos da água doce, quer seja pelo aumento da demanda, pelo desperdício ou pela menor 

disponibilidade em função da sua poluição, está se tornando cada dia mais corriqueiros, 

tornando-se essa temática preocupação governamental a nível mundial. Neste contexto, 

destaca-se a importância da qualidade da água que abastece os domicílios, fazendo parte das 

metas de políticas de saúde pública, pois a contaminação dos recursos hídricos pode gerar 

verdadeiras epidemias regionais. De encontro com essa realidade vê-se que ações 

desenvolvidas por uma gestão ambiental bem estruturada podem minimizar tanto a escassez, 

por meio de ações de manejo adequado dos recursos ambientais, quanto daqueles relacionados 

à qualidade da água, por meio da conservação e preservação do ambiente ecologicamente 

adequado. Valendo ressaltar que todos têm direito a um meio ambiente ecologicamente 

equilibrado e deve-se preservá-lo para as futuras gerações - como determina o artigo 225 da 

constituição federal brasileira (BRASIL, 1988). 

Assim, a gestão dos recursos hídricos impõe um equilíbrio entre os imperativos de sua 

proteção e as necessidades de ordem econômica, sanitária e social, conforme relata o artigo 9º 

da Declaração Universal dos Direitos da Água, emitido pela ONU – Organização das Nações 

Unidas (1992). 

Dentro deste aspecto de gestão dos recursos hídricos, a gestão ambiental é uma 

ferramenta importante utilizada pela gestão pública. Existem vários conceitos de gestão 

ambiental, sendo um dos mais difundidos e amplos, o conceito de Lanna (1995, p. 17), que 

define gestão ambiental como sendo: 

“O processo de articulação das ações dos diferentes agentes sociais que 

interagem em um dado espaço, visando garantir, com base em princípios e 

diretrizes previamente acordados/definidos, a adequação dos meios de 

exploração dos recursos ambientais/naturais, econômicos e socioculturais às 

especificidades do meio ambiente”. 

 

Em outra definição, Nunes (1996, p. 06) descreveu gestão ambiental como “um processo 

pelo qual se estabelece uma ação político-administrativa responsável pelo direcionamento de 
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leis e normas que possam controlar/minimizar ações deletérias ao meio, de tal forma que se 

possa pensar um desenvolvimento social e ecologicamente sustentado”. 

A gestão ambiental dos recursos hídricos, especificamente do manancial de captação, 

tem importância para se garantir água bruta com menores índices de contaminação sob os 

aspectos físicos, químicos e biológicos; além de proporcionar estratégias de manejo do uso 

racional da água, a fim de lidar com o quesito escassez. Os mananciais de abastecimento são 

áreas especiais onde a principal prioridade é o fornecimento de água de boa qualidade à 

população, portanto, todas as demais atividades desenvolvidas nesta bacia devem ser 

compatibilizadas, de forma a atender este mister (ANDREOLI, 2003).  

Kobiyama et al (2008) relataram que devido ao fluxo contínuo dos cursos d´água, as 

influências de qualquer atividade atingem sempre as partes jusantes. Dentro de uma bacia 

hidrográfica, locais de rios nascentes são normalmente considerados como mananciais. Os 

mananciais são locais que dispõe de água em condições sanitárias adequadas, de maneira que 

possa suprir totalmente ou parcialmente a demanda e que seja permitida a retirada para uso. No 

entanto, a maior parte da população vive em zonas costeiras que são partes finais da bacia 

hidrográfica ou ainda, ao longo do curso de um rio. 

Cech (2013) afirma que, considerando o aspecto da gestão dos recursos hídricos, a 

principal característica que determina a tecnologia necessária no tratamento da água para o 

abastecimento público é a qualidade da água bruta captada. Uma água bruta captada de má 

qualidade, por exemplo, contento pesticidas, herbicidas e metais pesados, o chamado 

tratamento convencional da água (composto por coagulação, floculação, decantação e 

filtração), mesmo complementado por oxidação, não é capaz de remover satisfatoriamente tais 

substâncias (AWWA, 1999). 

Tal ideia de qualidade da água bruta relacionada ao tipo de tratamento que a mesma 

deve receber é bem elucidada pela Resolução CONAMA 357 (BRASIL, 2005) que versa sobre 

a classificação dos corpos de água e diretrizes ambientais para o seu enquadramento, 

estabelecendo as condições e padrões de lançamento de efluentes, além de classificar as águas 

doces em 4 classes. Dependendo do tipo de Classe que o corpo d´água é enquadrado, o 

tratamento de água para o abastecimento público pode ser mais simples ou mais complexo. 

Ficando evidente que quanto melhor a qualidade da água captada, menor a tecnologia aplicada 

no seu tratamento e consequentemente, menores os custos de produção da mesma. 

A Lei Federal 9433 (BRASIL, 1997) que instituiu a Política Nacional de Recursos 

Hídricos estabeleceu como dois de seus princípios que: (1) a gestão dos recursos hídricos deve 

sempre proporcionar o uso múltiplo das águas e (2) a bacia hidrográfica como a unidade 



26 

territorial para implementação da Política Nacional de Recursos Hídricos. Logo, a gestão 

ambiental de uma bacia hidrográfica é fundamental para se garantir uma boa qualidade da água 

e também que a sua quantidade seja suficiente para os diversos usos da água na bacia, incluindo 

o abastecimento público de água.  

Para Santos (2004), o planejamento de uma bacia hidrográfica visa definir políticas e 

decidir entre alternativas, o que requer tomada de decisão. Os indicadores são ferramentas de 

importantes auxílio para tomadores de decisão e para a sociedade, pois, permitem tanto criar 

cenários sobre o estado do meio, quanto aferir ou acompanhar os resultados de uma tomada de 

decisão. Os indicadores fornecem mensagens que não necessitam de maiores interpretações, 

enquanto que, os índices representam agregação de indicadores (PHILIPP JÚNIOR, 2005). 

O IGUA – Índice de Gestão Ambiental da Qualidade da Água, proposto neste trabalho, 

foi elaborado como uma ferramenta de opção aos tomadores de decisão, para o planejamento e 

implantação de ações de gestão ambiental em uma determinada área de influência da captação 

de água utilizada para o abastecimento público, visando a preservação e/ou melhoria da sua 

qualidade. 
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2. LOCAL DE ESTUDO: PORTO VELHO 
 
 

A capital do estado de Rondônia, na Amazônia brasileira, conta com uma população 

estimada em 519.531 habitantes em 2018, sendo que em 2000 a população era de 334.661 

habitantes (IBGE, 2019), um crescimento de 55% em 19 anos, ou seja, um crescimento de 

5,04% ao ano. Porto Velho possui uma área de 34.096 Km2 – a maior capital brasileira em área 

territorial (mais extensa que países como a Bélgica e Israel). A cidade surgiu nos meados do 

século XIX, nos primeiros movimentos para construir uma ferrovia que possibilitasse superar 

o trecho encachoeirado do rio Madeira (cerca de 380 Km) e dar vazão à borracha produzida na 

Bolívia e na região de Guajará-Mirim, Santo Antônio do Madeira, província de Mato Grosso. 

Foi a localidade escolhida para construção do porto onde o caucho seria transbordado para os 

navios, seguindo então para a Europa e os Estados Unidos da América. As dificuldades de 

construção e operação de um porto fluvial, em frente aos rochedos da cachoeira de Santo 

Antônio, fizeram com que construtores e armadores utilizassem o pequeno porto amazônico 

localizado 7 km abaixo, em local muito mais favorável, onde se deu início ao vilarejo. Criado 

por desbravadores por volta de 1907, durante a construção da Estrada de Ferro Madeira-

Mamoré, tornou-se município em 1914, quando ainda pertencia ao Estado do Amazonas. Em 

1943, passou à condição de capital e, juntamente com o município de Guajará-Mirim, passou a 

constituir o Território Federal do Guaporé, que em 1956 passou a ser denominado Rondônia, 

vindo a ser elevado à categoria de estado somente em 4 de janeiro de 1982 (IBGE, 2019). 

De acordo com o diagnóstico dos serviços de água e esgoto 2017 (SNIS, 2019a), Porto 

Velho praticamente não tratava seu esgoto, apenas os insignificantes 1,54% de todo esgoto 

gerado era tratado. Somente 3,39% do esgoto gerado era coletado por redes públicas. Quase 

todo o esgoto vai para fossas sumidouros ou escoa para os igarapés, córregos e rios que cortam 

a cidade. Apenas 33,5% da população era atendida com rede de água (SNIS, 2019a). Com 

relação à coleta de resíduos sólidos, de acordo com o diagnóstico do manejo dos resíduos 

sólidos urbanos de 2017 (SNIS, 2019c), o índice de coleta de resíduos em Porto Velho era de 

98%, no entanto, a cidade ainda não possuía aterro sanitário para a destinação adequada desses 

resíduos coletados. Segundo o diagnóstico de drenagem e manejo de águas pluviais 2017 

(SNIS, 2019b), nos anos de 2013 a 2017, foram desabrigados 12.327 habitantes em função das 

inundações, com a ocorrência de 40 eventos registrados em 2017 e 26,1% dos domicílios 
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corriam risco de inundação. Apenas 18,2% das vias públicas contavam com redes de drenagem 

pluvial. 

A cidade sempre foi precária no atendimento à população com abastecimento público 

de água e esgotamento sanitário, como demonstra o ranking do saneamento divulgado 

anualmente pelo Instituto Trata Brasil. Ele foi elaborado com base nos dados divulgados dos 

diagnósticos dos serviços de água e esgotos pelo SNIS – Sistema Nacional de Informações 

sobre Saneamento, considerando os 100 maiores munícipios brasileiros em termos de 

população. No último Ranking do Saneamento 2018 publicado pelo Instituto Trata Brasil 

(2018), a capital de Rondônia ficou em último lugar (100º colocação). Demonstrando assim, a 

necessidade de investimentos para a ampliação da oferta destes serviços à população. 

Comparou-se a evolução do município de Porto Velho, ao longo dos anos de 2003 a 

2016, por meio do ranking do saneamento, publicado anualmente pelo Instituto Trata Brasil, e 

do ranking do PIB (Produto Interno Bruto), publicado pelo IBGE – Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística, como demonstra a Figura 2. Os dois rankings, tanto do PIB quanto do 

saneamento, representam a posição do município em relação aos demais municípios brasileiros. 

No caso do PIB, o 1º colocado representa o município com o maior PIB e, no caso do 

saneamento, o 1º colocado representa o munícipio com melhor desempenho. No gráfico da 

Figura 2, o eixo do ranking foi invertido apenas para permitir a visualização mais coerente da 

curva de crescimento ou decréscimo dos rankings e por isso, aparece com sinal negativo. 

 

 

Figura 2. Ranking do saneamento x ranking PIB de Porto Velho, de 2003 a 2016. 
Fonte: Autor (2019) 
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Observou-se que o ranking do PIB foi melhorando ao longo do tempo, principalmente 

a partir de 2008 (coincidindo com a data de início da construção das duas hidrelétricas no Rio 

Madeira) demonstrando um crescimento econômico do município, enquanto que, o ranking do 

saneamento foi na contramão dessa tendência, piorando ao longo do tempo, principalmente em 

2010, onde houve um aumento expressivo da população pelo fato da construção das 

hidrelétricas e a infraestrutura de abastecimento de água e esgotamento sanitário continuaram 

praticamente a mesma. 

A captação de água para o abastecimento público de Porto Velho é realizada 

principalmente no Rio Madeira. A sua bacia hidrográfica possui uma área total de 

aproximadamente 1.420.000 Km2 de drenagem e abrange 3 países: Brasil (50% de sua área), 

Bolívia (40%) e Peru (10%). É formado a partir do encontro dos rios Beni e Mamoré. No Brasil, 

a bacia hidrográfica do Rio Madeira possui 548.960 Km2. Em 2012, havia uma demanda de 

água de 15,20 m3/s. A ocupação do solo era: 0,9% de água, 65,1% de floresta, 6,4% de cerrado 

e 18,3% de uso antrópico. Possui disponibilidade hídrica de 7.881 m3/s. Sendo assim, há várias 

atividades na bacia do Rio Madeira pela enorme disponibilidade hídrica, como por exemplo: 

navegação, mineração (garimpo de ouro), atividades agropecuárias, aproveitamentos 

hidroelétricos, captação de água para irrigação, abastecimento público, entre outras. A área da 

bacia hidrográfica do Rio Madeira (incluindo a área internacional) até o ponto de captação de 

água para a cidade de Porto Velho é de 984.000 Km2 (ANA, 2012). 

Segundo dados disponíveis do Atlas Brasil – Abastecimento Urbano de Água (ANA, 

2010), o sistema atual de abastecimento público de Porto Velho possui uma demanda de 1.496 

L/s, dividido em três sistemas: (1) ETA Rio Madeira, que atende a 70% do abastecimento do 

município, cujo manancial de captação é o Rio Madeira; (2) ETA Bate Estaca, que atende a 

10% do abastecimento, cujo manancial de captação é o Igarapé Bate Estaca; (3) Poços de Porto 

Velho, que atende a 20% do abastecimento, cujo manancial de captação é a água subterrânea. 

Logo, o Rio Madeira é o local da principal captação de água para o abastecimento público da 

cidade de Porto Velho. 

Ainda de acordo com os dados disponíveis na ANA (2010), o sistema requer 

investimentos de aproximadamente R$ 46 milhões, para adequação do sistema de 

abastecimento do município com a construção de uma nova ETA Santo Antônio, com 

capacidade de produção de 600 L/s, cujo manancial de captação será o Rio Madeira. 
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3. GESTÃO AMBIENTAL E INDICADORES DE SUSTENTABILIDADE: 

CONCEITOS, TÉCNICAS E EXPERIÊNCIAS 

 

3.1.  GESTÃO AMBIENTAL 
 

O processo de gestão ambiental inicia-se quando se promovem adaptações ou 

modificações no ambiente natural, de forma a adaptá-lo às necessidades individuais ou 

coletivas, gerando dessa maneira, o ambiente modificado nas suas mais diversas variedades de 

conformação e escala (PHILIPP JÚNIOR et al., 2014).  

O conceito de gestão ambiental pode ser analisado sob três óticas diferentes, segundo 

Nunes e Cavalheiro (1998):  

• Técnico gerencial: se alicerça principalmente nas informações e respostas 

que o meio físico pode apresentar; 

• Dialético-social: tem como sustentação analítica os atores sociais, onde 

conflito de interesses para a implementação da gestão ambiental constitui a 

questão principal; 

• Empresarial: onde o entendimento analítico está diretamente voltado para as 

relações de mercado. 

No caso da gestão ambiental dos recursos hídricos, a abordagem técnico-gerencial é 

realizada mediante a caracterização da qualidade da água (física, química e biológica) e também 

sob o aspecto da quantidade da água (disponibilidade hídrica, balanço quantitativo e outras). Já 

a abordagem dialético-social é realizada mediante aos usos que se permite para aquele 

determinado recurso hídrico, as outorgas concedidas, mediação de conflitos e a implantação do 

planejamento da bacia hidrográfica à luz das legislações aplicáveis a cada caso. Por fim, a 

abordagem empresarial diz respeito às ações realizadas principalmente nos processos 

produtivos, como o reuso da água, tratamento prévio de seus efluentes, adoção de processos 

que minimizem o consumo da água, entre outras. Nunes e Cavalheiro (1998) afirmaram que 

sob a óptica da gestão ambiental, o entendimento da relação entre sociedade e a natureza 

transcende um conceito meramente empresarial, de manejo do meio físico ou tão somente 

societário, sendo necessário aglutinar essas três abordagens. 

A gestão ambiental pode ter uma abordagem prática, como um conjunto de atividades 

que visam resolver os conflitos existentes e potenciais em função do uso de um determinado 
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recurso ambiental. Segundo Tucci e Mendes (2006), fazem parte da gestão ambiental as 

seguintes atividades: 

• Política Ambiental: trata-se do conjunto consistente de princípios 

doutrinários que conformam as aspirações sociais e/ou governamentais no 

que concerne à regulamentação ou modificação no uso, controle, proteção e 

conservação do ambiente; 

• Planejamento Ambiental: estudo prospectivo que visa a adequação do uso, 

controle e proteção do ambiente às aspirações sociais e/ou governamentais 

expressas formal ou informalmente em uma Política Ambiental, através da 

coordenação, compatibilização, articulação e implementação de projetos de 

intervenções estruturais e não-estruturais. De forma mais resumida, o 

Planejamento Ambiental visa a promoção da harmonização da oferta e do 

uso dos recursos ambientais no espaço e no tempo; 

• Gerenciamento Ambiental: conjunto de ações destinado a regular na prática 

operacional o uso, controle, proteção e conservação do ambiente, e a avaliar 

a conformidade da situação corrente com os princípios doutrinários 

estabelecidos pela Política Ambiental. Estas ações de caráter prático e 

operativo devem ter origem e coordenação na esfera governamental, 

devendo, porém, prever e dar espaço à participação dos usuários do ambiente 

e do público em geral. As ações de caráter governamentais são refletidas e 

orientadas por leis, decretos, normas e regulamentos vigentes. Como 

resultado destas ações ficará estabelecido o modelo de gerenciamento 

ambiental; 

• Modelo de Gerenciamento Ambiental: referencial teórico que orienta os 

procedimentos, os papéis e as participações dos diversos agentes sociais 

envolvidos no Gerenciamento Ambiental. Um método que vem sendo 

amplamente utilizado adota a bacia hidrográfica como unidade geográfica de 

planejamento e intervenção ao contrário de serem adotadas unidades de 

caráter político-administrativo como o Estado, Município, etc. 

• Sistema de Gerenciamento Ambiental: conjunto de organismos, agências e 

instalações governamentais e privadas, estabelecido com o objetivo de 

executar a Política Ambiental através do Método de Gerenciamento 

Ambiental adotado e tendo por instrumento o Planejamento Ambiental. 
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Todas essas atividades devem ser monitoradas por meio de indicadores e/ou índices, 

para a comparação dos resultados obtidos com as metas estabelecidas, visando aprimorar a 

gestão ambiental realizada, corrigindo os pontos fracos identificados e maximizando os pontos 

fortes. 

Os indicadores a serem utilizados no IGUA deverão refletir como as ações de gestão 

ambiental influenciam na qualidade da água, abrangendo as três óticas propostas por Nunes e 

Cavalheiro (1998) e também de forma prática, por meio das ações descritas por Tucci e Mendes 

(2006). 

 

3.2. GESTÃO AMBIENTAL DOS RECURSOS HÍDRICOS 
 

De acordo com a Lei Federal 9433 (BRASIL, 1997), a Política Nacional de Recursos 

Hídricos baseia-se no fundamento de que a bacia hidrográfica é a unidade territorial para 

implementação da Política Nacional de Recursos Hídricos e atuação do Sistema Nacional de 

Gerenciamento de Recursos Hídricos.  

Bacia hidrográfica, segundo a ANA (2011), é a região compreendida por um território 

e por diversos cursos d’água. Da chuva que cai no interior da bacia, parte escoa pela superfície 

e parte infiltra no solo. A água superficial escoa até um curso d’água (rio principal) ou um 

sistema conectado de cursos d’água afluentes; essas águas, normalmente, são descarregadas por 

meio de uma única foz (ou exutório) localizada no ponto mais baixo da região, como ilustra a 

Figura 3. Da parte infiltrada, uma parcela escoa para os leitos dos rios, outra parcela é evaporada 

por meio da transpiração da vegetação e outra é armazenada no subsolo compondo os aquíferos 

subterrâneos. 

 

Figura 3. Ilustração de uma bacia hidrográfica. 
Fonte: Finkler (2010, p. 9). 
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Faustino (1996) apresentou a divisão de uma bacia hidrográfica, que pode conter: micro 

bacias e sub-bacias (Figura 4). Segundo o autor, a bacia hidrográfica pode se dividir em espaços 

definidos pelo relacionamento entre a drenagem superficial e a importância que se tem com o 

rio principal. O traçado da drenagem é fundamental para delimitar os espaços que se pode 

dividir a bacia hidrográfica. Quando chega um rio secundário (afluente) no rio principal, se tem 

uma sub-bacia. Quando chega um rio terciário (afluente) no rio secundário, se tem uma micro-

bacia, sendo o rio terciário constituído de canais menores. 

 

 

Figura 4. Divisão de uma bacia hidrográfica. 
Fonte: Faustino (1996, p. 12). 

 

 

Segundo Farias e Nascimento (2016), as bacias hidrográficas destacam-se como 

unidades físico-territoriais que viabilizam as ações de planejamento e gestão ambiental em 

determinados espaços, priorizando o estabelecimento de propostas voltadas para a preservação 

dos recursos naturais, a satisfação das necessidades humanas e o desenvolvimento econômico 

embasados nos princípios da sustentabilidade. 

O uso da bacia hidrográfica como unidade de gerenciamento é mais eficaz porque: (1) 

no âmbito local, é mais factível a aplicação de uma abordagem que compatibilize o 

desenvolvimento econômico e social com a proteção dos ecossistemas naturais, considerando 

as interdependências com as esferas globais; (2) o gerenciamento da bacia hidrográfica permite 

a democratização das decisões, congregando as autoridades, os planejadores e os usuários 

(privados e públicos) bem como os representantes da comunidade (associações sócio-

profissionais, de proteção ambiental, de moradores, etc); (3) permite a obtenção do equilíbrio 

financeiro pela combinação dos investimentos públicos (geralmente fragmentários e 
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insuficientes, pois, o custo das medidas para conservação dos recursos hídricos é alto) e a 

aplicação dos princípios usuário-pagador e poluidor-pagador, segundo os quais os usuários 

pagam taxas proporcionais aos usos, estabelecendo-se, assim, diversas categorias de usuários 

(SCHIAVETTI e CAMARGO, 2008). 

Para Tundisi e Tundisi (2011), a bacia hidrográfica tem certas características essenciais 

que a tornam uma unidade muito bem caracterizada e permitem a integração multidisciplinar 

entre diferentes sistemas de gerenciamento, estudo e atividade ambiental. Ela representa um 

avanço conceitual muito importante e integrado de ação, porque ultrapassa as barreiras políticas 

tradicionais para uma unidade física de gerenciamento, planejamento e desenvolvimento 

econômico e social. 

A gestão ambiental dos recursos hídricos visa a aplicação de medidas estruturais e não 

estruturais para controlar os sistemas hídricos, naturais ou artificiais, em benefício humano e 

atendendo a objetivos ambientais, segundo Mota (2008). As ações estruturais são aquelas que 

requerem a construção de estruturas, para que se obtenham controles no escoamento e na 

qualidade das águas, como a construção de barragens e adutoras, a construção de estações de 

tratamento de água, entre outros. As ações não estruturais são programas ou atividades que não 

requerem a construção de estruturas, como zoneamento de ocupação dos solos, regulamentos 

contra desperdícios de água, entre outros.  

Já para Christofidis (2001) a gestão dos recursos hídricos deve ser realizada por meio 

de legislação e participação dos usuários, tendo como resultado o modelo de gestão, que é a 

conformação institucional, administrativa, adotada para gerir as águas nos âmbitos público ou 

privado. O maior aliado da gestão ambiental é o arcabouço legal. A gestão de recursos hídricos 

deve-se apoiar em legislações federais, estaduais e municipais, que lhe darão o suporte às ações 

de controle ambiental da água. Os órgãos de controle e fiscalização fazem um papel 

fundamental para a garantia da aplicação da legislação vigente (TUNDISI e TUNDISI, 2011). 

Considerando esses aspectos de legislação citados por Mota (2008), Christofidis (2001) 

e Tundisi e Tundisi (2011), para gestão ambiental dos recursos hídricos, a legislação brasileira 

possui diversas leis aplicáveis, destacando para este estudo a Lei Federal 9433 (BRASIL, 1997) 

que instituiu a Política Nacional de Recursos Hídricos e em Rondônia, a Lei Complementar 255 

(RONDÔNIA, 2002) que instituiu a Política Estadual de Recursos Hídricos e estabeleceu os 

seguintes instrumentos de gestão: o Plano Estadual de Recursos Hídricos, os Planos de Bacias 

Hidrográficas, a outorga dos direitos de uso das águas, a cobrança pela utilização das águas, o 

enquadramento dos corpos de água em classes, segundo os seus usos preponderantes e o 
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Sistema de Informações sobre Recursos Hídricos. Bem como, a Lei Complementar 233 

(GO/RO, 2000), que estabeleceu o Zoneamento Ecológico Econômico do Estado de Rondônia. 

Como visto, o planejamento é uma etapa fundamental para a gestão ambiental dos 

recursos hídricos. Um plano desse tema, segundo Mota (2008), deve seguir quatro etapas: (1) 

diagnóstico ambiental que possui o objetivo de levantar informações e fazer uma análise da 

situação existente. O conhecimento da situação de cada corpo de água permitirá que sejam 

definidas as medidas de controle de poluição a serem adotadas, se necessárias, bem como que 

sejam estimadas as cargas de poluição que o mesmo poderá receber, em função de seus usos e 

de sua capacidade de autodepuração; (2) ações de recuperação e controle: recuperação de áreas 

degradadas e controle da poluição da água; (3) ações de proteção: manejo do solo e da 

vegetação, disciplinamento do uso e ocupação do solo, zoneamento ambiental, controle do 

parcelamento do solo, faixa de proteção dos recursos hídricos, proteção das águas subterrâneas, 

proteção das áreas especiais, unidades de conservação e proteção da água de represas; (4) ações 

de caráter legal e institucional: legislação, órgãos de controle, enquadramento de recursos 

hídricos e definição de unidades de conservação. 

O planejamento do uso múltiplo e integrado dos recursos hídricos, muitas vezes 

conflitantes, obriga o gerenciamento dos recursos hídricos, uma ação de gestão ambiental 

fundamental para a garantia da qualidade e da quantidade da água disponível para os seus 

diversos usos. Esse gerenciamento pode ser definido como o conjunto de ações a desenvolver 

para garantir às populações e às atividades econômicas uma utilização otimizada da água, 

considerando a bacia hidrográfica como unidade básica de gestão. O autor cita ainda que a 

avaliação de impactos ambientais de projetos de aproveitamento de recursos hídricos são 

necessários e devem ser realizados cuidadosamente, de forma a serem propostas medidas 

visando minimizar as consequências negativas do empreendimento e aumentar seus benefícios 

(MOTA, 1995). 

Portanto, considerando estes conceitos apresentados e como o IGUA terá como 

resultado uma estimativa da qualidade da água, os indicadores de gestão ambiental que serão 

utilizados deverão levar em consideração os dados da bacia hidrográfica do rio onde a água é 

captada para o abastecimento público da cidade. 

 

3.3. MODELOS DE INDICADORES DE GESTÃO AMBIENTAL 
 

Modelo é qualquer representação simplificada da realidade ou de um aspecto do mundo 

real que surja como interesse do pesquisador, que possibilite reconstruir a realidade, prever um 
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comportamento, uma transformação ou uma evolução. Os modelos constituem pontes entre os 

níveis de observação e as proposições teóricas e geralmente, são construídos com base nas 

análises de regressão, mas também podem ser derivados de modelos mais abrangentes. Uma de 

suas funções é servir como instrumento de planejamento, realizando previsões. A simulação 

pode ser feita desde uma simples projeção ou tendência para sistemas complexos em sua 

distribuição espacial. Se as previsões forem corretas, pode-se tomar decisões e fazer escolhas 

entre os cenários simulados pela modelagem (CHRISTOFOLETTI, 1999). 

Os indicadores têm sido estruturados em modelos, desenvolvidos a partir da década de 

1980, que os organizam em categorias que se inter-relacionam, quais sejam: Força-Motriz (ou 

atividades humanas) - Pressão, Estado, Impacto, Resposta e, de forma menos expressiva: Efeito 

(IPT/PMI, 2012; PHILIPPI JÚNIOR E MALHEIROS, 2012). São 5 modelos, conforme ilustra 

o Quadro 1, detalhados a seguir. 

 

Quadro 1. Modelos de indicadores e seus eixos utilizados. 

Tipo de indicador 
Modelo de matriz de indicadores 

PER PEEfR FMER FMPEIR PEIR 

Força Motriz (FM)   X X  

Pressão (P) X X  X X 

Estado (E) X X X X X 

Impacto (I)    X X 

Efeito (Ef)  X    

Resposta (R) X X X X X 

Fonte 
OECD 

(1993) 

USEPA 

(1995) 

UNCSD 

(1996) 

EEA 

(1999) 

PNUMA 

(2002) 

Legenda: OECD – Organização para a Cooperação e Desenvolvimento 

Econômico; USEPA - Agência Ambiental dos Estados Unidos; UNCSD - 

Comissão das Nações Unidas sobre Desenvolvimento Sustentável; EEA - 

Agência Europeia do Ambiente; PNUMA - Programa das Nações Unidas para 

Meio Ambiente. 

Fonte: IPT/PMI (2012, p. 79). 

 

 

Nesta pesquisa, foi escolhido um destes modelos para servir de base conceitual para a 

divisão dos indicadores de gestão ambiental do IGUA. Utilizando a questão conceitual de que 

ações de resposta interferem diretamente nos demais eixos do modelo a ser adotado. 

 

3.3.1. Modelo PER – Pressão, Estado e Resposta 
 

Proposto pela OCDE – Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico 

em 1993, se baseou na estrutura básica ou dimensão: PER (Pressão, Estado e Resposta) que 

visava responder às seguintes questões (OECD, 2002): 
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• O que está acontecendo com o meio ambiente (ou seja, qual é o Estado)? 

• Por que isso está acontecendo (ou seja, qual é a Pressão)? 

• O que está sendo feito a respeito disso (ou seja, qual é a Resposta)? 

De acordo com a classificação da OECD (2002), os indicadores ambientais podem ser 

sistematizados pelo modelo Pressão-Estado-Resposta (PER), que consiste em três grupos chave 

de indicadores: (1) Pressão – caracterizam as pressões sobre os sistemas ambientais e podendo 

ser traduzidas por indicadores de emissão de contaminantes, eficiência tecnológica, intervenção 

no território e de impacto ambiental; (2) Estado - reflete a qualidade do ambiente num dado 

horizonte espaço/tempo; são, por exemplo, os indicadores de sensibilidade, risco e qualidade 

ambiental. Devem-se buscar políticas visando melhorar esses indicadores. Exemplos: erosão, 

águas poluídas; (3) Resposta – avaliam as respostas da sociedade às alterações e preocupações 

ambientais, bem como à adesão a programas e/ou à implementação de medidas em prol do 

ambiente; podem ser incluídos neste grupo os indicadores de adesão social, de sensibilização e 

de atividades de grupos sociais importantes. Objetivam melhorar o estado ambiental. Exemplo: 

número de vistorias, multas ou autuações objetivando controlar a poluição de rios. A Figura 5 

demonstra a estrutura conceitual do modelo PER. 

 

 

Figura 5. Estrutura conceitual do modelo PER. 
Fonte: Adaptado de Bragatto et al (2012, p. 93). 
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Bragatto et al (2012) destacam que a maior vantagem do modelo PER deve-se ao fato 

de dar uma visão global dos vários componentes de determinado problema ambiental, 

facilitando o diagnóstico e formulação das políticas públicas adequadas. O modelo PER vai 

além da constatação da degradação ambiental e revela seu impacto e suas causas, 

proporcionando intervenções e planejamento de ações visando reverter o quadro. 

 

3.3.2. Modelo PEER – Pressão, Estado, Efeito e Resposta 
 

Em 1995, a USEPA – Agência Ambiental dos Estados Unidos acrescentou mais uma 

dimensão: Efeito, relativas às consequências em geral ao meio ambiente, surgindo o PEER 

(Pressão, Estado, Efeito e Resposta).   

A estrutura Pressão-Estado-Efeito-Resposta (WINOGRAD et al, 1996 apud ANA, 

2010b) contempla as seguintes categorias de indicadores: 

• Os relacionados com as causas diretas ou indiretas do problema (pressão 

sobre o meio ambiente); 

• Os relacionados com a qualidade do meio ambiente (condição ou estado do 

meio ambiente); 

• Os relacionados com os efeitos das atividades antrópicas sobre o meio 

ambiente e vice-versa; 

• Os relacionados com as ações que a sociedade responde, adicionalmente; 

• Os indicadores prospectivos de previsão em função de cenários alternativos. 

Desta maneira, esta estrutura enfatiza e acrescenta a categoria “impacto/efeito”, não 

considerada na estrutura PER. Em termos gerais, a categoria “efeito” permite analisar melhor a 

cadeia causal nas inter-relações entre sociedade e natureza, envolvendo, por exemplo, 

ecossistemas, funções ecológicas, além da sociedade e a população (ANA, 2010b). 

A Figura 6 demonstra a estrutura conceitual do modelo PEER. 
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Figura 6. Estrutura conceitual do modelo PEER. 
Fonte: Adaptado de ANA (2010b, p. 17). 

 

3.3.3. Modelo FMER – Força Motriz, Estado e Resposta 
 

Em 1996, a UNCSD – Comissão das Nações Unidas sobre Desenvolvimento 

Sustentável propôs o modelo FMER (Força Motriz, Estado e Resposta), onde a Força motriz 

seria a dimensão relacionada às causas indiretas sobre a pressão ao meio ambiente, como o 

crescimento da pobreza ou a desigualdade social.  

Segundo Monteiro (2009), a UNCSD organizou o grupo de trabalho para elaboração de 

indicadores do desenvolvimento sustentável, que elaborou as methodological sheets para cada 

um dos 134 indicadores propostos. Estes indicadores foram classificados de acordo com a 

Agenda 21, abrangendo quatro dimensões: social, econômica, ambiental e institucional. Para 

cada categoria, os indicadores foram divididos em Força Motriz, Estado e Resposta. A 

substituição do eixo “Pressão” pela “Força Motriz” teve o objetivo de realizar a adaptação do 
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modelo PER (indicadores ambientais) para o modelo FMER (indicadores de sustentabilidade). 

A Figura 7 demonstra a estrutura conceitual do modelo FMER. 

 

 

Figura 7. Estrutura conceitual do modelo FMER. 
Fonte: Adaptado de Naimi e Zadeh (2012). 

 

3.3.4. Modelo FMPEIR – Força Motriz, Pressão, Estado, Impacto e Resposta 
 

Em 1999, a EEA – Agência Europeia do Ambiente incorporou a dimensão do Impacto 

para considerar os fenômenos que se referem aos efeitos adversos à qualidade de vida, 

ecossistemas e a socio economia, configurando o FMPEIR (Força Motriz, Pressão, Estado, 

Impacto e Resposta). 

Segundo Kristensen (2004), a Força Motriz (FM) é uma necessidade. Exemplos de 

forças motrizes primárias para um indivíduo são a necessidade para abrigo, comida e água, 

enquanto exemplos de forças motrizes secundárias são a necessidade de mobilidade, 

entretenimento e cultura. Para um setor industrial, uma força motriz poderia ser a necessidade 

para ser rentável e para produzir a baixo custo, enquanto que, para uma nação uma força motriz 

poderia ser a necessidade de manter os níveis de desemprego baixos. Em um contexto 

macroeconômico, a produção ou processos de consumo são estruturados de acordo com setores 

econômicos (por exemplo, agricultura, energia, indústria, transportes, agregados familiares).  

As forças motrizes levam a atividades humanas, como transporte ou produção de 

alimentos, isto é, atender a uma necessidade. Essas atividades humanas exercem Pressões (P) 

sobre o meio ambiente, como resultado de processos de produção ou consumo, que podem ser 

divididos em três tipos principais: (1) uso excessivo de recursos ambientais, (2) mudanças no 

uso da terra, e (3) emissões (de produtos químicos, resíduos, radiação, ruído) ao ar, à água e ao 

solo (KRISTENSEN, 2004). 
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Ainda de acordo com o mesmo autor, como resultado de pressões, o Estado (E) do 

ambiente é afetado; isto é, a qualidade dos vários compartimentos ambientais (ar, água, solo, 

etc.) em relação às funções que estes compartimentos cumprem. O "estado do ambiente" é, 

portanto, a combinação das condições físicas, químicas e biológicas. As mudanças no estado 

físico, químico ou biológico do meio ambiente determinam a qualidade dos ecossistemas e o 

bem-estar dos seres humanos. Em outras palavras, mudanças no estado podem ter impactos 

ambientais ou econômicos sobre o funcionamento dos ecossistemas, suas capacidades de apoio 

e, em última instância, na saúde humana, na economia e no desempenho da sociedade, 

caracterizando o eixo Impacto (I).  

E por fim, uma Resposta (R) da sociedade ou dos decisores políticos é o resultado de 

ações ao impacto indesejado e pode afetar qualquer parte da cadeia entre forças motrizes e 

impactos. Um exemplo de uma resposta relacionada para forças motrizes é uma política para 

mudar o modo de transporte, por exemplo, do privado (carros) para o público (trens), enquanto 

um exemplo de uma resposta relacionada a pressões é um regulamento níveis admissíveis de 

SO2 nos gases de combustão (KRISTENSEN, 2004). 

Segundo Neto et al (2016), os elementos presentes no modelo FMPEIR estão 

relacionados em uma cadeia de conexões, à medida que as forças motrizes exercem pressões 

sobre o estado de um ambiente, causando impactos. Então, a sociedade toma consciência do 

problema e responde com a adoção de políticas em diversas instâncias, o que pode afetar 

qualquer parte da cadeia entre as forças motrizes e os impactos. 

O SIGRH (2016) descreveu que este modelo considera a inter-relação de cinco 

categorias de indicadores: Forças-Motrizes (atividades antrópicas, como o crescimento 

populacional e econômico, a urbanização e a intensificação das atividades agropecuárias) 

produzem Pressões no meio ambiente (como a emissão de poluentes e a geração de resíduos), 

as quais podem afetar seu Estado, o que, por sua vez, poderá acarretar Impactos na saúde 

humana e nos ecossistemas, levando a sociedade (Poder Público, população em geral, 

organizações, etc.) a emitir Respostas, na forma de medidas que visam reduzir as pressões 

diretas ou os efeitos indiretos no Estado do ambiente. Estas Respostas podem ser direcionadas 

para a Força-Motriz, as Pressões, o Estado ou para os Impactos. A Figura 8 demonstra a 

estrutura conceitual do modelo FMPEIR. 
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Figura 8. Estrutura conceitual do modelo FMPEIR. 
Fonte: Adaptado de EEA (2008, p. 5). 

 

3.3.5. Modelo PEIR – Pressão, Estado, Impacto e Resposta 
 

Em 2002, o PNUMA - Programa das Nações Unidas para Meio Ambiente propôs o 

PEIR (Pressão, Estado, Impacto e Resposta), excluindo a força motriz. Segundo a ANA 

(2010b), o PNUMA elaborou o relatório GEO – 3 (Global Environment Outlook) que trata das 

perspectivas para o meio ambiente mundial e, em seu capítulo sobre áreas urbanas, conclui que 

muitos dos problemas ambientais urbanos resultam de administrações ineficazes, de 

planejamentos deficientes e da ausência de políticas públicas coerentes. E nesse sentido, 

considerou a necessidade da gestão estar fundamentada em bases participativas, democráticas 

e pluralistas, caso contrário, o desenvolvimento ambientalmente sustentável não estaria 

garantido, independentemente da existência de recursos de toda ordem. A Figura 9 demonstra 

a estrutura conceitual do modelo PEIR. 
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Figura 9. Estrutura conceitual do modelo PEIR. 
Fonte: Adaptado de ANA (2010b, p. 19). 

 

3.4. INDICADORES DE GESTÃO AMBIENTAL 
 

A utilização de indicadores visa resumir a informação de caráter técnico-científico para 

transmiti-las numa forma sintética e objetiva visando facilitar o entendimento (BITAR e 

BRAGA, 2012). 

Assim, dependendo de cada caso e seu respectivo objetivo, pode-se criar e utilizar 

inúmeros indicadores de gestão ambiental, como por exemplo: pegada ecológica, aplicados à 

gestão urbana, para o desenvolvimento turístico, sustentabilidade local, para planejamento e 

gestão, territoriais socioambientais, de energia e desenvolvimento e de bacias hidrográficas. 

Ressalta-se que esses indicadores devem ser norteados pelos princípios básicos apresentados e 

de preferência seguirem um modelo de sistema de indicadores, citados anteriormente. 

Importante destacar a construção da pirâmide de informação. Para Maranhão (2007), 

toda atividade relacionada com o planejamento e a gestão de qualquer recurso natural em um 

dado espaço territorial exige a observação dos processos que aí têm lugar. Em qualquer caso, 

tudo começa com a coleta de dados brutos, que são em seguida tratados e associados a outros 

já existentes, produzindo informações que conectam a base científica com a realidade, 

orientando decisões sustentáveis e gerando conhecimento - uma longa e trabalhosa jornada. O 

trânsito do dado colhido em uma observação ou no monitoramento das condições existentes (ou 

de mudanças verificadas) até a decisão de intervir ou não percorre uma série de estágios de 

crescente agregação e integração dos elementos obtidos, representados como uma pirâmide de 

informação (Figura 10).  
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Figura 10. Pirâmide da informação na gestão de recursos naturais e a geração do 

conhecimento. 
Fonte: Maranhão (2007, p. 44). 

 

Neste caso, serão utilizados diversos indicadores de gestão ambiental (obtidos de dados 

secundários) e por meio de um cálculo matemático, serão agrupados em um único índice geral, 

de nível 8 de agregação conforme a definição de Maranhão (2007): o IGUA, facilitando o 

entendimento e análise para subsidiar as tomadas de decisões. 

 

3.5. EXPERIÊNCIAS DE INDICADORES DE GESTÃO AMBIENTAL APLICADOS 

AOS RECURSOS HÍDRICOS 

 

Após uma pesquisa bibliográfica sobre as experiências no uso de indicadores de gestão 

ambiental relacionados aos recursos hídricos, diversos exemplos foram observados, com 

destaque para as experiências descritas no Quadro 2. 

 

Quadro 2. Algumas experiências de uso de indicadores de gestão ambiental para recursos 

hídricos. 

Experiência Fonte 
Local de 

aplicação 
Principais características 

Índice de 

Sustentabilidade 

das Nações 

Unidas 

PNUD 

(1998) 
Mundial 

Reúne diversos indicadores em um índice utilizado 

para avaliar a Sustentabilidade de países, 

continentes ou mesmo de bacias hidrográficas 
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Desenvolvimento 

dos Recursos 

Hídricos 

UNESCO 

(2019) 
Mundial 

A ONU publicou o Relatório Mundial das Nações 

Unidas sobre Desenvolvimento dos Recursos 

Hídricos 2019. Nele, foram apresentados a 

disponibilidade e demanda da água; qualidade da 

água, inundações e secas, serviços de 

abastecimento de água e saneamento, crescimento 

populacional e assentamentos, pobreza, saúde e 

nutrição, fatores que causam desigualdade, 

discriminação e vulnerabilidade; apresenta ainda 

um olhar regional sobre algumas regiões. 

Destacam-se cinco indicadores: (1) nível de 

estresse físico; (2) Impacto anual médio dos 

serviços inadequados de água potável e 

saneamento, desastres relacionados à água, 

epidemias, terremotos e conflitos; (3) Cobertura da 

água potável nos âmbitos mundial e regional, 

2015; (4) Cobertura do saneamento nos âmbitos 

mundial e regional, 2015; (5) Recursos adicionais 

necessários para atingir as metas de serviços de 

água, saneamento e higiene, básicos e gerenciados 

de forma segura 

Indicadores de 

gestão ambiental 

das bacias 

hidrográficas 

utilizados na 

Europa 

EEA 

(2018) 

União 

Europeia 

A EEA – Agência Ambiental Europeia adota a sua 

metodologia do FMPEIR (DPSIR em inglês) para 

a emissão de seus relatórios/boletins. No site da 

EEA (2018), há a indicação de 18 indicadores 

utilizados para o monitoramento da qualidade da 

água utilizando a bacia hidrográfica como 

referência. Ao todo são 33 países membros que 

EEA monitora e mais 6 países que colaboram com 

a EEA 

Indicadores de 

gestão de 

recursos hídricos 

Ioris et al. 

(2008) 

Escócia e 

Brasil 

Utiliza 9 indicadores para avaliar a qualidade da 

água de 2 bacias hidrográficas (uma no Brasil e 

outra na Escócia), integrando os aspectos 

ambientais, econômicos e sociais da 

sustentabilidade 

Indicadores de 

gestão ambiental 

de bacias 

hidrográficas 

EPA 

(2018) 

Estados 

Unidos 

A EPA – Agência de Proteção Ambiental dos 

Estados Unidos é a autoridade ao mais alto nível 

em matéria de controle de poluição das águas. No 

site da EPA, há um sistema denominado WATERS 

(Sistema de Avaliação de Bacias Hidrográficas, 

Rastreamento e Resultados Ambientais) que reúne 

informações de qualidade da água anteriormente 

disponíveis apenas em vários bancos de dados 

independentes e desconectados, permitindo a 

geração de diversos mapas dinâmicos das 18 

bacias hidrográficas do país no site da EPA 

Estado do 

Ambiente de 

Portugal 

APA 

(2018) 
Portugal 

A APA - Agência Portuguesa do Ambiente publica 

anualmente um Relatório do Estado do Ambiente 

de Portugal. O relatório possui com 28 indicadores 

de gestão ambiental. Entre eles, no domínio 

“Água”, há a avaliação das disponibilidades 

hídricas superficiais durante o ano hidrológico 

Índice Biológico 

Global 

Lalande et 

al. (2014) 
França 

Relaciona o uso do solo da bacia hidrográfica do 

Rio Ognon na França com a sua qualidade da água, 
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resultando em um índice, utilizando o modelo 

FMPEIR 

Conjuntura dos 

Recursos 

Hídricos no 

Brasil 

ANA 

(2018b) 
Brasil 

O relatório apresenta 6 grandes indicadores das 12 

regiões hidrográficas do Brasil: (1) ciclo da água e 

a sua conjuntura, (2) a quantidade, (3) a qualidade 

da água, (4) disponibilidade hídrica, (5) usos da 

água, (6) a gestão da água e a crise da água  

Indicadores de 

Gestão ambiental 

para 

planejamento e 

gestão de bacias 

hidrográficas 

Maranhão 

(2007) 
Brasil 

Utiliza 8 indicadores divididos em quatro 

dimensões: DUVG - Disponibilidade, Usos, 

Vulnerabilidades e Gestão, para planejamento e 

gestão dos recursos hídricos de 5 bacias 

hidrográficas no Brasil 

Índice de Gestão 

Municipal dos 

Recursos 

Hídricos 

Oliveira et 

al (2017) 

Estado do 

Ceará 

Utiliza 46 indicadores para gerar um índice para 

avaliação da gestão municipal dos recursos 

hídricos do estado do Ceará. Os indicadores são 

distribuídos em 6 dimensões: (1) Órgão gestor; (2) 

Política, fundo e plano municipal de saneamento 

básico; (3) Regulação e fiscalização dos serviços; 

(4) Cobrança pela prestação dos serviços; (5) 

Controle social e conselho municipal de 

saneamento; e (6) Fiscalização da qualidade da 

água e legislação municipal.  

Índice 

Desenvolvimento 

Sustentável 

Bacias 

Hidrográficas 

Guimarães 

(2008) 

Estado do 

Rio de 

Janeiro 

Utiliza 38 indicadores de 4 dimensões (social, 

ambiental, econômico e institucional) agrupado em 

um índice para avaliar a sustentabilidade das 4 

grandes bacias hidrográficas do estado do Rio de 

Janeiro 

Indicadores de 

Gestão 

Ambiental 

Bacias 

Hidrográficas 

Rondônia 

Cavalcante 

e Góes 

(2014) 

Estado de 

Rondônia 

Reúne 37 indicadores em um único índice para 

avaliar a sustentabilidade de 6 bacias hidrográficas, 

considerando aspectos ambientais, econômicos, 

sociais e político institucional 

Indicadores de 

gestão ambiental 

das unidades de 

gerenciamento 

de recursos 

hídricos de São 

Paulo 

SIGRH 

(2016) 

Estado de 

São Paulo 

Utiliza 89 indicadores para avaliar a gestão 

ambiental das 22 unidades de gerenciamento dos 

recursos hídricos do estado de São Paulo, 

utilizando o modelo FMPEIR 

Indicadores de 

gestão ambiental 

de 

gerenciamento 

das bacias 

hidrográficas de 

Minas Gerais 

IGAM 

(2014) 

Estado de 

Minas 

Gerais 

Utiliza 3 grandes indicadores (monitoramento 

meteorológico, monitoramento quali-quantitativo e 

a gestão dos recursos hídricos) para o 

gerenciamento das 5 grandes bacias hidrográficas 

do estado de Minas Gerais 

Indicadores de 

gestão ambiental 

de 

gerenciamento 

das bacias 

IPARDES 

(2007) 

Estado do 

Paraná 

Utiliza 12 indicadores divididos em duas 

dimensões: ambiental e socioeconômica para o 

gerenciamento das 16 bacias hidrográficas do 

estado do Paraná 
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hidrográficas do 

Paraná 

Indicadores para 

planejamento e 

gestão ambiental 

dos recursos 

hídricos 

Lima 

(2014) 

Bacia 

Hidrográfica 

do Rio 

Sinos/RS 

Utiliza 16 indicadores com base no modelo 

FMPEIR para avaliar a gestão ambiental dos 

recursos hídricos da bacia hidrográfica do Rio 

Sinos 

Indicadores de 

gestão ambiental 

de bacia 

hidrográfica 

Neto 

(2013) 

Bacia 

hidrográfica 

do Rio 

Guaribas/CE 

Utiliza 19 indicadores no modelo FMPEIR para 

avaliar a gestão ambiental da bacia hidrográfica do 

Rio Guaribas 

Indicadores 

Gestão 

Ambiental Rio 

Preto 

Silva 

(2012) 

Bacia 

Hidrográfica 

do Rio 

Preto/MG 

Utiliza 26 indicadores para avaliar a gestão 

ambiental da bacia hidrográfica do Rio Preto, 

utilizando o modelo FMPEIR 

Indicador de 

deterioração da 

bacia 

hidrográfica 

Dill 

(2007) 

Bacia 

hidrográfica 

do Rio 

Ibicuí 

Mirim/RS 

Utiliza 21 indicadores que são agrupados em um 

índice para avaliar a deterioração da bacia 

hidrográfica do Rio Ibicuí Mirim 

Fonte: Autor (2019) 

 

Após uma análise destas experiências, verificou-se que 8 exemplos são mais alinhados 

à proposta do IGUA. O primeiro trata-se do Índice de Sustentabilidade utilizado pelas Nações 

Unidas. Um índice de fácil aplicação, com cálculo matemático simples, que agrupa diversos 

indicadores em um único índice, onde os pesos dos indicadores são iguais. 

O segundo exemplo é o Índice Biológico Global, que relaciona a qualidade da água com 

o uso do solo, utilizando o modelo FMPEIR, gerando um índice classificado em três faixas 

(bom, moderado e excelente) e foi desenvolvido por pesquisadores da França. 

O terceiro são Indicadores de gestão de recursos hídricos desenvolvidos por 

pesquisadores da Escócia, para a avaliação da qualidade da água em bacias hidrográficas. 

Foram selecionados 9 indicadores por especialistas e aplicados em dois rios, um no Brasil e 

outro na Escócia. 

O quarto é o Índice de Desenvolvimento Sustentável para Bacias Hidrográficas, que 

analisa 4 dimensões (social, ambiental, econômico e institucional), aplicado a bacias 

hidrográficas no estado do Rio de Janeiro. Ele agrupa indicadores em um índice, cujo resultado 

pode ser classificado em três faixas (ruim, média e boa). 

O quinto exemplo são Indicadores de Planejamento e Gestão Ambiental dos recursos 

hídricos para a bacia hidrográfica do Rio Sinos no estado do Rio Grande do Sul, com base no 

modelo FMPEIR. Neste exemplo, não há a geração de um índice que agrupa os indicadores, 

sendo a análise realizada indicador a indicador. 
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O sexto também é de Indicadores de Gestão Ambiental, neste caso proposto para a bacia 

hidrográfica do Rio Preto no estado de Minas Gerais, com base no modelo FMPEIR. Muito 

semelhante ao exemplo anterior, não há a geração de um índice que agrupa os indicadores. A 

diferença entre eles está somente nos indicadores selecionados. 

O sétimo exemplo apresentado é de Indicadores de Gestão Ambiental das bacias 

hidrográficas de Rondônia, analisados em 4 dimensões e que gera um índice final de avaliação 

da sustentabilidade das bacias avaliadas. 

Por fim, o oitavo exemplo, é utilizado pelo Governo do Estado de São Paulo para 

elaborar o planejamento das ações de suas unidades de gerenciamento de recursos hídricos. Ao 

todo são 89 indicadores utilizados, seguindo o modelo FMPEIR, no entanto, não há a geração 

de um índice que agrupa os indicadores. 

 

3.5.1. Índice de Sustentabilidade das Nações Unidas 

 

O PNUD – Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD, 1998) 

calcula o IS - Índice de Sustentabilidade conforme a Equação 1, cujo resultado varia de 0 a 1 e 

classifica-se em cinco faixas, conforme o Quadro 3. 

       

𝐼𝑆 = (
1

𝐾
) 𝑥 ∑ 𝐼𝑤𝑘

𝑤=1      

Onde: 

IS = Índice de Sustentabilidade; 

Iw = valor do w-ésimo indicador; w= 1,...,k. 

 

Equação 1. Cálculo do Índice de Sustentabilidade. 
Fonte: PNUD (1998) 

 

 

Quadro 3. Classificação do Índice de Sustentabilidade. 

Classificação Cor utilizada Critério 

Excelente verde 0,800 ≤ IS ≤ 1,000 

Boa azul 0,650 ≤ IS ≤ 0,799 

Média amarela 0,500 ≤ IS ≤ 0,649 

Ruim rosa 0,300 ≤ IS ≤ 0,499 

Crítica vermelho 0,000 ≤ IS ≤ 0,299 
Fonte: Rabelo e Lima (2007, p. 70) 
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A forma de cálculo do IS permite agregar diversos indicadores em um único índice de 

forma a resumir a informação de forma simples e objetiva, facilitando o entendimento, objetivo 

do IGUA. 

Como exemplo de aplicação do IS, Rabelo e Lima (2007) fizeram o seu cálculo numa 

comunidade de pescadores localizada no distrito de Flecheiras, que faz parte do município de 

Trairi, município do Ceará. Foram utilizados 18 indicadores, divididos em 4 escopos:  

• Social: educação, habitação, saúde e lazer; 

• Ambiental: qualidade da água doce, biodiversidade, banco de algas, pescado, 

dunas, legislação e saneamento básico; 

• Econômico: energia, trabalho e renda, consumo, atividades complementares à 

renda; 

• Institucional: participação, tecnologia e gênero. 

O resultado obtido foi um Índice de Sustentabilidade = 0,440, classificado como ruim. 

Por fim, os autores concluíram o uso do índice procurou agregar as variáveis dos temas: social, 

ambiental, econômico e institucional de forma a permitir que os gestores visualizassem o grau 

de sustentabilidade do local estudado mais próximo do real possível, permitindo um contínuo 

monitoramento futuro. 

 

3.5.2. Índice Biológico Global 

Lalande et al (2014) desenvolveram um estudo para relacionar a qualidade da água de 

uma bacia hidrográfica com o uso do solo, utilizando o modelo FMPEIR. Foram comparados 

dados históricos da bacia hidrográfica do Rio Ognon, localizado no nordeste da França, afluente 

do Rio Saône. A área da bacia do Rio Ognon tem de 2.300 km2 e 1.200 Km de extensão. Foram 

utilizados dados de 4 estações de monitoramento da qualidade da água, localizadas ao longo da 

sua extensão e confrontados com os dados de uso e ocupação do solo, nos anos de 2008 e 2010.  

O indicador utilizado foi o IBGN – Índice Biológico Global, normatizado pela 

Associação Francesa de Normalização, para controlar a poluição orgânica, classificado em três 

faixas: excelente, bom e moderado. O resultado obtido está demonstrado na Figura 11 e os 

autores concluíram que o uso e ocupação do solo influenciam diretamente na qualidade da água. 
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Figura 11. Estudo do IBGN na bacia do Rio Ognon – 2008 e 2010. 
Fonte: Lalande et al (2014, p. 213). 

 

Essa experiência demonstrou o uso de um índice (IBGN), utilizando um modelo 

conceitual (FMPEIR), que relaciona a qualidade da água com o uso do solo 

 

3.5.3. Indicadores de gestão de recursos hídricos 

 

Ioris et al. (2008) elaboraram uma estrutura de indicadores de gestão de recursos 

hídricos integrando os aspectos ambientais, econômicos e sociais da sustentabilidade. Foram 

propostos nove indicadores aplicados às bacias hidrográficas do Rio Dee e do Rio Sinos, na 

Escócia e no Brasil respectivamente, após um processo de seleção de indicadores que envolveu 

especialistas em ambos os países.  

Incialmente foram levantados 50 indicadores na literatura e após a seleção dos 

especialistas, os 9 indicadores definidos para o estudo foram (IORIS et al., 2008): 

• Qualidade da água; 

• Quantidade de água; 

• Estabilidade do sistema; 
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• Eficiência do uso da água; 

• Usuários da água; 

• Organização institucional; 

• Atendimento de abastecimento público de água; 

• Bem-estar relacionado à água; 

• Instrumentos de planejamento e gestão. 

Os autores concluíram que o uso de indicadores, quando devidamente desenvolvido, 

pode ser uma ferramenta útil para informar os gestores de recursos hídricos sobre a sua gestão, 

permitindo avaliar a sua condição atual e as tendências futuras. No entanto, há importantes 

desafios relacionados à desenvolvimento e validação de indicadores. No estudo apresentado, os 

indicadores combinaram aspectos econômicos e sociais, permitindo uma avaliação mais 

holística da gestão da água. Considerando que o foco do estudo era contribuir para melhorar a 

sustentabilidade, os indicadores precisam ser capazes de lidar com necessidades institucionais 

específicas, disponibilidade de dados e abordagens de gestão de uma maneira que considera o 

valor do conhecimento local e experiência de diferentes grupos de partes interessadas. Ioris et 

al. (2008) recomendaram que mais pesquisas eram necessárias para entender melhor como 

diferentes abordagens afetam a seleção de indicadores, que pode enormemente beneficiar um 

melhor diálogo entre os recursos naturais, os cientistas sociais, os usuários de água, os 

reguladores ambientais e o público em geral. 

Nesta experiência foi utilizada a técnica de seleção de indicadores por meio de uma 

pesquisa com especialistas. Apresentou-se 50 indicadores aos especialistas que votaram em 9 

mais relevantes que foram utilizados na avaliação da gestão dos recursos hídricos. 

 

3.5.4. Índice de Desenvolvimento Sustentável para Bacias Hidrográficas 

 

Guimarães (2008) propôs a elaboração de um Índice de Desenvolvimento Sustentável 

para Bacias Hidrográficas (IDSBH), com base em quatro dimensões: social (8 indicadores), 

ambiental (18 indicadores), econômico (8 indicadores) e institucional (4 indicadores). Na 

proposta, calcula-se o IDSBH para cada dimensão e o IDSBH é a média aritmética destes 4 

índices, variando de 0 a 1, sendo 0 a pior situação e 1 a melhor situação. A nomenclatura gráfica 

adotada foi em três faixas: (1) ruim (cor vermelha) – IDSBH < 0,5; (2) média (cor amarela) – 

0,5 < IDSBH < 0,7; (3) boa (cor verde) – IDSBH > 0,7. 
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A autora fez aplicação do modelo como estudo de caso nas 4 principais bacias 

hidrográficas do estado do Rio de Janeiro: Paraíba do Sul; Baía de Guanabara; São João, Una 

e Búzios; e Baía de Sepetiba, cujos resultados foram apresentados na Figura 12. 

 

 

Figura 12. IDSBH calculado para as principais bacias hidrográficas do estado do Rio de 

Janeiro. 
Fonte: Guimarães (2008, p. 159). 

 
 

Nesta experiência, mais uma vez, demonstra-se que agregar vários indicadores em um 

único índice, neste caso o IDSBH, facilita o entendimento e dá subsídios aos tomadores de 

decisões.  

 

3.5.5. Indicadores para Planejamento e Gestão Ambiental dos Recursos Hídricos 

 

Lima (2014) propôs 16 indicadores de gestão ambiental aplicado aos recursos hídricos, 

utilizando o modelo Força Motriz – Pressão – Estado – Impacto e Resposta (FMPEIR), sendo 

eles: 

• Força motriz: (FM1) densidade demográfica e (FM2) taxa geométrica de 

crescimento anual; 
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• Pressão: (P1) demanda outorgada superficial e subterrânea, (P2) índice de 

poluição orgânica e (P3) índice padrão de precipitação; 

• Estado: (E1) índice de Falkenmark, (E2) estresse hídrico técnico, (E3) oxigênio 

dissolvido, (E4) ocorrência de inundações e (E5) ocorrência de estiagens; 

• Impacto: (I1) conflito pelo uso da água, (I2) impacto na fauna aquática e (I3) 

impacto econômico; 

• Resposta: (R1) organização institucional e (R2) instrumentos de planejamento e 

gestão. 

Os indicadores foram aplicados na Bacia Hidrográfica do Rio dos Sinos que se situa a 

nordeste do Estado do Rio Grande do Sul e possui uma área de 3.675 Km² que abrange 

municípios como Três Coroas, Portão, Igrejinha, Estância Velha, Parobé, Taquara, Campo 

Bom, Sapiranga, Esteio, Sapucaia do Sul, Canoas, São Leopoldo e Novo Hamburgo. Juntos 

somam 90% da população total da bacia, estimada em 1.325.830 habitantes. O Rio dos Sinos 

nasce na cidade de Caraá e sua foz é no Delta do Jacuí; seus maiores afluentes são o Rio 

Paranhana, o Rio Rolante e o Rio da Ilha. Os usos da água na bacia estão destinados, 

principalmente, ao abastecimento público, uso industrial e irrigação de lavouras de arroz. As 

áreas mais conservadas encontram-se a montante da bacia, mas o maior problema encontrado é 

o despejo de efluentes domésticos sem tratamento nos cursos de água no seu trecho médio-

baixo (LIMA, 2014). 

A autora utilizou uma metodologia por meio de um gráfico de radar com os 16 

indicadores selecionados, para avaliar a vulnerabilidade da bacia hidrográfica em relação à 

gestão dos recursos hídricos, conforme a Figura 13. 

 

Figura 13. Resultado da avaliação dos indicadores da bacia hidrográfica do Rio Sinos. 
Fonte: Lima (2014, p. 91). 
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Os resultados obtidos demonstraram que os indicadores elegidos, dentro da estrutura 

conceitual FMPEIR, conseguiram estruturar os indicadores de uma maneira sistêmica, 

buscando evidenciar a causa dos problemas relacionados aos recursos hídricos na Bacia 

Hidrográfica do Rio dos Sinos destacando o impacto das alterações do ambiente. 

Neste exemplo, a avaliação da bacia foi realizada com base em 16 indicadores utilizando 

um modelo conceitual, neste caso o FMPEIR.  

 

3.5.6. Indicadores de gestão ambiental da bacia hidrográfica do Rio Preto 

 

Silva (2012) fez uma proposta de indicadores ambientais e a gestão de bacias 

hidrográficas de economia agrícola: diagnóstico e reflexões sobre o caso da bacia do rio Preto, 

noroeste de Minas Gerais. O modelo utilizado foi o FMPEIR, com 26 indicadores: 

• Força motriz: área agrícola, produção agrícola, consumo de fertilizantes e 

defensivos, uso das águas e eficiência do manejo técnico das águas; 

• Pressão: consumo de água, produtividade, desmatamento, destinação e 

armazenamento de recipientes de insumos químicos e saneamento; 

• Estado: volumes de água para outorga, balanço hídrico, qualidade física do solo, 

qualidade da água e biodiversidade; 

• Impacto: erosão acelerada, perda da cobertura vegetal, espécies animais 

comprometidas, mananciais poluídos e assoreamento; 

• Resposta: unidades de conservação, grau de formação dos usuários da água, 

adoção de medidas agro-ambientais, participação de usuários em órgãos 

colegiados, conflitos pelo uso da água e suporte técnico aos usuários da água. 

O autor concluiu que o uso do modelo conceitual, neste caso FMPEIR, possibilitou a 

avaliação sistemática envolvendo diversas informações, gerando subsídios mais fundamentados 

para a tomada de decisão dos gestores.  

 

3.5.7. Indicadores de gestão ambiental das bacias hidrográficas em Rondônia 

 

Cavalcante e Góes (2014) publicaram uma proposta de ferramenta analítica para os 

estudos de gestão ambiental das bacias hidrográficas de Rondônia utilizando um modelo de 

análise fatorial, considerando 37 indicadores no total, divididos em: ambientais (4 indicadores), 
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econômicos (7 indicadores), sociais (17 indicadores) e político institucional (9 indicadores). As 

bacias hidrográficas analisadas foram seis: Rio Guaporé, Rio Mamoré, Rio Madeira, Rio 

Jamari, Rio Machado e Rio Roosevelt.  

Os resultados para o Índice de Gestão Ambiental por bacia foram: a bacia do Rio 

Mamoré apresentou melhor desempenho, alcançando o nível máximo (indicador igual 1,00 com 

desempenho ótimo), pois, é nela que se concentram os maiores percentuais e áreas de 

preservação ambiental de Rondônia. Ao contrário do que foi observado na bacia do Rio 

Roosevelt, que zerou o indicador (desempenho péssimo). A bacia do Rio Madeira (indicador 

igual a 0,288) e do Rio Guaporé (0,206) tiveram desempenho ruim e do Rio Jamari (0,071) e 

do Rio Machado (0,092) tiveram desempenho péssimo. A escala de análise variou de 0 a 1,0, 

sendo o desempenho péssimo (0 a 0,200), ruim (0,201 a 0,400), regular (0,401 a 0,600), bom 

(0,601 a 0,800) e ótimo (0,801 a 1,00). 

Nesta experiência, os autores também agregaram em único índice diversos indicadores, 

facilitando a divulgação e entendimento, porém, neste caso foi avaliado a gestão ambiental da 

bacia hidrográfica como um todo.  

 

3.5.8. Indicadores de gestão ambiental das unidades de gerenciamento dos recursos 

hídricos em São Paulo 

 

De acordo com a Lei Estadual nº 7.663/1991, que institui a Política e o Sistema 

Integrado de Gerenciamento de Recursos Hídricos do estado de São Paulo, o relatório anual 

sobre a "Situação dos Recursos Hídricos da Bacia Hidrográfica" é o instrumento de avaliação 

da eficácia do Plano de Recursos Hídricos da Bacia Hidrográfica (SIGRH, 2016). 

No estado de São Paulo, há 22 bacias hidrográficas, denominadas de UGRHI – Unidades 

de Gerenciamento de Recursos Hídricos, correspondentes a 21 Comitês de Bacia Hidrográfica 

(as UGRHI 20 e 21 pertencem ao mesmo Comitê de Bacia e as demais possuem o seu Comitê 

correspondente). 

Anualmente os Comitês de Bacia emitem os Relatórios de Situação do sua respectiva 

UGRHI e a Secretaria de Saneamento e Recursos Hídricos faz a compilação destes relatórios 

emitindo um Relatório de Situação Estadual, todos disponíveis no site do SIGRH – Sistema de 

Gerenciamento de Recursos Hídricos do Estado de São Paulo. Os dados geram o Banco de 

Indicadores para Gestão dos Recursos Hídricos, que consiste em planilhas eletrônicas do 

software MS Office Excel, agrupadas por ano de referência, as quais apresentam os dados dos 
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indicadores para cada uma das UGRHIs e totalizados para o Estado de São Paulo. São utilizados 

dados secundários de fontes oficiais para o cálculo destes indicadores. 

Estes relatórios utilizam o modelo FMPEIR (SIGRH, 2016): Forças-Motrizes 

(atividades antrópicas, como o crescimento populacional e econômico, a urbanização e a 

intensificação das atividades agropecuárias) produzem Pressões no meio ambiente (como a 

emissão de poluentes e a geração de resíduos), as quais podem afetar seu Estado, o que, por sua 

vez, poderá acarretar Impactos na saúde humana e nos ecossistemas, levando a sociedade 

(Poder Público, população em geral, organizações, etc.) a emitir Respostas, na forma de 

medidas que visam reduzir as pressões diretas ou os efeitos indiretos no Estado do ambiente. 

Os indicadores são classificados em 3 tipos: 

• Básicos: se aplicam à análise da situação dos recursos hídricos em todas as 

UGRHI´s; 

• Específicos: se aplicam à análise da situação dos recursos hídricos com maior 

relevância para determinadas UGRHI´s, em função de suas características 

específicas; 

• Em espera: não integram a metodologia utilizada por não haver fonte de 

informação oficial ou que não se enquadra no modelo FMPEIR. 

Assim, são utilizados 16 indicadores de força-motriz, 19 indicadores de pressão, 23 

indicadores de estado, 6 indicadores de impactos e 25 indicadores de resposta, totalizando 89 

indicadores (básicos e específicos, excluindo os em espera) para a avaliação dos recursos 

hídricos em São Paulo. 

Nesta experiência, utiliza-se um modelo conceitual (neste caso, o FMPEIR) para a 

estruturação dos indicadores. Há uma sistematização de diversos indicadores utilizando dados 

secundários para a avaliação dos recursos hídricos das bacias hidrográficas.  

 

3.6. QUALIDADE DA ÁGUA BRUTA PARA ABASTECIMENTO PÚBLICO 

 

Há uma relação entre a qualidade da água captada utilizada para o abastecimento público 

de uma população e os custos para o seu tratamento para entrega-la em condições de 

potabilidade. 

De acordo com a Resolução CONAMA 357 (BRASIL, 2005), alterada pela Resolução 

410/2009 e pela Resolução 430/2011, as águas doces foram classificadas em Classe Especial, 

Classe 1, Classe 2, Classe 3 e Classe 4, estabelecendo os valores máximos dos parâmetros de 
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qualidade para cada classe. Com relação ao abastecimento público de água, a classe especial 

são águas destinadas ao abastecimento para consumo humano com simples desinfecção. Já a 

Classe 1, as águas podem ser destinadas ao abastecimento para consumo humano após 

tratamento simplificado, a Classe 2 após tratamento convencional, a Classe 3 após tratamento 

avançado e a Classe 4 não é indicada para abastecimento público, mesmo após qualquer tipo de 

tratamento. Os parâmetros que caracterizam as condições e padrões de cada uma Classes: 1, 2, 

3 e 4 estão estabelecidas nos artigos 14, 15, 16 e 17 respectivamente da referida Resolução. 

A NBR 12.216 (ABNT, 1992), também fez uma classificação das águas brutas, 

associada a um tipo recomendado de tecnologia para o tratamento, com definição de parâmetros 

de DBO5 (Demanda Biológica de Oxigênio a 5 dias), coliformes totais, pH, Cloretos e 

Fluoretos. Os tipos de águas são quatro: (1) Tipo A: águas superficiais ou subterrâneas 

provenientes de bacias hidrográficas sanitariamente protegidas cujo tratamento requerido para 

o abastecimento público seria apenas a desinfecção e correção de pH; (2) Tipo B: águas 

superficiais ou subterrâneas provenientes de bacias hidrográficas não protegidas cujo 

tratamento requerido para o abastecimento público não exija a coagulação química; (3) Tipo C: 

águas superficiais provenientes de bacias hidrográficas não protegidas cujo tratamento para o 

abastecimento público exija a coagulação química; (4) Tipo D: águas superficiais de bacias 

hidrográficas não protegidas sujeitas à poluição, que requerem tratamentos especiais para o 

abastecimento público. 

Como descrito, tanto na Resolução CONAMA 357 (BRASIL, 2005) quanto na NBR 

12.216 (ABNT, 1992), a qualidade da água bruta é quem determina o tipo de tratamento para o 

abastecimento público de água. No entanto, deve-se pensar também de forma inversa, na 

tentativa de melhorar a qualidade da água bruta para a utilização de uma tecnologia mais 

acessível, de baixo custo e fácil operação. Como exemplo, nos Estados Unidos foi estabelecido 

o Programa de Proteção de Nascentes em 1986 através de modificações na lei que assegura a 

qualidade da água para fins potáveis. O programa é um processo proativo do cidadão concebido 

para proteger os mananciais (nascentes de águas subterrâneas não tratadas e utilizadas para 

abastecimento público de água). Os métodos de proteção incluem o controle do uso da terra 

através de zoneamento, restrições sobre armazenamento de materiais perigosos, 

regulamentações associadas ao escoamento das águas superficiais e outros critérios. O 

programa é baseado em cinco etapas: (1) organização; (2) delimitação; (3) inventário das fontes 

de contaminação; (4) gerenciamento das fontes de contaminação; (5) planos de contingência 

(CECH, 2013). 
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Logo, quanto melhor a qualidade da água captada, menor a tecnologia a ser utilizada 

para o seu tratamento e distribuição à população e consequentemente, menores os investimentos 

a serem aplicados, demonstrando a relação direta da qualidade da água captada com os custos 

para o tratamento da mesma. 

De acordo com um orçamento para a construção e implantação de uma ETA – Estação 

de Tratamento de Água com vazão de 30 L/s de um sistema convencional no município de 

Viana/ES, o custo estimado foi de R$ 3.948.979,33 em 2011. O que resulta num custo de R$ 

131.632,64 por L/s para o sistema convencional (CESAN, 2011). 

Di Bernardo e Paz (2008) apresentaram uma estimativa de custos para implantação de 

diversos sistemas de tratamento de água, sendo que a variação de um sistema de tratamento 

convencional para um não convencional, pode variar de 20% a 100% a mais no custo, pois, 

depende de qual sistema não convencional e também da vazão (ganho de escala – quanto maior 

a vazão, menor o custo por m3). Desta forma, utilizando o custo observado do sistema 

convencional de R$ 131.632,64 por L/s (CESAN, 2011), o custo de implantação de um sistema 

não convencional poderia variar de R$ 157.959,17 por L/s até R$ 263.265,29 por L/s, com uma 

média de R$ 197.448,96 por L/s. 

No caso desta pesquisa, Porto Velho (local de estudo) possui um histórico de 

precariedade na oferta dos serviços de saneamento à população, necessitando ampliar a oferta 

do sistema de abastecimento de água, incluindo estações de tratamento de água. Obviamente 

que, se houver uma boa gestão ambiental da bacia do Rio Madeira (local da principal captação 

de água para o abastecimento da cidade), consequentemente a qualidade da sua água será 

melhor e exigirá uma menor tecnologia para o tratamento desta água captada, como 

demonstrado na Resolução CONAMA 357 (BRASIL, 2005) e na NBR 12.216 (ABNT, 1992), 

resultando em menores investimentos na estação de tratamento de água. Assim, com a previsão 

de menor investimento no tratamento de água, haverá disponibilidade de maiores recursos para 

o investimento no sistema de distribuição de água, atendendo uma parcela maior da população 

com o mesmo montante. 

3.7. PROJEÇÕES DE CENÁRIOS EM BACIAS HIDROGRÁFICAS 

 

A simulação de cenários pode ser uma importante ferramenta de auxílio nas atividades 

de gestão ambiental e as tomadas de decisões. A modelagem de cenários alternativos engloba 

o diagnóstico adequado dos sistemas ambientais em sua estruturação, processos e dinâmica. A 

modelagem consiste em estabelecer mudanças nos inputs e verificar se o desenrolar dos 

processos levam à superação ou não dos limiares condizentes com a estabilidade. Nesses 
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procedimentos, os cenários surgem como sendo respostas expressas pelas estruturas 

representativas dos novos estados do sistema. O julgamento para a escolha dos cenários futuros 

mais desejáveis reside em ampla base de perspectivas e metas sociais, econômicas e políticas 

(CHRISTOFOLETTI, 1999). 

Especificamente para bacias hidrográficas, Schiavetti e Camargo (2008) relatam a 

importância de se elaborar cenários, com e sem a implementação das medidas de manejo 

ambiental, denominados de modelos de mudanças (variações), de forma a responder ao 

questionamento: como a bacia hidrográfica pode ser alterada? Que tipo de ações, onde e como? 

Um exemplo de projeção de cenários para bacias hidrográficas foi o estudo de 

Demanboro et al (2013) sobre cenários ambientais na bacia do Rio Atibaia, localizado no 

Estado de São Paulo.  

Eles estabeleceram três cenários com as seguintes características: o primeiro, o cenário 

tendencial caracteriza-se como uma continuidade dos padrões observados no diagnóstico 

ambiental, em que não são contempladas medidas significativas voltadas à melhoria da 

qualidade ambiental e de vida. Ocorre num contexto de crescente degradação dos recursos 

naturais e crescimento populacional desordenado. 

O segundo cenário, o de manejo, foi caracterizado pela preservação dos recursos 

hídricos e foco na produção de água, por meio do manejo adequado da bacia hidrográfica, da 

conservação das nascentes e dos corpos d’água como um todo. Para sua elaboração foram 

mantidas tendências do cenário anterior a alguns indicadores, enquanto outros foram 

reavaliados. 

E o terceiro cenário foi o de conservação, cujas prioridades consideradas foram a 

recuperação e a conservação dos recursos hídricos e naturais. É uma alternativa ao manejo, 

pois, além de contemplar a recuperação das APPs (Áreas de Preservação Permanente), são 

viabilizadas as UCs (Unidades de Conservação) como áreas de conservação ambiental, 

diretamente relacionadas a melhorias nas qualidades ambientais e de vida. Assim, considera-se 

nulo o desmatamento da cobertura vegetal remanescente, seja sem proteção ou protegida em 

UCs ou APPs. 

Os autores utilizaram a técnica de projeção de cenários, para realizar o prognóstico 

ambiental da bacia hidrográfica. Com base nos dados disponíveis, utilizaram 7 indicadores: 

fragilidade ambiental; população; consumo de água urbano, rural e industrial; índice de coleta 

e tratamento de esgotos; e vegetação. Os prognósticos (cenários futuros) foram realizados com 
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base nas premissas estabelecidas para cada cenário (tendencial, manejo e conservação), 

considerando os parâmetros estabelecidos no Quadro 4. 

 

Quadro 4. Parâmetros adotados nos cenários. 

 

Fonte: Demanboro et al. (2013, p. 33). 

 

A conclusão dos autores foi de que a metodologia utilizada se presta a uma análise 

ambiental ampla, que vai além dos inventários retratados nos atuais relatórios e planos de bacias 

hidrográficas. Por outro lado, trata-se de uma ferramenta cuja aplicação pode não estar isenta 

de distorções e subjetividade por parte daqueles que a aplicam. 
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4. PROCEDIMENTOS E MÉTODO APLICADO A PESQUISA 
 
 

4.1.  MÉTODO UTILIZADO 
 

O método utilizado nesta pesquisa foi o proposto por Libault (1971), que preconiza uma 

ordem lógica de encaminhamento e desenvolvimento das etapas de trabalho permitindo 

dinâmica e fluidez, melhorando a qualidade da utilização dos dados disponíveis, organizada em 

quatros níveis: (1) compilatório, (2) correlativo, (3) semântico e (4) normativo. O nível 

compilatório agrega a etapa de coleta dos dados para compilação. O segundo nível compreende 

as atividades de correlação dos dados levantados com as análises, interpretação e ao 

agrupamento das informações coletadas. O nível semântico abrange as etapas de reorganização 

dos dados obtidos no levantamento das informações, proporcionando correções necessárias 

como exclusão e/ou inserção de dados resultando no conjunto de informações a serem utilizadas 

na pesquisa. Por fim, chega-se ao nível normativo, no qual se formula um modelo resultante da 

seleção e correlação das variáveis estudadas utilizando o sistema de critérios seletivos aplicados 

ao tratamento, como: mapas, gráficos, modelos matemáticos, entre outros. 

Este método foi elaborado com o objetivo de resolver os problemas de articulação lógica 

entre as operações de análise e tratamento de dados estatísticos na geografia. Mas também, 

como citado pelo próprio autor, a metodologia tem validade tanto para “os tratamentos 

exaustivos do computador, como para os raciocínios simples e elementares” (LIBAULT, 1971, 

p. 2). O método foi ratificado por Ross (1996), acrescentando que, o método era genérico e 

aplicável a diferentes segmentos de pesquisa. Leff (2001) afirmou que a interdisciplinaridade 

surgiu como uma necessidade prática de articulação dos conhecimentos e que, 

transdisciplinaridade é a aplicação de metodologias de uma ciência em outro campo cientifico. 

Dessa forma, o método se mostrou perfeitamente aplicável à elaboração desta pesquisa, devido 

a sua interdisciplinaridade e a transdisciplinaridade da gestão ambiental com a geografia. 

Inicialmente, no nível compilatório, fez-se um levantamento do referencial bibliográfico 

sobre o tema da pesquisa (capítulo 3). Nele, foram identificados os modelos de indicadores mais 

utilizados (conforme apresentado no item 3.3). Identificou-se também os diversos indicadores 

de gestão ambiental aplicados aos recursos hídricos e as suas experiências de aplicações 

(conforme apresentado no item 3.5). O próximo passo foi a coleta de dados secundários 

(conforme descrito na técnica de coleta de dados) para o cálculo dos indicadores. 
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No nível correlativo, após a obtenção dos dados, realizou-se a definição do modelo a ser 

utilizado (item 5.1), a pré-seleção dos indicadores de gestão ambiental mais utilizados 

relacionados com a qualidade da água, utilizando o critério SMART (conforme descrito no item 

4.2.2). 

Na sequência, no nível semântico, foi realizada uma pesquisa junto a diversos 

especialistas da área (conforme técnica descrita no item 4.2.3) com o objetivo de selecionar os 

indicadores para compor o IGUA. 

E no nível normativo, foi realizada a elaboração da equação matemática dos indicadores 

selecionados para compor o IGUA (item 5.4) e a sua padronização utilizando a função 

exponencial (conforme a técnica descrita no item 4.2.4), a equação matemática do IGUA e o 

seu critério de classificação (item 5.5). 

Na sequência, o IGUA foi aplicado no estudo de caso, determinando o diagnóstico da 

qualidade da água captada utilizada para o abastecimento da cidade de Porto Velho/RO, com 

base nos dados secundários levantados inicialmente. Por fim, foram projetados três cenários 

para a qualidade da água do manancial hídrico da área estudada, calculando-se o IGUA 

correspondente de cada cenário, utilizando como referência a técnica de projeção de cenários. 

A Figura 14 demonstra graficamente o método de Libault (1971) aplicado a essa 

pesquisa. 

 

Figura 14. Sequência do método utilizado nesta pesquisa. 
Fonte: Autor (2019). 
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4.2.  TÉCNICAS UTILIZADAS 
 

As técnicas utilizadas nesta pesquisa foram: Coleta de dados, Pré-seleção e a Seleção 

dos indicadores, Padronização dos indicadores e as Técnicas de Cenários. 

4.2.1.  Coleta de dados 
 

A coleta de dados, neste caso secundários, foi realizada mediante pesquisa bibliográfica 

em relatórios, diagnósticos, planos e demais documentos disponíveis de órgãos oficiais, como 

por exemplo: ANA – Agência Nacional de Águas, Governo de Rondônia, IBGE – Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatística, entre outros. Alguns dados foram obtidos também de 

artigos publicados. Os dados coletados foram os mais recentes disponíveis nos bancos de dados 

consultados ou nas publicações mais recentes. Todos os dados obtidos e utilizados para o 

cálculo dos indicadores do IGUA, foram citadas suas fontes. 

 

4.2.2. Pré-Seleção dos indicadores 
 

A pré-seleção dos indicadores foi realizada mediante uma pesquisa na literatura dos 

indicadores utilizados para a avaliação da qualidade da água. Logo após foi aplicado o critério 

SMART para fazer a pré-seleção dos indicadores disponibilizados para a etapa seguinte de 

seleção. 

O critério SMART (Specific, Measurable, Achievable, Relevant e Time-bound) é 

caracterizado pelas seguintes diretrizes dos indicadores (LARLOW e HORNYAK, 2012; 

BERTULE et al., 2017): 

• Específico: define exatamente o que está sendo buscado. O indicador é definido 

de maneira precisa e inequívoca, independentemente de quem o esteja usando; 

• Mensurável: há um número para acompanhar a conclusão; 

• Realizável: a meta pode ser atingida. O indicador pode ser monitorado e os 

resultados validados de forma independente. O indicador deve fornecer 

informações que permitem monitorar o progresso ao longo do tempo; 

• Relevante: o indicador é relevante para o assunto que se propõe avaliar. O 

indicador deve representar as principais medidas para o problema ou meta em 

questão e apresenta as melhores possível informação no cenário dado; 

• Oportuno - pode ser concluída em quantidade razoável de tempo. 
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4.2.3. Seleção dos indicadores 
 

Para a seleção dos indicadores, foi realizada uma pesquisa a diversos especialistas que 

trabalham com esta temática, baseada na metodologia Delphi. Ela consiste, em termos práticos, 

na recolha de opiniões de especialistas, de forma anônima, mediante questionário, e por rondas, 

permitindo a análise e exploração dos resultados da informação recebida, de modo a poderem 

ser reenviados e modificados, no sentido de se alcançarem consensos (FERNANDES, 2014).  

Foi considerado especialista todos profissionais que participam de instituições que 

trabalham com a temática de qualidade da água, como: professores de instituições de nível 

superior; pesquisadores com artigos publicados; servidores públicos municipais, estaduais e 

federais; servidores de companhias de água e esgoto municipais ou estaduais ou privadas; 

conselheiros de comitês de bacias hidrográficas, de meio ambiente; membros de comitês de 

bacias hidrográficas; membros de organizações não governamentais. 

Nessa pesquisa foi realizada apenas uma consulta aos especialistas. A consulta ocorreu 

no período de 17/10/2018 a 30/10/2018, com o envio de um e-mail explicativo (ver Apêndice 

2) convidando o especialista a responder e selecionar, na sua opinião, dentre as opções de 

indicadores, quais os mais relevantes para a qualidade da água, podendo inclusive ter sido mais 

de um indicador. Os indicadores foram divididos em eixos, conforme o modelo adotado 

FMPEIR – Força Motriz, Pressão, Estado, Impacto e Resposta. 

Importante destacar que, foram considerados como os mais relevantes, os indicadores 

mais votados (acima de 50%), ou seja, que houve um consenso da maioria que tal indicador 

possui relação direta com a qualidade da água. 

 

4.2.4. Padronização dos indicadores 
 

Chama-se função exponencial qualquer função f: R→R (número real em real) dada por 

uma lei da forma f(x)=ax, em que “a” (base) é um número real dado: a>0 e a≠1 (MACHISI, 

2017). Como exemplo de aplicação, uma base positiva entre 0 e 1 (0<a<1), gera uma equação 

exponencial decrescente, cujos resultados [f(x)] variam entre 1 e 0. Uma função exponencial 

pode ser obtida partindo-se de um dado considerado como referência (VR - valor de referência), 

cujo resultado da função utilizada nesse trabalho, seja igual a: f(x) = 0,5. Assim, encontra-se o 

valor da base (a) e utiliza-se a função para a padronização do respectivo indicador, conforme 

ilustrado na Figura 15. 
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Figura 15. Função exponencial decrescente. 
Fonte: Autor (2019). 

 

4.2.5. Projeção de cenários 

A visão prospectiva nasce como contraponto à visão tradicional do planejamento. Trata-

se de planejar, porém, lidando com essa realidade turbulenta e em constante mutação. Assim, o 

futuro não é uma continuação do passado. Trabalha-se com a ideia de “futuros múltiplos e 

incertos”, sendo a projeção do passado uma das possibilidades. O futuro, portanto, é 

determinado por uma interação entre tendências históricas e eventos hipotéticos, como 

demonstra a Figura 16 (CARDOSO et al, 2005). 

 

 

Figura 16. Alternativas de construção do futuro. 

Fonte: CARDOSO et al (2005, p. 64). 
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Grisi e Brito (2003), afirmaram que “a técnica de cenários é uma ferramenta para 

ordenar as percepções de uma pessoa sobre ambientes futuros alternativos nos quais as 

consequências de sua decisão vão acontecer”, ou ainda nas palavras destes autores, um “salto 

imaginativo no futuro”. 

Especificamente para os recursos hídricos, o cenário é um retrato da situação atual da 

bacia com seus problemas e uma projeção da situação futura, observando os impactos que estes 

problemas trarão à bacia se medidas corretivas e preventivas forem tomadas ou não. Devem ser 

relacionados aos problemas: seus respectivos efeitos na bacia, a tendência desta situação atual 

sem interferência de controle e as possíveis ações que possam ser implementadas visando a 

conservação dos mananciais, gerando diferentes cenários futuros (ANDREOLI, 2003). 

O processo de construção de cenários deve contemplar 4 etapas (GRISI e BRITO, 2003): 

• Isolar a decisão que se quer tomar: um cenário não seria uma ferramenta 

capaz de sanar todos os problemas de uma única vez, havendo a 

necessidade de construí-lo com a finalidade específica de resolver uma 

questão ou decisão a ser tomada; 

• Isolar fatores-chave que afetam essa decisão, considerando-se que tais 

fatores-chave podem ser considerados como constantes, evolutivos ou 

erráticos. Há diversos fatores-chave que conduzirão a situação atual até o 

momento futuro que se avalia. Alguns desses fatores não irão mudar dentro 

desse período de tempo, sendo considerados aqui como constantes. 

Exemplos típicos são o clima, a geografia em geral, mas podem ser 

elencados aqui outros itens que, dentro do período de tempo estudado, não 

irão se transformar. Os fatores evolutivos são aqueles que tendem a mudar, 

mas de modo razoavelmente previsível, como o crescimento da população, 

os índices de preços (para períodos curtos de tempo) entre outros. Já os 

fatores erráticos são aqueles cuja performance ao longo do período 

avaliado é totalmente imprevisível, requerendo a construção de cenários 

alternativos que contemplem suas múltiplas possibilidades; 

• Construção dos Cenários: é o momento da elaboração do “conjunto de 

futuros” sobre o qual a organização irá debruçar-se, articulando um 

profundo conhecimento do presente com as prospecções em torno dos 

fatores constantes, evolutivos e erráticos; 
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• Aprendizado organizacional sobre as estratégias viáveis para cada um 

desses cenários: objetivo principal da técnica, o aprendizado 

organizacional acontece já durante a elaboração dos cenários, quando os 

diversos colaboradores se envolvem em um processo sistemático de 

“pensar o futuro”, mas concretiza-se com os cenários já elaborados e 

prontos para acomodarem as estratégias necessárias para cada um deles. 

 

4.3.  RESUMO DA METODOLOGIA DA PESQUISA 
 

O Quadro 5 apresenta o resumo da metodologia utilizada na pesquisa, relacionando seus 

objetivos, seu método, seus procedimentos e as técnicas utilizadas. 
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Quadro 5. Resumo da metodologia da pesquisa realizada. 

Objetivo geral Método Procedimentos Técnicas Objetivos específicos 

Elaborar um índice de 

gestão ambiental para 

se avaliar a qualidade 

da água bruta destinada 

ao abastecimento 

público da cidade de 

Porto Velho – RO, 

utilizando indicadores 

de gestão ambiental 

L
ib

a
u

lt
 (

1
9
7
1
) 

Nível 

Compilatório 

Levantamento referencial 

bibliográfico sobre o tema 

Pesquisa livros, artigos e 

documentos 

Definir o modelo de indicadores a ser 

utilizado para o IGUA 
Definição do modelo de 

indicadores 

Pesquisa do modelo mais 

usual e adequado à 

pesquisa 

Obtenção de dados 

secundários 
Coleta de dados 

Nível 

Correlativo 

Levantamento de indicadores 

utilizados 

Pesquisa bibliográfica de 

indicadores na literatura 

científica 

Selecionar os indicadores mais utilizados 

Nível 

Semântico 

Pré-seleção dos indicadores Critério SMART 
Escolher os indicadores para compor o 

IGUA Seleção dos indicadores para 

o IGUA 

Pesquisa a especialistas 

(Delphi) 

Nível 

Normativo 

Padronização dos indicadores Função exponencial 
Definir as equações e padronizar os 

indicadores 

Definição da equação 

matemática do IGUA 

Analogia ao cálculo do 

Índice de Sustentabilidade 
Elaborar a equação matemática do IGUA 

Aplicação do modelo no 

estudo de caso: Porto 

Velho/RO 

Aplicação da fórmula 

matemática, utilizando os 

dados secundários 

levantados 

Realizar a aplicação do IGUA na 

avaliação da qualidade da água captada 

para o abastecimento público de Porto 

Velho/RO 

Projeção de cenários futuros Técnicas de cenários 
Projetar cenários futuros, utilizando o 

IGUA 

Fonte: Autor (2019). 
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5. CONSTRUÇÃO DO ÍNDICE PROPOSTO: IGUA 
 

5.1. DEFINIÇÃO DO MODELO DE INDICADORES 

 

Diante dos modelos apresentados no referencial teórico, o modelo FMPEIR (Força 

Motriz, Pressão, Estado, Impacto e Resposta) proposto pela EEA em 1999, permite entender 

melhor interações complexas e dinâmicas de cada parte do sistema. Para resolver os problemas, 

é necessário identificar causalidade (em particular as mudanças do Estado resultantes da Força 

Motriz e da Pressão), e entender as incertezas (Impactos e Respostas) para mudar de forma 

sistêmica e obter os resultados esperados (QIU e FAN, 2013). 

Segundo Carr et al (2007), numa avaliação do modelo FMPEIR para o desenvolvimento 

sustentável, as forças motrizes (FM) referem-se a processos sociais fundamentais, tais como a 

distribuição da riqueza, que moldam as atividades humanas que têm um impacto direto sobre o 

meio ambiente. As pressões (P) são ambas as atividades humanas específicas que resultam de 

forças motrizes que impactam o meio ambiente. Estado (E) é a condição do meio ambiente. 

Esta condição, sob conceituações atuais, não é estática, mas destina-se a refletir as tendências 

ambientais atuais também. Impactos (I) são as maneiras em que as mudanças no estado refletem 

nos recursos naturais existentes. Respostas (R) geralmente se referem aos esforços 

institucionais para atuar nas forças motrizes e na pressão, visando alterar o estado dos recursos 

naturais para melhor e minimizar os impactos gerados. 

Já Fernandes e Barbosa (2011), relatam que a Força Motriz (FM) reflete as influências 

do homem e das atividades humanas que, quando combinadas com as condições ambientais, 

provocam mudança no meio ambiente; a Pressão (P) descreve as variáveis que diretamente 

causam (ou podem causar) problemas ambientais; o Estado (E) mostra a qualidade, ou seja, a 

atual condição do ambiente; o Impacto (I) descreve os efeitos das mudanças de estado; e a 

Resposta (R) descreve o esforço da sociedade para resolver os problemas, sejam eles, na forma 

de políticas, leis, tecnologias limpas, dentre outras. 

Para Soares et al (2011), as forças motrizes, as pressões e o estado são as causas do 

problema em foco; o impacto é o problema e a resposta é a solução do problema. Desde 2000, 

o modelo DPSIR (FMPEIR em inglês) foi adotado pela Water Framework Directive (Diretiva 

Quadro da Água) da União Europeia, visando à proteção dos recursos hídricos e, com base 

neste modelo, foram desenvolvidos vários estudos na Europa para a definição de ferramentas 

de suporte à tomada de decisão, equilibrando os diversos usos e interesses existentes em torno 
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da água. Para os autores, o modelo FMPEIR é um padrão conceitual aceito internacionalmente, 

principalmente quando se trata da análise de sustentabilidade em bacias hidrográficas, que 

permite o acompanhamento das relações sociedade-meio ambiente e comparações nos planos 

nacional e internacional, pois os países estão, progressivamente, realizando acordos para o 

desenvolvimento sustentável e preservação do meio ambiente. 

Segundo a Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OECD, 

2003) são três critérios básicos utilizados na seleção dos indicadores: (1) relevância da política 

e utilidade para os usuários; (2) solidez analítica; (3) mensurabilidade.  

No entanto, Neto et al (2016) fizeram uma avaliação dos aspectos conceituais, limites e 

desafios da aplicação do modelo FMPEIR em pesquisas ambientais. Os autores destacaram que, 

apesar da intensa utilização em pesquisas o modelo FMPEIR é alvo de um conjunto de críticas, 

a saber: (1) é constituído por um conjunto de indicadores estáticos e não pode levar em conta a 

dinâmica do sistema em discussão; (2) não são claras as relações de causa e efeito dos 

problemas ambientais complexos; (3) sugere cadeias causais unidirecionais e lineares de 

problemas ambientais. E concluíram que:  

“Ressalta-se que o mundo real é muito mais complexo do que pode ser 

expresso em simples relações causais em análise de sistemas. Há 

arbitrariedade na distinção entre o sistema ambiental e o sistema social. E, 

além disso, muitas das relações entre os sistemas social e ambiental não são 

suficientemente apreendidas ou são difíceis de capturar em um quadro 

simples” (NETO et al, 2016, p. 162). 

 

Diante deste relato sobre o modelo FMPEIR, apesar das desvantagens apontadas na 

avaliação de Neto et al (2016) e considerando:  

• O seu propósito (OECD, 2003; KRISTENSEN, 2004; CARR et al, 2007; 

SOARES et al, 2011; FERNANDES e BARBOSA, 2011; PHILLIP 

JÚNIOR e MALHEIROS, 2012; QIU e FAN, 2013);  

• A sua larga utilização, como demonstrado nos exemplos de indicadores de 

bacias hidrográficas (EEA, 2018a; SILVA, 2012; NETO, 2013; LIMA et al, 

2013; LALANDE et al, 2014; SIGRH, 2016); 

• A falta de um modelo considerado mais completo que superasse as críticas 

apontadas; 

• Que os demais modelos (PER, PEER, FMER e PEIR) não são utilizados 

com frequência na literatura pesquisada, para estruturar indicadores 

relacionados com a qualidade da água; 
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Decidiu-se nesta pesquisa, pela utilização do modelo FMPEIR para a estruturação dos 

indicadores de gestão ambiental que compõe o IGUA – Índice de Gestão Ambiental da 

Qualidade da Água. 

 

5.2. PRÉ-SELEÇÃO DOS INDICADORES DE GESTÃO AMBIENTAL 

 

Após análise dos 8 exemplos citados e apresentados como experiências de indicadores 

de gestão ambiental, verificou-se que nenhum deles possui as mesmas características do IGUA 

e nem o seu objetivo de avaliar a qualidade da água captada utilizada para o abastecimento 

público. Na verdade, o IGUA se caracteriza pela união das características desses 8 exemplos, 

como demonstrado no Quadro 6. 

 

Quadro 6. Principais características dos indicadores em relação ao IGUA. 

Indicador Fonte 

Características 

Agrupa 

Indicadores 

em um 

Índice 

Utiliza 

modelo 

FMPEIR 

Relaciona 

qualidade da 

água com as 

atividades da 

bacia 

Índice de Sustentabilidade PNUD (1998) X   

Índice Biológico Global 
Lalande et al. 

(2014) 
X X 

X  

(apenas uso 

do solo) 

Indicadores de gestão de recursos 

hídricos 

Ioris et al. 

(2008) 
  X 

Índice Desenvolvimento Sustentável 

Bacias Hidrográficas 

Guimarães 

(2008) 
X   

Indicadores para planejamento e 

gestão ambiental dos recursos 

hídricos 

Lima (2014)  X  

Indicadores Gestão Ambiental Rio 

Preto 
Silva (2012)  X  

Indicadores de Gestão Ambiental 

Bacias Hidrográficas Rondônia 

Cavalcante e 

Góes (2014) 
X   

Indicadores de gestão ambiental das 

unidades de gerenciamento de 

recursos hídricos de São Paulo 

SIGRH (2016)  X X 

IGUA Autor (2019) X X X 

Fonte: Autor (2019) 

 

Após a observação dos indicadores utilizados na literatura, principalmente nestes 8 

exemplos citados e apresentados, realizou-se a aplicação do critério SMART (LAWLOR e 

HORNYAK, 2012; BERTULE et al., 2017) para a pré-seleção de indicadores para 
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disponibilizar como opções na realização da pesquisa para a seleção dos indicadores que irão 

compor o IGUA. 

Do total de 139 indicadores observados, foram pré-selecionados 35 indicadores – Ver 

Apêndice 1. 

Foram pré-selecionados do estudo de Ioris et al. (2008) 2 indicadores do eixo resposta: 

• Organização institucional (eixo resposta): existência de diversas estruturas que 

organizam a questão do planejamento e ações relacionadas com os recursos 

hídricos; 

• Instrumentos de planejamento e gestão (eixo resposta): existência de 

documentos de planejamento e gestão, com a participação pública, relacionados 

à gestão dos recursos hídricos. 

Do estudo de Lima (2014), foram pré-selecionados 6 indicadores: 

• Taxa geométrica de crescimento (força motriz); 

• Densidade demográfica (força motriz); 

• Oxigênio dissolvido (estado); 

• Poluição orgânica (estado); 

• Ocorrência de inundações e de estiagens (impacto). 

Três indicadores foram pré-selecionados do estudo de Silva (2012): 

• Balanço hídrico (pressão); 

• Desmatamento (estado); 

• Erosão (impacto). 

Do Sistema Integrado de Gerenciamento de Recursos Hídricos do estado de São Paulo 

(SIGRH, 2016), foram pré-selecionados 21 indicadores: 

• Força Motriz (FM): 

o Área da bacia; 

o Taxa de urbanização; 

o Área inundada por reservatórios hidrelétricos; 

o Número total de estabelecimentos industriais; 

o Número total de estabelecimentos agropecuários; 

o Vegetação remanescente; 

• Pressão (P): 

o Demanda de água para abastecimento; 

o Geração de resíduo sólido; 
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o Áreas contaminadas. 

• Estado (E): 

o Disponibilidade hídrica; 

o Taxa de coleta de esgoto; 

o Índice de atendimento abastecimento de água; 

• Impacto (I): 

o Atendimento de derramamento de produtos químicos; 

o Número de reclamações de mortandade de peixes;  

o Incidência de doença de veiculação hídrica - esquistossomose; 

o Esgoto remanescente; 

• Resposta (R): 

o Destinação de resíduos sólidos em aterro adequado; 

o Redução da carga orgânica poluidora; 

o Taxa de tratamento de esgoto; 

o Número de áreas remediadas; 

o Vazão outorgada para abastecimento público. 

Para melhor caracterizar o IGUA do local de estudo, foram acrescidos 3 indicadores que 

influenciam na gestão ambiental da bacia hidrográfica, em específico na qualidade da sua água, 

com base nas seguintes justificativas: 

• Atividades de agronegócio (eixo Pressão): é uma das intervenções mais 

importantes do homem no sistema natural da Terra, ocupando grandes 

extensões e utilizando exaustivamente os solos e as águas, que podem causar 

impactos significativos na qualidade da água (ALMEIDA, 2014); 

• Presença de reservatórios de hidrelétricas (eixo Impacto): a qualidade da água 

de uma represa pode ser alterada devido a processos naturais que ocorrem 

como consequência das mudanças ambientais provocadas (MOTA, 2008); 

• Atividades com alto impacto potencial (eixo Impacto): as atividades de 

garimpo, curtume, rodovias que cortam a bacia hidrográfica, lacticínio e 

outras indústrias, possuem um elevado potencial de impacto ambiental ao 

meio ambiente, especialmente aos recursos hídricos (TUCCI e MENDES, 

2012). 

Portanto, utilizando o critério SMART (ver Apêndice 1) foram pré-selecionados 35 

indicadores como opção de votação na pesquisa realizada com os especialistas, sendo: 8 
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indicadores de força motriz, 6 indicadores de pressão, 4 indicadores de estado, 10 indicadores 

de impacto e 7 indicadores de resposta. 

 

5.2.1. Definições dos Indicadores de Força Motriz 

A definição dos indicadores de forças motrizes: 

• Área da bacia (Km2): área de drenagem da bacia hidrográfica; 

• Taxa geométrica de crescimento (%): representa o crescimento médio da 

população residente numa região em um determinado período de tempo, 

indicando o ritmo de crescimento populacional; 

• Densidade demográfica (hab/Km2): representa o número de habitantes 

residentes em uma região geográfica em determinado momento em relação à 

área da mesma. A densidade demográfica é um índice utilizado para verificar 

a intensidade de ocupação de um território; 

• Taxa de urbanização (%): representa o percentual da população urbana em 

relação à população total; 

• Área inundada por reservatórios hidrelétricos (Km2): consiste na área 

inundada dentro da respectiva bacia hidrográfica; 

• Número total de estabelecimentos industriais (Unid): número total de 

estabelecimentos industriais, que correspondem às unidades de cada empresa 

separadas espacialmente, ou seja, com endereços distintos. São apenas 

considerados os estabelecimentos com vínculos empregatícios; 

• Número total de estabelecimentos agropecuários (Unid): correspondem às 

unidades de cada empresa separadas espacialmente, ou seja, com endereços 

distintos. No caso dos estabelecimentos com mais de uma atividade 

econômica, leva-se em conta a atividade principal; 

• Vegetação remanescente (%): consiste nos diferentes tipos ou formas de 

vegetação natural que recobrem uma determinada área. 

 

5.2.2. Definições dos Indicadores de Pressão 

A definição dos indicadores de pressão: 

• Demanda de água para abastecimento (m3/s): volume estimado de água 

superficial e subterrânea requerido para abastecimento urbano. O parâmetro 
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aponta as atividades socioeconômicas para as quais a água superficial e/ou 

subterrânea se destina e abrange especificamente o uso para abastecimento 

urbano; 

• Geração de resíduo sólido (ton/dia): quantidade estimada de resíduos sólidos 

urbanos gerados em área urbana; 

• Balanço quantitativo (%): é o balanço entre a demanda total (superficial e 

subterrânea) e a disponibilidade Q95%. A Q95% é a vazão associada à 

permanência de 95% no tempo; 

• Carga orgânica poluidora (Kg DBO/dia): é a soma das cargas orgânicas 

poluidoras reduzidas (via tratamento) e remanescente; 

• Áreas contaminadas (Unid): número de áreas contaminadas em que o 

contaminante atingiu o solo ou a água. Área contaminada é a área onde existe 

comprovadamente contaminação ou poluição causada pela introdução ou 

infiltração de quaisquer substâncias ou resíduos de forma planejada, acidental 

ou até mesmo natural. Os contaminantes podem se propagarem para as águas 

subterrâneas e superficiais, alterando suas características naturais de 

qualidade e determinando impactos negativos e/ou riscos na própria área ou 

em seus arredores; 

• Atividades de agronegócio (%): representa o percentual entre a relação da 

área utilizada para as atividades de agronegócio e a área total da bacia 

hidrográfica. 

 

5.2.3. Definições dos Indicadores de Estado 

A definição dos indicadores de estado: 

• Oxigênio dissolvido (%): representa o percentual entre o número de pontos 

com oxigênio dissolvido acima do limite ideal (OD>5mg/L) e o número de 

pontos monitorados; 

• Disponibilidade hídrica (m3/hab x ano): Qmédio em relação a população 

total:  disponibilidade estimada de água (Qmédio) em relação à população 

total, também conhecida como “potencial de água doce” ou “disponibilidade 

social da água”. A consideração do potencial de água em termos de volume 

per capita ou de reservas sociais permite correlacionar a população com a 
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disponibilidade de água, caracterizando a riqueza ou pobreza de água numa 

determinada região. 

• Taxa de coleta de esgoto (%): percentual estimado de população total 

atendida por coleta de efluente sanitário em relação à população total. São 

apresentados os dados do SNIS - Sistema Nacional de Informações de 

Saneamento que integram o “Diagnóstico de Água e Esgoto”, parâmetro 

“IN056 - Índice de Atendimento Total de Esgoto Referido aos Municípios 

Atendidos com Água”, que corresponde ao “índice de atendimento com rede 

de esgotos, dos prestadores de serviços participantes do SNIS, em relação à 

população total”, ou seja, a comparação entre o volume de água 

disponibilizado para distribuição e o volume consumido; 

• Índice de atendimento abastecimento de água (%): estimativa do percentual 

da população efetivamente atendida por abastecimento público de água. São 

apresentados os dados do Sistema Nacional de Informações de Saneamento - 

SNIS que integram o “Diagnóstico de Água e Esgoto”, parâmetro “IN055 - 

Índice de atendimento total de água”, que corresponde ao “índice de 

atendimento por rede de água dos prestadores de serviços participantes do 

SNIS, em relação à população total”. 

 

5.2.4. Definições dos Indicadores de Impacto 

A definição dos indicadores de impacto: 

• Atendimento de derramamento de produtos químicos (Unid): número de 

registros de ocorrências de contaminação do solo ou da água em decorrência 

de descarga, derrame ou vazamento de substâncias poluentes; 

• Número de reclamações de mortandade de peixes (Unid): número de registros 

de reclamação de ocorrência de mortandade de peixes. A mortandade de 

peixes evidencia a contaminação do corpo hídrico, sendo um ponto extremo 

de pressão no corpo d’água, podendo incluir a morte de diversas espécies de 

peixes e de outros organismos, o que pode prejudicar o equilíbrio ecológico 

da região, e as atividades pesqueiras e turísticas;  

• Número de desalojados em função de enchentes ou inundações (hab): o 

registro dos desalojados é uma forma de mensurar parte do impacto da 

enchente ou inundação na população. Desalojado: Pessoa que foi obrigada a 
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abandonar temporária ou definitivamente sua habitação, em função de 

evacuações preventivas, destruição ou avaria grave, decorrentes do desastre, 

e que, não necessariamente, carece de abrigo provido pelo Estado;  

• Incidência de doença de veiculação hídrica - esquistossomose (Nro de casos 

notificados /100.000 hab x ano): número de notificações de casos de 

esquistossomose autóctone (da bacia hidrográfica) em relação à população 

total da bacia, por ano. A esquistossomose é decorrente da infecção humana 

pelo parasita “Schistosoma mansoni” e é uma das parasitoses humanas mais 

difundidas no mundo. Sua ocorrência está relacionada à ausência ou à 

precariedade de saneamento básico, uma vez que se trata de doença adquirida 

por meio via cutânea quando há contato com águas de rios, córregos ou lagos 

onde estão presentes dejetos humanos contendo o parasita; 

• Esgoto remanescente (Kg DBO / dia): a carga orgânica poluidora 

remanescente (que é lançada no corpo hídrico receptor) é composta 

basicamente de efluentes domésticos e é a soma da carga orgânica não 

coletada e da carga orgânica que o tratamento não reduziu; 

• Inundações (eventos/ano): representa o número de eventos registrados com 

inundações na área de influência durante um determinado período 

monitorado; Estiagens (eventos/ano): representa o número de eventos 

registrados com estiagens na área de influência durante um determinado 

período monitorado; 

• Área desmatada (%): representa o percentual da área desmatada em relação à 

área total da bacia hidrográfica; 

• Presença de reservatórios (Km2/MW): corresponde à relação da área ocupada 

pelos reservatórios e a sua respectiva potência instalada; 

• Erosões (%): representa o percentual da área de influência com potencial 

natural de erosão PNE > 200 ton /ha x ano em Km2 em relação à área total de 

influência; 

• Atividades com alto impacto potencial (%): corresponde à presença das 

atividades com alto impacto ambiental (garimpo, curtume, laticínio, rodovias 

que cortam a bacia hidrográfica, navegação e hidrelétricas) dentro da área de 

influência. 
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5.2.5. Definições dos Indicadores de Resposta  

A definição dos indicadores de resposta: 

• Destinação de resíduos sólidos em aterro adequado (%): percentual estimado 

da quantidade de resíduo sólido urbano gerado encaminhado para tratamento 

e/ou destinação em aterro em relação ao enquadramento do aterro utilizado 

pelo município. Este parâmetro permite dimensionar a resposta em relação à 

pressão exercida pela geração de resíduos sólidos urbanos; 

• Redução da carga orgânica poluidora (%): porcentagem de efetiva remoção 

de carga orgânica poluidora doméstica, através de tratamento (carga orgânica 

poluidora doméstica reduzida, em kg DBO/dia), em relação à carga orgânica 

poluidora doméstica potencial, em kg DBO/dia; 

• Taxa de tratamento de esgoto (%): proporção em porcentagem do efluente 

doméstico tratado (carga orgânica poluidora doméstica coletada, em kg 

DBO/dia) em relação ao efluente doméstico gerado (carga orgânica poluidora 

doméstica potencial, em kg DBO/dia); 

• Número de áreas remediadas (Unid): número de áreas remediadas em que a 

contaminação atingiu o solo ou a água; 

• Vazão outorgada para abastecimento público (m3/s): vazão total outorgada 

para captações de água destinadas ao abastecimento público. 

• Organização institucional (%): corresponde ao percentual de atendimento aos 

seguintes parâmetros: (1) comitê de bacia instalado e em funcionamento; (2) 

órgão gestor de gerenciamento dos recursos hídricos no Estado; (3) agência 

de bacia que atende ao respectivo comitê; (4) Conselho estadual de recursos 

hídricos; 

• Instrumentos de planejamento e gestão (%): corresponde ao percentual de 

atendimento aos seguintes parâmetros: (1) Plano de bacia elaborado; (2) 

Enquadramento dos corpos d´água; (3) emissão de outorgas de uso da água; 

(4) cobrança dos recursos hídricos; (5) Planos Municipais de Saneamento 

elaborados; (6) Presença de unidades de conservação. 
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5.3. SELEÇÃO DOS INDICADORES PARA COMPOR O IGUA 

 

Para a seleção dos indicadores a serem utilizados no IGUA, foi realizada uma pesquisa 

convidando especialistas a responderem, com base na metodologia Delphi. 

Estavam disponíveis 35 indicadores no total pré-selecionados, separados nos 5 eixos do 

modelo FMPEIR, conforme o Quadro 7.  

 

Quadro 7. Indicadores disponíveis para votação na pesquisa, segundo modelo FMPEIR. 

Eixo do Modelo 

FMPEIR 
Opções de indicadores 

Força Motriz 

• Área da bacia 

• Taxa geométrica de crescimento 

• Densidade demográfica 

• Taxa de urbanização 

• Área inundada por reservatórios hidrelétricos 

• Número total de estabelecimentos industriais 

• Número total de estabelecimentos agropecuários 

• Vegetação remanescente 

Pressão 

• Demanda de água para abastecimento 

• Geração de resíduo sólido 

• Balanço quantitativo 

• Carga orgânica poluidora 

• Áreas contaminadas 

• Atividades de agronegócios 

Estado 

• Disponibilidade hídrica 

• Oxigênio dissolvido 

• Taxa de coleta de esgoto 

• Índice de atendimento abastecimento de água 

Impacto 

• Atendimento de derramamento de produtos químicos 

• Ocorrência de inundações e estiagens 

• Número de reclamações de mortandade de peixes 

• Número de desalojados em função de enchentes ou inundações 

• Área desmatada 

• Incidência de doença de veiculação hídrica - esquistossomose 

• Presença de reservatórios 

• Esgoto remanescente 

• Erosões 

• Atividades com alto impacto ambiental 

Resposta 

• Destinação de resíduos sólidos em aterro adequado 

• Redução da carga orgânica poluidora 

• Taxa de tratamento de esgoto 

• Número de áreas remediadas 

• Vazão outorgada para abastecimento público 

• Organização institucional 

• Instrumentos de planejamento e gestão 

Fonte: Autor (2019). 
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Dos mais de 500 convites enviados, houve a participação de 54 especialistas que 

responderam à pesquisa, correspondente a aproximadamente 10% de participação. 

Para o eixo da Força Motriz, os indicadores mais relevantes, segundo os especialistas 

consultados, estão demonstrados na Figura 17. Os dois indicadores mais relevantes, segundo a 

pesquisa realizada foram: densidade demográfica e urbanização. 

 

 

Figura 17. Resultado da pesquisa: indicadores mais relevantes de força motriz. 
Fonte: Autor (2019). 

 

Para o eixo da Pressão, os indicadores mais relevantes, segundo os especialistas 

consultados, estão demonstrados na Figura 18. Os três indicadores mais relevantes, segundo a 

pesquisa realizada foram: carga orgânica, balanço e atividades de agronegócio. 
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Figura 18.  Resultado da pesquisa: indicadores mais relevantes de pressão. 

Fonte: Autor (2019). 

 

Para o eixo da Estado, os indicadores mais relevantes, segundo os especialistas 

consultados, estão demonstrados na Figura 19. Os dois indicadores mais relevantes, segundo a 

pesquisa realizada, foram: taxa de coleta de esgoto e oxigênio dissolvido.  

 

Figura 19. Resultado da pesquisa: indicadores mais relevantes de estado. 
Fonte: Autor (2019). 

 

Para o eixo da Impacto, os indicadores mais relevantes, segundo os especialistas 

consultados, estão demonstrados na Figura 20. Os quatro indicadores mais relevantes, segundo 

a pesquisa realizada, foram: atividades com alto impacto, erosões, presença de reservatórios e 

área desmatada. 
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Figura 20. Resultado da pesquisa: indicadores mais relevantes de impacto. 
Fonte: Autor (2019). 

 

Para o eixo da Resposta, os indicadores mais relevantes, segundo os especialistas 

consultados, estão demonstrados na Figura 21. Os três indicadores mais relevantes, segundo a 

pesquisa realizada, foram: instrumentos de planejamento e gestão, organização institucional e 

taxa de tratamento de esgoto. 

 

Figura 21. Resultados da pesquisa: indicadores mais relevantes de resposta. 
Fonte: Autor (2019). 

 

Portanto, dos 35 indicadores pré-selecionados apresentados como opção aos 

especialistas, 14 foram considerados os mais relevantes.  A Figura 22 demonstra graficamente 

os 14 indicadores selecionados para a composição do IGUA, de acordo com o modelo FMPEIR, 

sendo: 2 de força motriz, 3 de pressão, 2 de estado, 4 de impactos e 4 de resposta. 
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Figura 22. Indicadores que compõe o IGUA, segundo modelo FMPEIR. 
Fonte: Autor (2019). 

 

5.4. CÁLCULO MATEMÁTICO DOS INDICADORES 

 

Com os 14 indicadores definidos para compor o IGUA, foi definido o método de cálculo 

matemático de cada um deles, visto que, estes indicadores (Iw) variam de 0 a 1, sendo que: 0 

seria a pior condição e 1 a condição ideal ou desejada. 

Os indicadores foram calculados seguindo a técnica de função exponencial para 

padronizar os indicadores. Com isso, definiu-se um parâmetro de referência e estabeleceu-se a 

equação exponencial para cada caso. 

No Quadro 8 apresentam-se os indicadores de Força Motriz do IGUA: densidade 

demográfica (I1) e taxa de urbanização (I2). 

Para a equação do indicador I1, considerou-se como f(x) = 0,5 o parâmetro estabelecido 

no Projeto de Lei 1327 (CÂMARA DOS DEPUTADOS, 2011) para alteração do Estatuto das 

cidades, onde: a densidade demográfica de 80 hab/Km2 foi considerada o limite para 

classificação dos municípios como médio porte. Assim, estabeleceu-se a equação utilizada: 
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Função: f(x) = a x 

Valor Referência: 

f(x) = 0,50 

x = 80 hab/Km2 

0,50 = a 80 

a = 0,9914 

f(x) = 0,9914 x 

 

 

 

Para a equação do indicador I2, considerou-se como f(x) = 0,5 o parâmetro de 

enquadramento proposto por Moura et al (2018), onde considera-se fortemente urbanizado a 

taxa de urbanização acima de 50% da área. Assim, estabeleceu-se a equação utilizada: 

 

Função: f(x) = a x 

Valor Referência: 

f(x) = 0,50 

x = 50% 

0,50 = a 50% 

a = 0,9862 

f(x) = 0,9862 x 

 

 

 

Quadro 8. Indicadores de Força Motriz do IGUA. 

Indicador Parâmetro  Cálculo do Indicador (Iw) 

Densidade 

demográfica 

(I1) 

Densidade 

demográfica 

(hab/Km2) 

FM1 = Pt /A 

Pt = população da área de influência 

A = área de influência em Km2 

I1 = 0,9914 (FM1) 

Urbanização 

(I2) 

Taxa de 

urbanização (%) 

FM2 = (Pu / Pt) x 100 

Pu = população urbana da área de influência 

Pt = população da área de influência 

I2 = 0,9862 (FM2) 

Fonte: Autor (2019). 

 

  

No Quadro 9 apresentam-se os indicadores de Pressão do IGUA: balanço quantitativo 

(I3), índice de poluição orgânica (I4) e taxa de atividades de agronegócios (I5). 

0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

0 100 200 300 400 500

In
d

ic
ad

o
r 

(I
1

)

(hab / Km2)

Densidade demográfica

0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

0 20 40 60 80 100

In
d

ic
ad

o
r 

(I
2

)

(%)

Urbanização



85 

Para a equação do indicador I3, considerou-se como f(x) = 0,5 o parâmetro estabelecido 

pela ANA (2018b) para a classificação do balanço quantitativo, cujo resultado acima de 40% é 

considerado muito crítico. Assim, estabeleceu-se a equação utilizada: 

 

 

Função: f(x) = a x 

Valor Referência: 

f(x) = 0,50 

x = 40% 

0,50 = a 40 

a = 0,9828 

f(x) = 0,9828 x 

 

 

 

Para a equação do indicador I4, considerou-se como f(x) = 0,5 o parâmetro utilizado 

como referência para lançamento de efluentes na Resolução CONAMA 430 (BRASIL, 2011), 

cujo parâmetro é a remoção mínima de 60% de eficiência, ou seja, um lançamento máximo de 

40% entre a relação carga orgânica remanescente e carga orgânica assimilável. Assim, 

estabeleceu-se a equação utilizada: 

 

 

 

Função: f(x) = a x 

Valor Referência: 

f(x) = 0,50 

x = 40% 

0,50 = a 40 

a = 0,9828 

f(x) = 0,9828 x 

 

 

 

Para a equação do indicador I5, considerou-se como f(x) = 0,5 o parâmetro utilizado foi 

50,45%, que representa a área definida na Zona 1 destinada ao agronegócio (agropecuária, 

florestal e agroflorestal) no Zoneamento Ecológico Econômico do Estado de Rondônia – Lei 

Complementar 233 (GO/RO, 2000). Assim, estabeleceu-se a equação utilizada: 

0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

0 20 40 60 80 100

In
d

ic
ad

o
r 

(I
3

)

(%)

Balanço quantitativo

0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

0 20 40 60 80 100

In
d

ic
ad

o
r 

(I
4

)

(%)

Carga orgânica



86 

 

 

Função: f(x) = a x 

Valor Referência: 

f(x) = 0,50 

x = 50,45% 

0,50 = a 50,45 

a = 0,9864 

f(x) = 0,9864 x 

 

 

 

Quadro 9. Indicadores de Pressão do IGUA. 

Indicador Parâmetro  Cálculo do Indicador (Iw) 

Balanço (I3) 
Balanço 

quantitativo (%) 

P1 = (De/Q95) x 100 

De = demanda superficial total em m3/s 

Q95 = disponibilidade hídrica em m3/s 

I3 = 0,9828 (P1) 

Poluição 

orgânica (I4) 

Índice de 

poluição orgânica 

(%) 

P2 = (R/A) x 100 

R = carga orgânica remanescente 

A = carga orgânica assimilável 

I4 = 0,9828 (P2) 

Agronegócio 

(I5) 

Taxa de 

atividades 

agronegócio (%) 

P3 = (AAG / A) x 100 

AAG = área total de atividades agronegócio em Km2 

A = área de influência em Km2 

I5 = 0,9864 (P3) 

Fonte: Autor (2019). 

 

No Quadro 10 apresentam-se os indicadores de Estado do IGUA: oxigênio dissolvido 

(I6) e coleta de esgoto (I7). 

Para a equação do indicador I6, considerou-se como f(x) = 0,5 o parâmetro de 50% entre 

o número de trechos monitorados com resultado abaixo de 5 mg/L, limite mínimo para rios de 

Classe 2 - conforme determinado na Resolução CONAMA 357 (BRASIL, 2005), e o número 

total de trechos monitorados. Assim, estabeleceu-se a equação utilizada: 
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Função: f(x) = a x 

Valor Referência: 

f(x) = 0,50 

x = 50% 

0,50 = a 50 

a = 0,9862 

f(x) = 0,9862 x 

 

 

 

 

Para a equação do indicador I7, considerou-se como f(x) = 0,5 o parâmetro de 52%, 

definido como meta para a região Norte até 2018 no PLANSAB (MINISTÉRIO DAS 

CIDADES, 2013). Assim, estabeleceu-se a equação utilizada: 

 

 

Função: f(x) = a x 

Valor Referência: 

f(x) = 0,50 

x = 52% 

0,50 = a 52 

a = 0,9867 

f(x) = 0,9867 x 

 

 

 
 
 
 

Quadro 10. Indicadores de Estado do IGUA. 

Indicador Parâmetro  Cálculo do Indicador (Iw) 

Qualidade (I6) 

Oxigênio 

dissolvido (%) 

OD < 5mg/L 

E1 = (N / T) x 100 

N = número de trechos onde OD < 5mg/L 

T = número total de trechos monitorados 

I6 = 0,9862  (E1) 

Taxa de Coleta 

de esgoto (I7) 

Índice de coleta 

de esgoto (%) 

E2 = 100 – C 

C= índice de coleta de esgoto (%) 

I7 = 0,9867  (E2) 

Fonte: Autor (2019). 

 

 

0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

0 20 40 60 80 100

In
d

ic
ad

o
r 

(I
6

)

(%)

Oxigênio dissolvido

0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

0 20 40 60 80 100

In
d

ic
ad

o
r 

(I
7

)

(%)

Coleta de esgoto



88 

 No Quadro 11 apresentam-se os indicadores de Impacto do IGUA: taxa de área 

desmatada (I8), presença de reservatórios (I9), erosão (I10) e atividades com impacto potencial 

(I11). 

Para a equação do indicador I8, considerou-se como f(x) = 0,5 o parâmetro de 41% que 

equivale à área protegida atual do bioma Amazônia Legal, segundo o estudo de Salomão et al. 

(2019). Assim, estabeleceu-se a equação utilizada: 

 

Função: f(x) = a x 

Valor Referência: 

f(x) = 0,50 

x = 41% 

0,50 = a 41 

a = 0,9832 

f(x) = 0,9832 x 

 

 

 

Para a equação do indicador I9, considerou-se como f(x) = 0,5 o parâmetro da média 

brasileira de 0,49 Km2/MW instalado (MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA, 2012). Assim, 

estabeleceu-se a equação utilizada: 

 

Função: f(x) = a x 

Valor Referência: 

f(x) = 0,50 

x = 0,49 Km2/MW 

0,50 = a 0,49 

a = 0,2430 

f(x) = 0,2430 x 

 

 

 

Para a equação do indicador I10, considerou-se como f(x) = 0,5 o parâmetro de 50% a 

relação entre áreas com PNE – Potencial Natural de Erosão > 200 ton /ha x ano em Km2 

(classificado por Correa e Pinto (2012) como PNE alto) e a área total. Assim, estabeleceu-se a 

equação utilizada: 
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Função: f(x) = a x 

Valor Referência: 

f(x) = 0,50 

x = 50% 

0,50 = a 50 

a = 0,9862 

f(x) = 0,9862 x 

 

 

Para a equação do indicador I11, considerou-se como f(x) = 0,5 o parâmetro de 50%, o 

equivalente a 3 das 6 atividades consideradas como alto impacto potencial, adaptadas do Anexo 

I da Resolução CONAMA 237 (BRASIL, 1997) com mais vocação de ocorrer na região de 

estudo. Assim, estabeleceu-se a equação utilizada: 

 

 

Função: f(x) = a x 

Valor Referência: 

f(x) = 0,50 

x = 3 unid. 

0,50 = a 3 

a = 0,7937 

f(x) = 0,7937 x 

 

 

 

Quadro 11. Indicadores de Impacto do IGUA. 

Indicador Parâmetro  Cálculo do Indicador (Iw) 

Desmatamento 

(I8) 

Taxa da área 

desmatada (%) 

IM1 = (AD / A) x 100 

AD = área total de desmatamento em Km2 

A = área da bacia em Km2 

I8 = 0,9832 (IM1) 

Presença de 

reservatórios 

(I9) 

Relação área pela 

potência instalada 

(Km2/MW) 

IM2 = AR / P 

AR = área total somada dos reservatórios em Km2 

P = Potência instalada total em MW 

I9 =0,2430 (IM2) 

Erosões (I10) 

PNE - Potencial 

Natural de Erosão 

(%)  

IM3 = (APNE / A) x 100 

APNE = área da bacia com PNE > 200 ton /ha x ano em 

Km2 

A = área da bacia em Km2 

I10 = 0,9862 (IM3) 
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Atividades 

com alto 

impacto 

potencial (I11) 

Presença de 

atividades com 

alto impacto 

potencial 

IM4 = ∑ Xi  

X1 = presença de garimpo; X2 = presença de curtume; X3 

= presença de laticínio; X4 = rodovias que cortam a bacia 

hidrográfica; X5 = navegação; X6 = hidrelétricas. Se sim: 

Xi = 1 e se não: Xi = 0. 

I11 = 0,7937 (IM4) 

Fonte: Autor (2019). 

 

Por fim, no Quadro 12 apresentam-se os indicadores de Resposta do IGUA: organização 

institucional (I12), instrumentos de planejamento e gestão (I13) e tratamento de esgoto (I14).  

Para a equação do indicador I12, considerou-se como f(x) = 0,5 o parâmetro de 50%, o 

equivalente a 2 dos 4 órgãos considerados na organização institucional, adaptados do estudo de 

Ioris et al. (2008). Assim, estabeleceu-se a equação utilizada: 

 

Função: f(x) = a x 

Valor Referência: 

f(x) = 0,50 

x = 2 unid. 

0,50 = a 2 

a = 0,7071 

f(x) = 0,7071 x 

 

 

 

Para a equação do indicador I13, considerou-se como f(x) = 0,5 o parâmetro de 50%, o 

equivalente a 4,5 dos 9 instrumentos de planejamento considerados no planejamento e gestão, 

adaptados do estudo de Ioris et al. (2008). Assim, estabeleceu-se a equação utilizada: 

 

 

Função: f(x) = a x 

Valor Referência: 

f(x) = 0,50 

x = 4,5 unid. 

0,50 = a 4,5 

a = 0,8572 

f(x) = 0,8572 x 
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Para a equação do indicador I14, considerou-se como f(x) = 0,5 o parâmetro de 75%, 

definido como meta para a região Norte até 2018 no PLANSAB (MINISTÉRIO DAS 

CIDADES, 2013). Assim, estabeleceu-se a equação utilizada: 

 

Função: f(x) = a x 

Valor Referência: 

f(x) = 0,50 

x = 75% 

0,50 = a 75 

a = 0,9908 

f(x) = 0,9908 x 

 

 

 

 

Quadro 12. Indicadores de Resposta do IGUA. 

Indicador Parâmetro  Cálculo do Indicador (Iw) 

Organização 

institucional 

(I12) 

Sistema estadual 

de recursos 

hídricos 

R1 = 4 - ∑ Xi  

X1 = comitê de gerenciamento de bacia; X2 = órgão gestor 

de recursos hídricos; X3 = agência de bacia hidrográfica; 

X4 = conselho estadual de recursos hídricos. Se sim: Xi = 

1 e se não: Xi = 0. 

I12 = 0,7071 (R1) 

Instrumentos 

de 

planejamento e 

gestão (I13) 

Implantação de 

instrumentos de 

planejamento e 

gestão 

R2 = 9 - ∑ Xi  

X1 =  plano de bacia aprovado; X2 = enquadramento; X3 

= outorga do uso de recursos hídricos; X4 = cobrança pelo 

uso de recursos hídricos; X5 = sistema de informações de 

recursos hídricos; X6 = zoneamento para o uso do solo; 

X7 = presença de unidades de conservação; X8 = plano 

municipal de saneamento elaborado; X9 = plano de 

drenagem urbana elaborado. Se sim: Xi = 1 e se não: Xi = 

0. 

I13 = 0,8572 (R2) 

Taxa de 

Tratamento de 

esgoto (I14) 

Índice de 

tratamento de 

esgoto (%) 

R3 = 100 – T 

T = índice de tratamento de esgoto (%) 

I7 = 0,9908  (R3) 

Fonte: Autor (2019). 

 

5.5.  EQUAÇÃO MATEMÁTICA DO ÍNDICE PROPOSTO (IGUA) 
 

O cálculo do IGUA seguiu a mesma equação matemática utilizada no IS - Índice de 

Sustentabilidade (PNUD, 1998), já demonstrado anteriormente. Com uma diferença, no IGUA 
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os valores variam de 0 a 100, por isso a inclusão do coeficiente igual a 100 multiplicando a 

equação. Ele foi calculado por uma média aritmética dos 14 indicadores que o compõe, neste 

caso com pesos iguais, de forma que eles possuem a mesma equivalência no resultado. Logo, o 

cálculo do IGUA – Índice de Gestão Ambiental da Qualidade da Água foi elaborado utilizando 

a Equação 2. 

 

𝐼𝐺𝑈𝐴 = 100 𝑥 (
1

𝐾
) 𝑥 ∑ 𝐼𝑤

𝑘

𝑤=1

 

Onde: 

  IGUA = Índice de Gestão Ambiental da Qualidade da Água 

  Iw = valor do w-ésimo indicador; w= 1,...,k; 

  k = quantidade de indicadores. 

 

Equação 2. Equação matemática para cálculo do IGUA. 
Fonte: Autor (2019), adaptado de PNUD (1998). 

 

 

Considerando que o IGUA possui 14 indicadores, a equação simplificada do índice 

proposto ficou conforme a Equação 3 e a sua classificação conforme o Quadro 13, seguindo os 

mesmos critérios de classificação do Índice de Sustentabilidade proposto pelo PNUD (1998), 

com cinco faixas de categorias, de crítica a excelente. A categoria do IGUA corresponde à 

qualidade da água captada para o abastecimento público. 

 

𝐼𝐺𝑈𝐴 = 7,14 𝑥 ∑ 𝐼𝑤

14

𝑤=1

 

Onde:  

IGUA = Índice de Gestão Ambiental da Qualidade da Água 

IW = 14 indicadores selecionados (I1 a I14) 

 

Equação 3. Equação matemática final do IGUA. 
Fonte: Autor (2019), adaptado de PNUD (1998). 

 

Quadro 13. Classificação do IGUA. 

Categoria Cor utilizada Resultado  

Excelente  Azul 80 ≤ IGUA ≤ 100 

Boa Verde 65 ≤ IGUA ≤ 79 

Média Amarela 50 ≤ IGUA ≤ 64 

Ruim Vermelha 30 ≤ IGUA ≤ 49 

Crítica Rosa IGUA ≤ 29 

Fonte: Autor (2019). 
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 Portanto, o IGUA foi construído a partir de 35 indicadores que foram pré-selecionados 

utilizando o critério SMART de um total de 139 indicadores observados na literatura. Na 

sequência, após uma consulta à especialistas foram selecionados 14 indicadores, utilizando o 

método Delphi, considerados mais relevantes para a qualidade da água (Figura 23). Para 

padronizar todos os indicadores com resultados de 0 a 1, todos foram transformados para uma 

equação exponencial. Por fim, para agrupar estes 14 indicadores em um único índice, o IGUA, 

foi utilizada uma equação matemática semelhante ao cálculo do índice de sustentabilidade do 

PNUD (1998). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 23. Resumo da construção do IGUA. 
Fonte: Autor (2019).

Pré-seleção - 35 indicadores 
(critério SMART)

Seleção - 14 indicadores 
(método DELPHI)

139 indicadores 

observados na literatura 

Padronização dos 

indicadores e cálculos 
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6. APLICAÇÃO DO IGUA: PORTO VELHO 
 

6.1. ÁREA DE INFLUÊNCIA 

 

Área de influência foi assim conceituada por Macedo (1994): como o conjunto das áreas 

que sofrem impactos diretos e indiretos decorrentes da manifestação de atividades 

transformadoras existentes e previstas, sobre as quais são desenvolvidos os estudos.  

Considerando a bacia hidrográfica como a unidade de planejamento dos recursos 

hídricos, conforme estabelecido na Lei Federal 9433 (BRASIL, 1997) e ratificada suas 

vantagens por diversos autores (CHRISTOFIDIS, 2001; MOTA, 2008; SCHIAVETTI e 

CAMARGO, 2008; TUNDISI E TUNDISI, 2011; FARIAS E NASCIMENTO, 2016).  

Nesta pesquisa, a área de influência corresponde ao recorte da área da bacia hidrográfica 

do Rio Madeira (incluindo a área internacional do Peru e Bolívia), até o local de captação de 

água utilizado para o abastecimento da cidade de Porto Velho, conforme a Figura 24.  

Ressalta-se que, os dados referem-se apenas aos recursos hídricos superficiais, 

excluindo-se os dados referentes às águas subterrâneas que não foram objeto de estudo desta 

pesquisa. 

Logo, todos os dados secundários utilizados correspondem à esta área de influência ou, 

em alguns casos, diante da dificuldade de se obter dados específicos somente desta área de 

influência, utilizou-se os dados disponíveis tabulados por unidade territorial político-

geográfica, ou seja, por municípios e estados. E ainda, diante da indisponibilidade de dados 

específicos das áreas no Peru e Bolívia, realizou-se a extrapolação dos indicadores disponíveis 

da área brasileira para toda a área de influência estudada.  
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Figura 24. Área de influência da pesquisa. 
Fonte: Autor (2019) 

 

 

6.2. CÁLCULO DOS 14 INDICADORES – CENÁRIO ATUAL 

 

Os dados secundários obtidos serviram para o cálculo dos 14 indicadores do cenário 

atual do local de estudo: Porto Velho, conforme Quadro 14. 

 

Quadro 14. Cálculo dos 14 indicadores – cenário atual – Porto Velho. 

Eixo Indicadores Dados secundários 
Fonte dos 

dados 

Cálculo 

auxiliar 

Indicador 

padronizado 

FM 

I1 - densidade 

demográfica 

Área influência = 984.000 

Km2 - População = 

1.940.951 hab 

ANA 

(2012)  

FM1 = 1,97 

hab/Km2 I1 = 0,98 

I2 - urbanização 

População = 1.940.951 hab    

População urbana = 

1.145.161 hab 

IBGE 

(2019) 

FM2 = 59,0 

% 
I2 = 0,44 

P 
I3 - balanço 

quantitativo 

Demanda superficial = 

15,20 m3/s; Disponibilidade 

= 7.881 m3/s 

ANA 

(2012)  
P1 = 0,19% I3 = 1,00 
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I4 - índice de 

poluição orgânica 

Carga org. adm = 500 Kg 

DBO/m3; Carga org. 

remanescente = 26 Kg 

DBO/m3 

ANA 

(2012)  
P2 = 5,20% I4 = 0,91 

I5 - taxa de 

atividades de 

agronegócio 

Área influência = 984.000 

Km2; Área total de 

agronegócio = 234.341 Km2 

ANA 

(2012); 

GO/RO 

(2000) 

P3 = 

23,82% 
I5 = 0,72 

E 

I6 - oxigênio 

dissolvido 

Número OD<5mg/L = 14; 

Número trechos 

monitorados = 38 

IBAMA 

(2013) 
E1 =36,84% I6 = 0,60 

I7 - taxa coleta 

esgoto 

Taxa de coleta esgoto = 

10,12% 

SNIS 

(2019a) 

E2 = 

89,88% 
I7 = 0,30 

I 

I8 - taxa de área 

desmatada 

Área total desmatamento = 

373.920 Km2; Área 

influência = 984.000 Km2 

SALOMÃO 

et al. 

(2019); 

ANA 

(2012) 

IM1 = 38% I8 = 0,53 

I9 - presença de 

reservatórios 

Área total reservatórios = 

1.323 Km2; Potência 

instalada total = 7.534,33 

MW 

ANEEL 

(2019) 

IM2 =0,18 

Km2/MW 
I9 = 0,78 

I10 - erosões 

Área total PNE>200 

ton/haxano = 79.015 Km2; 

Área influência = 984.000 

Km2 

BERNINI 

(2012); 

ANA 

(2012) 

IM3 = 

8,03% 
I10 = 0,89 

I11 - atividades 

com impacto 

potencial 

X1 = 1; X2 = 0; X3 = 1; X4 

= 1; X5 = 1; X6 = 1 

GO/RO 

(2015) 
IM4 = 5 I11 = 0,31 

R 

I12 - organização 

institucional 

X1 = 0; X2 = 1; X3 = 0; X4 

= 1 

GO/RO 

(2017) 
R1 = 2 I12 = 0,50 

I13 - instrumentos 

de planej e gestão 

X1 = 0; X2 = 0; X3 = 1; X4 

= 0; X5 = 0; X6 = 1; X7 = 1; 

X8 = 1; X9 = 0 

GO/RO 

(2017) 
R2 = 5 I13 = 0,46 

I14 - taxa 

tratamento esgoto 

Taxa de tratamento de 

esgoto gerado = 7,97% 

SNIS 

(2019a) 

R3 = 

92,03% 
I14 = 0,43 

Fonte: Autor (2019). 

 

 

6.3. CÁLCULO DOS 14 INDICADORES - PROJEÇÃO DOS CENÁRIOS FUTUROS 

 

A projeção dos cenários foi realizada com base nas diretrizes dos três cenários propostos 

por Demanboro et al (2013): tendencial, manejo e conservação. A projeção foi realizada para 

um horizonte de 10 anos, ou seja, para o ano de 2029. 
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6.3.1. Cenário Tendencial 

 

Considerando as diretrizes do cenário tendencial, o Quadro 15 demonstra o cálculo dos 

indicadores considerando as seguintes projeções, em relação ao cenário atual: 

• Crescimento população: 5,04% ao ano, conforme verificado nos últimos 19 

anos; 

• Crescimento da população urbana: 1% ao ano em relação à população rural; 

• Demanda superficial = 23,16 m3/s, cenário crítico (ANA, 2012); 

• Crescimento de 50% na carga orgânica remanescente; 

• Crescimento de 10% da área de agronegócio; 

• Crescimento de 50% no número observado de OD<5mg/L; 

• Decréscimo na taxa de coleta de esgoto, em função do aumento da população e 

da não realização de investimentos; 

• Crescimento de 15% na área desmatada; 

• Construção UHE Tabajara no Rio Machado; 

• Aumento de 30% nas áreas com PNE>200 há/ton x ano; 

• Aumento das atividades com alto impacto; 

• Permanência da mesma organização institucional; 

• Permanência dos mesmos instrumentos de planejamento; 

• Decréscimo na taxa de tratamento de esgoto, em função do aumento da 

população e da não realização de investimentos. 

 

 

Quadro 15. Cálculo dos indicadores – Cenário Tendencial. 

Eixo Indicadores Projeção dos dados 
Cálculo 

auxiliar 

Indicador 

padronizado 

FM 

I1 - densidade 

demográfica 

Área influência = 984.000 

Km2 - População = 3.164.646 

hab 

FM1 = 3,22 

hab/Km2 I1 = 0,97 

I2 - urbanização 

População = 3.164.646 hab    

População urbana = 2.099.531 

hab 

FM2 = 66,34 

% 
I2 = 0,40 

P 
I3 - balanço 

quantitativo 

Demanda superficial = 23,16 

m3/s; Disponibilidade = 7.881 

m3/s 

P1 = 0,29% I3 = 0,99 
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I4 - índice de 

poluição orgânica 

Carga org. adm = 500 Kg 

DBO/m3; Carga org. 

remanescente = 39 Kg 

DBO/m3 

P2 = 7,8% I4 = 0,87 

I5 - taxa de 

atividades de 

agronegócio 

Área influência = 984.000 

Km2; Área total de 

agronegócio = 257.775 Km2 

P3 = 26,2% I5 = 0,70 

E 

I6 - oxigênio 

dissolvido 

Número OD<5mg/L = 21; 

Número trechos monitorados 

= 38 

E1 = 55,26% I6 = 0,46 

I7 - taxa coleta 

esgoto 

Taxa de coleta esgoto = 

5,51% 
E2 = 94,49% I7 = 0,28 

I 

I8 - taxa de área 

desmatada 

Área total desmatamento = 

430.008 Km2; Área influência 

= 984.000 Km2 

IM1 = 43,7% I8 = 0,48 

I9 - presença de 

reservatórios 

Área total reservatórios = 

1.419 Km2; Potência instalada 

total = 7.884,33 MW 

IM2 =0,18 

Km2/MW 
I9 = 0,78 

I10 - erosões 

Área total PNE>200 

ton/haxano = 102.720 Km2; 

Área influência = 984.000 

Km2 

IM3 = 10,44% I10 = 0,86 

I11 - atividades 

com impacto 

potencial 

X1 = 1; X2 = 1; X3 = 1; X4 = 

1; X5 = 1; X6 = 1 
IM4 = 6 I11 = 0,25 

R 

I12 - organização 

institucional 

X1 = 0; X2 = 1; X3 = 0; X4 = 

1 
R1 = 2 I12 = 0,50 

I13 - instrumentos 

de planej e gestão 

X1 = 0; X2 = 0; X3 = 1; X4 = 

0; X5 = 0; X6 = 1; X7 = 1; X8 

= 1; X9 = 0 

R2 = 5 I13 = 0,46 

I14 - taxa 

tratamento esgoto 

Taxa de tratamento de esgoto 

= 4,35% 
R3 = 95,65% I14 = 0,41 

Fonte: Autor (2019). 

 

6.3.2. Cenário de Manejo 

 

Considerando as diretrizes do cenário de manejo, o Quadro 16 demonstra o cálculo dos 

indicadores considerando as seguintes projeções, em relação ao cenário atual: 

• Crescimento população: 3% ao ano; 

• Crescimento da população urbana: 0,3% ao ano em relação à população rural; 

• Demanda superficial = 21,89 m3/s, cenário tendencial (ANA, 2012); 

• Crescimento de 20% na carga orgânica remanescente; 

• Crescimento de 10% da área de agronegócio; 

• Diminuição do número observado de OD<5mg/L em 50%; 
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• Aumento de 5% na coleta de esgoto; 

• Crescimento de 15% na área desmatada; 

• Construção UHE Tabajara no Rio Machado; 

• Aumento de 30% nas áreas com PNE>200 há/ton x ano; 

• Aumento das atividades com alto impacto; 

• Melhoria na organização institucional; 

• Melhoria nos instrumentos de planejamento; 

• Crescimento de 5% no tratamento de esgoto. 

 

Quadro 16. Cálculo dos indicadores – Cenário de Manejo. 

Eixo Indicadores Projeção dos dados 
Cálculo 

auxiliar 

Indicador 

padronizado 

FM 

I1 - densidade 

demográfica 

Área influência = 984.000 

Km2 - População = 2.608.485 

hab 

FM1 = 2,65 

hab/Km2 I1 = 0,98 

I2 - urbanização 

População = 2.608.485 hab    

População urbana = 1.612.038 

hab 

FM2 = 

61,8% 
I2 = 0,42 

P 

I3 - balanço 

quantitativo 

Demanda superficial = 21,89 

m3/s; Disponibilidade = 7.881 

m3/s 

P1 = 0,28% I3 = 1,00 

I4 - índice de 

poluição orgânica 

Carga org. adm = 500 Kg 

DBO/m3; Carga org. 

remanescente = 31,2 Kg 

DBO/m3 

P2 = 6,24% I4 = 0,90 

I5 - taxa de 

atividades de 

agronegócio 

Área influência = 984.000 

Km2; Área total de 

agronegócio = 257.775 Km2 

P3 = 26,2% I5 = 0,70 

E 

I6 - oxigênio 

dissolvido 

Número OD<5mg/L = 7; 

Número trechos monitorados 

= 38 

E1 =18,42% I6 = 0,77 

I7 - taxa coleta 

esgoto 
Taxa de coleta esgoto = 15% E2 = 85% I7 = 0,32 

I 

I8 - taxa de área 

desmatada 

Área total desmatamento = 

430.008 Km2; Área influência 

= 984.000 Km2 

IM1 = 

43,7% 
I8 = 0,48 

I9 - presença de 

reservatórios 

Área total reservatórios = 

1.419,6 Km2; Potência 

instalada total = 7.884,33 MW 

IM2 =0,18 

Km2/MW 
I9 = 0,78 

I10 - erosões 

Área total PNE>200 

ton/haxano =  102.720 Km2; 

Área influência = 984.000 

Km2 

IM3 = 

10,44% 
I10 = 0,86 
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I11 - atividades 

com impacto 

potencial 

X1 = 1; X2 = 0; X3 = 1; X4 = 

1; X5 = 1; X6 = 1 
IM4 = 5 I11 = 0,31 

R 

I12 - organização 

institucional 

X1 = 1; X2 = 1; X3 = 1; X4 = 

1 
R1 = 4 I12 = 1,00 

I13 - instrumentos 

de planej e gestão 

X1 = 1; X2 = 1; X3 = 1; X4 = 

1; X5 = 1; X6 = 1; X7 = 1; X8 

= 1; X9 = 1 

R2 = 9 I13 = 1,00 

I14 - taxa 

tratamento esgoto 

Taxa de tratamento de esgoto 

= 12,97% 

R3 = 

87,03% 
I14 = 0,45 

Fonte: Autor (2019). 

 

6.3.3. Cenário de Conservação 

 

Finalmente, considerando as diretrizes do cenário conservação, o Quadro 17 demonstra 

o cálculo dos indicadores considerando as seguintes projeções, em relação ao cenário atual: 

• Crescimento população: 1,5% ao ano; 

• Crescimento da população urbana: 0,2% ao ano em relação à população rural; 

• Demanda superficial = 20,95 m3/s, cenário normativo (ANA, 2012); 

• Redução de 80% na carga orgânica remanescente; 

• Crescimento de 10% da área de agronegócio; 

• Diminuição do número observado de OD<5mg/L em 80%; 

• Aumento de 70% na oferta da coleta de esgoto; 

• Paralisação no aumento de área desmatada; 

• Construção UHE Tabajara no Rio Machado; 

• Redução em 50% nas áreas com PNE>200 há/ton x ano; 

• Aumento das atividades com alto impacto; 

• Melhoria na organização institucional; 

• Melhoria nos instrumentos de planejamento; 

• Crescimento de 70% na oferta do tratamento de esgoto. 

 

Quadro 17. Cálculo dos indicadores – Cenário Conservação. 

Eixo Indicadores Projeção dos dados 
Cálculo 

auxiliar 

Indicador 

padronizado 

FM 
I1 - densidade 

demográfica 

Área influência = 984.000 

Km2 - População = 2.252.552 

hab 

FM1 = 2,29 

hab/Km2 I1 = 0,98 
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I2 - urbanização 

População = 2.252.552 hab    

População urbana = 1.369.552 

hab 

FM2 = 60,8 

% 
I2 = 0,43 

P 

I3 - balanço 

quantitativo 

Demanda superficial = 20,95 

m3/s; Disponibilidade = 7.881 

m3/s 

P1 = 0,27% I3 = 1,00 

I4 - índice de 

poluição orgânica 

Carga org. adm = 500 Kg 

DBO/m3; Carga org. 

remanescente = 5,2 Kg 

DBO/m3 

P2 = 1,04% I4 = 0,98 

I5 - taxa de 

atividades de 

agronegócio 

Área influência = 984.000 

Km2; Área total de 

agronegócio = 257.775 Km2 

P3 = 26,2% I5 = 0,70 

E 

I6 - oxigênio 

dissolvido 

Número OD<5mg/L = 0; 

Número trechos monitorados 

= 38 

E1 = 0% I6 = 1,00 

I7 - taxa coleta 

esgoto 
Taxa de coleta esgoto = 80% E2 = 20% I7 = 0,77 

I 

I8 - taxa de área 

desmatada 

Área total desmatamento = 

373.920 Km2; Área influência 

= 984.000 Km2 

IM1 = 38% I8 = 0,53 

I9 - presença de 

reservatórios 

Área total reservatórios = 

1.419,6 Km2; Potência 

instalada total = 7.884,33 MW 

IM2 =0,18 

Km2/MW 
I9 = 0,78 

I10 - erosões 

Área total PNE>200 

ton/haxano = 39.507 Km2; 

Área influência = 984.000 

Km2 

IM3 = 

4,01% 
I10 = 0,95 

I11 - atividades 

com impacto 

potencial 

X1 = 1; X2 = 1; X3 = 1; X4 = 

1; X5 = 1; X6 = 1 
IM4 = 6 I11 = 0,25 

R 

I12 - organização 

institucional 

X1 = 1; X2 = 1; X3 = 1; X4 = 

1 
R1 = 4 I12 = 1,00 

I13 - instrumentos 

de planej e gestão 

X1 = 1; X2 = 1; X3 = 1; X4 = 

1; X5 = 1; X6 = 1; X7 = 1; X8 

= 1; X9 = 1 

R2 = 9 I13 = 1,00 

I14 - taxa 

tratamento esgoto 

Taxa de tratamento de esgoto 

= 77,97% 

R3 = 

22,03% 
I14 = 0,82 

Fonte: Autor (2019). 

 

6.4. RESULTADOS DO IGUA – PORTO VELHO 

 

Com os 14 indicadores calculados, foi obtido o resultado para o cenário atual 

(diagnóstico) da qualidade da água bruta utilizada para o abastecimento em Porto Velho. Em 

seguida, foram calculados também o IGUA para a projeção de 3 cenários futuros (tendencial, 

manejo e conservação). Os resultados obtidos do IGUA constam no Quadro 18. 
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Quadro 18. Resultado do IGUA do cenário atual e dos cenários projetados. 

Eixo Indicadores 
Cenário 

Atual 

Projeção de Cenários 

Tendencial Manejo Conservação 

FM 
I1 - densidade demográfica 0,98 0,97 0,98 0,98 

I2 – urbanização 0,44 0,40 0,42 0,43 

P 

I3 - balanço quantitativo 1,00 0,99 1,00 1,00 

I4 - índice de poluição orgânica 0,91 0,87 0,90 0,98 

I5 - taxa de atividades de agronegócio 0,72 0,70 0,70 0,70 

E 
I6 - oxigênio dissolvido 0,60 0,46 0,77 1,00 

I7 - taxa coleta esgoto 0,30 0,28 0,32 0,77 

I 

I8 - taxa de área desmatada 0,53 0,48 0,48 0,53 

I9 - presença de reservatórios 0,78 0,78 0,78 0,78 

I10 – erosões 0,89 0,86 0,86 0,95 

I11 - atividades com impacto potencial 0,31 0,25 0,31 0,25 

R 

I12 - organização institucional 0,50 0,50 1,00 1,00 

I13 - instrumentos de planej e gestão 0,46 0,46 1,00 1,00 

I14 - taxa tratamento esgoto 0,43 0,41 0,45 0,82 

Resultado do IGUA 63 60 71 80 

Categoria do IGUA Boa Média Boa Excelente 

Fonte: Autor (2019). 

 

6.5.  DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

 

6.5.1. Cenário Diagnóstico (atual) 

 

Analisando-se o cenário de diagnóstico (atual), observou-se que 7 indicadores 

contribuíram menos (valores entre 0,30 e 0,53) para a qualidade da água foram: urbanização, 

taxa de coleta de esgoto, taxa de área desmatada, atividades com impacto potencial, organização 

institucional, instrumentos de planejamento e gestão e taxa de tratamento de esgoto. 

A urbanização (I2 = 0,44) com 59,0% é considerada fortemente urbanizada e pouco 

contribui para a qualidade da água, visto que, o processo de urbanização gera cidades com uma 

infraestrutura inadequada e aumenta a pressão das atividades antrópicas sobre os recursos 

naturais, principalmente pelo aumento de consumo e deterioração dos mananciais de água 

(TUCCI, 2002). 

A taxa de coleta de esgoto (I7 = 0,30) com apenas 10,12% é o pior indicador, reflexo da 

precariedade do saneamento em toda a área de influência, assim como em Porto Velho, 

considerada a pior das 100 maiores cidades com mais de 100.000 habitantes do Brasil 

(INSTITUTO TRATA BRASIL, 2018).  
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A taxa de área desmatada (I8 = 0,53) com 38% é considerada alta, apesar da meta nacional 

de biodiversidade ser de apenas 30% da área da Amazônia Legal (SALOMÃO et al, 2019). O 

desmatamento implica em ações antrópicas que, se não forem realizadas com o planejamento 

necessário, afetará a qualidade da água. Como demonstrou o estudo de Lalande et al (2014) na 

França, que concluíram que o uso e ocupação do solo influenciam diretamente na qualidade da 

água. 

As atividades com impacto potencial (I11 = 0,31) é o segundo pior indicador, com a 

presença de 5 das 6 atividades. Apesar do processo de licenciamento ambiental, previsto nas 

legislações federais, do Estado de Rondônia e do município de Porto Velho, o monitoramento 

no cumprimento das condicionantes e/ou dos planos de controle ambiental apresentados para o 

licenciamento destas atividades, pode ser considerado como necessitando de melhorias, 

conforme relatado no Plano de Estadual de Recursos Hídricos do Estado de Rondônia (GO/RO, 

2017). 

A organização institucional (I12 = 0,50) possui apenas metade das ações, faltando ainda 

a implantação do Comitê de Bacia Hidrográfica do Rio Madeira e da Agência da Bacia, 

contrariando as diretrizes da Lei federal 9433 (BRASIL, 1997), que determinava a criação 

destas organizações institucionais para a gestão dos recursos hídricos. No Plano de Estadual de 

Recursos Hídricos do Estado de Rondônia (GO/RO, 2017), há diretrizes e metas estabelecidas 

para a implantação dos Comitês das Bacias Hidrográficas, porém, não há explicitamente a 

previsão de implantação das Agências das Bacias, somente relata que é uma atribuição do 

Conselho Estadual de Recursos Hídricos autorizar a criação das Agências, propostas pelos 

respectivos Comitês. 

Os instrumentos de planejamento e gestão (I13 = 0,46) possui apenas 4 dos 9 instrumentos 

previstos, o que influencia na falta de planejamento, monitoramento e controle adequados das 

atividades que impactam na qualidade da água. Mais uma vez, no Plano de Estadual de 

Recursos Hídricos do Estado de Rondônia (GO/RO, 2017), há diretrizes e metas para a melhoria 

no processo de concessão de outorgas, implementação do enquadramento dos corpos d´água, 

implantação da cobrança dos recursos hídricos, elaboração dos planos das bacias, implantação 

do sistema de informações de recursos hídricos e elaboração dos planos de drenagem urbana. 

Em Porto Velho por exemplo, o Plano de Saneamento abrange apenas os serviços de água e 

esgoto. 

A taxa de tratamento de esgoto (I14 = 0,41) com apenas 7,97% do esgoto gerado tratado, 

mais uma vez reflete a precariedade do saneamento na área de influência, como em Porto Velho. 

Dispor o esgoto sem o adequado tratamento compromete a qualidade da água nas áreas urbanas, 
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causando impacto na saúde da população, além de dificultar o atendimento de usos a jusante, 

como abastecimento humano, balneabilidade, irrigação, dentre outros (ANA, 2018a). 

 Outros 4 indicadores, que obtiveram resultados entre 0,60 e 0,89, podem ser 

considerados como intermediários e que contribuíram moderadamente na qualidade da água, 

mas, merecem atenção, monitoramento e controle. São eles: taxa atividades de agronegócio, 

oxigênio dissolvido, presença de reservatórios e erosões. 

 A taxa de atividades de agronegócio (I5 = 0,72) com 23,82% de ocupação da área, apesar 

estar dentro da faixa recomendada no Zoneamento Ecológico Econômico do Estado de 

Rondônia - Lei Complementar 233 (GO/RO, 2000) remete a uma preocupação, pois, no Plano 

de Desenvolvimento Estadual Sustentável de Rondônia (GO/RO, 2015) há 7 programas de 

apoio e desenvolvimento às atividades relacionadas ao agronegócio. Neste sentido, se não 

houver ações de planejamento, monitoramento e controle adequados, essas atividades poderão 

serem desenvolvidas gerando grandes impactos aos recursos hídricos. 

 O oxigênio dissolvido (I6 = 0,60) com 36,84% de amostras abaixo do nível ideal (OD 

= 5 mg/L) estabelecido na Resolução CONAMA 357 (BRASIL, 2005) para corpos d´água 

Classe 2, também merece atenção, visto que, a presença de reservatórios de hidrelétricas alteram 

o regime do rio de ecossistema lótico para lêntico, podendo ocasionar a redução do oxigênio 

dissolvido (MOTA, 2008). 

A presença de reservatórios (I9 = 0,78) com 0,18 Km2/MW foi beneficiado pelo tipo de 

reservatório implantado nas duas hidrelétricas do Rio Madeira: UHE Santo Antônio e UHE 

Jirau. Estes reservatórios são considerados a fio d´água e não necessitam de grandes áreas 

alagadas, em função do tipo de turbina implantada: a bulbo. Ela gera energia pelo princípio da 

energia cinética da passagem da água pela turbina de eixo horizontal e não pela energia 

potencial, como por exemplo as turbinas francis de eixo vertical (mais utilizadas nas 

construções de hidrelétricas no Brasil) – que é o caso da UHE Samuel (ANEEL, 2018). 

 As erosões (I10 = 0,89) com apenas 8,03% da área considerada de alto potencial natural 

de erosão também merece atenção, pois, de acordo com o estudo de Watanabe et al (2016) 

sobre a bacia do Rio Mutum-Paraná (sub-bacia do Rio Madeira), foi confirmada a 

vulnerabilidade da área da bacia em relação à erosão, destacando-se algumas regiões com 

grandes taxas de perda de solo tendo como principal elemento causador o tipo do solo, 

apontando para uma instabilidade ambiental futura destas áreas. 

 Os últimos 3 indicadores, que obtiveram resultados acima de 0,90 e contribuíram de 

forma significativa e positiva para a qualidade da água foram: densidade demográfica, balanço 

quantitativo e índice de poluição orgânica.   
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 A densidade demográfica (I1 = 0,98) com 1,97 hab/Km2 é muito baixa em relação ao 

parâmetro de 80 hab/Km2 estabelecido para o limite para classificação dos municípios como 

médio porte (CÂMARA DOS DEPUTADOS, 2011). A área da bacia é muito grande e dilui a 

quantidade da população, apesar de que, em Porto Velho o valor também é inferior, com 15,2 

hab/Km2. Segundo a ANA (2010a), nos grandes centros urbanos há elevada densidade 

populacional e forte demanda pelos recursos hídricos, que, em muitos casos, são atingidos pela 

poluição e, por consequência, há uma piora considerável na qualidade da água, tornando o 

abastecimento nas cidades um grande desafio. Porém, este não é caso de Porto Velho e nem da 

área de influência e por isto, este indicador contribui positivamente na avaliação da qualidade 

da água. 

 O balanço quantitativo (I3 = 1,00) foi o melhor indicador, pois, com a alta 

disponibilidade de água do Rio Madeira, torna-se quase insignificante a pequena demanda. Em 

outras partes do país a relação demanda e disponibilidade geram conflitos, criando situações 

onde haverá a necessidade de criar prioridades para o uso da água (MOTA, 2008), o que não 

acontece na área de influência e nem em Porto Velho.  

 O índice de poluição orgânica (I4 = 0,91) com apenas 5,20% na relação entre carga 

orgânica remanescente e admissível também se torna quase insignificante devido à grande 

disponibilidade de água e consequentemente da sua grande capacidade de assimilação de carga 

orgânica. O valor está bem abaixo do parâmetro utilizado como referência de 40%, conforme 

definido na Resolução CONAMA 430 (BRASIL, 2011) para lançamento de efluentes. 

 Observa-se no Quadro 19, a classificação dos resultados, sendo que: 7 indicadores 

(50%) contribuíram pouco para a qualidade da água; 4 indicadores (28,6%) contribuíram 

moderadamente; e 3 indicadores (21,4%) contribuíram fortemente. 

 

Quadro 19. Classificação dos indicadores – cenário de diagnóstico. 

Eixo Indicadores 
Resultado do 

indicador 

FM 
I1 - densidade demográfica 0,98 

I2 – urbanização 0,44 

P 

I3 - balanço quantitativo 1,00 

I4 - índice de poluição orgânica 0,91 

I5 - taxa de atividades de agronegócio 0,72 

E 
I6 - oxigênio dissolvido 0,60 

I7 - taxa coleta esgoto 0,30 

I 
I8 - taxa de área desmatada 0,53 

I9 - presença de reservatórios 0,78 
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I10 – erosões 0,89 

I11 - atividades com impacto potencial 0,31 

R 

I12 - organização institucional 0,50 

I13 - instrumentos de planej e gestão 0,46 

I14 - taxa tratamento esgoto 0,43 

Legenda: 

  Indicadores com resultado acima de 0,89 - contribuíram fortemente 

  Indicadores com resultado entre 0,55 e 0,89 - contribuíram moderadamente 

  Indicadores com resultado abaixo de 0,55 - contribuíram pouco 

Fonte: Autor (2019). 

 

Com relação ao modelo FMPEIR, nos eixos correspondentes, observou-se que: 

• Força motriz: apenas a urbanização foi um dos indicadores que gerou a 

menor contribuição para a qualidade da água, enquanto que, a densidade 

demográfica contribuiu fortemente para a sua melhoria; 

• Pressão: nenhum indicador obteve resultado baixo; a taxa de atividades 

agronegócio gerou uma contribuição média enquanto que, o balanço 

quantitativo e o índice de poluição orgânica contribuíram de forma mais 

efetiva para a qualidade da água; 

• Estado: a coleta de esgoto foi o indicador que menos contribuiu e o oxigênio 

dissolvido contribuiu moderadamente; 

• Impacto: as atividades de alto impacto e a taxa de desmatamento 

contribuíram pouco, enquanto que, os indicadores de presença de 

reservatórios e erosões contribuíram de forma moderada para a qualidade da 

água; 

• Resposta: todos os 3 indicadores: organização institucional, instrumentos de 

planejamento e gestão e taxa de tratamento de esgoto contribuíram pouco 

para qualidade da água. 

O conceito do modelo FMPEIR explica claramente que os indicadores de resposta, com 

baixos desempenhos, não conseguem influenciar os indicadores dos demais eixos (força motriz, 

pressão, estado e impacto), implicando num resultado do IGUA = 63. 

Ressalta-se novamente que, os dados utilizados para o cálculo dos indicadores do IGUA 

foram extrapolados da área da bacia hidrográfica do Rio Madeira no Brasil para toda a área de 

influência estudada. 
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6.5.2. Projeção cenário: cenário tendencial 

 

O cenário tendencial foi caracterizado pela uma continuidade dos padrões observados 

no cenário de diagnóstico, em que não são contempladas medidas significativas voltadas à 

melhoria da qualidade ambiental e de vida, de forma a ocorrer num contexto de crescente 

degradação dos recursos naturais e crescimento populacional desordenado (DEMANBORO et 

al, 2013).  

Observou-se que os 8 indicadores que contribuíram menos (valores entre 0,25 e 0,50) 

para a qualidade da água foram: urbanização, oxigênio dissolvido, taxa de coleta de esgoto, taxa 

de área desmatada, atividades com impacto potencial, organização institucional, instrumentos 

de planejamento e gestão e taxa de tratamento de esgoto. 

Em relação ao cenário de diagnóstico, 4 indicadores mantiveram o mesmo desempenho: 

presença de reservatórios, organização institucional e instrumentos de planejamento e gestão. 

E os 11 indicadores restantes tiveram seus desempenhos diminuídos. Tal fato se explica 

analisando o modelo conceitual do FMPEIR: os indicadores de resposta não melhoraram e 

consequentemente, todos os demais indicadores pioraram (com exceção da presença de 

reservatórios), demonstrando a importância das ações de resposta para a melhoria da qualidade 

da água. 

 No Quadro 20 apresenta-se a classificação dos indicadores do cenário tendencial. 

Observa-se que apenas 2 (14,3%) indicadores contribuíram fortemente para a qualidade da 

água; 4 indicadores (28,6%) contribuíram moderadamente e 8 indicadores (57,1%) 

contribuíram pouco. 

 

Quadro 20. Classificação dos indicadores – cenário tendencial. 

Eixo Indicadores 
Resultado do 

indicador 

FM 
I1 - densidade demográfica 0,97 

I2 – urbanização 0,40 

P 

I3 - balanço quantitativo 0,99 

I4 - índice de poluição orgânica 0,87 

I5 - taxa de atividades de agronegócio 0,70 

E 
I6 - oxigênio dissolvido 0,46 

I7 - taxa coleta esgoto 0,28 

I 

I8 - taxa de área desmatada 0,48 

I9 - presença de reservatórios 0,78 

I10 - erosões 0,86 

I11 - atividades com impacto potencial 0,25 
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R 

I12 - organização institucional 0,50 

I13 - instrumentos de planej e gestão 0,46 

I14 - taxa tratamento esgoto 0,41 

Legenda: 

  Indicadores com resultado acima de 0,89 - contribuíram fortemente 

  Indicadores com resultado entre 0,55 e 0,89 - contribuíram moderadamente 

  Indicadores com resultado abaixo de 0,55 - contribuíram pouco 

Fonte: Autor (2019). 

 

6.5.3. Projeção cenário: cenário de manejo 
 
 

O cenário de manejo foi caracterizado pela preservação dos recursos hídricos e foco na 

produção de água, por meio do manejo adequado da bacia hidrográfica, da conservação das 

nascentes e dos corpos d’água como um todo (DEMANBORO et al, 2013).  

Observou-se que os 4 indicadores que contribuíram menos (valores entre 0,31 e 0,48) 

para a qualidade da água foram: urbanização, taxa de coleta de esgoto, taxa de área desmatada 

e atividades com impacto potencial. 

Em relação ao cenário de diagnóstico, 3 indicadores mantiveram o mesmo desempenho: 

balanço hídrico, presença de reservatórios e atividades de alto impacto. Seis indicadores tiveram 

seus desempenhos menor: urbanização, densidade demográfica, poluição orgânica, atividades 

de agronegócio, área desmatada e erosões.  

Cinco indicadores tiveram melhoria no seu desempenho, em relação ao cenário de 

diagnóstico: oxigênio dissolvido, coleta de esgoto, organização institucional, instrumentos de 

planejamento e gestão e tratamento de esgoto. Tal fato se explica analisando o modelo 

conceitual do FMPEIR: os 3 indicadores de resposta melhoraram e consequentemente, os 

indicadores relacionados com as ações diretas de preservação da água (premissa do cenário de 

manejo) também melhoraram o seu desempenho. No entanto, os indicadores que não estão 

diretamente relacionados aos recursos hídricos (como atividades de agronegócio, área 

desmatada e erosões), tiveram um desempenho pior, demonstrando que, as ações de resposta 

para a melhoria da qualidade da água devem ser abrangentes e não só direcionadas para os 

recursos hídricos. 

No Quadro 21 apresenta-se a classificação dos indicadores do cenário de manejo. 

Observa-se que aumentaram para 5 (42,8%) os indicadores que contribuíram fortemente para a 

qualidade da água; 4 indicadores (28,6%) contribuíram moderadamente e 4 indicadores (28,6%) 

contribuíram pouco. 
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Quadro 21. Classificação dos indicadores – cenário de manejo. 

Eixo Indicadores 
Resultado do 

indicador 

FM 
I1 - densidade demográfica 0,98 

I2 - urbanização 0,42 

P 

I3 - balanço quantitativo 1,00 

I4 - índice de poluição orgânica 0,90 

I5 - taxa de atividades de agronegócio 0,70 

E 
I6 - oxigênio dissolvido 0,77 

I7 - taxa coleta esgoto 0,32 

I 

I8 - taxa de área desmatada 0,48 

I9 - presença de reservatórios 0,78 

I10 - erosões 0,86 

I11 - atividades com impacto potencial 0,31 

R 

I12 - organização institucional 1,00 

I13 - instrumentos de planej e gestão 1,00 

I14 - taxa tratamento esgoto 0,45 

Legenda: 

  Indicadores com resultado acima de 0,89 - contribuíram fortemente 

  Indicadores com resultado entre 0,55 e 0,89 - contribuíram moderadamente 

  Indicadores com resultado abaixo de 0,55 - contribuíram pouco 

Fonte: Autor (2019). 

 

6.5.4. Projeção cenário: cenário de conservação 
 

O cenário de conservação as prioridades consideradas foram a recuperação e a 

conservação dos recursos hídricos e naturais (DEMANBORO et al, 2013). Observou-se que 3 

indicadores tiveram desempenho diminuído: urbanização, atividades de agronegócio e 

atividades com alto impacto. 

A urbanização, mesmo com ações de resposta que visem a conservação dos recursos 

hídricos, ela não será inibida por este tipo de ação. As atividades de agronegócio também não 

serão inibidas por este tipo de ação, pelo contrário, há políticas e estratégias, como demonstrado 

no Plano de Desenvolvimento Estadual Sustentável de Rondônia – 2015 a 2030 (GO/RO, 

2015), que fomentam e apoiam o crescimento destas atividades, bem como as atividades com 

alto impacto. 

Em compensação, 7 indicadores melhoraram o seu desempenho: índice de poluição 

orgânica, oxigênio dissolvido, coleta de esgoto, erosões, organização institucional, 

instrumentos de planejamento e gestão, e tratamento de esgoto. Destaca-se que os 3 indicadores 

de resposta tiveram uma melhoria significativa, o que explica a melhoria dos outros 4 
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indicadores. Desta forma, ratifica-se que as ações de gestão ambiental devem ser abrangentes e 

não só focadas nos recursos hídricos, mas também nos recursos naturais, cuja consequência é 

uma melhoria significativa da qualidade da água. 

Densidade demográfica, balanço quantitativo, área desmatada e presença de 

reservatórios, foram os 4 indicadores que permaneceram com resultados inalterados. Porém, 

eles haviam piorado o seu desempenho no cenário tendencial, com exceção da presença de 

reservatórios. Logo, o fato de permanecerem inalterados, reflete também as ações de resposta 

adotadas, caso contrário, eles diminuíram o seu desempenho. 

 No Quadro 22 apresenta-se a classificação dos indicadores do cenário de conservação. 

Observa-se que aumentaram para 7 (50,0%) os indicadores que contribuíram fortemente para a 

qualidade da água; 4 indicadores (28,6%) contribuíram moderadamente e 3 indicadores (21,4%) 

contribuíram pouco. 

 

Quadro 22. Classificação dos indicadores – cenário de conservação. 

Eixo Indicadores 
Resultado do 

indicador 

FM 
I1 - densidade demográfica 0,98 

I2 - urbanização 0,43 

P 

I3 - balanço quantitativo 1,00 

I4 - índice de poluição orgânica 0,98 

I5 - taxa de atividades de agronegócio 0,70 

E 
I6 - oxigênio dissolvido 1,00 

I7 - taxa coleta esgoto 0,77 

I 

I8 - taxa de área desmatada 0,53 

I9 - presença de reservatórios 0,78 

I10 - erosões 0,95 

I11 - atividades com impacto potencial 0,25 

R 

I12 - organização institucional 1,00 

I13 - instrumentos de planej e gestão 1,00 

I14 - taxa tratamento esgoto 0,82 

Legenda: 

  Indicadores com resultado acima de 0,89 - contribuíram fortemente 

  Indicadores com resultado entre 0,55 e 0,89 - contribuíram moderadamente 

  Indicadores com resultado abaixo de 0,55 - contribuíram pouco 

Fonte: Autor (2019). 

 

6.5.5. Resultados do IGUA – cenário atual 
 

Para o cenário de diagnóstico (atual), o resultado foi IGUA = 63 (categoria: boa), que 

caracteriza a qualidade da água, de acordo com a classificação proposta. 
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Este resultado (IGUA = 63) demonstra que, apesar da alta disponibilidade de água no 

Rio Madeira, a qualidade da sua água merece atenção, pois, dos 14 indicadores utilizados, 7 

deles estavam abaixo de 0,55: urbanização (I2), coleta de esgoto (I7), área desmatada (I8), 

atividades de alto impacto (I11), organização institucional (I12) , instrumentos de planejamento 

e gestão (I13) e tratamento de esgoto (I14).  

Um dos fatores que explicam o resultado do IGUA = 63, é o fato de que todos os 3 

indicadores de resposta, que segundo o modelo conceitual FMPEIR são os responsáveis por 

influenciar os demais eixos (força motriz, pressão, estado e impacto), possuem resultado ruim 

(I12 = 0,50; I13= 0,46; I14 = 0,43). 

Estes indicadores dependem exclusivamente de ações do poder público: a organização 

institucional faz parte do sistema de gerenciamento ambiental (TUCCI E MENDES, 2006). 

Apesar de deficitárias, já há a diretriz no Plano Estadual de Recursos Hídricos do Estado de 

Rondônia de implantação do Comitê de gerenciamento da bacia hidrográfica do Rio Madeira e 

a sua respectiva Agência de bacia. Resta, colocar em prática tais diretrizes. 

Da mesma forma, o indicador de instrumentos de planejamento e gestão, que faz parte 

das atividades de planejamento e gerenciamento ambiental (TUCCI E MENDES, 2006) 

necessitam serem realizadas: elaboração do plano de bacia, enquadramento dos corpos d´água, 

implantação da cobrança pelo uso de recursos hídricos, implantação do sistema de informações 

de recursos hídricos e elaboração do plano municipal de drenagem urbana. Igualmente, tais 

ações já possuem diretrizes no Plano Estadual de Recursos Hídricos do Estado de Rondônia, 

faltando executá-las. 

Já o indicador de tratamento de esgoto, que está diretamente ligado ao indicador de 

coleta de esgoto, necessita de uma ampla ação de investimentos no saneamento básico de Porto 

Velho para tirá-la desse quadro de descaso.  

Para universalizar todos os serviços de saneamento básico no Brasil (água, esgoto, 

resíduos e drenagem) seriam necessários R$ 508 bilhões de 2014 a 2033, de acordo com o 

PLANSAB – Plano Nacional de Saneamento Básico (MINISTÉRIO DAS CIDADES, 2013). 

Em função da falta de estudos mais aprofundados sobre a necessidade real de investimentos em 

Porto Velho para a universalização do saneamento básico, realizou-se uma estimativa 

simplificada: calculou-se o custo per capita para o Brasil (valor total de 

investimentos/população atual), chegando a um valor de R$ 2.400,00 /habitante. Considerando 

a população atual de Porto Velho, estima-se um valor total de R$ 1,25 bilhões necessários para 

a universalização dos serviços de saneamento básico (água, esgoto, resíduos e drenagem) em 

Porto Velho/RO. 
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Os investimentos nos serviços de água e esgoto na cidade de Porto Velho dependem de 

recursos externos, visto que a CAERD – Companhia de Água e Esgoto de Rondônia 

(concessionária responsável em Porto Velho, pelos serviços de água e esgoto) não possui 

capacidade financeira para o aporte dos mesmos (MINISTÉRIO DAS CIDADES, 2007). 

Consultando os dados disponíveis atuais no site do PAC – Programa de Aceleração do 

Crescimento, do governo federal, foi identificado 10 projetos que receberam recursos do PAC 

em Porto Velho para a melhoria do saneamento básico do município, totalizando R$ 776,1 

milhões, excluindo-se 2 projetos que não tiveram seus valores divulgados em razão da 

possibilidade de uso do RDC - Regime Diferenciado de Contratação (MINISTÉRIO DO 

PLANEJAMENTO, 2015). Soma-se o investimento divulgado para a construção do aterro 

sanitário, estimado inicialmente em R$ 55,6 milhões. Portanto, os investimentos divulgados em 

saneamento básico para Porto Velho/RO, totalizaram R$ 831,7 milhões nos últimos anos, 

porém, muitos deles com obras inacabadas, o que corresponde a aproximadamente 66% do 

investimento calculado para universalizar os serviços de saneamento básico. 

Com relação ao indicador de urbanização, considerando o histórico do seu crescimento 

no Brasil, em especial em Porto Velho, a melhor alternativa seria atuar com políticas públicas 

para se evitar o crescimento desordenado das cidades. Assim, evita-se a ocupação irregular de 

áreas de preservação ambiental e a poluição dos recursos hídricos, que afetam diretamente a 

qualidade da água. Sem contar que, a alta concentração de superfícies impermeáveis aumenta 

os volumes de água de escoamento de ruas, provocando o transporte de poluentes como óleos, 

metais pesados, borracha e outros resíduos automobilísticos para rios e cursos de água. A 

redução do volume de água que infiltra no terreno também pode afetar a quantidade e a 

qualidade das águas. O escoamento de águas pluviais pode-se somar aos outros efluentes das 

áreas urbanas, produzindo volumes que ultrapassam a capacidade dos sistemas de tratamento 

(ANA, 2013). Tais fatos já foram observados por alguns estudos realizados em Porto Velho 

(SOUZA et al., 2011; SIPAM, 2013; MARTAROLE, 2014). 

Já o indicador de área desmatada, se caracteriza pela expansão do desmatamento como 

reflexo dos novos e grandes investimentos em curso na área, com destaque para: (1) o 

agronegócio, representado pela inserção da soja na área de influência da bacia; (2) o sistema de 

transporte representado pela possibilidade de conexão hidroviária das bacias dos rios Beni, 

Mamoré/Guaporé e Madeira; (3) pela produção de energia que neste caso está representado 

pelas Usinas de Jirau e Santo Antônio, no alto rio Madeira (NUNES, 2004).  

Apesar de já se ter um Zoneamento Econômico Ecológico do Estado de Rondônia 

(GO/RO, 2000), o estudo de sustentabilidade dos municípios e vulnerabilidade regional no 
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Estado de Rondônia: Madeira-Guaporé e a Região de Guajará-Mirim realizado por Nunes et al 

(2015b), demonstrou que: apesar de quase uma década da promulgação da lei que chancelou 

tal zoneamento, o ISMA – Índice de Sustentabilidade dos Municípios Amazônicos, nesse 

estudo da mesorregião Madeira-Guaporé, não apresentou bons resultados, pois, “indicaram a 

grande precariedade das estruturas organizacionais (secretaria de meio ambiente municipal e 

conselho municipal) sem as não haverá perspectiva de avanços mais contundentes” (NUNES 

et al, 2015b, p. 345). Estes resultados ratificam o modelo FMPEIR, onde as respostas 

influenciam diretamente nos demais eixos. Neste caso, a precariedade detectada na organização 

institucional municipal (eixo resposta) influencia no aumento da área desmatada (eixo 

impacto), que por consequência, altera a qualidade da água. 

 

6.5.6. Resultados do IGUA – projeção de cenários futuros 

 

A projeção dos cenários futuros, em comparação ao cenário de diagnóstico (Figura 25) 

resultou em: 

• No cenário tendencial, o resultado do foi IGUA = 60; diminuindo de 63 

(IGUA atual) para 60; alterando categoria de boa para média; 

• No cenário manejo, o resultado do foi IGUA = 71; aumentado de 63 (IGUA 

atual) para 71; a categoria foi mantida a mesma (boa); 

• No cenário conservação, o resultado do foi IGUA = 80; aumentando de 63 

(IGUA atual) para 80; a categoria melhorou de boa para excelente. 
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Figura 25. Resultados do IGUA para os cenários calculados em Porto Velho. 
Fonte: Autor (2019). 

 

    

Os resultados foram coerentes com o esperado: no cenário de conservação (com ações 

voltadas não só para os recursos hídricos, mas para todo o meio ambiente) foi obtido o melhor 

resultado do IGUA =80, aumentando 27% o resultado em relação ao cenário atual. No cenário 

de manejo (com ações voltadas somente para os recursos hídricos), o resultado foi melhor do 

que o cenário atual, com IGUA = 71, aumentando 13% o resultado em relação ao cenário atual. 

E o cenário tendencial (continuidade das ações atuais) o resultado obtido foi o pior, com IGUA 

= 60, reduzindo em 5% o resultado do cenário atual. 

Observou-se no cenário tendencial que, se mantidas as ações de gestão ambiental atuais, 

haveria uma piora na qualidade da água. Considerando a necessidade de que Porto Velho 

necessita ampliar o seu sistema de abastecimento de água, incluindo a construção de uma ETA 

– Estação de Tratamento de Água com vazão estimada de 600 L/s (ANA, 2010). Com essa 

diminuição na qualidade da água, poderia implicar no uso de uma tecnologia mais avançada 

para o seu tratamento. Considerando o custo de implantação de uma ETA não convencional, 

cuja média foi estimada em R$ 197.448,96 por L/s (CESAN, 2011; DI BERNARDO e PAZ, 

2008). Pode-se estimar que, o custo de uma nova ETA para Porto Velho, utilizando um sistema 

não convencional, chegaria ao custo de aproximadamente R$ 118,5 milhões. 

Já no cenário de manejo e no cenário de conservação, a qualidade da água teria uma 

melhor condição. Com esta melhora na qualidade da água, a implantação da nova ETA poderia 

utilizar um sistema convencional para o tratamento da água. Considerando o custo de 

implantação observado no valor de R$ 131.632,64 por L/s de um sistema convencional 

80 • Cenário de 
conservação

71 • Cenário de 
manejo

60 • Cenário 
tendencial

63 

Cenário atual 

 

Projeção dos Cenários: 
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(CESAN, 2011), pode-se estimar o custo de uma nova ETA para Porto Velho no valor de R$ 

78,9 milhões. Desta forma, com a melhoria na qualidade da água (observado no cenário de 

manejo e de conservação) em relação ao cenário tendencial, implicaria na economia de 

aproximadamente R$ 39,6 milhões ou 33% do valor. 

As atividades de agronegócio, mesmo com as ações de resposta implementadas, o 

resultado foi pior em todos os cenários do que o atual, justificado pela expansão do rebanho 

bovino, da produção de grãos e os grandes investimentos de infraestrutura, conforme descritos 

por Nunes et al (2015a) no estudo de formação socioambiental do Estado de Rondônia. 

O balanço quantitativo piorou apenas no cenário tendencial e nos demais permaneceu 

inalterado, sendo o indicador com melhor desempenho em todos os cenários. Fato este 

explicado pela alta disponibilidade de água do Rio Madeira. 

A presença de reservatórios foi o único indicador que não se alterou em nenhum dos 

cenários. Apesar de ter sido considerado relevante, neste estudo este indicador não variou com 

as projeções dos cenários e/ou as ações de resposta, demonstrando que não se encaixa no 

modelo FMPEIR, não interferindo no resultado da avaliação da qualidade da água. Sugere-se 

que este indicador possa ser retirado do IGUA.  

No entanto, todos os demais indicadores tiveram o comportamento esperado, alterando 

de alguma forma a avaliação da qualidade da água em função da mudança de cenários e/ou da 

influência dos indicadores de resposta. Confirmando-se a teoria do modelo de indicadores 

adotado: FMPEIR, proposto pela Agencia Europeia do Ambiente em 1999, de que as ações de 

respostas influenciam nos indicadores dos demais eixos e demonstrando que o modelo 

escolhido foi adequado para o IGUA. 

Portanto, pode-se concluir que, neste estudo de caso, ficou demonstrado pelo cálculo do 

IGUA que, os tomadores de decisão: 

• Se continuar com as ações de gestão ambiental atuais, a qualidade da água 

piorará, como visto no cenário tendencial. E assim, seriam necessários 

investimentos maiores para o tratamento da água a ser distribuída para a 

população, pois, irá requerer uma tecnologia mais avançada; 

• Se tomar ações direcionadas para a preservação dos recursos hídricos, implicaria 

na manutenção da qualidade da água atual, como visto no cenário de manejo. O 

nível da tecnologia do tratamento da água será o mesmo, não havendo um custo 

adicional e sim, uma economia de 33% em relação ao cenário tendencial; 

• Se tomar ações de respostas visando a preservação não só dos recursos hídricos, 

mas também, ações voltadas para a melhoria ambiental de toda a bacia 
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hidrográfica, resultaria na melhoria ainda maior da qualidade da água atual, 

como visto no cenário de conservação. Desta forma, haveria uma economia de 

R$ 38,9 milhões no custo da implantação tratamento de água em relação ao 

cenário tendencial. 
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7. CONCLUSÕES E PERSPECTIVAS 
 
 

Os resultados obtidos demonstraram que o IGUA permite avaliar a qualidade da água 

captada utilizada para o abastecimento público, utilizando somente indicadores de gestão 

ambiental, cujo resultado obtido para o estudo de caso foi: IGUA = 63, classificado na categoria 

boa. Ressalta-se a extrapolação realizada dos dados disponíveis da área brasileira para toda a 

área de influência estudada, em função da indisponibilidade de dados no Peru e Bolívia. 

Importante destacar que, a proposta do IGUA não tem a pretensão de substituir uma 

avaliação da qualidade da água utilizando amostras e índices consagrados na literatura 

científica. Seu objetivo é avaliar a qualidade da água sob a ótica da gestão ambiental da bacia 

hidrográfica em que esteja inserido o ponto de captação de água utilizado para o sistema de 

abastecimento público, visando dar subsídios para o planejamento e tomada de decisões. 

A hipótese da pesquisa foi confirmada, pois, o IGUA permite também a realização de 

projeção de cenários, obtendo resultados que permitem avaliar a influência dos indicadores na 

qualidade da água. Como demonstrado nas projeções, foram considerados três cenários em que 

a qualidade da água do Rio Madeira poderá piorar ou melhorar, dependendo das ações tomadas. 

No caso de piora, o custo de implantação de uma nova ETA – Estação de Tratamento de Água 

com sistema não convencional seria 33% mais caro do que o de um sistema convencional. 

O modelo conceitual FMPEIR adotado foi adequado, pois, explica as alterações nos 

indicadores nos cenários projetados. Os 14 indicadores selecionados demonstraram sua 

influência na qualidade da água, com exceção do indicador de presença de reservatórios (I9), 

que neste estudo não se alterou em nenhum cenário. Sugere-se que este indicador seja retirado 

para cálculos e aplicações futuras do IGUA. 

O IGUA pode ser aplicado em qualquer bacia hidrográfica independentemente do seu 

tamanho, visto que, a proporção de sua escala será representada nos resultados dos indicadores 

que o compõe. Ele também poderá ser calculado para uma sub-bacia ou um recorte da bacia 

hidrográfica, que caracteriza a área de influência a montante do ponto de captação de água para 

o abastecimento público. Nestes casos, obviamente que os dados para a geração dos indicadores 

devem ser correspondentes à área a ser estudada e não à totalidade da bacia hidrográfica. 

O modelo de cálculo do IGUA considerou pesos iguais aos indicadores utilizados, no 

entanto, havendo casos especiais, podem-se inserir pesos diferentes para estes indicadores. Um 

exemplo típico seria os dois  maiores desastres ambientais brasileiros ocorridos em Mariana em 
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2015 e em Brumadinho em 2019, ambos no estado de Minas Gerais, ocasionados pelos 

rompimentos de barragens de rejeitos de mineradoras que afetaram a qualidade da água e 

consequentemente paralisou o abastecimento público de diversas cidades que utilizavam o Rio 

Doce e o Rio Paraopeba como mananciais de captação de água. Nesse caso especial, o indicador 

de impacto I11 (atividades com impacto potencial) poderia ter um peso maior em relação aos 

demais indicadores. Logo, o modelo proposto pode ser adaptado e aplicado em diferentes locais 

e bacias hidrográficas. 

Portanto, o IGUA – Índice de Gestão Ambiental da Qualidade da Água demonstrou as 

oportunidades de melhoria nas ações de gestão ambiental visando a qualidade da água, 

tornando-se mais uma ferramenta disponível e contribuindo para o desenvolvimento regional e 

meio ambiente. 
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APÊNDICE 1 – APLICAÇÃO DO CRITÉRIO SMART PARA PRÉ-

SELEÇÃO DOS INDICADORES 
 
 

Item Indicador 
Fonte  

S M A R T 
Pré-

selecionado 

1 qualidade da água 

Ioris et al 

(2008) 

  X X X X não 

2 quantidade de água   X X X X não 

3 estabilidade do sistema     X   X não 

4 eficiência do uso da água X   X   X não 

5 usuários da água       X X não 

6 organização institucional X X X X X sim 

7 
atendimento de abastecimento público de 

água 
X X X X X sim 

8 bem-estar relacionado à água     X X   não 

9 instrumentos de planejamento e gestão X X X X X sim 

10 densidade demográfica  

Lima 

(2014)  

X X X X X sim 

11 taxa geométrica de crescimento anual X X X X X sim 

12 demanda outorgada superficial e subterrânea X X X   X não 

13 índice de poluição orgânica X X X X X sim 

14 índice padrão de precipitação X X X   X não 

15 índice de Falkenmark X X X   X não 

16 estresse hídrico técnico X X X     não 

17 oxigênio dissolvido X X X X X sim 

18 ocorrência de inundações  X X X X X sim 

19 ocorrência de estiagens X X X X X sim 

20 conflito pelo uso da água     X X   não 

21 impacto na fauna aquática    X   X   não 

22 impacto econômico     X X   não 

23 área agrícola 

Silva 

(2012)  

X X X X X sim 

24 produção agrícola X X X   X não 

25 consumo de fertilizantes e defensivos X   X     não 

26 uso das águas  X   X X X não 

27 eficiência do manejo técnico das águas X   X     não 

28 consumo de água X X   X X não 

29 produtividade     X   X não 

30 desmatamento X X X X X sim 

31 
destinação e armaz. de recipientes de 

insumos químico 
X X X   X não 

32 saneamento X   X X X não 

33 volumes de água para outorga X X   X   não 

34 balanço hídrico X X X X X sim 

35 qualidade física do solo X     X   não 

36 qualidade da água  X X   X   não 

37 biodiversidade     X X X não 

38 erosão acelerada X X X X X sim 

39 perda da cobertura vegetal,  X   X X X não 
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40 espécies animais comprometidas X   X   X não 

41 mananciais poluídos  X     X X não 

42 assoreamento X   X X X não 

43 unidades de conservação X X   X   não 

44 grau de formação dos usuários da água X   X     não 

45 adoção de medidas agro-ambientais X     X   não 

46 
participação de usuários em órgãos 

colegiados 
X       X não 

47 conflitos pelo uso da água  X     X   não 

48 suporte técnico aos usuários da água X X X   X não 

49 área da bacia 

SIGRH 

(2016) 

X X X X X sim 

50 população total           não 

51 taxa de urbanização X X X X X sim 

52 população urbana      não 

53 número total de estabelecimentos industriais X X X X X sim 

54 
número total de estabelecimentos 

agropecuários 
X X X X X sim 

55 vegetação remanescente X X X X X sim 

56 população rural X X       não 

57 índice paulista de responsabilidade social X   X     não 

58 área inundada por reservatórios hidrelétricos X X X X X sim 

59 
índice de desenvolvimento humano 

municipal 
X X       não 

60 pecuária X   X     não 

61 avicultura X   X     não 

62 suinocultura X   X     não 

63 número de estabelecimentos comerciais X X       não 

64 número de estabelecimentos de serviços X X       não 

65 demanda total     X     não 

66 demanda de água para abastecimento X X X X X sim 

67 demanda de água superficial X   X     não 

68 demanda de água subterrânea X   X     não 

69 geração de resíduo sólido X X X X X sim 

70 demanda de água em rios da união X   X     não 

71 áreas contaminadas X X X X X sim 

72 demanda urbana de água X   X     não 

73 demanda industrial de água X   X     não 

74 disponibilidade hídrica X X X X X sim 

75 demanda rural de água X     X   não 

76 taxa de coleta de esgoto X X X X X sim 

77 demanda de água para outros usos     X     não 

78 
índice de atendimento abastecimento de 

água 
X X X X X sim 

79 
captações superficiais em relação a área 

total 
X   X     não 

80 
captações subterrâneas em relação a área 

total 
X   X     não 

81 
atendimento de derramamento de produtos 

químicos 
X X X X X sim 
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82 
proporção de captações superficiais em 

relação ao total 
X         não 

83 
incidência de doença de veiculação hídrica - 

esquistossomose 
X X X X X sim 

84 esgoto remanescente X X X X X sim 

85 
proporção de captações subterrâneas em 

relação ao total 
X     X   não 

86 
número de reclamações de mortandade de 

peixes  
X X X X X sim 

87 índice de concentração de erosões X   X X X não 

88 número total de barramentos X X     X não 

89 IQA - índice de qualidade da água X   X X X não 

90 
IAP - índice da qualidade da água bruta para 

fins de abastecimento de água 
X   X X   não 

91 
IVA - índice da qualidade da água para 

proteção da vida aquática 
X     X   não 

92 IET - índice do estado trófico X     X   não 

93 cursos d´água afluentes às praias X         não 

94 IB - índice de balneabilidade X         não 

95 concentração de nitrato X         não 

96 
IPAS - indicador de potabilidade de águas 

subterrâneas 
X X       não 

97 classificação anual das praias litorâneas X X       não 

98 disponibilidade per capita X   X     não 

99 
disponibilidade per capita de água 

subterrânea 
X   X     não 

100 coleta de resíduos sólidos X   X X X não 

101 coleta de esgotos X   X X X não 

102 
índice de perdas no sistema de 

abastecimento de água 
X   X     não 

103 índice de atendimento urbano de água X     X X não 

104 demanda total em relação Q95 X   X X X não 

105 demanda total em relação Qmédio X   X X X não 

106 
demanda superficial em relação vazão 

mínima 
X   X     não 

107 demanda subterrânea em relação às reservas X   X     não 

108 
criticidade em relação aos processos 

erosivos 
X     X   não 

109 
destinação de resíduos sólidos em aterro 

adequado 
X X X X X sim 

110 registro de desalojados X       X não 

111 redução da carga orgânica poluidora X X X X X sim 

112 classificação semanal de praias litorâneas X     X   não 

113 classificação semanal de reservatórios e rios X     X   não 

114 classificação de águas subterrâneas X     X   não 

115 taxa de tratamento de esgoto X X X X X sim 

116 execução das ações      X   X não 

117 número de áreas remediadas X X X X X sim 

118 execução das ações por executor     X   X não 

119 execução das ações por setor     X   X não 
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120 execução das ações financiadas     X   X não 

121 execução financeira das ações     X   X não 

122 vazão outorgada para abastecimento público X X X X X sim 

123 execução financeira das ações por setor     X     não 

124 execução financeira das ações por executor     X     não 

125 execução financeira das ações financiadas     X     não 

126 resíduo sólido disposto em aterro X X X     não 

127 
IQR - destinação final do resíduo sólido 

urbano 
X X       não 

128 proporção do efluente doméstico coletado  X X       não 

129 proporção do efluente doméstico tratado X X       não 

130 
ICTEM - indicador de coleta e tratabilidade 

de esgoto 
X     X   não 

131 
densidade da rede de monitoramento 

fluviométrico 
X   X X   não 

132 
densidade da rede de monitoramento 

pluviométrico 
X   X X   não 

133 
IAEM - índice de abrangência espacial de 

monitoramento 
X       X não 

134 vazão total outorga de captações superficiais X       X não 

135 
vazão total outorga de captações 

subterrâneas 
X       X não 

136 vazão total outorgada para uso urbano X       X não 

137 atividades de agronegócio  
Autor 

(2019) 

X X X X X sim 

138 presença de reservatórios de hidrelétricas  X X X X X sim 

139 atividades com alto impacto potencial  X X X X X sim 
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APÊNDICE 2 - EMAIL ENVIADO CONVIDANDO PARA A PESQUISA 
 

Olá, tudo bem? 

Meu nome é Kleber, sou engenheiro civil e estou desenvolvendo uma tese de doutorado no 

Programa de Desenvolvimento Regional e Meio Ambiente na UNIR – Universidade Federal de 

Rondônia (www.pgdra.unir.br). 

A proposta de minha pesquisa é a elaboração de um índice de gestão ambiental relacionado 

com a qualidade da água captada em rios ou reservatórios, destinada para o abastecimento 

público, utilizando alguns indicadores com base no modelo FMPEIR – Força Motriz, Pressão, 

Estado, Impacto e Resposta – proposto pela EEA - Agência Europeia do Ambiente em 1999. 

Para o nivelamento da informação: 

• Força motriz: indicadores que se referem a características que promover ações com 

impacto direto sobre a qualidade da água; 

• Pressão: indicadores que retratam as atividades humanas específicas, resultantes de 

forças motrizes que impactam na qualidade da água; 

• Estado: indicadores que caracterizem condições que possam alterar a qualidade da 

água; 

• Impacto: indicadores que retratam impactos decorrentes de ações que possam 

caracterizar a qualidade da água; 

• Resposta: indicadores que se referem aos esforços institucionais para melhorar a 

qualidade da água. 

Os indicadores apresentados a seguir, possuem a bacia hidrográfica como unidade de 

referência. Ex: Vegetação remanescente: trata-se da área de vegetação remanescente da bacia 

hidrográfica do corpo hídrico em questão. 

Assim, estou tomando a liberdade de enviar-lhe esta pesquisa e solicito a sua grande 

colaboração em responder apenas 5 perguntas a seguir. Em cada pergunta marque quantas 

opções você julgar mais relevantes (uma ou mais opções). 

A pesquisa estará disponível entre o período de 17/10/2018 a 30/10/2018. 

Qualquer dúvida ou mais informações, estou à disposição nos contatos abaixo: 

cel: (69) 98100-4044 e e-mail: klb.borges@yahoo.com.br 

 

Desde já agradeço antecipadamente a sua colaboração!! 

http://www.pgdra.unir.br/
mailto:klb.borges@yahoo.com.br
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Abraço, 

Kleber Lucio Borges 

 

Observação: se você conhecer pessoas que possuam conhecimento no assunto e quiser repassar 

o link abaixo para que ela possa contribuir e responder o questionário também, fique à vontade. 

Link: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSemF51WF8plGW2X3CofG7a1JKqXRVrHsza-

57EHgyv7Bc_n9A/viewform 

 

1) Qual(is) indicador(es) abaixo de força motriz você considera mais relevante(s) que 

influenciam na qualidade da água: 

a. Área da bacia 

b. Taxa geométrica de crescimento 

c. Densidade demográfica 

d. Taxa de urbanização 

e. Área inundada por reservatórios hidrelétricos 

f. Número total de estabelecimentos industriais 

g. Número total de estabelecimentos agropecuários 

h. Vegetação remanescente 

2) Qual(is) indicador(es) abaixo de pressão você considera mais relevante(s) que 

influenciam na qualidade da água: 

a. Demanda de água para abastecimento 

b. Geração de resíduo sólido 

c. Balanço quantitativo 

d. Carga orgânica poluidora 

e. Áreas contaminadas 

f. Atividades de agronegócios  

3) Qual(is) indicador(es) abaixo de estado você considera mais relevante(s) que 

influenciam na qualidade da água: 

a. Disponibilidade per capita 

b. Oxigênio dissolvido 

c. Taxa de coleta de esgoto 

d. Índice de atendimento abastecimento de água  

4) Qual(is) indicador(es) abaixo de impacto você considera mais relevante(s) que 

influenciam na qualidade da água: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSemF51WF8plGW2X3CofG7a1JKqXRVrHsza-57EHgyv7Bc_n9A/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSemF51WF8plGW2X3CofG7a1JKqXRVrHsza-57EHgyv7Bc_n9A/viewform
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a. Atendimento de derramamento de produtos químicos 

b. Ocorrência de inundações e estiagens 

c. Número de reclamações de mortandade de peixes 

d. Número de desalojados em função de enchentes ou inundações 

e. Área desmatada 

f. Incidência de doença de veiculação hídrica - esquistossomose 

g. Presença de reservatórios 

h. Esgoto remanescente 

i. Erosões 

j. Atividades com alto impacto ambiental 

5) Qual(is) indicador(es) abaixo de resposta você considera mais relevante(s) que 

influenciam na qualidade da água: 

a. Destinação de resíduos sólidos em aterro adequado 

b. Redução da carga orgânica poluidora 

c. Taxa de tratamento de esgoto 

d. Número de áreas remediadas 

e. Vazão outorgada para abastecimento público 

f. Organização institucional 

g. Instrumentos de planejamento e gestão. 

 


