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RESUMO
A presente pesquisa tem por objetivo desenvolver uma metodologia voltada à
construção de um índice de sustentabilidade ambiental para a bacia
hidrográfica do rio Pirapó-Paraná, que contemple as suas especificidades,
gerando informações que permitam avaliar a situação da qualidade ambiental
do ecossistema, bem como servir de subsídio no processo de adoção de
políticas públicas que colaborem para o uso racional da água. O índice é
composto por quatro dimensões, sendo elas: ambiental, da qualidade da água,
socioeconômica e político-institucional. Por se tratar de um índice integrado, a
sua construção envolve as seguintes etapas: identificação dos fatores
constituintes; ponderação de pesos dos fatores constituintes; padronização das
unidades de medida; agregação dos fatores constituintes e; enquadramento
dos valores obtidos. Para fins de aplicação do método a bacia em estudo foi
dividida em duas sub-bacias, com base na sua formação litológica. Os
resultados obtidos mostram que apesar das particularidades inerentes a cada
sub-bacia, a avaliação integrada mostrou que ambas alcançaram resultados,
quando não iguais, muito semelhantes para as dimensões da sustentabilidade,
o que gerou, por sua vez, valores de ISAágua idênticos, de 0,51. O valor do
ISAágua para bacia do Pirapó (0,51) indica que os usos da água nessa região
estão sustentavelmente comprometidos, sendo os fatores determinantes a
essa situação o baixo desempenho do saneamento básico, o manejo
inadequado solo, e baixo nível educacional, a alta densidade demográfica.
Concluiu-se que a estrutura de mensuração do ISAágua mostrou-se uma
ferramenta adequada para subsidiar formulações de estratégias votadas para a
tomada de decisão dos gestores dos recursos hídricos, uma vez que possibilita
o estabelecimento das prioridades de ações na perspectiva do
desenvolvimento local, favorecendo aplicação mais eficaz dos recursos
públicos disponíveis.
Palavras-chave: Bacia do rio
Gerenciamento; Recursos hídricos.

Pirapó;

Índice

de

sustentabilidade;

ABSTRACT
The intent of this research is to develop a plan to make river basin PirapóParaná environmentally sustainable. Using a Environmental Sustainably Index
(ESI) to track our progress, we will gather and access the appropriate data to
evaluate the environmental quality of the basin's ecosystem - i.e to serve as
subsidy in the process of adopting public policies that collaborate for the rational
use of water. The index is composed of four dimensions, namely:
environmental, water quality, socio-economic and political-institutional. Because
it is an index built, its construction involves the following steps: identification of
factors for success; weighting factor; standardization of units of measurement;
aggregation of factors and constituents; framework of obtained values. The
Basin's watershed has two very different, and distinct, basins with differing
geological characteristics. For the purpose of this study and application of our
ESI, we are analyzing the basins separately. The results show that despite the
particularities inherent in each sub-basin, integrated assessment showed that
both achieved results, while not identical, very similar to the dimensions of
sustainability, which led, in turn, values of ISAágua identical - 0.51. The value of
ISAágua at basin Pirapó (0.51) indicates that the use of water in this region are
sustainably committed, the determining factors being the low performance of
sanitation, inadequate soil management, and low educational level, the high
population density. Based on my research, it appears that the root cause is due
to the deterioration of the water in the basin, in which they gave their
colonization, which were exacerbated by the inefficiency of public policies over
the years. It was concluded that the measurement structure of ISA água proved to
be an appropriate tool to support formulation of strategies for decision making of
managers of water resources, since it enables the prioritization of actions from
the perspective of local development, favoring more effective application of
public resources.
Keywords: Pirapó river basin; Sustainability index; Management; Water
resources.
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1. INTRODUÇÃO
Dentre todos os elementos que compõem o universo, a água é aquele
que melhor simboliza a essência da vida.

Sua disponibilidade em boa

qualidade é um dos fatores fundamentais para a preservação da vida e para o
desenvolvimento socioeconômico de qualquer região. No entanto, por se tratar
de um recurso abundante na natureza, durante muito tempo acreditou-se na
sua aparente inesgotabilidade e por essa razão passou-se a utilizá-la de forma
predatória e indiscriminada.
Para Tonello (2005) a água é um recurso peculiar, não só pela sua
magnitude de utilização, mas também por ser um distinto indicador ambiental
da qualidade da manipulação do solo pelo homem. Ainda de acordo com esse
autor, as águas dos cursos que drenam uma região apresentam características
físico-químicas próprias, as quais refletem as atividades de uso do solo da
respectiva bacia hidrográfica. Nesse sentido, verifica-se a influência da
intensificação das atividades agrícolas e do acelerado e desordenado processo
de urbanização e industrialização decorrentes das últimas décadas, os quais
contribuíram substancialmente para o atual estado de degradação em que se
encontram grande parte das bacias hidrográficas e consequentemente, para a
redução do volume e deterioração da qualidade da água dos seus sistemas
hídricos.
Com relação à poluição das águas superficiais causadas por ações
antrópicas, existem basicamente duas formas distintas pelas quais os variados
tipos de poluentes podem atingir os sistemas aquáticos. A primeira,
denominada poluição pontual, caracteriza-se por restringir-se a um simples
ponto de lançamento, nos quais o esgoto sanitário urbano e descargas
industriais, por exemplo, são disseminados de forma concentrada nos corpos
hídricos. Já a segunda, denominada de fonte difusa, diferencia-se por
apresentar vários pontos de lançamento resultantes do deflúvio em áreas
urbanas ou agrícolas, ocorre principalmente durante períodos chuvosos, devido
à exposição do solo.
Independentemente da forma como ocorre a poluição, uma vez atingido
os sistemas aquáticos, estes poderão apresentar alterações das características
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naturais da água, o que caracteriza a sua contaminação. Essa, por sua vez,
poderá comprometer alguns dos usos múltiplos atribuídos à água, acarretar no
desequilíbrio dos ecossistemas ao seu redor e até mesmo colocar em risco a
saúde da população abastecida por essas águas.
Considerando a limitação dos recursos hídricos, a situação torna-se
ainda mais preocupante, pois, embora a água seja um recurso renovável por
meio do ciclo

hidrológico,

constata-se que

os processos poluidores

comprometem justamente a fração da água passível de utilização (SOUZA,
COSTA E SOUZA, 2007). Por essa razão, assim como a quantidade, a
qualidade de água potável no mundo pode ser apontada como uma das
grandes preocupações da humanidade na atualidade.
Para a Organização das Nações Unidas (ONU), a deterioração da
qualidade e a redução da quantidade das águas são vistas essencialmente
como uma crise de gestão dos recursos hídricos, causadas pela utilização
inadequada, decorrentes da inércia dos líderes e da ausência de uma
consciência clara sobre a magnitude do problema por parte da população
mundial (UNESCO, 2003).
Levando em conta a importância da água para a manutenção da vida no
planeta, é preciso que haja o controle da sua qualidade, acompanhamento
sistemático das suas condições e conhecimento sobre os fatores que
comprometem o seu uso sustentável. Para isso torna-se imprescindível a
utilização de ferramentas capazes de representar a realidade dos sistemas
aquáticos, reproduzindo informações necessárias para a efetiva gestão dos
recursos hídricos em qualquer região.
O monitoramento da qualidade da água é um instrumento de controle e
avaliação, o qual fornece subsídios para avaliar as condições das águas de um
sistema aquático, além de propiciar informações para a tomada de decisões
com relação ao gerenciamento dos recursos hídricos (SGORLON, 2010).
Sendo assim, o monitoramento da qualidade da água e o conhecimento sobre
os usos do solo em uma bacia hidrográfica podem ser considerados como as
primeiras iniciativas importantes para a elaboração de um banco de dados
confiável e adequado, que possa ser útil às questões de planejamento. Além
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disso, é uma peça fundamental na construção de indicadores de qualidade
ambiental, no entanto, somente a determinação desses parâmetros não é
suficiente para avaliar o grau de sustentabilidade da exploração de um
ecossistema.
Nesse sentido, verifica-se a necessidade de se fazer uso de métodos
que agreguem informações de todas as dimensões da sustentabilidade,
criando e analisando não somente indicadores de qualidade ambiental, mas
considerando em conjunto os indicadores sociais e econômicos. De acordo
com Reis (2010) somente nessas condições será possível alcançar as metas
de sustentabilidade, propor um planejamento executável, sem que haja
priorização das exigências antrópicas ou naturais.
O conhecimento sobre a construção de índices de sustentabilidade
ambiental pode ser um instrumento apropriado, principalmente porque nestes
sistemas estão agregadas todas as informações relacionadas à condição
econômica, social e ambiental de um dado local em um determinado momento.
A utilização de índices de sustentabilidade ambiental mostra-se como
uma importante ferramenta, capaz de orientar o planejamento e gerenciamento
do uso racional dos recursos naturais, no caso da água, uma vez que podem
auxiliar na identificação dos problemas existentes e em potencial, decorrentes
de eventos ou situações específicas. Ademais, possibilita e facilita à
comunidade e aos atores institucionais na tomada de decisão de forma
acertada, visto que os índices resumem as informações e permitem transmitilas de forma sintetizada, preservando o essencial dos dados originais e
utilizando apenas as variáveis que servem aos objetivos, e não todas as que
podem ser medidas ou analisadas.
A importância da bacia hidrográfica como unidade integradora dos
processos ambientais e das interferências antrópicas, leva a sua adoção como
unidade de pesquisa. Sob esse contexto, apresenta-se a bacia hidrográfica do
rio Pirapó, que está localizada no terceiro planalto paranaense, na meso região
norte central do Estado do Paraná. É uma bacia de extrema importância para
as regiões norte e nordeste do estado, pois drena uma área de mais de 5.000
km2, abrangendo total ou parcialmente 33 municípios. O rio Pirapó nasce no
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município de Apucarana, e corre em direção norte, percorrendo uma extensão
de 168 km até sua foz e desaguando no rio Paranapanema, a 300 metros de
altitude no município de Jardim Olinda (PERUÇO, 2004). Apesar da sua
importância a bacia hidrográfica do rio Pirapó vem sendo explorada de maneira
inadequada, sem o devido planejamento e gestão de seus recursos (ALVES et
al., 2008; SCHNEIDER, 2009; FREIRE, 2010).

1.1 OBJETIVOS
1.1.1

Objetivo Geral

Considerando a importância do rio Pirapó, a presente pesquisa propõese a desenvolver uma metodologia voltada à construção de um índice de
sustentabilidade ambiental para a bacia hidrográfica em questão, que
contemple as suas especificidades, gerando informações que permitirão avaliar
a situação da qualidade ambiental do ecossistema, bem como servir de
subsídio no processo de adoção de políticas públicas que colaborem para o
uso racional da água, promovendo, a sua conservação.

1.1.2 Objetivos Específicos
Para que se torne possível atingir o objetivo proposto, os seguintes
objetivos específicos foram elencados:


Caracterizar a qualidade das águas do rio Pirapó por meio das
informações obtidas no monitoramento dos parâmetros físicos, químicos
e microbiológicos dessas águas;



Realizar

o

levantamento

dos

dados

referentes

aos

aspectos

socioeconômicos da bacia hidrográfica;


Avaliar o uso e ocupação do solo e seus impactos na qualidade da água;



Selecionar/ propor indicadores que melhor possam caracterizar a
sustentabilidade do uso da água na bacia, considerando para tanto um
arcabouço conceitual de formulação de indicadores;



Atribuir pesos aos indicadores considerados na construção do índice de
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sustentabilidade ambiental do uso da água utilizando para isso, o
método Analytic Hierarchy Process (AHP);


Caracterizar a área de estudo por meio das informações oriundas dos
indicadores

selecionados

para

a

determinação

do

índice

de

sustentabilidade ambiental do uso da água;


Propor, a partir dos dados obtidos, medidas que visem à atenuação dos
impactos constatados na área de estudo.
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2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA
2.1 RECURSOS HÍDRICOS
A água é uma substância indispensável para o desenvolvimento
econômico bem sucedido de qualquer região, é também de indiscutível
importância para a preservação da vida e essencial ao ciclo hidrológico,
desempenhando importantes funções no ambiente.
Dentre os vários usos da água, o abastecimento doméstico é
considerado o fim mais nobre e prioritário para a sobrevivência humana e
outras espécies (CORAL, 2009). Não obstante, o uso da água merece
destaque também no setor industrial, irrigação, geração de energia elétrica,
navegação, transporte de poluentes, preservação da flora e fauna, aqüicultura,
recreação, dessedentação de animais e harmonia paisagística (CHEUNG et al.,
2009; BRAGA et al., 2005).
Motta (1996) reporta que cada uma dessas possíveis formas de
utilização da água requer um padrão de quantidade e qualidade específico, que
normalmente não é compatível com a qualidade da água restituída após seu
uso para um determinado fim. O autor considera que, apesar da capacidade
relativamente rápida de renovação natural da água, a inexistência ou falta de
eficácia dos esforços para controlar e recuperar a água utilizada pela ação
humana pode comprometer, temporária ou definitivamente, outras possíveis
aplicações desse recurso.
Com relação à disponibilidade hídrica, sabe-se que aproximadamente
70% da superfície do globo é recoberto por água. Contudo, desse total, apenas
2,5% refere-se a água doce, sendo os

97,5% restante de água salgada,

imprópria, portanto para consumo humano sem tratamento, o qual despende
de custos muito mais elevados quando comparado ao tratamento da água
doce. Não obstante, dos 2,5% de água doce disponíveis, apenas uma pequena
parcela de 0,5% apresenta-se sob fácil utilização, podendo ser extraída dos
rios, lagos e aqüíferos (BRAGA et al., 2005).
O Brasil, segundo a Agência Nacional de Águas (ANA, 2012), detém
12% da reserva mundial de água doce, sendo que desse total, 80% encontra-
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se na região Amazônica e 20% estão distribuídos nas regiões de maior
concentração demográfica, com cerca de 95% da população.
Apesar da grande abundância, é crescente a preocupação com a
preservação dos recursos hídricos, especialmente com sua disponibilidade e
qualidade para as gerações futuras. Tal postura tem origem nos impactos
decorrentes do contínuo uso desses recursos sem uma gestão adequada, que
busque garantir aspectos de sustentabilidade (GONÇALVES, JORDÃO E
JANUZZI, 2009). Assim, a crescente demanda por água, seja para
abastecimento, irrigação ou para o setor industrial, tem sido acompanhada de
uma massiva deterioração de sua qualidade.
No Brasil, a Política Nacional de Recursos Hídricos, instituída pela Lei
9433/97, estabelece entre seus objetivos “assegurar à atual e às futuras
gerações a necessária disponibilidade de água, em padrões de qualidade
adequados aos respectivos usos”. Contudo, o que se observa na prática é uma
realidade bastante destoante da esfera legal.
Sabe-se que alguns fatores naturais, como o clima, a vegetação, a
litologia da região, entre outros, podem interferir na composição e de certa
forma na qualidade da água (LIMA, 2001). No entanto, não restam dúvidas de
que a ação antrópica representa o fator que resulta em maiores impactos sobre
a qualidade da água.
A má qualidade da água que vem paulatinamente sendo observada se
deve, principalmente, ao lançamento de efluentes sem tratamento, ou com
tratamento inadequado, resultando em um grande aporte de matéria orgânica
em rios e lagos.

Nas atividades agrícolas, a aplicação crescente de

fertilizantes a base de nitrogênio, fósforo e potássio, necessários ao aumento
da produtividade, torna-se uma fonte potencial desses elementos para a água
através do seu carreamento pela chuva (BRANCO et al., 1991). Dessa forma, a
grande maioria dos rios tornou-se atualmente um depósito de rejeitos
originários dos usos doméstico, industrial e agrícola, que conduzem à
deterioração da vida aquática e por consequência, da qualidade da água.
Não obstante, o rápido crescimento populacional e o surgimento de
enormes aglomerados urbanos tendem a aumentar a pressão sobre os
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recursos hídricos, disseminando ainda mais o lançamento clandestino de
esgoto e a disposição de resíduos nos rios, que somados às baixas vazões,
devido ao assoreamento, diminuem a sua capacidade de autodepuração e
impedem o estabelecimento do equilíbrio natural, conforme destaca Schneider
(2009).
Em Face à acelerada degradação dos ambientes aquáticos, o tema
gerenciamento dos recursos hídricos vem ganhando expressão nos últimos
anos. Entende-se que a ausência de estruturas e sistemas de gestão
adequados conduzirá a episódios de contaminação dos ambientes aquáticos
cada vez mais recorrentes. Assim, o atual cenário de degradação ambiental em
que está inserida grande parte dos rios brasileiros trouxe novas exigências de
integração de esforços na gestão racional dos recursos hídricos.
Farias (2006) comenta que o gerenciamento dos recursos hídricos pode
ser entendido como uma ferramenta que orienta o poder público e a sociedade,
em longo prazo, na utilização e monitoramento dos recursos ambientais, na
área de abrangência de uma bacia hidrográfica, buscando sempre promover a
sua exploração de maneira sustentável.
Nesse contexto, Avanzi, Borges e Carvalho (2009) reportam que a
Política Nacional dos Recursos Hídricos é a materialização do interesse
brasileiro no cumprimento de uma lei moderna, na perspectiva de assegurar a
sustentabilidade dos recursos hídricos. Para os autores, a lei reconhece, com
base na história da civilização humana, toda a importância da água para a
sociedade

e

sua

participação

no

desenvolvimento

econômico-social,

reconhecendo que a atribuição do valor econômico da água e a instituição de
cobrança, pelo seu uso induzem a sua utilização racional.
A referida Lei estabelece ainda que “a gestão dos recursos hídricos deve
ser descentralizada e contar com a participação do poder público, dos usuários
e das comunidades”. Segundo Barraqué (2001) apud Magalhães Júnior (2007),
essa medida pode ser entendida como um pilar fundamental na gestão
ambiental sustentável das águas. È nesse contexto que se enquadram os
comitês

de

bacias

hidrográficas,

previsto

Gerenciamento de Recursos Hídricos (SNGRH).

no

Sistema

Nacional

de
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Os comitês de Bacias Hidrográficas podem ser entendidos como um
órgão integrado, por meio dos quais são debatidas as questões relativas à
gestão das águas. Contam com a representação do poder público, sociedade
civil e usuários dos recursos hídricos, os quais, de acordo com Gontijo Júnior
(2012), têm por função arbitrar sobre conflitos de usos em primeira instância;
debater a integração das políticas públicas que tem nos usos da água forte
interlocução, definir o plano de usos e o estabelecimento de estratégias para
sua conservação, recuperação e regulação consolidadas em um Plano de
Recursos Hídricos; o estabelecimento de critérios para a regulação e a
cobrança pelo uso da água.
Em termos gerais, o gerenciamento dos recursos hídricos em uma bacia
hidrográfica deve promover e assegurar a preservação, uso, conservação e
recuperação das águas, de modo que esse elemento esteja disponível em
condições que atenda as necessidades dos mais variados tipos de uso e de
forma compatível com o desenvolvimento equilibrado e sustentável de uma
região. Sendo assim, entende-se que, não somente a gestão da água, mas a
sua gestão compartilhada é, portanto, um instrumento potencialmente
poderoso de consolidação do desenvolvimento sustentável em uma bacia
hidrográfica.

2.2 BACIAS HIDROGRÁFICAS COMO UNIDADE DE PLANEJAMENTO
Diversas são as definições existentes na literatura para Bacia
hidrográfica. Dentre elas, Carvalho e Silva (2006) definem bacia hidrográfica
como uma área limitada topograficamente, drenada por um curso d’água ou por
um sistema conectado de cursos d’água, em que toda a vazão efluente é
descarregada por uma única saída, denominada exutório (Figura 1). O
Ministério da Agricultura (1987), por sua vez, conceitua bacia hidrográfica como
uma área drenada por um curso de água ou por um sistema de cursos de água
conectados e que convergem, direta ou indiretamente, para um leito ou para
um espelho da água.
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Figura 1– Representação de uma bacia hidrográfica

Fonte: KOBIYAMA (2006)
Kobiyama et al. (2008) comentam que a bacia hidrográfica pode ser
encarada como uma unidade ótima para estudo e planejamento dos recursos
naturais, pois é dentro de seus contornos que o fluxo de materiais, como solo,
água, nutrientes e poluentes ocorre, todos eles regidos pela dinâmica da água
nesta unidade. Ademais, e necessária a sua adoção quando se visa à
implementação da Política Nacional dos Recursos Hídricos e atuação do
Sistema de Gerenciamento de Recursos Hídricos.
Os termos sub-bacia e microbacia hidrográfica também são verificados
usualmente na literatura. Contudo, Kobiyama et al. (2008) ressaltam que bacia,
sub-bacia e microbacia hidrográfica são termos que descrevem uma unidade
com características iguais, sendo, no entanto, o tamanho a única diferença
entre elas.
De acordo com Lima e Zakia (2000) perante a hidrologia, a classificação
das bacias hidrográficas em grandes e pequenas não é realizada levando-se
em conta apenas a superfície total, mas sim o efeito de certos fatores
dominantes na geração do deflúvio. Assim, sob a ótica da hidrologia, estes
autores definem uma microbacia como sendo aquela cuja área é tão pequena
que a sensibilidade à chuvas de alta intensidade e às diferenças de uso do
solo, não seja suprimida pelas características da rede de drenagem. Nesse
sentido, segundo Jenkins et al. (1994), o limite superior pode ser considerado
como variando entre 10 e 100 km2.
As

microbacias

apresentam

como

particularidades

uma

grande
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sensibilidade tanto às chuvas de alta intensidade (curta duração), como
também ao fator uso do solo (cobertura vegetal). Em outras palavras, as
alterações no volume de água do deflúvio, ocorridas em função de chuvas
intensas ou em função de mudanças no solo, se manifestam com maior
intensidade nas microbacias do que nas grandes bacias hidrográficas. Tais
peculiaridades servem

como

indicadores

para definir e

delimitar as

microbacias, tarefa de crucial importância para estruturação de programas de
monitoramento ambiental da referida unidade (LIMA E ZAKIA, 2000).
O comportamento hidrológico de uma microbacia ou bacia hidrográfica
está associado às suas características geomorfológicas (forma, relevo, área,
geologia, rede de drenagem, solo etc.) e, sobretudo, ao tipo da cobertura
vegetal existente (LIMA, 2008). Dessa maneira, as características físicas e
bióticas de uma bacia desempenham importante função em seu ciclo
hidrológico,

influenciando,

dentre

outros

processos,

a

infiltração,

a

evapotranspiração, o escoamento superficial e sub superficial (TEODORO et
al., 2007). Percebe-se, portanto, que a unidade bacia hidrográfica carece de
devida

conservação

para

a

manutenção

adequada

dos

processos

mencionados. Contudo, o que se verifica na prática, muitas vezes, é uma
realidade bastante diferente.
A maneira como as bacias hidrográficas vêm sendo utilizadas pelo
homem, seja nas áreas rurais ou nas áreas urbanas, tem se refletido
diretamente na qualidade da água proveniente destas bacias (GONÇALVES,
2009). De maneira geral, o que se observa, seja em cenário rural ou urbano, é
um contexto de desenvolvimento econômico pautado muitas vezes pela
ausência de planejamento, que resulta, por exemplo, na ocupação urbana de
áreas de encostas, supressão da mata ciliar nas zonas rurais, assoreamento
de rios, que juntos contribuem diretamente para a deterioração da qualidade
ambiental das bacias hidrográficas.
Diante desse cenário, entende-se que o planejamento e a gestão de
bacias hidrográficas são fundamentais quando se almeja alcançar o
desenvolvimento sustentável de uma área e consequentemente dos recursos
naturais pertencentes a ela. Contudo, para que isso seja possível, o
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planejamento e a gestão de bacias hidrográficas devem integrar os aspectos
sociais, econômicos, políticos e ambientais, devendo este último ter uma
ênfase maior, uma vez que a capacidade ambiental que dá suporte ao
desenvolvimento possui sempre um limite, a partir do qual, numa visão
sistêmica, todos os outros aspectos seriam inevitavelmente afetados (PIRES E
SANTOS, 1995)
Para Farias (2006) o gerenciamento sustentável de uma bacia
hidrográfica deve levar em consideração as seguintes abordagens: determinar
o estado atual do ambiente; identificar as forças dominantes de mudanças;
estabelecer um limite específico acima do qual danos ecológicos são prováveis
de ocorrer e prognosticar a possível extensão temporal e espacial do problema,
usando características locais; e desenvolver planos de gerenciamento
apropriados por meio da utilização de cenários múltiplos de avaliação.
Contudo, para que se torne possível propor medidas eficazes de
planejamento e gerenciamento nas bacias hidrográficas, faz-se necessário
estudá-las para conhecer melhor os fatores intervenientes na sua degradação.
O monitoramento da água e o levantamento do uso e ocupação do solo
apresentam-se como ferramentas de grande relevância nesse processo,
auxiliando no melhor entendimento da dinâmica que ocorre em uma bacia
hidrográfica, sobretudo aquela sob influência antrópica.

2.2.1 Influência do Uso e Ocupação do Solo de Bacias Hidrográficas
na Quantidade e Qualidade da Água
A qualidade e quantidade das águas de uma bacia hidrográfica podem
ser influenciadas por diversos fatores, destacando-se entre eles: a cobertura
vegetal, topografia, geologia e uso e manejo do solo (ARCOVA e CICCO,
1999). Para Basnyat et al. (2000) esses fatores são responsáveis por
disponibilizar e regular a quantidade de compostos que serão carreados nos
cursos d’água e, conseqüentemente, modificar suas características físicas,
químicas e biológicas.
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Apesar da dinâmica natural existente em uma bacia hidrográfica, a
intensificação das atividades antrópicas, decorrentes da segunda metade do
XX, vem contribuindo paulatinamente para a alteração das características
naturais das águas, culminando no seu atual estado de deterioração. Tal fato
relaciona-se principalmente com a ocupação desordenada do solo e a remoção
da vegetação natural, resultantes do acelerado processo de urbanização e da
intensificação das atividades agropecuárias.
No que diz respeito à cobertura vegetal, Abdon (2010) cita que a sua
remoção por meio do desmatamento, é a primeira etapa da ocupação de um
território. Segundo o mesmo autor, a vegetação natural mantém na região um
processo de erosão natural, atenuando a ação das chuvas no solo, mas
quando esta vegetação é retirada pode-se instalar na região um processo mais
severo de erosão.
Para Silva et al. (2005) e Vanzella, Hernandes e Franco (2009) a
cobertura do solo se mostra como um obstáculo mecânico natural, ao livre
escoamento superficial da água, uma vez que permite a dissipação da energia
cinética do impacto direto das gotas da chuva sobre a superfície. Percebe-se
então, que o solo sem cobertura vegetal adequada, além de provocar um maior
escoamento da água das chuvas e diminuir a infiltração das mesmas, contribui
para que as partículas superficiais do solo sejam desagregadas, transportadas
e sedimentadas em grandes quantidades nos corpos d’água, provocando
assoreamento, diminuição da calha de escoamento (SOUZA et al., 2009) e
consequentemente redução da disponibilidade hídrica.
Com relação ao desenvolvimento urbano, Luz (2009) afirma que, o modo
desordenado em que ocorreu a ocupação das bacias hidrográficas, propiciou a
proliferação de assentamentos ilegais de habitações, inclusive em locais de
risco. Ainda de acordo com esse autor, as populações oriundas dessas
localidades, carecem de acesso à água potável, esgotamento sanitário,
drenagem de águas pluviais e manejo dos resíduos sólidos, e por essa razão
propiciam a degradação do ambiente e problemas de saúde pública,
decorrentes de um ambiente insalubre.
Nesse contexto insere-se também o processo de impermeabilização do
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solo urbano, o qual é resultante do aumento das áreas pavimentadas e
construídas nas cidades. Esse processo contribui significativamente para a
degradação da água nos sistemas hídricos, pois favorece o aumento do
escoamento superficial (em épocas de chuva) que ao seguir em direção aos
cursos d’água podem arrastar uma grande diversidade de poluentes urbanos,
contribuindo sobremaneira para a alteração das características naturais da
água. No entanto, de acordo com Knapik et al., (2008) é devido à geração de
poluentes domésticos e industriais que as regiões urbanizadas tendem a
oferecer maiores problemas ambientais.
Nesse sentido, Freire (2010) pontua que a ocupação urbana, instalada
sem planejamento e sem preocupação com as condições higiênico-sanitárias,
está entre os principais fatores que levaram ao comprometimento da qualidade
sanitária de rios.
Na escala da propriedade rural, a qualidade das águas superficiais está
diretamente relacionada à forma de ocupação do solo, modificação da
paisagem, supressão de vegetação original para plantação de monoculturas e
ao uso indiscriminado de agrotóxicos, fertilizantes e à falta de tratamento dos
dejetos animais e humanos (ALMEIDA et al, 2001; LUZ, 2009).
Ainda sob esse contexto, Barboza (2010) reporta que atividades que
causam a compactação, destruição de matéria orgânica e dos microrganismos
do solo podem ser citadas como ações de manejo inadequado, que podem
dificultar a entrada da água no solo, considerado como um dos mais
importantes fatores da manutenção dos recursos hídricos. O mesmo autor
relata ainda que, outros indicadores podem ser observados, entre eles o
traçado de estradas que contribuem para a geração de processos erosivos, ao
não levar em conta o princípio das áreas ripárias, que degradam tanto o
potencial produtivo do solo como a qualidade da água.
Em linhas gerais, tanto o uso e a ocupação do solo rural, como do
urbano, apresentam condições eminentes quanto à potencialidade de geração
de cargas poluidoras pontuais e difusas para corpos d’água receptores. Por
essa razão a ocupação e o uso do solo em bacias hidrográficas devem ser
feitos baseado em um planejamento que considere as características e
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vulnerabilidades dessas áreas, de modo a garantir a sustentabilidade das
mesmas (LUZ, 2009).

2.2.1.1

Geotecnologias Aplicadas à Análise do Uso e Ocupação do
Solo

Considerando a influência das atividades humanas desenvolvidas em
uma área na alteração da qualidade ou quantidade da água, torna-se essencial
o conhecimento sobre o uso e ocupação do solo em bacias hidrográficas.
Souza, Ribeiro e Carneiro (2009) reportam que aplicações como a classificação
do uso e ocupação do solo, mapeamento e localização de pontos estratégicos
e vulneráveis são ações fundamentais para a caracterização das bacias e
ações fundamentais na gerência eficiente dos corpos hídricos.
Segundo Santos (2007) a coleta de informações sobre a distribuição
geográfica de recursos minerais, propriedades, animais e plantas, sempre foi
importante para as sociedades organizadas. O autor comenta que até
recentemente isto era feito apenas em documentos e mapas em papel, o que
impedia uma análise que combinassem os diversos dados coletados. É nesse
contexto que se insere e se verifica a importância da utilização do
sensoriamento remoto na gestão do uso e ocupação do solo de uma bacia
hidrográfica.
O uso do sensoriamento remoto se mostra como uma importante
ferramenta para a obtenção de dados, como por exemplo, imagens
provenientes da superfície da terra. De acordo Florenzano (2002) a técnica
consiste em captar a energia refletida ou emitida por uma superfície por um
sensor, sem que haja contato físico entre ambos. Santos et al., (2011) reportam
que ao utilizar a técnica do sensoriamento remoto, é possível identificar e
caracterizar as áreas que favorecem a melhorias na qualidade e disponibilidade
hídrica, como a presença de mata ciliar e conservação do solo, e em outro
cenário a identificação de ausência de mata ciliar e pastagens degradadas,
além da expansão das áreas urbanas, agricultáveis, áreas degradadas por
queimadas, redução de áreas de matas, entre outros.
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Silva, Fernandes e Oliveira (2007) destacam que, analisar o uso e
ocupação do solo por meio de imagens de satélite configura-se em uma
maneira rápida e econômica, permitindo o seu planejamento e exploração de
forma organizada e produtiva, de acordo com a peculiaridade de cada região.
Souza, Ribeiro e Carneiro (2009) destacam que as imagens de satélites, em
formato digital, permitem o estudo de extensas áreas, com informações
atualizadas, sem a necessidade de coleta de dados em campo. Ainda de
acordo com esses autores, isto é possível graças às técnicas de
processamento digital de imagens. Nesse contexto, é que se insere o
geoprocessamento e os sistemas de informação geográfica (SIG).
Câmara e Davis (2005) definiram o geoprocessamento como uma
ciência que utiliza técnicas matemáticas e computacionais para o tratamento da
informação geográfica e que, de acordo com Souza, Ribeiro e Carneiro (2009),
representa atualmente um instrumento importante para análise de recursos
naturais, energia, água, manejo florestal, entre outros.
Por meio do geoprocessamento, as particularidades de um local ficam
explícitas, possibilitando análises mais concretas e confiáveis, contribuindo
sobremaneira para a elaboração de planos e estratégias necessários à gestão
do território e de forma compatível com as características particulares de cada
sociedade e do espaço ocupado e produzido por ela (FONSECA, 2006).
As ferramentas computacionais usadas no geoprocessamento são
denominadas de sistemas de informação geográfica (SIG), que de acordo com
Isaias (2008) podem ser definidos como um conjunto de tecnologias de coleta e
tratamento de dados espaciais, visando à obtenção de informações que
possibilitam uma análise sobre uma área ou um objeto de estudo. Fonseca
(2006) relata que essas ferramentas permitem a realização de análises
complexas, quando integram dados de diversas fontes, criam um banco de
dados

georreferenciados,

tornando

possível

também

a

produção

de

documentos cartográficos. Para Machado (2002) os sistemas de informação
geográfica têm a capacidade de manipular as funções que representam os
processos ambientais em diversas regiões, de uma forma simples e eficiente,
permitindo uma economia de recursos e tempo.
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Segundo Burrough (1986) apud Santos (2007) a grande importância da
aplicação de SIG em estudos ambientais, refere-se à possibilidade de
manipular os dados de forma interativa, antecipando os possíveis resultados
para a tomada de decisões e o planejamento, antes de serem cometidos erros
irreversíveis na paisagem.
Para Isaias (2008) o uso do geoprocessamento, em conjunto com o
sensoriamento remoto e os SIGs, constitui uma ferramenta de alto potencial
para a integração de análises de diferentes componentes de um sistema
ambiental, permitindo a elaboração de zoneamentos e propostas de manejo
específico com base no cruzamento de diferentes planos de informação
espacial. Fonseca e Zeilhofer (2007) acrescentam que a utilização conjunta
dessas técnicas é de grande importância para os estudos sobre impactos e
origens de problemas de qualidade de água, principalmente por facilitar o
mapeamento do uso e ocupação do solo e a parametrização das bacias de
contribuição.

2.2.2

Monitoramento

das

Condições

da

Água

em

Bacias

Hidrográficas
De acordo com Novo (2007) a qualidade e quantidade de água
disponível para o desenvolvimento econômico é objeto de preocupação de
políticos, de agências ambientais, e do público em geral, devido ao valor
estratégico dos recursos hídricos perante o desenvolvimento econômico e
social das nações, para a sustentação da biodiversidade, e para a saúde
humana.
Nesse contexto, Soares (2011) comenta que para solucionar os conflitos
entre os usos da água, sejam elas de utilização para fins de abastecimento
doméstico e industrial, irrigação, navegação, recreação, e a preservação
qualitativa e quantitativa de um manancial, faz-se necessário um programa de
monitoramento para fornecer subsídios que avaliem as condições do mesmo.
Segundo Novo (2007) quando se trata de sistemas de monitoramento da
quantidade e qualidade de água, o primeiro passo, é deixar claro que o
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conceito de monitoramento não deve ser confundido com estudo ou
diagnóstico. O monitoramento das águas pode ser definido como o
acompanhamento ininterrupto dos aspectos quantitativos ou qualitativos das
águas, contemplando uma gama de aspectos de interesse como dados
quatitativos e qualitativos, as fontes e elementos impactantes e a avaliação da
qualidade do ambiente como um todo (FEAM-FJP, 1998).
Petts (1999) apud Soares (2001) conceitua o monitoramento como a
coleta de dados com o propósito de obter informações sobre uma característica
ou comportamento de uma variável ambiental. Para esta finalidade, o
monitoramento

normalmente

consiste

de

um

programa

de

repetidas

observações, e registro de variáveis ambientais e parâmetros operacionais em
um período de tempo para um propósito pré-estabelecido (SGORLON, 2011).
Segundo Tavares (2006) quando se pretende definir a qualidade de uma
determinada água, diversos são os aspectos a serem considerados. De modo
geral, a qualidade da água é definida por sua composição física, química,
biológica e radioativa e, conseqüentemente, pelos efeitos que estes
constituintes podem causar ao ambiente e a população exposta (BRITO et al.,
2005). Dessa maneira, a avaliação e o monitoramento da qualidade da água
devem abordar a realização de análises que contemplem a quantificação
destes parâmetros.
Nesse sentido, Von Sperling (2007) comenta que antes de iniciar o
trabalho de coleta de amostras, devem ser levantadas informações na bacia
hidrográfica que possam orientar a própria programação de monitoramento,
bem como a interpretação dos resultados. O autor ainda relata sobre a
importância e necessidade de se consultar todas as normas e critérios
legalmente vigentes, antes de estabelecer um programa de monitoramento.
Com relação à legislação brasileira, existem diferentes padrões que
estabelecem requisitos para a qualidade das águas. Estes variam de acordo
com a normatização e legislação estabelecida em cada estado.
Para Gonçalves (2009) além dos requisitos de qualidade, que traduzem
de forma generalizada e conceitual a qualidade desejada para a água, há
também a necessidade de se estabelecer padrões de qualidade, embasados
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por um suporte legal. Da mesma forma que os requisitos, também os padrões
são função do uso previsto para a água (VON SPERLING, 1998). Nesse
âmbito, apresentam-se os procedimentos de controle e de vigilância da
qualidade da água para consumo humano e seu padrão de potabilidade
suportando pela portaria nº 2.914/ 2011 do Ministério da Saúde; o padrão para
enquadramento dos corpos d’água pela Resolução nº 357/ 2005 do Conselho
Nacional do Meio Ambiente (CONAMA); o padrão de lançamento previsto pelas
Resoluções Nº 357/2005 e 420/2011 do CONAMA; e por fim deve-se citar
sobre as demais legislações de âmbito estadual pertinentes a essa área de
abrangência.
Farias (2006) reporta que a realização da avaliação da qualidade da
água propicia a obtenção de dados confiáveis dos corpos d’água de interesse,
o que caracteriza a ação como importante ferramenta na gestão de recursos
hídricos. Ademais, nesse processo, um sistema de monitoramento, em escala
temporal e espacial, pode fornecer informações de grande valia sobre a
qualidade e a dinâmica do ecossistema aquático.
Sgorlon (2010) comenta que um monitoramento eficiente é aquele cujos
dados disponíveis respondam às perguntas dos seus usuários. Nesse contexto,
Freitas e Santos (1999) acreditam que um bom conhecimento das
necessidades do usuário e da capacidade de oferta e renovação de suas
ofertas naturais é fundamental para a definição dos marcos regulatórios
principais e da capacidade de suporte de cada bacia.
Nesse sentido, observa-se que o monitoramento das condições
aquáticas apresenta-se como um passo de especial interesse, e segundo
Hespanhol (2009), fundamental para a formação das bases sólidas de
conhecimento da bacia em estudo. Ademais, confere ao gestor uma visão
ampla do grau de comprometimento do corpo hídrico, bem como possibilita a
identificação das fontes e dos tipos de poluição.
Magalhães Júnior (2000) ressalta que um sistema de monitoramento
deve ser visto como um processo essencial à implantação dos instrumentos de
gestão das águas, uma vez que permite a obtenção de informações
estratégicas e a atualização do banco de dados quanto às características de
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cada corpo hídrico. Assim, segundo o autor, o monitoramento é considerado
como um pré-requisito para o sucesso de qualquer sistema de gestão de
águas.
Apesar de sua significância e essencialidade, verifica-se uma carência
de programas de monitoramento que contemplem principalmente pequenas e
médias bacias hidrográficas (SCHNEIDER, 2009). Essa situação torna-se
preocupante, uma vez que os mananciais pertencentes a essas bacias, na
maioria das vezes, são a principal fonte de captação de água para
abastecimento público em grande parte dos municípios brasileiros.
No que tange às informações necessárias à tomada de decisão,
Gonçalves (2009) acredita que essas devam ser articuladas em um sistema de
informações ambientais que considere os componentes do ambiente, ou seja, o
conjunto dos meios físico, antrópico e sócio-econômico e, dessa forma,
possibilite o monitoramento das ações do homem sobre o ambiente e as
respostas deste, na forma de impactos, fazendo jus à fragilidade do sistema
ambiental nestes processos.
Para Magalhães Júnior (2007) o monitoramento é, portanto, um dos
pilares

de

qualquer

processo

de

gerenciamento,

assegurando

o

acompanhamento do estado da água e ambientes aquáticos e das respostas e
resultados do sistema de gestão em termos de decisões e ações efetivadas no
controle e proteção dos recursos hídricos. Contudo, só o monitoramento não é
capaz de gerar informações relativas aos fatores intervenientes ao uso racional
da água em uma bacia hidrográfica. Nesse âmbito verifica-se a necessidade de
estudar as exterioridades relacionadas aos aspectos econômicos e sociais que
interfiram de algum modo na sustentabilidade dos recursos hídricos.

2.3 SUSTENTABILIDADE, INDICADORES E ÍNDICES
O crescente uso dos recursos naturais, atrelado a sua exploração
irracional sob a ótica de “bens infinitos” resultou em problemas de degradação
ambiental e, respectivamente, em problemas políticos sociais, econômicos em
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nível internacional (MAGALHÃES JÚNIOR, 2007; PEREIRA E CANDIDO,
2012).
O aprofundamento da crise ambiental, verificada nas últimas décadas,
juntamente com o pensamento sistemático sobre a influência da sociedade
neste processo levou à reflexão mundial sobre temas como o crescimento
econômico, o bem estar social e a conservação dos sistemas naturais,
desembocando no conceito de desenvolvimento sustentável (VAN BELLEN,
2003; COUTO, 2007; PEREIRA E CANDIDO, 2012).
Segundo Guimarães (1998) as raízes modernas do conceito de
desenvolvimento sustentável encontram-se na Conferência de Estocolmo em
1972, quando, pela primeira vez, chamou-se atenção para o comportamento
predador do modelo desenvolvimentista da época. Foi nessa ocasião que os
tomadores de decisão do mundo inteiro foram alertados sobre a existência de
outras dimensões do desenvolvimento, para além da dimensão econômica.
O conceito de desenvolvimento evoluiu ao longo dos anos, no entanto a
expressão “desenvolvimento sustentável” foi aceita e adotada somente em
1987, com a elaboração do Relatório Brundtland, também conhecido como
Nosso Futuro Comum. O relatório define o desenvolvimento como: “atender às
necessidades do presente sem comprometer a capacidade das gerações
futuras de satisfazer suas próprias necessidades” (WCED, 1987 apud Sachs,
2007).
Esta conceituação serviu de base durante a Conferência das Nações
Unidas sobre o Meio Ambiente e o Desenvolvimento (ECO-92), sediada no Rio
de Janeiro em 1992, para as discussões acerca dos compromissos
consensuais a serem tomados para atingir um desenvolvimento mais
sustentável para o século XXI. Contribuiu também para a elaboração da
agenda 21, o principal documento do encontro.
Segundo Van Bellen (2004) foi a partir da década de 1990, com a
instauração das idéias oriundas da ECO-92, que o termo desenvolvimento
sustentável alcançou um destaque inusitado, tornando-se um dos termos mais
utilizados para se definir um novo modelo de desenvolvimento. No entanto, o
autor comenta que esta crescente legitimidade do conceito, não veio
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acompanhada de uma discussão crítica consistente a respeito do seu
significado efetivo e das medidas necessárias para alcançá-lo. Este fato,
atrelado à complexidade do termo, que envolve um alto nível de
multidisciplinaridade, contribuiu para suas inúmeras interpretações existentes.
Atualmente,
desenvolvimento

a

definição

sustentável

é

mais
a

aceita

proposta

mundialmente
no

Relatório

para

o

Brundtland

(MAGALHÃES JÚNIOR, 2007). Contudo, por não contemplar as expectativas
socioambientais da população, sua definição, para Reis (2010) pode ser
considerada defasada, necessitando, portanto, de adaptações. Para o autor, ao
contrário

do

que

o

documento

afirma,

garantir

qualitativamente

e

quantitativamente os recursos para a atual e para as futuras gerações, já não é
mais suficiente para caracterizar a sustentabilidade do desenvolvimento nos
dias atuais.
Considerando o exposto, Silva, Candido e Martins (2009) reportam que o
desenvolvimento

sustentável

apresenta

um

conceito

em

permanente

construção e reconstrução e corresponde à definição mais abrangente dos
modelos de desenvolvimento propostos na modernidade.
Paulista, Varvakis e Montibeller-Filho (2008) comentam sobre a
existência atual de certo nível de concordância nas proposições conceituais de
desenvolvimento sustentável, traduzida em possibilidade de crescimento
equânime das condições de bem estar da espécie humana, garantida a preservação dos recursos naturais necessários para oferecer as mesmas condições
às gerações futuras. Logo, entende-se que o desenvolvimento sustentável
refere-se à garantia da continuidade humana, do seu meio externo baseada em
outra forma de relação da sociedade com a natureza (VAN BELLEN, 2002).
De acordo com Matos e Matos (2000) o principal objetivo do
desenvolvimento sustentável é a busca pela sustentabilidade. Pois embora os
conceitos de desenvolvimento sustentável e de sustentabilidade sejam
frequentemente abordados de maneira análoga, cada um indica uma situação
diferente (MUNCK E SOUZA, 2009).
A sustentabilidade pode ser entendida como o estado, em que uma
organização ou sociedade encontra-se em relação aos aspectos econômicos,
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ambientais e sociais, logo, ao se dizer que uma organização ou uma sociedade
é sustentável deseja-se afirmar que esta é detentora de um determinado nível
de sustentabilidade (MUNCK, OLIVEIRA E BANSI, 2011). Logo, conclui-se que
o

desenvolvimento

sustentável

é

um

caminho

para

se

chegar

à

sustentabilidade (MUNCK E SOUZA, 2009).
Almeida (2002) considera que a busca da sustentabilidade é um
processo, sendo a sua própria construção, assim como no desenvolvimento
sustentável, uma tarefa em andamento e, por tanto, muito longe do fim. Nesse
sentido, Ruscheinsky (2004) reflete sobre ambigüidades relativas ao seu uso e
ao seu significado, acreditando que ambos são frutos decorrentes do seu
recente surgimento.
Segundo Corrêa e Teixeira (2006) a sustentabilidade pode ser
conceituada a partir de diversos enfoques, possuindo, dessa forma, diversos
princípios que devem ser considerados na construção de cenários atuais e
futuros. É nesse contexto que se insere a discussão relacionada às dimensões
da sustentabilidade.
De acordo Guimarães e Feichas (2009) não há um consenso sobre
quantas ou quais dimensões devem ser consideradas para se medir a
sustentabilidade, contudo existe um consenso sobre a sua qualidade
multidimensional. Nesse contexto, estão expostas na Tabela 1 algumas
considerações a respeito das dimensões da sustentabilidade segundo
diferentes autores.
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Tabela 1 – Dimensões da sustentabilidade
Dimensões da sustentabilidade

Autor

Sustentabilidade Ambiental
Sustentabilidade Social
Sustentabilidade Econômica
Sustentabilidade Social
Sustentabilidade Econômica
Sustentabilidade Ecológica
Sustentabilidade Espacial
Sustentabilidade Cultural
Sustentabilidade Ecológica
Sustentabilidade Ambiental
Sustentabilidade Demográfica
Sustentabilidade Cultural
Sustentabilidade Social
Sustentabilidade Política
Sustentabilidade Institucional.
Sustentabilidade Ambiental
Sustentabilidade Social
Sustentabilidade Econômica
Sustentabilidade Institucional.
Independentemente

das

Agenda 21 e Van Bellen (2002)

Sachs (2007)

Guimarães (2003)

IBGE (2010)

diversas

considerações

a

respeito

das

dimensões da sustentabilidade, Gasparatos, El-Haram e Hroner (2008)
afirmam que avaliações relacionadas a essa temática devem, acima de tudo:
considerar as conseqüências das ações

do

presente

no futuro;

reconhecer a existência de incertezas quanto ao resultado de nossas ações no
presente; proporcionar o engajamento da população; incluir considerações de
equidade intrageracional e intergeracional.
Diante do exposto, percebe-se que os fatores a serem considerados no
processo de avaliação da sustentabilidade estão intimamente ligados à tomada
de consciência social perante suas ações e seus possíveis reflexos à
sobrevivência humana.
De acordo com Siche (2007) para que uma sociedade seja considerada
sustentável, faz-se necessário que a pressão que os indivíduos exercem sobre
a natureza esteja dentro dos limites desta, em responder de modo equilibrado a
esta pressão. Percebe-se então, que na busca pela sustentabilidade é
essencial que as pessoas compreendam os limites de exploração do meio
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natural e que suas ações podem afetar o equilíbrio da natureza. Sendo assim,
verifica-se a necessidade de estabelecer mecanismos capazes de gerar
informações que resumam o atual estado do ambiente e que possam servir de
base para subsidiar políticas públicas e as ações da sociedade que conduzam
na direção da sustentabilidade.
Nesse sentido, Miranda e Teixeira (2004), destacam a utilização de
indicadores como importantes ferramentas de avaliação nesse tipo de
processo. Entretanto, os autores alertam sobre a necessidade de relacioná-los
aos conceitos e princípios de sustentabilidade, para que sejam capazes de
avaliar e monitorar as tendências de desenvolvimento sustentável, definindo
metas de melhoria dos sistemas, bem como servirem de ferramenta de apoio
na construção de respostas sustentáveis que reduzam o conflito entre
sociedade e o ambiente.

2.3.1 Índices e Indicadores: Aspectos Gerais
Antes que se inicie a discussão sobre essa temática torna-se de grande
importância entender primeiramente o significado dos indicadores de um modo
genérico. Van Bellen (2002) reporta que essa necessidade reside no fato das
definições mais comuns de indicadores e a terminologia associada a esta área
serem especialmente confusas.
Nesse trabalho será adotada a definição feita por Magalhães Júnior,
Cordeiro Netto e Nascimento (2003) que referem-se aos indicadores como
informações que comunicam a partir da mensuração de elementos e
fenômenos da realidade. Segundo os autores a quantificação de informações,
com base em padrões de referência, pode tornar o seu significado mais claro e
facilitar a comunicação. Fernandes (2004) comenta que é justamente essa a
tarefa básica de um indicador, ou seja, expressar da forma mais simples
possível uma determinada situação que se deseja avaliar.
De acordo com Fernandes (2004) o resultado de um indicador nada
mais é que uma fotografia de um dado momento, e demonstra, sob uma base
de medida, aquilo que está sendo feito, ou o que se deseja fazer.
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Os indicadores, para Magalhães Júnior (2007), não são informações
explicativas ou descritivas, mas pontuais, no tempo e no espaço, cuja
integração e evolução permitem o acompanhamento dinâmico da realidade.
Nesse contexto, Hammond et al. (1995), Turnes (2004) e Van Bellen (2002)
alertam que os indicadores representam um modelo empírico da realidade,
mas não a realidade propriamente dita.
Tunstall (1994) apud Van Bellen (2002) reporta que as principais funções
dos indicadores são: comparação entre lugares e situações; avaliação de
condições e tendências em relação às metas e aos objetivos; prover
informações de advertência; e antecipar futuras condições e tendências.
No que diz respeito à escolha dos indicadores, Hamilton (1996) reporta
que os mesmos devem possuir qualidades que justifiquem sua escolha, como,
por

exemplo:

relevância;

condições

analíticas

(embasamento

técnico-

científico); mensurabilidade (dados facilmente disponíveis e custos aceitáveis);
qualidade dos dados; e compatibilidade, a qual é especialmente importante na
busca de níveis referenciais para a determinação de metas.
No entanto, por mais que se tome cuidado no processo de escolha dos
indicadores, Maduro-Abreu et al. (2009) afirmam que podem acontecer alguns
enganos no processo de definição dos mesmos, tais como: agregação de
dados; medição do que é possível em lugar do que é importante; apoio em
falsas pressuposições; e excesso de confiança e incompletude. Esses enganos
podem comprometer significativamente o grau de confiabilidade do indicador, e
conseqüentemente, a caracterização da realidade de uma dada situação.
Nesse sentido, Toledo (2005) e Fidalgo (2003) sugerem algumas
características importantes que qualquer indicador deveria possuir para que se
garanta a sua validade, entre elas menciona-se:
a) simplicidade, para serem facilmente compreendidos, permitindo assim
a clareza na comunicação;
b) validade ou estabilidade, que significa a relação entre conceito e
medida;
c) relevância, ou seja, deve refletir algo básico e fundamental;
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d) cobertura, no sentido de amplitude geográfica;
e) confiabilidade, em relação à qualidade dos dados.
f) acessibilidade dos dados;
g) padronização, para aumentar a possibilidade de comparar uma
realidade com as demais;
h) conscientes, ou seja, bem apoiados em termos técnicos e científicos;
i) mensurável, deve ser facilmente mensurável e passível de ser
monitorizado regularmente a custo factível;
j) preditividade, para possibilitar o tomador de decisão conhecimento
antecipado dos problemas.
Por ser difícil dispor de indicadores que tenham todas as propriedades
elencadas, é importante garantir a existência de pelo menos algumas delas,
visando obter o mínimo de consistência nos indicadores propostos (TOLEDO,
2005).
Quanto aos objetivos de um indicador, Van Bellen (2002) afirma que o
principal deles é o de agregar e quantificar informações de uma maneira que
sua significância fique mais aparente. Há, contudo, de acordo com
Pompermayer (2003), restrições quanto ao número de parâmetros utilizados e
à quantidade de detalhes agregados na formulação de um indicador. Para
Bossel (1999) o número desses indicadores deve ser tão pequeno quanto
possível, mas o grande o suficiente para capturar aquilo que é essencial, isto é,
os indicadores devem ser compactos, compreensíveis e cobrir todos os
aspectos.
Pompermayer (2003) acredita que um grande número de parâmetros e
detalhes agregados em um único indicador tende a mascarar o seu valor e o
que ele representa, devido às particularidades de cada parâmetro empregado.
Por outro lado, de acordo com a autora, um número muito reduzido de
parâmetros e detalhes pode ser insuficiente para prover as informações
necessárias.
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No entanto, Wall, Ostergag e Block (1995) apud Verona (2008) mesmo
reconhecendo esta problemática, observam que os indicadores agregados são
importantes para aumentar o grau de conhecimento do que está sendo
avaliado.
Segundo Van Bellen (2002) a partir de certo nível de agregação ou
percepção, indicadores podem ser definidos como variáveis individuais, ou
como uma variável que é função de outras variáveis. Para esse autor a função
pode ser: a) simples como uma relação, que mede a variação da variável em
relação a uma base específica; b) um índice, um número simples que é uma
função simplificada de duas ou mais variáveis ou; c) complexa, como o
resultado de um grande modelo de simulação.
Nessa perspectiva, Hammond et al. (1995) reportam que a fonte de
origem de informação e seu processo de formulação, identifica-se como uma
pirâmide, a qual sua base contempla a transformação de dados primários para
dados analisados, estes por sua vez, para indicadores e, finalmente, estes em
índices (Figura 2 e 3).

Figura 2– Pirâmide de informação

Índice

Indicador

Dados analisados

Dados primários

Fonte: Adaptada de Hammond et al. (1995)
Otto (1978) apud Laura (2004) propôs um esquema de fluxo da
informação para formulação de indicadores, representado na Figura 3, no qual,
a partir das variáveis, estes são agregados e transformados em sub-índices, os
quais, numa agregação final, compõem um índice geral.
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Figura 3– Fluxo de informações na direção do índice

Fonte: Otto (1998) apud Laura (2004)
Ambas as propostas são idéias que se limitam apenas a ajudar a
organizar e agrupar dados e indicadores, não sendo suficientes para formular
os próprios indicadores ou mesmo índices (LAURA, 2004).
Em última análise, o que se percebe é que a funcionalidade de um dado
ou indicador depende, portanto, de sua seleção, estruturação e organização
em uma rede hierárquica, como por exemplo: sistema, subsistema, dimensões,
indicadores e índices (MAGALHÃES JÚNIOR, 2007).
Siche et al. (2007) chamam a atenção para a existência de uma certa
confusão sobre o significado de índice e indicador, sendo muitas vezes,
erroneamente, utilizados como sinônimos. De acordo com os autores, em uma
análise superficial, índice e indicador podem parecer ter o mesmo significado.
No entanto, para eles a diferença está em que um índice é o valor agregado
final de todo um procedimento de cálculo em que se utilizam, inclusive,
indicadores como variáveis que o compõem. Nesse caso, um indicador é
apenas uma componente de um sistema principal, o índice.
Sob o ponto de vista de Couto (2007) os índices diferenciam-se dos
indicadores

agregados,

justamente

pela

necessidade

de

estabelecer

ponderações entre parâmetros, o que não é necessário no caso dos
indicadores agregados. É importante salientar que um índice pode se
transformar num componente de outro índice e que tanto índices, como
indicadores, funcionam como um sinal de alarme para manifestar a situação do
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sistema avaliado, pois são valores estáticos, isto é, dão uma fotografia do
momento atual (SICHE et al. 2007).
Na perspectiva de Benetti (2006) os índices são construídos para se
obter uma redução no volume de dados acerca de variáveis particulares que
têm um significado ou transcendência especial.
Para Shields, Solar e Martin (2002), um índice revela o estado de um
sistema ou fenômeno, sintetizam diferentes conceitos da realidade empírica, ou
seja, derivam de operações realizadas com indicadores analíticos e tendem a
retratar o comportamento médio das dimensões consideradas.
De maneira geral, tanto os indicadores, como os índices, são elaborados
para cumprirem as funções de simplificação, quantificação, análise e
comunicação, o que permite entender fenômenos complexos e torná-los
quantificáveis e compreensíveis, de modo que possam ser analisados em um
dado contexto e, ainda, comunicar-se com os diferentes níveis da sociedade
(BENETTI, 2006).
No que diz respeito ao processo de comunicação, é muito importante
que haja a democratização do conhecimento, uma vez que cada nível da
sociedade apresenta interesses diferenciados sobre a informação. De acordo
com Shields, Solar e Martin (2002), políticos precisam e se interessam por
informações que os ajudarão a formular políticas executáveis, ao passo que o
público em geral somente quer saber se suas metas e objetivos estão sendo
alcançados (LAURA, 2004; e SHIELDS, SOLAR E MARTIN, 2002).
O que se percebe é que para cada nível da sociedade existem
diferenças no que diz respeito à exigência do acesso a informação. Isso
caracteriza a quantidade de informações a que cada público necessita/ quer ter
acesso, ou seja, quanto maior forem as exigências de um público, maior será o
número de informação que ele deverá considerar.
Sendo assim a WRI (1995) apud Shields, Solar e Martin (1992), por meio
de uma esquematização, consegue tornar visível a relação entre a quantidade
de informação e a exigência do público a ser atendido. O esquema está
representado na Figura 4.
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Figura 4– Relação entre a condensação de dados e a audiência
Índices ao
público
Aumento da
condensação
de dados

Índices e indicadores
para políticos e
decisores
Indicadores
para cientistas

Quantidade de informação

Fonte: Adaptado de WRI (1995) apud Shields, Solar e Martin (2002)
Magalhães

Júnior

(2007)

afirmam

que

além

de

auxiliar

na

democratização do conhecimento, os indicadores e índices, como instrumentos
de gestão ambiental, atuam na avaliação das intenções e ações de gestão,
permitindo, por tanto, a instauração de um sistema de governança.
Segundo Benetti (2006) todo tipo de índice e indicador apresenta
vantagens e desvantagens, mas o mais relevante é que os indicadores
constituem-se em um importante parâmetro para orientar a gestão e o
planejamento de políticas e ações, que podem ser desenvolvidas para
aprofundar o comprometimento com as metas estabelecidas.
Dentre as vantagens inerentes à utilização de índices e indicadores,
Turnes (2004) destaca: capacidade de sintetizar a informação de caráter
técnico/cientifico; identificação das variáveis chaves do sistema; uso como
instrumento de apoio à decisão; possibilidade de identificação de tendências; e
comparação com padrões ou metas pré-definidas. Além do mais, Laura (2004)
e Hammond et al. (1995) afirmam que por fornecerem informações
simplificadas, quantificar e comunicar o funcionamento de um sistema
específico, os índices e indicadores, permitem a compreensão mais rápida
quando comparadas à estatísticas complexas, facilitando a comunicação entre
expertos, políticos e à população.
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Contudo, Pompermayer (2003) afirma que devido à simplificação da
informação e à adaptação às necessidades e interesses do usuário, os
indicadores e índices nem sempre atendem demandas científicas específicas.
Por essa razão, a utilização de indicadores e índices, não raro, é alvo de
controvérsia nos fóruns técnico/científicos, devido justamente às simplificações
que são efetuadas na aplicação dessas metodologias (BENETTI, 2006; e
SICHE et al., 2007).
Quanto às limitações relacionadas ao uso de índices e indicadores,
Siche et al. (2007) apontam algumas, dentre as quais cabe destacar:
dificuldades na definição de expressões matemáticas que melhor traduzem os
parâmetros selecionados; perda de informação nos processos de junção dos
dados; diferentes critérios na definição dos limites de variação; complexidade
nos cálculos para chegar ao índice final.
O Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão acredita que as
características inerentes a um índice/indicador os tornam suscetíveis à
obliqüidade de quem produziu, coletou e o interpretou. Por essa razão, de
acordo com essa fonte, não se deve confiar cegamente e por um longo período
nessas medidas, o que significa dizer que o gestor de uma política pública
deve, periodicamente, realizar uma avaliação crítica acerca da adequabilidade
dos indicadores selecionados, considerando ainda que, a todo tempo, surgem
modelos mais aperfeiçoados baseados em novas teorias (MPOG, 2010).

2.3.2 Índice e Indicadores de Sustentabilidade
Guimarães e Feichas (2009) comentam que os indicadores de
sustentabilidade são como um conjunto de sinais que facilitam a avaliação do
progresso de uma determinada região na busca pelo desenvolvimento
sustentável, sendo ferramentas cruciais no processo de identificação e
reconhecimento de problemas, bem como na formulação, implementação e
avaliação de políticas.
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Os indicadores de sustentabilidade são como indicadores de diagnóstico
do ambiente, em que foram adicionados: as metas, os limites (MEADOWS,
1998) e a escala geográfica a serem observados.
A busca de indicadores para a avaliação do nível de sustentabilidade de
políticas e ações ambientais começou a ser enfatizada a partir dos anos 90.
Esse processo, segundo Magalhães Júnior (2007) refletiu o próprio
amadurecimento das bases teóricas e conceituais do desenvolvimento
sustentável, com o advento da Conferência das Nações Unidas para o Meio
Ambiente e Desenvolvimento, ocorrida em 1992, no Rio de Janeiro. O principal
documento do encontro, a Agenda 21, reconheceu os indicadores como
ferramentas adequadas para a avaliação da sustentabilidade, além disso, o
documento convoca os países e organizações de todos os níveis a
identificarem e desenvolverem indicadores, voltados para a gestão sustentável
dos recursos naturais que possam apoiar o processo decisório.
Há, contudo, um problema preliminar no desenvolvimento de indicadores
e índices. De acordo com Siche (2009) quando se trata dessa temática, o
debate está apenas se iniciando, pois não há, até o presente momento, uma
fórmula ou receita consensual para avaliar o que é sustentável e o que é
insustentável. Couto (2007) acredita que essa problemática pode estar
fundamentada, justamente, na impossibilidade de estabelecer um único
conceito, ou mesmo ideia dominante do que seja sustentabilidade, uma vez
que esta é resultado das diferentes formas de percepção da sociedade frente à
natureza e aos problemas ambientais que a afligem.
Nesse sentido, acredita-se que a sustentabilidade deveria, então, ser
definida com base no contexto de uma dada situação, de acordo com os
princípios gerais do desenvolvimento sustentável e as aspirações e
necessidades das pessoas para as quais está sendo planejado (SIENA, 2002).
Sob essa ótica, Gallopín (2003) afirma sobre a existência da necessidade de
adaptar os indicadores de sustentabilidade a esses preceitos, dando-lhes a
possibilidade

de

influenciar

na

definição

do

que

se

entende

por

sustentabilidade, considerando as diferentes histórias, necessidades e
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realidades de cada território e sua diversidade cultural, social, econômica, e
ecológica.
Segundo Silva et al. (2009) os indicadores de sustentabilidade
diferenciam-se dos demais, justamente, por exigirem uma visão de mundo
integrada,

requerendo

indicadores

multidimensionais

que

mostrem

as

conexões entre a economia, o ambiente e a sociedade de uma dada
comunidade ou espaço geográfico. Maranhão (2007) comenta que os
indicadores tradicionais, econômicos, demográficos, sociais e ambientais, tais
como lucros de papéis financeiros, taxas de mortalidade infantil e qualidade da
água, medem parte de uma comunidade como se fossem inteiramente
independentes

e,

desse

modo,

não

atendem

à

exigência

de

multidimensionalidade.
Nesse sentido, Van Bellen (2002) afirma que a maioria dos sistemas de
indicadores foi criada para atender uma demanda ou necessidade específica e
localizada (indicadores ambientais, econômicos, de saúde etc.) e por isso não
podem ser considerados como indicadores de sustentabilidade, mas, o
agrupamento das informações desses indicadores, se apresenta com uma
relativa importância dentro do contexto do desenvolvimento sustentável. Por
isso, de acordo com o autor existe a necessidade imperativa de utilizar
sistemas interligados, indicadores inter-relacionados ou de diferentes estados
de agregação, para se trabalhar com a complexa realidade do desenvolvimento
sustentável.
De acordo com Maranhão (2007) os indicadores de sustentabilidade são
escolhidos segundo diferentes modelos das relações existentes entre os
componentes

da

“trindade”

representada

pelas

três

dimensões

da

sustentabilidade. Conforme a ênfase que se atribua a uma das dimensões em
relação às demais, o modelo de indicador em criação poderá variar entre um
enfoque antropocêntrico até um ecocêntrico. A Figura 5 representa uma dessas
concepções de estruturação dos indicadores de sustentabilidade nos termos
aqui abordados.
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Figura 5– O território dos indicadores da sustentabilidade

Fonte: CSIR et al. (2001) apud MARANHÃO (2007)
De um modo genérico, o que se percebe é a necessidade de separar os
indicadores de sustentabilidade por estrutura temática, avaliá-los de acordo
com as dimensões pertinentes e novamente unificá-los qualitativamente por
meio de um ou mais índices/ indicadores, que tenham o papel de agregar um
grande número de indicadores, de modo que não haja perda de informação
vital na interpretação desses dados (REIS, 2010).
Em síntese, para que indicadores sejam instrumentos de um processo
de mudança rumo ao conceito de desenvolvimento sustentável, eles devem
congregar características que permitam: mensurar diferentes dimensões de
forma a apreender a complexidade dos fenômenos sociais; possibilitar a
participação da sociedade no processo de definição do desenvolvimento;
comunicar tendências, subsidiando o processo de tomada de decisões; e
relacionar variáveis, uma vez que a realidade não é linear nem unidimensional
(GUIMARÃES E FEICHAS, 2009).
Bossel (1999) indica alguns requisitos que devem ser cumpridos para
que se tenha um bom indicador de desenvolvimento sustentável: ser aplicável
para guiar políticas públicas em diversos âmbitos (internacional, nacional,
regional, local); representar aspectos importantes e que se relacionam entre si,
numa compreensão sistêmica; ser, ao mesmo tempo, simples e completo, e
elaborado a partir da participação de outros atores sociais; e, finalmente,
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oferecer uma visão dos caminhos que estão sendo trilhados e das alternativas
existentes.
Verifica-se na literatura uma grande variedade de metodologias que se
propõem a acompanhar e relatar a sustentabilidade do desenvolvimento.
Contudo, autores como Parris e Kates (2003) apontam a inexistência atual de
um indicador de sustentabilidade universalmente aceito. Toda via, Van Bellen
(2003) reporta que na atualidade, existem três metodologias com maior grau de
aceitabilidade internacional, que são: Pegada ecológica (ecological footprint
method), Painel da sustentabilidade (dashboard of sustainability) e o Barômetro
de sustentabilidade (barometer of sustainability). No que se refere ao Brasil, a
principal iniciativa nesse sentido é a proposta elabora pelo IBGE (Instituto
Brasileiro de Geografia e Estatística).
A descrição de cada uma dessas propostas metodológicas será
explanada mais adiante. Antes, porém existe a necessidade de esclarecer
alguns pontos pertinentes a utilização desses métodos.
Nesse sentido, Isaias (2008) chama a atenção sobre a importância de se
entender que ainda não existe nenhum tipo de medida que possa descrever
precisamente

todos os aspectos, estrutura e dinâmica de

questões

relacionadas ao ambiente. É conveniente alertar ainda que, de acordo com
Verona (2008), os indicadores não são a solução para todas as dificuldades
que envolvem a sustentabilidade, seja na sua avaliação ou na sua
operacionalização.
Para Van Bellen (2005) os indicadores de sustentabilidade são, por
definição, instrumentos imperfeitos e não universalmente aplicáveis, sendo que
cada vez se torna mais necessário conhecer as particularidades dos diferentes
sistemas, suas características e aplicações. No entanto, os indicadores
expressam um compromisso e, apesar de sua imprecisão, fazem parte do
processo de compreensão das relações entre o homem e o ambiente, dentro
do campo do desenvolvimento (Van Bellen, 2002).

O mais importante,

segundo Siche et al. (2007), é que tanto índices como indicadores de
sustentabilidade já são vistos como padrões utilizados nas decisões políticas,
estratégicas e empresariais dos países, sob a premissa ambiental.
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Pegada ecológica
Resumidamente, este

método consiste em

definir a área

de

ecossistema necessária para manter uma determinada população ou sistema
econômico indefinidamente, fornecendo energia e recursos naturais, bem como
capacidade de absorver os resíduos ou dejetos do sistema (Van Bellen, 2003).
Segundo Van Bellen (2005) o método possui pouca influência sobre os
tomadores de decisão. Talvez este fato possa estar relacionado com as
observações feitas por Bossel (1999), que afirma que o método capta, de
maneira muito hábil, a esfera ambiental da sustentabilidade que é afetada pela
atividade econômica humana, contudo o sistema não atua na dimensão social
da sustentabilidade.

Barômetro de sustentabilidade
Trata-se de uma ferramenta de combinação de indicadores que mostra
seus resultados pela formulação de índices.
Lourenço (2008) comenta que nesse modelo as medidas dos
indicadores

nem

sempre

são

representadas

nas

mesmas

unidades,

ameaçando assim, a coerência do indicador. Desse modo, faz-se necessário a
utilização de uma escala de desempenho que possibilite a comparação entre
os indicadores representativos do sistema, ou seja, avalia a importância de
cada índice. A escala de desempenho varia de 0 (ruim ou péssimo) a 100
pontos (bom ou ótimo) (VAN BELLEN, 2005). Indicadores de desempenho bom
ou ótimo são selecionados, ao passo que os índices ruins ou péssimos são
eliminados do modelo.
De acordo com Bossel (1999) o método cumpre apenas a função de
avaliar, simultaneamente, as dimensões social e ecológica do desenvolvimento
sustentável.

Painel da sustentabilidade
Esta

ferramenta

agrega

indicadores

das

três

dimensões

da

sustentabilidade. Nela, todos os sub-índices gerados pela associação dos
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indicadores pertinentes a cada dimensão da sustentabilidade apresentam
valores iguais, contribuindo igualmente para o cálculo do índice geral de
sustentabilidade. De acordo com Van Bellen (2003) e Lourenço (2008) o
método faz uso de meios visuais, o qual pode ser relacionado a um painel de
controle de um carro, com três mostradores, para representar as três
dimensões primárias da sustentabilidade. Cada um dos painéis possui uma
seta que aponta para um valor que reflete a desempenho atual do sistema
(VAN BELLEN, 2003).
De acordo com o autor, essa ferramenta fornece informações
quantitativas e qualitativas sobre o progresso em direção à sustentabilidade,
podendo ser usado para a comparação entre nações, regiões e cidades.
Na avaliação de Van Bellen (2002), este método é o que possui maior
abertura dentre as três metodologias apresentadas. Para o autor, este fato
pode ser atribuído à capacidade e facilidade pertinente ao método na
observação de julgamentos de valor, os quais são parte integrante e
fundamental de qualquer sistema de avaliação.

Indicadores de desenvolvimento sustentável propostos pelo IBGE
O

trabalho

de

construção

de

indicadores

de

desenvolvimento

sustentável desenvolvido pelo IBGE é inspirado no documento Indicators of
sustainable development: framework and methodologies, desenvolvido pela
Comissão para o Desenvolvimento Sustentável das Nações Unidas, contudo o
trabalho do IBGE também leva em consideração as recomendações adicionais,
que sucederam o documento, adaptando seu conteúdo às particularidades
brasileiras.
Sendo assim, a estrutura atual dessa metodologia é composta por 55
indicadores, distribuídos nas seguintes dimensões com, e seus respectivos
temas: ambiental (atmosfera, terra, água doce, oceanos, mares, áreas
costeiras,

biodiversidade,

saneamento),

social

(população,

trabalho,

rendimento, saúde, educação, habitação, segurança), econômica (quadro
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econômico, padrões de produção e consumo) e institucional (quadro
institucional e capacidade institucional) (IBGE, 2010).
O objetivo central do trabalho é o de tornar disponível um sistema de
informações para o acompanhamento da sustentabilidade do padrão de
desenvolvimento do Brasil (IBGE, 2010).

2.3.3 Índices e Indicadores de Sustentabilidade Ambiental
Tendo a sustentabilidade vários enfoques, tais como: ambiental,
econômico, institucional, político, social etc., é de se esperar que para cada um
desses aspectos existam indicadores capazes de melhor traduzi-los.
No que diz respeito à sustentabilidade ambiental, Guimarães (2003)
explica que o seu conceito está relacionado à homeostáse, ou seja, está
relacionado à capacidade de suporte dos ecossistemas em absorver ou se
recuperar das agressões derivadas das ações humanas. Contudo, de acordo
com o autor, existe outro enfoque da sustentabilidade costumeiramente
confundido com a sustentabilidade ambiental, a sustentabilidade ecológica.
Esta, para ele, tem como objetivos a conservação e o uso racional do estoque
de recursos naturais incorporados às atividades produtivas. Sendo assim, essa
pesquisa adota as duas conceituações e as denominam conjuntamente como
“indicadores de sustentabilidade ambiental”, visando dessa forma, o aumento
da magnitude do termo e simplificação para o melhor entendimento.
Neste sentido, conceituam-se indicadores e índices de sustentabilidade
ambiental como ferramentas capazes de mensurar o nível de degradação
ambiental e uso sustentável dos recursos naturais, estando estes, relacionados
aos objetivos de preservação e conservação do ambiente podendo sua
utilização ser considerada fundamental quando se almeja a garantia qualitativa
e quantitativa dos recursos naturais às gerações futuras.
É valido ressaltar que os índices e indicadores de sustentabilidade
ambiental, ao contrário do que se possa pensar, não devem ser compostos
apenas de um conjunto de indicadores ambientais. Quiroga (2001) comenta
que em virtude da sua multidisciplinaridade, os índices e indicadores de
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sustentabilidade ambiental devem relacionar também questões vinculadas aos
fatores econômicos e aos aspectos sociais de uma população. Nesse sentido,
Buschenelli, Silva e Hermes (2006) reportam que dentro do marco conceitual
da sustentabilidade ambiental podem se identificadas três componentes
fundamentais e indissociáveis desse sistema: a dimensão ecológica, a
dimensão econômica e dimensão social.
Logo, o que se percebe é que a diferença entre um indicador de
sustentabilidade e um indicador de sustentabilidade ambiental é o enfoque, ou
mesmo a definição de um objetivo mais específico. É possível afirmar ainda
que um indicador de sustentabilidade ambiental é apenas um componente de
um subsistema de indicadores de sustentabilidade, utilizados, portanto,
quando

se

pretende

mensurar

aspectos

específicos

de

um

sistema/compartimento ambiental.

2.3.4 Índice e Indicadores de Sustentabilidade Ambiental e Sua
Aplicabilidade no Contexto do Uso Sustentável dos Recursos
Hídricos
Por possuir importância estratégica no desenvolvimento e expansão dos
povos, a água atua como fator estruturador do espaço e condicionador da
localização e da dinâmica das atividades humanas (MAGALHÃES JÚNIOR,
2007). Sendo assim, a água deve ser considerada um bem comum, e por essa
razão contemplar a gestão de forma integrada, que considere o uso racional,
equilibrado e sustentável dos recursos hídricos, garantindo, assim, a
otimização de seus usos com o mínimo de conflitos (CALIJURI E BUBEL,
2006; PEREIRA CÂNDIDO, 2012).
Sendo a sustentabilidade dos sistemas aquáticos entendida como
medidas que visam contribuir efetivamente aos objetivos da sociedade, hoje e
no futuro, mantendo a integridade ecológica, ambiental e hidrológica da água
(UNESCO, 1999; RIBEIRO e SILVA-PIZZO, 2011), Canil (2006) recomenda a
adoção de indicadores de recursos hídricos, entendendo que esses indicadores
são essenciais na observação e acompanhamento das mudanças ambientais e
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na análise dos resultados das intervenções no sistema de gerenciamento de
bacias hidrográficas. Ademais, Vieira e Stuart (2009) enfatizam a utilização de
índices e indicadores como instrumentos potenciais de auxílio no processo
decisório e na gestão participativa, uma vez que favorecem a compreensão da
realidade por meio do monitoramento e do gerenciamento dos recursos
hídricos no tempo e no espaço.
Os autores afirmam que a utilização de indicadores na gestão
integrada e participativa dos recursos hídricos tem evoluído à medida que os
instrumentos de gestão, previstos na legislação federal e nas legislações
estaduais são implementados.
No Brasil, verifica-se que o Plano Nacional de Recursos Hídricos
(PNRH) traz uma proposta norteadora inovadora nesse sentido, estabelecendo
diretrizes e foco com ênfase na valoração social da água e suas relações com
o conjunto, estoque e estado dos demais recursos naturais (ISAIAS, 2008).
Contribui para isto o fato deste documento haver sido recentemente elaborado,
incorporando as principais bases filosóficas da nova cultura da água e da
Gestão Integrada dos Recursos Hídricos (CARNEIRO et al., 2009).
Logo, faz-se entender que os índices e indicadores destinados a
mensurar a eficiência na utilização da água, devem incorporar aspectos
relacionados à sustentabilidade no seu processo de composição. Algo, que até
a elaboração do PNRH, muitas vezes não era considerado.
Para Vieira e Stuart (2009) um índice de sustentabilidade hidroambiental corresponde a uma análise multidisciplinar, tratando de vários
aspectos de inter-relacionamento entre parâmetros hídricos e ambientais.
Carneiro et al. (2009) chamam atenção sobre a necessidade de contemplar
alguns critérios de sustentabilidade, bem como aspectos socioeconômicos, na
criação ou escolha de indicadores de eficiência no uso da água, respeitando a
multidisciplinariedade que o tema exige. Os critérios aos quais os autores se
referem são:
Sustentabilidade Social: visa a assegurar o acesso adequado das
populações menos favorecidas à água, com qualidade e quantidade para o uso
doméstico e agrícola;
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Sustentabilidade Econômica: tem por objetivo assegurar o manejo e uso
eficiente da água promovendo o desenvolvimento urbano e rural;
Sustentabilidade Ambiental: visa a garantir a adequada proteção dos
recursos naturais, tais como solo, vegetação e água.
Contudo, verifica-se na literatura autores que adotam outros aspectos da
sustentabilidade contemplando, por exemplo, as dimensões cultural, política e
institucional. Todavia, acredita-se que independentemente desses aspectos, a
escolha de indicadores que visam a eficiência na utilização sustentável dos
recursos hídricos devem contemplar, acima de tudo, aspectos que representem
as particularidades da bacia hidrográfica estudada.
Os

índices

e

indicadores

que

tem

por

finalidade

analisar

a

sustentabilidade do uso da água, segundo Carneiro et al. (2008), apresentamse como ferramentas orientadoras nas estratégias para regular a pressão das
demandas, melhorar a eficiência do uso produtivo da água como bem público
de valor social, ambiental e econômico, proteger a qualidade, além de manter
estoques hídricos seguros e acessíveis, com equanimidade para todos os
múltiplos usos e usuários.

Corrêa e Machado (2006) completam essa

premissa, enfatizando o papel dessas ferramentas na formulação de políticas
públicas, podendo ser utilizadas, ainda, como meio de propagação das
informações sobre as condições e tendências relacionadas aos recursos
hídricos, aumentando a conscientização dos usuários e demais atores sobre
suas atuais condições.

2.4 PROCESSO DE ANÁLISE HIERARQUICA (ANALYTIC HIERARCHY
PROCESS - AHP)
Na tentativa de identificar o nível de sustentabilidade do uso da água,
vários são os indicadores elencados por um avaliador. Contudo, o que se
observa é que nesses processos cada um dos indicadores escolhidos pode
apresentar singulares importâncias dentro do objetivo principal. Para Silva et
al., (2009), isso ocorre em função das especificidades da área a ser avaliada,
bem como das consequências e riscos os quais envolve um processo de
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tomada de decisão. Segundo esses autores, é por essa razão que se torna
indispensável a identificação das prioridades por meio de uma visão de longo
prazo.
Tendo em vista a importância da escolha das prioridades estarem
atreladas à utilização de critérios adequados, os quais podem ser
estabelecidos por meio de sistemas de apoio à decisão, destaca-se o Processo
Analítico Hierárquico (AHP – do inglês Analytic Hierarchy Process ).
Desenvolvido por Thomas Saaty na década de 1970, o processo
analítico hierárquico (AHP) consiste em um método multicriterial utilizado para
facilitar a análise, compreensão e avaliação de um problema de decisão, a
partir da sua divisão em níveis hierárquicos (BORNIA e WERNKE, 2001;
MARCHEZETTI, 2009).
Nessa divisão, o problema é desagregado, ou seja, ele é decomposto
em fatores (critérios), que por sua vez são decompostos em um novo nível de
fatores (sub-critérios e alternativas), sendo que o foco da análise, o problema,
deve estar situado no topo da estrutura hierárquica, seguido dos atributos que
auxiliem no processo de resolução do mesmo (SHIMIDTH, 1995; FREITAS,
MARINS E SOUZA, 2006; MARCHEZETTI, 2009).
Esse arranjo permite que os tomadores de decisão visualizem cada
parte que envolve a construção de uma meta ou a resolução de um problema,
o que facilita a determinação de prioridades a partir de aspectos quantitativos e
qualitativos, por meio da comparação paritária e atribuição de pesos aos
mesmos.
Por se tratar de um processo de comparação, o AHP, segundo Lin, Wen
e Tsai (2010), tem como propósito resolver o problema associado à
insuficiência de informações científicas sobre um determinado assunto, por
meio da síntese de opiniões de especialistas acerca dos elementos
considerados preferenciais. Nesse sentido, Grandzol (2005) afirma que, por
reconhecer que os tomadores de decisão podem estar incertos ou fazer
julgamentos imprecisos em algumas comparações, o método desenvolvido por
Saaty envolve comparações redundantes para melhorar a validade destas
comparações. O autor adverte que a tolerância de inconsistências do método
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não é uma limitação, mas um retrato da realidade.
De acordo com Morita (1998), devido

reunião de algumas

características como a simplicidade na aplicação, a naturalidade no trato de
aspectos subjetivos e a flexibilidade de uso, o método AHP vem sendo
bastante difundido. Ademais, Bottero, Comino e Riggio (2011), Singh, Murty e
Dikshit (2006) reportam que a metodologia AHP passou a ser aceita pela
comunidade científica, pois permite a análise e hierarquização de projetos e
programas de forma justificável, além de representar uma ferramenta
matematicamente consistente na análise multicritério aplicável na solução de
questões complexas.
Para Karagiannidis et al. (2010), o AHP encontra-se entre as diversas
ferramentas de tomada de decisão que podem ser aplicadas no campo
ambiental, pois, de acordo com Oliveira et al. (2009), o método apresenta
desempenho favorável pela possibilidade de congregar dentro de uma única
avaliação um grande número de variáveis.
Neste trabalho, o AHP será adotado principalmente por causa de sua
capacidade inerente de lidar com critérios qualitativos e quantitativos
identificados aqui como indicadores de sustentabilidade. Além disso, o
processo de mensuração da sustentabilidade não pode estar sujeito a decisões
puramente técnicas, econômicas ou políticas, fazendo-se necessário, portanto,
a adoção do método, que de acordo com Steiguer et al. (2003) apresenta
características desejáveis para o apoio a decisão aqui proposta, tais como:
a) É um processo decisório estruturado que pode ser documentado
e repetido;
b) É aplicável a situações que envolvem julgamentos subjetivos;
c) Utiliza-se tanto de dados quantitativos como qualitativos;
d) Prevê medidas de consciência das preferências;
e) Há uma ampla documentação sobre suas aplicações práticas na
literatura acadêmica;
f) Seu uso é apropriado para grupos de decisão;
A aplicação do método pode ser dividida em três etapas: decomposição
hierárquica, julgamento de valores por comparação e construção da matriz de
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julgamento. A seguir será descrita cada uma das etapas citadas.

2.4.1 Decomposição Hierárquica
Esta etapa tem por função construir uma estrutura hierárquica a partir do
desmembramento do objetivo de análise em critérios e subcritérios,
considerando ainda as alternativas existentes para o alcance destas últimas,
conforme apresentado na Figura 6.

Figura 6– Modelo de estrutura hierárquica

Fonte: Adaptado de Saaty (1990 e 1991) apud Abreu (2000).

2.4.2 Julgamento de Valores por Comparação
Nesta etapa, os decisores deverão realizar a avaliação paritária entre os
critérios e subcritérios que compõe o objetivo principal. Segundo Abreu et al.
(2000) é por meio desta comparação que serão determinadas as importâncias
relativas a cada critério, também conhecidas como pesos. A escala de pesos
que pode ser atribuído aos critérios, apresentada na Tabela 2, pode variar de 1
a 9, sendo que o peso 1 representa critérios de igual importância, ao passo que
9, manifesta a preferência absoluta de um critério sobre outro (MARCHEZETTI,
KAVISKI, BRAGA, 2011).
De acordo com Saaty (1986) apud Shmidth (1995), no processo de
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julgamento dos critérios e subcritérios torna-se necessário que o decisor
considere alguns axiomas, a fim de garantir a correta aplicabilidade do método,
sendo eles:
a) Comparação recíproca: o decisor deve ser capaz de realizar
comparações e manifestar a força de suas preferências. Se A é x vezes mais
preferível a B, então B é 1/x mais preferível que A.
b) Homogeneidade: as escolhas preferíveis devem ser representadas
por meio de uma escala limitada, neste caso 9. Sendo assim os decisores
nunca devem decidir que um critério é infinitamente superior ao outro.
c) Independência: os critérios preferenciais na estrutura hierárquica
devem ser independentes das propriedades das alternativas consideradas.
d) Expectativas: Com a finalidade de tomar uma decisão, supõe-se que
a estrutura hierárquica esteja completa.

Tabela 2 – Escala fundamental de julgamento de importância
Intensidade de
Importância em uma
escala absoluta

Definição

1

Importância igual

3

Moderada importância
de uma sobre a outra

5

Importância forte

7

Importância muito forte

9

Importância extrema

2, 4, 6, 8

Valores intermediários
entre dois julgamentos
adjacentes

Explicação
Duas atividades contribuem
igualmente para o objetivo
Experiência e julgamento
favorecem moderadamente
uma atividade sobre a outra
Experiência e julgamento
favorecem fortemente uma
atividade sobre a outra
Uma atividade é fortemente
favorecida e sua dominância
demonstrada na prática
A evidência que favorece uma
das atividades sobre outra é
clara e inquestionável
Quando se procura uma
condição entre duas
definições

Fonte: Adaptada de Saaty (1991) apud Santos e Viagi (2009)
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2.4.3 Construção da Matriz de Julgamento
Os resultados obtidos mediante a comparação par a par de cada critério
deverão ser inseridos em uma matriz A, apresentada na Figura 7, a qual é
chamada de matriz de julgamento (SCHMIDT, 1995).

Figura 7– Matriz de Julgamento
1
1
A=
1

a21
an1

a12
1
1

an2

a1n
a2n
1

Em que:

aij > 0 → positiva;
aij = aji → 1;
aij = 1/aji → recíproca;
aik = aij x ajk → consistência.

Observa-se na Figura 7 que, a diagonal principal da matriz é sempre
1. Deve-se notar a reciprocidade através da diagonal, ou seja, se o elemento
a1,3 = 2, então a3,1= 1/2.
Com a adoção do método de cálculo simplificado para AHP, o passo
seguinte, de acordo com Marchezetti, Kaviski, Braga, (2011), é calcular o peso
relativo das alternativas com respeito aos critérios. Segundo os autores, os
pesos relativos são obtidos por meio da aplicação de um processo em duas
etapas. Primeiramente, soma-se os itens pertencentes de uma coluna,
obtendo-se portanto, a soma da coluna, ai então divide-se cada item da coluna
pelo somatório da própria coluna. A matriz resultante do processo é
denominada matriz normalizada, o cálculo para a obtenção desta é
apresentado pela Equação 1.
(1)
A matriz A normalizada (*A) deverá apresentar a seguinte conformação:

n
A partir da elaboração da matriz *A, calcula-se o valor médio de cada
linha da matriz normalizada para obter o peso relativo, a cada alternativa,
critério e subcritério da estrutura hierárquica, também chamadas de prioridades
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médias locais (PMLi), por meio da Equação 2.
(2)
A partir da aplicação da Equação 3, obtém-se o vetor B, o qual consiste
na multiplicação da soma dos elementos de cada linha pela PML
correspondente.
(3)

Em seguida, deverá ser encontrado o vetor C, o qual corresponde à
razão entre o vetor B e a sua respectiva PML, conforme apresentado na
Equação 4.
(4)

A partir de então, obtem-se o λ

máx

pelo cálculo da média dos resultados

de cada linha, segundo expressa a equação 5.
(5)

De posse das importâncias relativas dos critérios é testada a integridade
dos julgamentos, calculada por um índice de inconsistência, por meio da
Equação 6:
(6)
Após a realização do cálculo do IC, torna-se possível calcular a Razão
de Consistência (RC), apresentada na Equação 7. Para a concretização do
cálculo da RC é necessário utilizar o valor do Índice Randômico (IR) para cada
dimensão de matriz apresentada na Tabela 3.
(7)
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Tabela 3– Valores de IR para uso no cálculo da relação de consistência
Ordem da
matriz (nxn)

1
1

Índice
Randômico

2
2

0
0

0

3
3

4
4

0
0
0,58 0,9

5
5

5
6

7
7

8
8

9
9

1
10

0
1
1
1
0
1
1
1,12 1,24 1,32 1,41 1,45 1,49

Fonte: Adaptado de Saaty (1991) apud Silva (2007).
Segundo Cicone Júnior et al. (2007), Bhushan e Rai (2004) e Trevisano
e Freitas (2005), caso o valor máximo de inconsistência seja de 10% ou seja,
RC ≤ 0,10, o resultado pode ser considerado confiável.
De acordo com Krajnc e Glavic (2005) valores de RC superiores a 10%
são decorrentes da atribuição de valores exagerados e não condizentes com a
realidade no processo de comparação paritária. Caso isso aconteça, faz-se
necessário, segundo Larrubia (2010), o reexame dos julgamentos de valores, a
fim de reduzir a inconsistência até a faixa de aceitação, pois inconsistência fará
com que o AHP não forneça resultados significativos.
Até aqui, os procedimentos resultaram na ordenação e mensuração da
importância relativa dos critérios e, caso eles exijam a existência de
subcritérios para sua descrição, todo o processo de avaliação descrito repetirse-á (ABREU et al., 2000), encontrando-se assim os pesos dos subcritérios
dentro do critério superior (CICONE JÚNIOR et al., 2007).

71

3. ÁREA DE ESTUDO
O Estado do Paraná, apesar de poder ser considerado pequeno em
extensão territorial quando comprado a outros Estados brasileiros, apresenta
uma rede hidrográfica considerável. Suas principais bacias são a Atlântica ou
Litorânea e a do alto rio Paraná, a qual abrange bacias de menor ordem de
suma importância, tanto do ponto de vista econômico como social (ALVES et
al., 2008).

Dentre essas bacias de menor ordem, destaca-se a bacia

hidrográfica do rio Pirapó, localizada no noroeste do Estado (Lat. 22º32’30” e
23º36’18”S; long.51º22’42” e 52º12’30”W), a qual segundo Maack (2002) é um
importante afluente da margem sul (esquerda) do rio Paranapanema.
A bacia em questão tem uma área de drenagem superior a 5.000 km 2,
sua extensão é equivalente a 168 km, abrangendo total ou parcialmente cerca
de 33 municípios que quando somados atingem, segundo dados do IBGE
(2010) uma população com pouco mais de 1 milhão habitantes.
O rio Pirapó possui 60 tributários diretos, constituindo-se assim em um
corpo hídrico de suma importância para o abastecimento de água e diluição de
efluentes de cidades e grandes pólos industriais da região, principalmente dos
municípios de Apucarana e Maringá (PARANÁ, 2005; PERUÇO, 2004 e
LOPES, 2001; MARTINEZ et al., 2011). Podendo ainda acrescentar sua
importância frente o desenvolvimento de atividades agropecuárias e turismo
ecológico de grande parte das cidades da região (Peron et al. 2009).
Por sua nascente estar localizada em área urbana, o rio Pirapó em seu
curso recebe influência direta dessas regiões, ademais recebe água de muitos
outros cursos d’água cujas nascentes encontram-se inseridas não só nos
centros urbanos, mas em áreas de intensa atividade agropastoril.
Nesse contexto, Alves et al., (2008), Schneider (2009) e Freire (2010)
reportam que a bacia hidrográfica do rio Pirapó apresenta problemas
recorrentes de poluição dos cursos d’água, erosão das áreas de entorno,
deposição de sedimentos no leito dos rios e perda da biota, que resulta, por
fim, no decréscimo da qualidade de suas águas. O rio recebe ainda grandes
quantidades de efluentes oriundos das estações de tratamento de esgoto
(ETE) e lançamentos clandestinos ao longo do seu curso. Como esse rio serve
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de fonte de abastecimento de água, merece, portanto, maior atenção.
A bacia do Rio Pirapó localiza-se na região em que o micro sistema
climático é definido como subtropical úmido, mesotérmico, com verões
quentes, sem estação seca de invernos definidos e geadas pouco frequentes
(MAACK, 1968). Além disso, Sgorlon (2011) reporta que a condição topográfica
do norte do Paraná favorece a penetração dos sistemas atmosféricos tanto
tropicais quanto extratropicais, os quais acentuam os valores médios do clima
registrados na região.
Segundo Martinez (2005) as formas predominantes dessa unidade
geográfica são encontradas na alta bacia do rio Pirapó, onde as colinas podem
variar de médias a amplas com topos amplos e convexos. Ainda de acordo com
o autor, a passagem entre a alta e média bacia sobressaem-se os morrotes e
morros isolados, desenvolvendo trecho retilíneo e abrupto de encosta.
A região está inserida no Terceiro Planalto paranaense, onde, de acordo
com Sala (2005), também ocorrem preferencialmente rochas vulcânicas,
pertencentes à Formação Serra Geral, compostas por basalto, com cores em
geral preta e cinza escura, cinza esverdeada a castanho-escura e tons mais
claros quando alterados. Os tipos de solos característicos da região da bacia
do rio Pirapó são do tipo: latossolo, argissolo e nitossolo vermelho e neossolo
litólico, conforme apresentado na Figura 8.
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Figura 8– Mapa de distribuição dos tipos de solos da Bacia hidrográfica do rio
Pirapó

Fonte: Elaborado pela autora
Fitogeograficamente, segundo o IBGE no seu Manual Técnico da
Vegetação Brasileira (1992), a região da bacia hidrográfica do rio Pirapó tinha
por principal formação vegetal as Florestas estacional semidecidual. De acordo
com Martinez (2005) este tipo de floresta atinge em seu estrato superior cerca
de 30 a 40m de altura, possuindo grande número de espécies vegetais como
peroba, pau-marfim, figueira, cedro entre diversas outras espécies.
Contudo, a descoberta da qualidade do solo atrelada ao valor comercial
atribuído as espécimes, contribuiu sobremaneira para o início da substituição
da cobertura vegetal natural para o plantio de café, e nos últimos anos em
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decorrência do desenvolvimento e aumento das culturas temporárias de soja,
cana-de-açúcar, trigo e milho, as áreas florestadas restantes foram ainda mais
reduzidas (SALA, 2005). Em razão a isso, observam-se atualmente altas
porcentagens de áreas agriculturáveis na bacia em questão, o que permite
constatar que a vulnerabilidade ambiental está também concentrada nos
processos erosivos e escoamentos superficiais, devido ao uso indevido de
áreas ripárias.
Nos últimos anos, a área de estudo passou por um acelerado processo
de desenvolvimento urbano, o que levou à quase total eliminação da cobertura
vegetal original (IPARDS, 2010), desencadeando em alterações climáticas, as
quais são refletidas sobre o ciclo hidrológico (PERUÇO, 2004). A área ainda
apresenta fragmentos de mata natural em algumas propriedades rurais e em
reservas florestais urbanas, mas a maior parte encontra-se quase totalmente
desmatada e com falta de matas marginais, dando lugar a culturas temporárias
além de pastagens para criação de animais.
A fim de realizar uma análise mais detalhada e realista do grau de
sustentabilidade da bacia hidrográfica do rio Pirapó, optou-se por realizar a sua
divisão em duas sub-bacias. A divisão foi baseada na sua formação litológica,
lava de basalto da Formação Serra Geral e, arenito do Caiuá e Santo
Anastácio, conforme apresentado na Figura 9, por acreditar que essa formação
apresenta influência direta no tipo de atividade desenvolvida na região, o que
irá refletir não só nos hábitos da população residente, como também na renda,
nível educacional, consciência ecológica e consequentemente no grau de
degradação e consumo dos recursos naturais.
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Figura 9– Representação da divisão da bacia hidrográfica do rio Pirapó em
duas novas sub-bacias a partir de sua formação litológica

Sub-bacia 2

1
Sub-bacia 21

Legenda

Escala

Fonte: Elaborado pela autora
Para o processo de divisão da bacia foram respeitados os limites
municipais, conforme apresentado na Figura 10. Tal fato se justifica devido a
obtenção

de

alguns

dados,

necessários

ao

cálculo

do

índice

de

sustentabilidade do uso da água (ISAágua), estarem disponíveis por regiões
administrativas. A adoção desse tipo de divisão simplifica o cálculo a ser
realizado.
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Figura 10– Divisão das sub-bacias 1 e 2 segundo seus limites litológicos e
municipais

Sub-bacia 2

Legenda

Sub-bacia 1

Limite entre as sub-bacias

Escala

Fonte: Elaborado pela autora
No cálculo do ISAágua todas a extensões territoriais municipais foram
consideradas, ou seja, não foram feitas exclusões ou avaliações parciais das
áreas. Acredita-se que mesmo não estando completamente inseridos dentro
dos limites da bacia, os municípios podem apresentar forte influência dentro da
área avaliada, seja pela presença de sua sede, por intensa atividade agrícola
ou pastoril, ou qualquer outra atividade que se caracterize como insustentável,
justamente na fração que se insere dentro do limite considerado.
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4. METODOLOGIA
Para fins de esclarecimento, optou-se, nessa pesquisa, por dividir a
metodologia em duas etapas. A primeira parte corresponde à obtenção de
dados primários, por meio do monitoramento da qualidade da água, os quais
servirão de base para determinação de alguns indicadores que irão compor o
índice de sustentabilidade ambiental do uso da água (ISA água). No que diz
respeito à segunda parte, essa está relacionada diretamente com as fases de
construção do ISAágua. É nessa parte da metodologia que será abordada a
utilização dos dados primários e censitários.

4.1 MONITORAMENTO DA QUALIDADE DA ÁGUA
4.1.1 Determinação e Localização dos Pontos de Amostragem
A definição dos locais de monitoramento da água superficial foi realizada
utilizando-se o método da macrolocalização. De acordo com Soares (2001)
este método baseia-se na alocação dos pontos em razão ao número de
tributários contribuintes, ou seja, em relação ao centro de massa dos canais
presentes na bacia. Na Tabela 4 e na Figura 11 está apresentada a localização
dos pontos de amostragem da água superficial após aplicação do método.
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Sub-bacia 2

Sub-bacia 1

Tabela 4– Localização dos pontos de amostragem no rio Pirapó
Altitude

Pontos

Local

Latitude

Longitude

01

Na confluência da água do abutre

23º26’59”S

51º33’19”W

553

02

Na confluência do ribeirão Vitória

23º24’02”S

51º38’45”W

454

03

Na confluência do ribeirão Araçu

23º21’96”S

51º42’51”W

411

04

Na confluência do ribeirão Guarujá

23º18’256”S

51º53’59”W

393

05

Na confluência do ribeirão Maringá

23º17’19”S

51º55’42”W

394

06

Na confluência do ribeirão Flórida

23º07’84”S

52º00’33”W

377

22º54’64”S

52º06’09”W

336

22º54’43”S

52º04’64”W

309

22º32’90”S

52º01’72”W

269

07

08

09

Na confluência do rio Bandeirantes
do Norte
Na confluência do rio Bandeirantes
do Norte;
Na confluência da água do Pau
d’Alho.

(m)
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Figura 11– Pontos de monitoramento da qualidade da água na Bacia
Hidrográfica do rio Pirapó

Fonte: Elaborado pela autora

4.1.2 Período de Amostragem
As coletas das amostras para a determinação da qualidade da água da
Bacia Hidrográfica do rio Pirapó tiveram início em Setembro de 2011, com seu
término em Março de 2013. As amostras foram coletadas e analisadas
mensalmente. No entanto, por se tratar de uma prática que envolve muitos
fatores para sua concretização, tais como: condições climáticas, disponibilidade
de recursos, bom funcionamento de equipamentos, em alguns meses não foi
possível a realização das coletas. Sendo assim, ao final do período de
monitoramento foram totalizadas 16 campanha.
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4.1.3 Coleta, Acondicionamento e Preservação das Amostras
As coletas das amostras para a determinação da qualidade da água
eram realizadas ao longo de um dia, compreendendo os períodos diurno e
vespertino. Tal fato se justifica pelas distâncias entre os pontos de coleta, bem
como pelo tamanho da bacia, a qual apresenta uma dimensão considerável.
As amostras eram obtidas por amostragem composta com o auxílio de
um recipiente adaptado a uma corda, o qual era lançado manualmente na
secção. As quantidades coletadas variaram de acordo com a análise a ser
realizada, porém, sempre excederam o valor recomendado para garantir
representatividade. Depois de coletada as amostras, os dados de temperatura,
oxigênio dissolvido, condutividade elétrica e pH eram determinados in situ com
auxílio de equipamentos portáteis. Após esses procedimentos, as amostras
eram acondicionadas e preservadas.
Para a análise dos parâmetros biológicos as amostras eram colocadas
em frascos Schott, previamente esterilizados. Já as demais amostras eram
acondicionadas em recipientes de plástico, previamente lavados e acidificados
com ácido sulfúrico ou ácido nítrico, de acordo com a APHA (1998).
Na medida em que se acondicionavam as amostras, os recipientes eram
colocados em uma caixa térmica com gelo, para que ficassem refrigerados até
serem levados ao laboratório para o início dos procedimentos metodológicos.
As análises físicas, químicas e microbiológicas eram realizadas no Laboratório
de Gestão, Controle e Preservação Ambiental (LGCPA) do Departamento de
Engenharia Química e no Complexo Central de Apoio à Pesquisa (COMCAP),
ambos localizados na Universidade Estadual de Maringá (UEM).
No item 4.1.4 serão apresentadas as metodologias utilizadas na
determinação dos parâmetros físico-químicos e biológicos.
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4.1.4 Determinação dos Parâmetros Físico-Químicos e Biológicos
Temperatura da água (T água) e do ar (T ar), potencial Hidrogêniônico (pH),
oxigênio dissolvido (OD) e condutividade elétrica
A leitura destes parâmetros é realizada no momento da coleta, por meio
de uma sonda multiparâmetros, da marca HACH. As unidades de leitura para a
temperatura, OD e condutividade são dadas por °C, mg.L-1 e S cm-1,
respectivamente.

Turbidez
Para a determinação dos valores de turbidez da água, as análises eram
realizadas em laboratório, com o auxílio do turbidímetro AP 1000II, o qual
fornece a leituras em unidade nefelométrica de turbidez (NTU) (ANEXO A).

Sólidos Totais, Sólidos Filtráveis Totais e Sólidos Dissolvidos
Para a determinação da concentração de sólidos totais, sólidos filtráveis
e sólidos não-filtráveis (mg.L-1), as análises eram realizadas em laboratório
pelo método gravimétrico, segundo a metodologia descrita em Standard
Methods for the Examination of Water and Wastewater (APHA, 1998) (ANEXO
B, ANEXO C e ANEXO D).

Nitrogênio Amoniacal Total
Para a determinação da concentração de nitrogênio amoniacal total (NNH4+), as análises eram realizadas pelo Nessler Method, a qual apresenta sua
metodologia

descrita

pelo

equipamento

Portable

Datalogging

Spectrophotometer HACH DR/2010, com precisão de  0,5 mg L-1 N. (ANEXO
E).
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Nitrito
Para a determinação da concentração de nitrito (NO2-), as análises eram
realizadas pelo método Diazotization Method, o qual apresenta a sua
metodologia

descrita

pelo

equipamento

Portable

Datalogging
.L-1 (ANEXO

Spectrophotometer HACH DR/20
F).

Nitrato
Para a determinação da concentração de nitrato (NO3-), as análises
eram realizadas pelo método Cadmium Reduction Method, o qual apresenta a
sua

metodologia

descrita

pelo

equipamento

Portable

Datalogging

-1

Spectrophotometer HACH DR/2010, com precisão de 0,10 mg.L (ANEXO G).

Fósforo Total
A determinação das concentrações de fósforo total, de íon fosfato (PO43

) e de anidrido fosfórico (P2O5) na água, era realizada por meio do método de

digestão com persulfato, segundo a metodologia descrita pelo equipamento
Portable Datalogging Spectrophotometer HACH DR/2010, com precisão de 
0,09 mg L-1 (ANEXO H).

Demanda Bioquímica de Oxigênio (DBO)
A determinação da DBO era realizada de acordo com a metodologia
indicada no equipamento BODTrakTM II da HACH (ANEXO I).

Coliformes Termotolerantes
A quantificação das concentrações dos microrganismos indicadores de
contaminação fecal, coliformes termotolerantes era realizada em laboratório
com placas de contagem de coliformes termotolerantes (UFC 100 mL -1) da
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Petrifilm, 3M, segundo o método validado pela Associação Francesa de
Normalização (AFNOR) (ANEXO J).

4.2 CONSTRUÇÃO DO ÍNDICE DE SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL
DO USO DA ÁGUA
O índice de sustentabilidade ambiental do uso da água (ISAágua), neste
trabalho, é o resultado da integração de dimensões (sub-índices) temáticas
relativas à sustentabilidade. Essas dimensões são formadas pela agregação de
indicadores, os quais podem envolver em sua gênese uma junção de variáveis.
Dessa forma a construção do índice em questão pode ser equiparada a
uma organização hierárquica, a qual é apresentada na Figura 12, em que a
base da organização é formada por variáveis básicas que compõem os
indicadores e o topo representa o índice, formado pela agregação desses
indicadores.

Figura 12– Organização hierárquica da construção de índices integrados.

Índice ABC

Dimensão
A
Indicador
A1
Variáveis
A1

Indicador
A2
Variáveis
A2

Dimensão
B
Indicador
A3...

Indicador
B1

Variáveis
A3

Variáveis
B1

Indicador
B2
Variáveis
B2

Dimensão
C...
Indicador
B3

Indicador
C1

Variáveis
B3

Variáveis
B1

Indicador
C2
Variáveis
B2

Indicador
C3...
Variáveis
B3

Fonte: Elaborada pela Autora
Por se tratar de um índice integrado, a elaboração do ISA água, torna-se
um tanto complexa e, portanto, segundo Magalhães Júnior (2007), requer o
envolvimento de algumas etapas no seu processo de construção, sendo elas:
a) Identificação dos fatores constituintes (dimensões e indicadores);
b) Ponderação de pesos dos fatores constituintes;
c) Padronização das unidades de medida das variáveis e indicadores
que compõem as dimensões temáticas.

84

d) Agregação: elaboração de índice a partir da adição, multiplicação ou
uso de funções e;
e) Enquadramento dos valores obtidos.

4.2.1 Identificação

dos

Fatores

Constituintes:

escolha

das

dimensões e indicadores que irão compor o índice de
sustentabilidade ambiental do uso da água.
Como

visto

sustentabilidade

anteriormente,

ambiental,

dentro

podem-se

do

marco

identificar,

pelo

conceitual

de

menos,

três

componentes fundamentais e indissociáveis, as dimensões ambiental, social e
econômica (BUSCHENELLI, SILVA E HERMES, 2006). Contudo, por ser o
objetivo central deste trabalho avaliar se a água na bacia hidrográfica do rio
Pirapó vem sendo utilizada de forma sustentável, optou-se por elevar os fatores
relacionados à qualidade da água e ações governamentais relacionadas à
gestão das águas ao patamar de dimensão, entendendo que os mesmos se
apresentam como questão determinante no comprometimento dos múltiplos
usos da água. Desse modo foram criadas a dimensão água e a dimensão
político-institucional.
No caso da dimensão econômica e social, optou-se por fundi-las em
uma única dimensão, a dimensão socioeconômica, para fins de simplificação
do cálculo. No entanto, a união não altera o caráter e nem função dos mesmos
na análise do índice ISA água.
Assim, para o cálculo do ISAágua serão consideradas, nesse trabalho, as
dimensões

água,

ambiental,

socioeconômica

e

político-institucional. A

integração das dimensões ambiental, socioeconômica e político-institucional,
envolvidas com o uso múltiplo da água, visando à construção do índice de
sustentabilidade ambiental do uso da água, está representada de forma
esquemática na Figura 13.
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Figura 13- Modelo esquemático de integração das dimensões água, ambiental,
socioecômica e político-constitucional, utilizados na construção do índice de
Sustentabilidade Ambiental do Uso da água

Fonte: Adaptado de Buschinelli, Silva e Hermes (2006).
Como comentado anteriormente, cada dimensão contemplada nesse
trabalho é formada pela integração de indicadores, os quais podem ser
formados por uma conjuntura de variáveis. Nesse caso, grande parte dos
indicadores utilizados, nessa esta pesquisa, foram selecionados a partir de
iniciativas já existentes e utilizados com sucesso.
Para a definição do conjunto de indicadores, tomaram-se como
referência os trabalhos realizados por: Magalhães Júnior, Cordeiro Netto e
Nascimento (2003), Fay e Silva (2006), Magalhães Júnior (2007), Isaias (2008),
Silva, Cândido e Martins (2009), IPARDS (2007 e 2010) e IBGE (2010). Sendo
assim, as dimensões da sustentabilidade são estruturadas a partir dos
seguintes indicadores, conforme apresentado no Quadro 1.
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Quadro 1- Fatores Constituintes do ISAágua.

Indicadores

Índice de Sustentabilidade Ambiental do Uso da Água
Dimensão
Ambiental

Dimensão Água

Dimensão
Socioeconômica

Dimensão
Políticoinstitucional

Cobertura vegetal

Índice de
qualidade da água
(IQA)

Nível educacional

Cobrança pelo uso
da água

Áreas Urbanizadas

Turbidez

Desempenho do
saneamento
básico

Outorga de uso da
água

Áreas agropastoris

Índice de
preservação da
vida aquática
(IQAPVA)

Densidade
demográfica

Comitê de bacia
hidrográfica

Indicador de
Fragilidade
emergente

Índice de estado
trófico

PIB per capta

-

-

-

Renda familiar per
capta

-

-

-

Índice de Gini

-

Fonte: Elaborada pela autora
A descrição e o processo de construção de cada uma das dimensões e
indicadores contemplados na construção do ISAágua para a bacia hidrográfica
do rio Pirapó serão apresentadas mais adiante, no item 4.2.6.

4.2.2 Ponderação de Pesos para os Indicadores e para as
Dimensões Selecionadas
Ao contrário das quatro dimensões (ambiental, água e socioeconômica e
político-institucional) avaliadas nesse trabalho, acredita-se que cada indicador
que compõe o conjunto de indicadores na formação dessas dimensões
apresenta diferente importância no contexto de sustentabilidade ambiental do
uso da água, sendo assim, verificou-se a necessidade de atribuir pesos que
refletissem o grau de relevância de cada um dos critérios de avaliação na
formação de cada um dos sub-índices. Para tal, adotou-se a avaliação
hierárquica,

consolidada

pelo

anteriormente descrito no item 2.4.

método

de

análise

multicritério

AHP,
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Por entender que a subjetividade deve estar presente no processo de
tomada de decisão, definiu-se que, para essa pesquisa, haveria apenas um
único decisor, a autora. Sendo assim, a ponderação de pesos para os critérios
foi realizada pela autora.

4.2.3 Padronização dos Fatores Constituintes
Esta etapa se refere à padronização das unidades de medida dos
indicadores que compõem a estrutura de formação do ISAágua.
A padronização consiste em transformar os valores encontrados para
cada indicador em pesos situados no intervalo entre 0 (pior situação) e 1
(melhor situação). Contudo, ao pontuar os indicadores, deve-se respeitar a
relação positiva ou negativa dos mesmos. Sendo assim, torna-se necessário
classificá-los da seguinte forma:


Positiva: quando verificado que, quanto maior for o indicador
melhor será o sub-índice (dimensão temática), ou seja, quanto
menor o indicador pior será o sub-índice



Negativa: quando verificado que, quanto maior o indicador pior
será o sub-índice, ou seja, quanto menor o indicador, melhor será
o sub-índice.

A pontuação deve ser baseada, ainda, nos valores máximos e mínimos
pré-estabelecidos para cada indicador ou, em alguns casos, para cada variável
que os compõe. Após a identificação desses extremos, deverá ser realizado o
cálculo referente à padronização dos indicadores e variáveis, considerando a
relação positiva ou negativa de cada, conforme expressam as equações a e b.

Relação positiva (a):

Relação negativa (b):
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Em que:
V: peso da variável após a transformação;
X: valor da variável encontrado;
m: valor mínimo considerado para essa variável;
M: valor máximo que a variável pode atingir.

4.2.4 Agregação dos Fatores
Cálculo dos sub-índices referentes às dimensões da sustentabilidade ambiental
do uso da água
O cálculo dos valores referentes a cada um dos quatro sub-índices é
obtido pelo somatório da combinação linear dos indicadores que os compõe e
da ponderação atribuída pela pesquisadora, conforme expressa a Equação 8.

(8)
Em que:
SIt – sub-índice da dimensão n;
Int - indicador relativo à dimensão temática avaliada (0-1);
pn – termos de ponderação de cada indicador (Σpn = 1).

Cálculo do (ISAágua) referente a cada uma das duas sub-bacias
O ISAágua de cada sub-bacia deverá ser calculado pela agregação aditiva
dos seus quatro sub-índices relativos as dimensões consideradas, conforme
apresentado na Equação 9.

(9)
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Em que:
ISAágua: Índice de sustentabilidade ambiental do uso da água (0-1);
SIam: sub-índice da dimensão ambiental;
SIa: sub-índice da dimensão água;
SIse: sub-índice da dimensão socioeconômica; e
SIPI: sub-índice da dimensão político institucional
Pn : pesos atribuídos a cada sub-índice (Σpn = 1)

Cálculo do índice final (ISAágua)
O cálculo final do ISAágua consiste na média do somatório dos dois
valores obtidos do índice para cada sub-bacia, conforme apresentado na
Equação 10.
(10)
Em que:
ISAágua: índice final, sendo resultado da junção dos índices das duas
sub-bacias avaliadas.
ISAágua 1: índice obtido pela avaliação da sub-bacia 1;
ISAágua 2: índice obtido pela avaliação da sub-bacia 2;

4.2.5 Enquadramento dos Valores Obtidos
De acordo com Silva, Candido e Martins (2009) o cálculo de um índice
só tem sentido se for possível transmitir aos usuários o progresso em relação a
determinados objetivos ou metas quantificadas. Sendo assim, os valores
obtidos no cálculo do ISAágua deverão ser inseridos em uma escala a qual
permitirá a classificação dos mesmos.
Considerando que o índice final apresentará valores que poderão variar
entre 0 e 1, optou-se, então, em dividir esse intervalo em cinco níveis, os quais
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foram correlacionados com as cinco categorias de sustentabilidade sugeridas
por Melo (1999). Quanto mais próximo de 1 for o valor, maior será o nível de
sustentabilidade. Desse modo, ao final do cálculo as sub-bacias analisadas
deverão ser classificadas, como apresentado na Tabela 5.

Tabela 5 – Nível de sustentabilidade
Nível de Classificação

Intervalos

Cor indicadora

Sustentável

ISAágua ≥ 0,80

Azul

Sustentabilidade ameaçada

0,65< ISAágua ≤ 0,80

Verde

Sustentabilidade comprometida

0,50 ≥ ISAágua >0,65

Amarelo

Insustentável

0,30 ≥ISAágua > 0,50

Vermelho

Seriamente insustentável

ISAágua > 0,30

Roxo

Fonte: Adaptado de Melo (1999)

4.2.6 Descrição e Estruturação das Dimensões Temáticas e de seus
Indicadores
4.2.6.1

Dimensão Ambiental

A dimensão ambiental tem por objetivo analisar a degradação ambiental
provocada pelo homem no uso dos recursos naturais (GUIMARÃES E
FEICHAS; BUSCHINELLI, SILVA E HERMES, 2006; IBGE, 2010). Essa
dimensão enfoca os objetivos de preservação e conservação do ambiente,
considerados fundamentais para o benefício das gerações futuras (IBGE,
2010), bem como para a proteção da água.
O cálculo da dimensão ambiental consiste na média aritmética dos seus
indicadores, os quais antes do cálculo deverão ser previamente pontuados,
segundo metodologia descrita no item 4.2.3. A seguir serão apresentadas as
descrições e os métodos utilizados para a obtenção dos indicadores
representantes dessa dimensão.
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Indicador Cobertura Vegetal
De acordo com Tucci e Clarke (1997) a vegetação tem um papel
fundamental no balanço de energia e no fluxo de volumes de água em uma
bacia hidrográfica, uma vez que a parcela inicial da precipitação é retida pela
vegetação, logo, quanto maior for a superfície de folhagem, maior a área de
retenção da água durante a precipitação.

Associa-se a essa situação a

minimização do risco de erosão e redução do escoamento superficial, haja
vista que a vegetação atua como agente protetor contra o impacto exercido
pelas gotículas de chuva ao atingirem ao solo, bem como promove a infiltração
dessas águas e a recarga dos lençóis d’água.
Verifica-se ainda uma relação intrínseca entre cobertura vegetal e
qualidade da água, uma vez que as bacias que apresentam maiores porções
de cobertura vegetal e mata ciliar tem seu solo mais protegido e
consequentemente impede a entrada de grandes cargas de matéria orgânica,
bem como de partículas desagregadas do solo.
Nesse sentido, Magalhães Júnior (2007), comenta que esse índice deve
ser considerado como indicador-base de qualquer proposta de indicadores de
gestão de recursos hídricos. Sendo assim, optou-se por contabilizar o referido
índice a dimensão ambiental.
Os dados referentes a esse indicador são provenientes das pesquisas
realizadas pela rede ANINQAS de monitoramento, a qual utilizou de
informações oriundas do processamento digital de imagens Landsat 5 TM,
correspondente ao ano de 2011 para a obtenção dos resultados pertinentes a
esse indicador.
O cálculo para a obtenção das porcentagens de área de cobertura
vegetal é feito pela relação entre a área da bacia identificada como vegetada e
a área total da bacia hidrográfica. A pontuação conferida aos possíveis valores
do indicador cobertura vegetal está exposta na Tabela 6.
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Tabela 6- Pontuação do indicador Cobertura Vegetal
Cobertura Vegetal (%)

Pontuação

CV ≥ 85

1

85 >CV ≥ 70

0,8

70 > CV ≥ 60

0,6

60 >CV ≥ 50

0,4

50 >CV ≥ 40

0,2

CV< 40

0

Fonte: Baseado em Isaias (2008)

Indicador Área Urbana
No Brasil, 84% da população vivem em centros urbanos que, em sua
grande maioria, apresentam-se inaptos a comportar essas concentrações
populacionais. Essa situação é decorrente da expansão irregular verificada
nessas áreas, a qual é ocasionada pela quase total desobediência das leis de
uso e ocupação do solo no âmbito urbano, de modo que o resultado dessas
ações são problemas de ordem social e ambiental.
Dentre os problemas ambientais ocasionados pela expansão dos
espaços urbanos relacionam-se, segundo Tucci (2004), a geração de grandes
quantidades de efluentes domésticos e industriais que quando não tratados e
lançados nos rios inviabilizam o uso de suas águas; ocupação de áreas de
mananciais;

extrema

impermeabilização

do

exploração
solo.

Estes

da
fatos,

disponibilidade
além

de

hídrica

comprometem

e;
a

sustentabilidade hídrica das cidades, influenciam, nos últimos três casos,
negativamente nos processos hidrológicos, que segundo Isaias (2008) são
situações que dificultam a manutenção dos ecossistemas naturais hídricos.
Os dados referentes a esse indicador são provenientes das pesquisas
realizadas pela rede ANINQAS de monitoramento, a qual utilizou de
informações oriundas do processamento digital de imagens Landsat 5 TM,
correspondente ao ano de 2011 para a obtenção dos resultados pertinentes a
esse indicador.
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O cálculo para a obtenção das porcentagens de área urbanizada é
determinado pela relação entre a área da bacia identificada como urbana e a
área total da bacia hidrográfica. A pontuação pertinente a esse indicador está
apresentada na Tabela 7.

Tabela 7- Pontuação do indicador Área Urbana
Área Urbana (%)

Pontuação

AUR ≤ 5

1

5 < AUR ≤ 8

0,8

8 < AUR ≤ 12

0,6

12 < AUR ≤15

0,4

15 < AUR ≤ 20

0,2

AUR < 20

0

Fonte: Isaias (2008)

Indicador Área Agropastoril
As atividades agrícolas e pastoris representam um dos principais eixos
de pressões antrópicas sobre o ambiente, pois estão associadas à devastação
de grandes áreas de cobertura vegetal, diminuição da biodiversidade,
processos erosivos e utilização de defensivos agrícolas, os quais provocam
sérios danos ao ambiente e à saúde humana. Ademais, as áreas destinadas a
essas atividades caracterizam-se por serem potenciais fontes difusas de
poluição e por essa razão têm sido objeto de atenção devido à dificuldade de
se estabelecer procedimentos de avaliação de impactos ambientais e de adotar
padrões aceitáveis, como outrora ocorreu com as fontes pontuais (SIMS et al.,
1998; PARRY, 1998 apud TOLEDO NICOLELLA, 2002).
Por entender que apesar de atingir os níveis de produção que atendam o
mercado, as atividades agropastoris vêm gerando impactos que comprometem
a sustentabilidade dos ecossistemas naturais, a médio e longo prazo, fez-se a
adoção do indicador áreas agropastoris.
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Os dados referentes a esse indicador são provenientes das pesquisas
realizadas pela rede ANINQAS de monitoramento, a qual utilizou de
informações oriundas do processamento digital de imagens Landsat 5 TM,
correspondente ao ano de 2011 para a obtenção dos resultados pertinentes a
esse indicador.
O cálculo para a obtenção das porcentagens de área de cobertura
agropastoril é determinado pela relação entre a área da bacia identificada como
agrícola e pastoril e a área total da bacia hidrográfica. Com relação a
pontuação atribuída a esse indicador, essas estão expostas na Tabela 8.

Tabela 8- Pontuação do Indicador Área Agropastoril
Área agropastoril (%)

Pontuação

AAP ≤ 10

1

10 < AAP ≤ 15

0,8

15 < AAP ≤ 25

0,6

25 < AAP ≤ 30

0,4

30 < AAP ≤ 35

0,2

AAP > 35

0

Fonte: Adaptado de Magalhães Júnior (2003)

Indicador de Fragilidade Ambiental Emergente
O indicador de fragilidade ambiental emergente (IFAE) permite medir a
influência das atividades humanas no equilíbrio e na qualidade natural do meio,
uma vez que confronta dados pedológicos, de declividade e de uso do solo da
área de estudo, logo, atua como ferramenta auxiliadora na identificação das
áreas com potencial de desestabilização e degradação do ambiente em
decorrência de processos erosivos, proporcionando assim, a avaliação do grau
de sustentabilidade dessas atividades em uma dada localidade.
Os dados referentes a esse indicador são provenientes da pesquisa
realizada no ano de 2013 pela rede ANINQAS (projeto Piraponema), na qual os

95

pesquisadores adotaram a abordagem metodológica proposta por Bonifácio
(2013).
As pontuações definidas para o indicador de Fragilidade ambiental
emergente estão apresentadas na Tabela 9.

Tabela 9- Pontuação do Indicador Fragilidade Ambiental Emergente
Fragilidade ambiental
emergente (%)

Pontuação

Muito fraca

1

Fraca

0,75

Moderada

0,50

Forte

0,25

Muito Forte

0

Fonte: Elaborado pela autora

4.2.6.2

Dimensão Água

A dimensão água é composta por indicadores que contemplam as
questões relacionadas à qualidade da água, por entender que este quesito é
preponderante na determinação dos múltiplos usos da água. As questões
relativas à demanda e disponibilidade hídrica também se apresentam com o
mesmo grau de importância, no entanto, devido à falta de dados relacionados a
essa temática, este indicador não será contemplado na análise da dimensão
em questão.
No que diz respeito à ausência de dados, Magalhães Júnior (2007)
reporta que apesar dos dados referentes a essa temática serem publicados
anualmente pela PNSB (Pesquisa Nacional de Saneamento Básico), pelo IBGE
e pelo diagnóstico dos serviços de água e esgotos (Sedu e Ipea), diversos são
os municípios não contemplados, em parte porque não são obrigados a enviar
dados, explicando, portanto, o déficit de dados nesse contexto.
O cálculo da dimensão água consiste na média aritmética dos seus
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indicadores, os quais antes do cálculo deverão ser previamente pontuados,
segundo metodologia descrita no item 4.2.3. Os indicadores contemplados
nessa dimensão assim como seus métodos de obtenção serão descritos a
seguir.

Indicador Índice de Qualidade da Água (IQA)
Para que se possa interpretar ecologicamente a qualidade das águas
superficiais faz-se necessário a utilização de métodos simples e que dêem
informações objetivas e interpretáveis, partindo para critérios próprios que
considerem as características peculiares dos recursos hídricos (Pineda &
Schäfer, 1987). Neste sentido, recomenda-se a utilização de índices de
qualidade da água, os quais consistem em uma importante ferramenta no
processo de monitoramento de águas superficiais, pois são capazes de prever,
por meio de informações resumidas, a possível degradação dos recursos
hídricos ao longo do tempo e do espaço.
Para o cálculo de IQA foi adotado a metodologia desenvolvida pela NSF
adaptada pela CETESB. As metodologias pertinentes à obtenção de dados
para a realização dos cálculos foram apresentadas nos itens 4.1.4 e 4.1.5.
O IQA é calculado pelo produtório ponderado das qualidades de água
correspondentes às variáveis que integram o índice, conforme apresentado
pela Equação 12.
(12)
Em que:
IQA: Índice de Qualidade das Águas (número entre 0 e 100);
qi: qualidade do i-ésimo parâmetro, um número entre 0 e 100, obtido da
respectiva “curva média de variação de qualidade”, em função de sua
concentração ou medida, conforme apresentado na Figura 14;
wi: peso correspondente ao i-ésimo parâmetro, um número entre 0 e 1,
atribuído em

função da sua importância para a conformação global de
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qualidade, conforme apresentado na Tabela 10.

Tabela 10- Pesos correspondentes aos parâmetros de relevância no cálculo do
IQA- CETESB
Parâmetro

Peso (wi)

Coliforme Termotolerantes

0,15

pH

0,12

DBO5

0,10

Nitrogênio Total

0,10

Fósforo Total

0,10

Diferença de temperatura

0,10

Turbidez

0,08

Sólidos Totais

0,08

OD

0,17

Fonte: CETEB (2012)
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Figura 14– Curvas de valoração de cada parâmetro do IQA- CETESB

Fonte: CETESB (2012)
A partir do valor de IQA obtido, por meio da Equação 14, pode-se
determinar o nível de qualidade das águas brutas, conforme apresentado na
Tabela 11.

99

Tabela 11 – Nível de qualidade do IQA-CETESB
Nível de Qualidade

Faixa

Cor Indicadora

Péssima

IQA ≤ 19

Roxo

Ruim

19 < IQA ≤ 36

Vermelho

Regular

36 < IQA ≤ 51

Amarelo

Boa

51 < IQA ≤ 79

Verde

Ótima

79 <IQA ≤ 100

Azul

Fonte: CETESB (2012)
Depois identificado o nível da qualidade da água, conforme mostrado na
Tabela 11, torna-se necessário pontuar o mesmo com valores que vão de um a
zero, conforme expresso na Tabela 12. É válido lembrar que, o valor de IQA
que foi pontuado na Tabela citada anteriormente se refere a média dos valores
obtidos para esse indicador entre os pontos de coleta ao longo tempo de
monitoramento.

Tabela 12– Pontuação dos níveis de IQA
IQA

Pontuação

IQA ≥ 80

1

80 > IQA ≥ 70

0,8

70 > IQA ≥ 60

0,6

60 >IQA ≥ 50

0,4

50 >IQA ≥ 36

0,2

IQA < 36

0

Fonte: Baseada na classificação do IQA CETESB

Indicador de Turbidez
Apesar de a turbidez ser um dos parâmetros que compõe o IQA, optouse, nessa pesquisa, por torná-lo um indicador específico da dimensão água.
Tal fato se justifica pela capacidade do parâmetro em refletir o grau das
atividades humanas relativas ao uso e ocupação do solo em uma bacia
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hidrográfica. Além disso, verifica-se ao longo da bacia em estudo, uma
tendência dos valores de turbidez apresentar maior influência significativa na
qualidade dessas águas quando comparado a outros parâmetros avaliados
nessa

pesquisa.

Acredita-se

que

esta

situação

esteja

atrelada

às

características pedológicas dos solos dessa região, merecendo esse parâmetro
maior atenção.
Nesse contexto, Silva e Jardim (2006) reportam que desagregar um
parâmetro componente de um índice pode ser interessante quando o mesmo
apresenta-se como fator fundamental em uma análise. Tal fato está
relacionado ao efeito eclipse que, segundo os autores, é resultante do
processo de agregar inúmeras variáveis ambientais em um único indicador, o
que pode atenuar o impacto negativo de uma das variáveis frente ao
comportamento das demais. A seguir são apresentados as pontuações
pertinentes a esse indicador, conforme ilustra a Tabela 13.

Tabela 13- pontuação do indicador turbidez
Turbidez

Pontuação

Tmax ≤ 10

1

10 < Tmax ≤ 25

0,8

25 < Tmax ≤ 50

0,6

50< Tmax ≤ 75

0,4

75 < Tmax ≤ 100

0,2

Tmax > 100

0

Fonte: Isaias (2008)
É válido lembrar que, o valor de turbidez que foi pontuado na tabela
anteriormente apresentada se refere à média dos valores obtidos para esse
indicador entre os pontos de coleta ao longo do tempo de monitoramento.

Indicador Índice da Qualidade da Água para Proteção da Vida Aquática (IQApva)
Vários são os indicadores de qualidade da água utilizados para avaliar a
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presença de vida aquática e a qualidade da água. Nesse trabalho será adotada
a metodologia proposta por Silva e Jardim (2006) o IQAPVA, a qual consiste em
avaliar o teor de amônia e OD.
Os autores (2006) reportam que o impacto ecológico da amônia nas
comunidades aquáticas, em peixes e na população de invertebrados
bentônicos, por exemplo, podem ocorrer em termos de toxicidade crônica com
efeitos sobre a capacidade reprodutiva, o crescimento, o comportamento, os
tecidos e alterações bioquímicas e fisiológicas, enfatizando assim a
essencialidade do parâmetro frente à avaliação em questão.
No

cálculo

do

IQAPVA

deve

ser

considerado,

como

descrito

anteriormente, o teor de amônia total e o de oxigênio dissolvido, conforme
apresentado na Equação 13. Esta equação estabelece que o valor numérico do
IQAPVA seja o menor valor normalizado das variáveis utilizadas, ou seja o
operador minimo. As curvas de normalização necessárias para a realização do
cálculo do IQAPVA estão apresentadas no Quadro 2.
(13)
Em que:
IQAPVA: índice de qualidade das águas para proteção da vida aquática;
Amônia totaln: concentração normalizada de nitrogênio amoniacal total
e;
ODn: concentração normalizada do oxigênio dissolvido, representando
um dos impactos ambientais da matéria orgânica nos ecossistemas aquáticos.

Quadro 2– Curvas de normalização para amônia total e oxigênio dissolvido
Estados da

Ótima

qualidade
Fator de

Boa

Regular

Ruim

Péssima

100

90

80

70

60

50

40

30

20

10

0

NH3 (mg/N.L)

<0,01

<0,05

<0,10

<0,20

<0,30

<0,40

<0,50

<0,75

<1,00

≤1,25

>1,25

OD (mg/L)

≥7,5

>7,0

>6,5

>6,0

>5,0

>4,0

>3,5

>3,0

>2,0

≥1,0

<1,0

normalização

Fonte: Silva e Jardim (2006)
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Com relação à pontuação do referido indicador, esta foi ilustrada
conforme apresentado na Tabela 14. O valor de IQApva pontuado na Tabela
citada anteriormente se refere a média dos valores obtidos para esse indicador
entre os pontos de coleta durante o tempo de monitoramento.

Tabela 14- pontuação do indicador IQApva
IQApva

Pontuação

IQApva ≥ 80

1

80 > IQApva ≥ 60

0,8

60 > IQApva≥ 50

0,6

50 > IQApva ≥ 40

0,4

40 > IQApva ≥ 30

0,2

IQApva < 30

0

Fonte: Baseado na classificacão de Silva e Jardim (2006)

Indicador Índice de Estado Trófico
O Índice do 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
(CETESB, 2012).

Este índice sofre adaptações ao longo do tempo, sendo

atualmente calculado em função dos valores de fósforo total (PT) e clorofila a
(CL) e sendo expresso para rios e reservatórios.
Nesse índice, os resultados correspondentes ao fósforo, IET(P), devem
ser entendidos como uma medida do potencial de eutrofização, uma vez que
este nutriente atua como o agente causador do processo.

A avaliação

correspondente à clorofila a, IET (CL), por sua vez, deve ser considerada como
uma medida da resposta do corpo hídrico ao agente causador, indicando de
forma adequada o nível de crescimento de algas que tem lugar em suas águas.
Contudo, durante o período de monitoramento, devido a razões de
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ordem técnica, não foi possível quantificar as concentrações de clorofila a, logo
o IET calculado nessa pesquisa corresponde ao IET (PT) descrito na
metodologia modificada por Lamparelli (2004), conforme apresentado na
Equação 14, o qual será considerado equivalente ao IET, como sugere a
CETESB (2012) nesses casos.

(14)
Em que:
PT: concentração de fósforo total medida

superfície da água (μg. L-1)

e;
Ln: logaritmo natural (neperiano).
A partir do valor de IET (PT), obtém-se a classificação do estado trófico
para rios, como apresentado na Tabela 15.

Tabela 15– Classificação do estado trófico de rios segundo o índice de Carlson
modificado pela CETESB
Estado Trófico Ponderação IET PT (μg L-1)

Cor indicadora

Ultraoligotrófico

IET≤47

P≤13

Azul

Oligotrófico

47<IET≤52

13<P≤35

Verde

Mesotrófico

52<IET≤59

35<P≤137

Amarelo

Eutrófico

59<IET≤63

137<P≤296

Bege

Supereutrófico

63<IET≤67

296<P≤640

Vermelho

Hipereutrófico

IET>67

640≥P

Roxo

Fonte: CETESB (2012)
A pontuação conferida à classificação do estado trófico está apresentada
na Tabela 16. O valor de IET pontuado na Tabela 16 se refere à média dos
valores obtidos para esse indicador entre os pontos de coleta durante o tempo
de monitoramento.
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Tabela 16– pontuação dos valores de estado trófico
IET

Pontuação

IET ≤ 47

1

47 <IET ≤ 52

0,8

52 < IET ≤ 59

0,6

59 < IET ≤ 63

0,4

63 < IET ≤67

0,2

IET > 67

0

Fonte: Baseado na classificação do IET CETESB

4.2.6.3

Dimensão Socioeconômica

A dimensão socioeconômica, neste trabalho, é baseada na avaliação
integrada dos indicadores econômicos e sociais, os quais contemplam temas
ligados à qualidade de vida da população residente na bacia hidrográfica do rio
Pirapó, possibilitando, portanto, a indicação do consumo e das demandas dos
recursos naturais. Além disso, de acordo com Magalhães Júnior (2007), esse
gênero de indicadores apresenta um importante papel na luta contra a
degradação ambiental e na busca do desenvolvimento sustentável e por essa
razão, os indicadores de desenvolvimento humano são cada vez mais
valorizados, em termos internacionais.
O cálculo da dimensão socioeconômica consiste na média aritmética dos
seus indicadores, os quais deverão ser previamente pontuados, segundo
metodologia descrita no item 4.2.3. A seguir são apresentadas as descrições e
os métodos utilizados para a obtenção dos indicadores representantes dessa
dimensão.

Indicador PIB per capta
Além de representar o nível médio da renda da população, em uma
determinada localidade, esse indicador também é capaz de medir o
crescimento da produção de bens e de serviços, servindo, portanto, de fonte
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para determinação do ritmo de crescimento econômico de uma região. Apesar
de ter sido inúmeras vezes utilizado para indicar o grau de desenvolvimento de
um território, o PIB per capta, por si só não é capaz de expressar o grau de
desenvolvimento social de uma população.
De acordo com o IBGE (2010), na perspectiva do desenvolvimento
sustentável, o PIB costuma ser tratado como uma informação associada à
pressão que a produção exerce sobre o meio ambiente. Contudo, entre os
países mais pobres ou em desenvolvimento esse indicador é, em todos os
sentidos, mais desejável em elevadas taxas, uma vez que o mesmo, também
pode ser condição para a satisfação das necessidades humanas, para o
combate da pobreza, diminuição do desemprego e para minorar outros
problemas sociais (IBGE, 2010).
Os dados utilizados na presente pesquisa relacionados a esse indicador
são oriundos do censo realizado pelo IBGE no ano 2010 e por essa razão
estão disponíveis por unidades de divisão administrativas. As pontuações
pertinentes ao indicador PIB estão descritas na Tabela 17.

Tabela 17- Pontuação do indicador PIB
PIB (R$)

Pontuação

PIB ≥ 25.000,00

1

25.000 >PIB ≥ 20.000

0,8

20.000 > PIB ≥ 15.000

0,6

15.000 > PIB ≥ 10.000

0,4

10.000 > PIB ≥ 7.000

0,2

PIB < 7.000,00

0

Fonte: Elaborado pela autora

Indicador Renda Familiar per capta
A renda familiar per capta, ao contrário do PIB per capta, representa o
rendimento que está efetivamente nas mãos da população, ou seja, aquele
passível de ser gasto ou investido pelos indivíduos. Sendo assim, descreve

106

com maior grau de clareza a realidade da situação econômica dos habitantes
de uma região. Aos tomadores de decisão deter esse tipo de informação pode
ser visto como um fator essencial na formulação de políticas que objetivem o
desenvolvimento sustentável, por poder subsidiar estratégias de combate à
pobreza, uma vez que tem sido internacionalmente aceita a idéia de que a
pobreza é um dos fatores determinantes na degradação ambiental e da
utilização irracional dos recursos naturais (MAGALHÃES JÚNIOR, 2007).
Acredita-se ainda que a renda esteja diretamente relacionada à questão da
consciência ambiental. A teoria consiste em entender que a consciência
ambiental é maior em indivíduos que tenham um alto nível de instrução, que de
um modo geral, tendem a receber melhores remunerações.
Entendendo a importância de se considerar indicadores relativos à
remuneração populacional no contexto da sustentabilidade ambiental, fez-se a
adoção de um indicador que pudesse caracterizar o perfil econômico da
população da bacia em estudo.
Os dados utilizados na presente pesquisa relacionados a esse indicador
são oriundos do censo demográfico realizado pelo IBGE no ano 2010 e por
essa razão estão disponíveis por unidades de divisão administrativas.

As

pontuações referentes ao indicador em questão estão apresentados na Tabela
18.

Tabela 18- pontuação do indicador renda familiar per capta (R$)
Renda familiar per capta
(em salários mínimos)

Pontuação

R ≥ 5 salários

1

5 > R ≥ 4 salários

0,8

4 > R ≥ 3 salários

0,6

3 > R ≥ 2 salários

0,4

2 > R ≥ 1 salários

0,2

R < 1 salário

0

*Valor base R$ 510,00 mensais (salário mínimo no ano de 2010)

Fonte: Baseado nos valores determinados pelo DEIESE (2010)
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Indicador Índice de Gini
Esse indicador foi escolhido por ser capaz de medir o grau de
desigualdade na distribuição da renda de uma população, uma vez que, de
acordo com o IBGE (2010), é importante avaliar não somente o crescimento
econômico de uma região, mas com se dá a repartição dessa riqueza pela
população e se este crescimento se traduz em melhoria da qualidade de vida e
contribui para o bem-estar comum.
Benetti (2006) reporta que na perspectiva do desenvolvimento
sustentável, o índice de Gini é um instrumento valioso para acompanhar as
variações na concentração de renda ao longo do tempo, bem como subsidiar
estratégias de combate à pobreza e à redução das desigualdades.
O índice de Gini é expresso por um valor que varia de 0 (zero), situação
de perfeita igualdade a 1 (um), situação de desigualdade máxima. Refletindo
sobre esses valores, percebe-se que em situações reais é muito difícil que o
índice atinja estas quantias extremas. Acredita-se então que um índice em
torno de 0,5 já pode ser considerado um valor representativo de fortes
desigualdades.
As informações relacionadas a este indicador foram produzidas pelo
IBGE, relativas à população de 10 anos ou mais de idade e seus rendimentos
mensais de todas as fontes, oriundas da Pesquisa Nacional por Amostra de
Domicílios – PNAD e por essa razão estão disponíveis por unidades de divisão
administrativas. As pontuações conferidas ao presente indicador estão
apresentados na Tabela 19.
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Tabela 19- Pontuação do indicador índice de Gini
Índice de Gini

Pontuação

IG <0,25

1

0,25 >IG ≥ 0,30

0,8

0,30> IG ≥ 0,35

0,6

0,35> IG ≥0,45

0,4

0,45> IG ≥ 0,5

0,2

IG >0,5

0

Fonte: Elaborado pela autora

Indicador de Nível Educacional
De acordo com o IBGE (2010) a aquisição de conhecimentos básicos e
a formação de habilidades cognitivas, objetivos tradicionais de ensino,
constituem condições indispensáveis para que as pessoas tenham capacidade
para processar informações, selecionando o que é relevante, e continuar
aprendendo. Segundo o autor, esta condição permite o discernimento, por
parte dos cidadãos, de seus direitos e deveres para com a sociedade e o
espaço que ocupam e no qual interagem.
Para Magalhães Júnior (2007), quanto mais elevadas são as taxas de
alfabetização, maior é a tendência de melhorias nos níveis de consciência
ambiental da população e, portanto, de comportamentos e práticas mais
racionais. Além disso, o conhecimento, a informação e uma visão mais ampla
dos valores são componentes básicos para o exercício da cidadania e o
desenvolvimento sustentável (IBGE, 2010).
Entendendo a importância do grau de instrução de uma população na
preservação dos recursos naturais, optou-se por adotar um indicador que
pudesse refletir o nível de consciência ecológica da população que compõe a
bacia hidrográfica em estudo.
O indicador do nível educacional é baseado na integração de três
variáveis, sendo elas: porcentagem da população, com mais de 15 anos, que é
analfabeta, porcentagem da população, com mais de 18 anos, que tenha o
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segundo grau completo e porcentagem da população, com mais de 25 anos,
que tenha o terceiro grau completo.

Esses dados são oriundos do censo

realizado pelo IBGE no ano 2010 e por essa razão estão disponíveis por
unidades de divisão administrativas.
O cálculo para a obtenção do indicador de nível educacional,
apresentado na Equação 15, consiste na média aritmética das pontuações
correspondente as porcentagens de cada uma das três variáveis básicas que o
compõe, as quais estão apresentadas na Tabela 20.

(15)
Em que:
INE= Indicador do nível educacional;
Vne1= porcentagem da população de analfabetos;
Vne2= porcentagem da população com 2º completo;
Vne3= porcentagem da população com 3º completo.

Tabela 20- Pontuação dos indicadores de nível educacional
Analfabetos 2ª grau completo 3º grau completo

Pontuação

(%)

(%)

(%)

Anf< 1

2ºcomp> 80

3ºcomp > 30

1

1 >Anf ≥3

80 >2ºcomp ≥60

30 >3ºcomp ≥25

0,8

3 >Anf ≥5

60 >2ºcomp ≥40

25 >3ºcomp ≥20

0,6

5 >Anf ≥7

40 >2ºcomp ≥30

20 >3ºcomp ≥10

0,4

7 >Anf ≥10

30 >2ºcomp ≥20

10 >3ºcomp ≥5

0,2

Anf >10

2ºcomp < 20

3ºcomp < 5

0

Fonte: Elaborado pela autora
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Indicador de Desempenho do Saneamento Básico
A ampliação dos serviços de saneamento e a contemplação de
programas eficazes são de suma importância para proteger a saúde da
população, minimizar as conseqüências da pobreza, amortecer os impactos ao
ambiente. Verifica-se, então, que a inclusão das questões relativas ao
saneamento básico na construção de indicadores pode ser muito eficiente para
a gestão ambiental, devido o seu potencial de avaliar o nível de atuação das
políticas públicas em determinadas áreas, bem como em apontar as potenciais
fontes de poluição e vinculá-las a problemas de saúde.
O indicador de desempenho do saneamento básico, neste trabalho,
consiste na integração de quatro variáveis, sendo elas: porcentagem da
população atendida pelo abastecimento de água, porcentagem da população
atendida pela coleta de esgoto, porcentagem do total de esgoto coletado que é
tratado, porcentagem da população atendida pela coleta de resíduos sólidos
(RS).

Os dados necessários para a elaboração deste indicador são

provenientes da pesquisa nacional de saneamento básico realizada pelo IBGE
no ano de 2008, dos operadores dos serviços de água e esgoto, nesse caso, a
Companhia de Saneamento do Paraná (SANEPAR), e do Sistema nacional de
informações sobre saneamento (SNIS 2010) e por essa razão estão
disponíveis por regiões administrativas.
O cálculo do indicador, apresentada na equação 16, consiste na média
aritmética das pontuações atribuídas a cada uma das variáveis que o compõe.
As pontuações auferidas a cada uma das variáveis que compõem esse
indicador estão apresentadas na Tabela 21.

(16)
Em que:
ISB: indicador de desempenho de saneamento básico;
IAágua: porcentagem da população atendida pelo abastecimento de água;
IEcol: porcentagem da população que tem seu esgoto coletado;
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IEtrat: porcentagem do esgoto coletado que é tratado;
ILcol: porcentagem da população atendida pela coleta de resíduos
sólidos;

Tabela 21- Pontuação das variáveis que compões o indicador de Desempenho
do Saneamento Básico.
Abastecimento

Coleta de

Esgoto

Coleta de

de água (%)

esgoto (%)

tratado (%)

RS (%)

AA > 95

CE > 95

ET > 95

CR > 95

1

95> AA ≥90

95 > CE ≥80

95 >ET ≥80

95 > CR≥90

0,8

90> AA ≥85

80 > CE ≥70 80 > ET ≥70

90 > CR≥85

0,6

85> AA ≥80

70 > CE ≥60 70 > ET ≥60

85 > CR≥80

0,4

80> AA ≥70

60 > CE ≥50 60 > ET ≥50

80 > CR≥70

0,2

CR < 70

0

AA <70

CE < 50

ET < 50

Pontuação

Fonte: Elaborado pela autora

Densidade Demográfica
O adensamento populacional está diretamente relacionado às pressões
humanas sobre o ambiente, principalmente no que diz respeito aos estoques
dos recursos naturais, uma vez que a concentração humana pode ser tão
elevada em uma dada região que a capacidade de suporte dos recursos
naturais necessários ao desenvolvimento dessa população não acompanhe o
seu crescimento. Sendo assim, contemplar aspectos de pressão antrópica
sobre as disponibilidades dos recursos naturais é fundamental na construção
de indicadores que possam auxiliar na gestão ambiental de uma unidade
territorial.
Adotou-se, assim, o referido indicador para avaliar a intensidade da
ocupação antrópica e, conseqüentemente, suas repercussões sobre os
recursos hídricos. Esse indicador é utilizado para avaliar as necessidades das
sub-bacias em relação às intervenções que proporcionem conservação e
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proteção dos mananciais e melhoria da qualidade de vida da população.
As informações utilizadas para a elaboração deste indicador foram
produzidas pelo IBGE, oriundas do Censo Demográfico, realizado no ano de
2010, e por essa razão apresentam-se disponíveis por unidade de divisão
administrativa. O valor encontrado para esse indicador deverá ser pontuado,
conforma apresentado na Tabela 22.

Tabela 22- Pontuação para o indicador Densidade Populacional
Densidade demográfica

Pontuação

(hab.Km-2)
DD < 10

1

10 < DD ≤ 25

0,8

25 < DD ≤50

0,6

50 < DD ≤75

0,4

75 < DD≤100

0,2

DD>100

0

Fonte: Elaborado pela autora

4.2.6.4

Dimensão Político-institucional

A dimensão político-institucional trata da orientação política, capacidade
e

esforço

despendidos

às

mudanças

requeridas

para

uma

efetiva

implementação do desenvolvimento sustentável (BENETTI, 2006). Em outras
palavras,

concerne

em

esforços

governamentais

e

privados

em

promover/instaurar práticas ambientais sustentáveis no intuito de cumprir as
exigências legais e informais de busca ao desenvolvimento sustentável
(MAALHÃES JÚNIOR, 2007).
Sendo assim, nessa pesquisa a referida dimensão tem por objetivo
avaliar a influência das políticas e estratégias governamentais direcionadas ao
uso racional da água. Para isso, foram considerados como indicadores dessa
dimensão alguns dos instrumentos e princípios da política nacional dos
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recursos hídricos (PNRH), uma vez que estes visam a assegurar a água em
quantidade e qualidade adequadas à atual e às futuras gerações por meio do
seu uso sustentado.
Os dados necessários para a construção da dimensão políticoinstitucional são oriundos da agência nacional de águas (ANA) e do instituto de
águas do estado do Paraná (IAP). O cálculo dessa dimensão consiste na
média aritmética dos seus indicadores, os quais antes do cálculo deverão ser
previamente pontuados, segundo metodologia descrita no item 4.2.3. A seguir
serão apresentadas as descrições e os métodos utilizados para a obtenção dos
indicadores representantes dessa dimensão.

Indicador Existência de Comitê de Bacia Hidrográfica (CBH)
De acordo com Barraqué (2001) a gestão compartilhada é um pilar
fundamental na gestão ambiental sustentável. Ainda sob essa premissa,
Magalhães (2007) reporta a crescente valorização no mundo da ideia de
aumento da eficácia da gestão da água com a assimilação dos saberes locais.
Nesse sentido, a política nacional de recursos hídricos, calcada nos princípios
da descentralização e da participação, idealizou o comitê de bacia hidrográfica,
órgão colegiado formado por representantes da sociedade civil, usuários dos
recursos hídricos e do poder público (ANA, 2013; IAP, 2013, MAGALHÃES,
2007 e CARDOSO, 2003).
Com caráter normativo, deliberativo e consultivo, os Comitês, propõem,
debatem e aprovam o Plano de Bacia Hidrográfica e as proposições das
Agências de Bacia Hidrográfica, em especial, os valores a serem cobrados pelo
uso dos recursos hídricos, o plano de aplicação dos recursos disponíveis, o
rateio de custo das obras de uso múltiplo, de interesse comum ou coletivo e o
enquadramento dos cursos d'água (IAP, 2012).
Assim, os comitês de bacia, ao lado de outros conselhos, como os de
meio ambiente, passaram a ser fóruns importantes para a formulação e gestão
moderna das políticas e ações voltadas a garantir a sustentabilidade do
desenvolvimento, e especialmente do manejo sustentável e conservação dos
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recursos hídricos e ecossistemas aquáticos (CARDOSO,2003).
Considerando que a existência de um comitê de bacia hidrográfica
mostra-se como um importante recurso na busca da sustentabilidade do uso da
água o presente trabalho fez sua adoção como um dos indicadores da
dimensão político-institucional. Sendo assim, a pontuação pertinente ao
referido indicador é apresentada na Tabela 23.

Tabela 23– pontuação do indicador existência de comitê de bacia hidrográfica
Existência de Comitê
de bacia hidrográfica

Pontuação

Existe

1

Em fase de
implementação

0,5

inexistente

0

Fonte: Elaborado pela autora

Indicador outorga de uso da água
Silveira et al., (1998) reporta que a outorga de uso é o principal
instrumento para a administração da oferta da água. De acordo com Tucci
(2004) trata-se de um instrumento de gestão capaz de assegurar o controle
quantitativo e qualitativo de acesso a esse recurso, ou seja, viabilizaram-se os
seus usos múltiplos e o acesso a esse bem por todos da coletividade. Desse
modo, para Medeiros e Barbosa (2010) tem-se a possibilidade de reduzir os
conflitos pertinentes a este bem natural, sendo um guia indispensável na
gestão dos recursos hídricos.
Considerando a importância desse indicador no contexto de uso
sustentável dos recursos hídricos, a Tabela 24 trás as pontuações referentes a
esse indicador.
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Tabela 24– pontuação para o indicador outorga de uso
Existência de outorga
de uso

Pontuação

Existe

1

Em fase de
implementação

0,5

inexistente

0

Fonte: Elaborado pela autora

Indicador existência da cobrança pelo uso da água
Para Pereira (1999) os instrumentos regulatórios se revelaram
insuficientes para sustar a degradação crescente da natureza. Por esta razão,
viu-se a necessidade de complementar o enfoque normativo com o emprego de
instrumentos econômicos (Tarqüínio, 1994). Uma vez que, de acordo com
Magalhães (2007), esses instrumentos têm o objetivo de mudar padrões e
comportamentos dos usuários e poluidores. Logo, a cobrança pelo uso da água
visa incentivar o seu uso racional e a reconhecê-la como um recurso natural
dotado de valor econômico (TUCCI, 2004). As pontuações atribuídas a esse
indicador estão apresentadas na Tabela 25.

Tabela 25– pontuação para o indicador cobrança pelo uso da água
Cobrança pelo uso da
água

Pontuação

Existe

1

Em fase de
implementação

0,5

inexistente

0

Fonte: Elaborado pela autora
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5. RESULTADOS E DISCUSSÃO
5.1 PROCESSO DE ANÁLISE HIERARQUICA (ANALYTIC HIERARCHY
PROCESS - AHP)
Nesse item são apresentados os resultados obtidos por meio da
aplicação da metodologia descrita no item 2.4, sendo a estrutura de exposição
dos

mesmos

discriminados

por

dimensão

da

sustentabilidade,

aqui

consideradas.
Com o intuito de demonstrar claramente o passo a passo da aplicação
do método AHP, a forma de obtenção e a apresentação dos resultados da
dimensão ambiental foram transcritos detalhadamente. Já para o restante das
dimensões a apresentação dos mesmos seguiu uma apresentação mais
sucinta.

5.1.1 Dimensão Ambiental
Cálculos realizados para determinação das prioridades médias locais dos
indicadores que compõem a dimensão ambiental
Nessa etapa foi montada a matriz A, ou seja, foi realizada a comparação
paritária entre os indicadores ambientais frente a sua influência no âmbito da
sustentabilidade do uso da água. O objetivo, nesse caso, é o de obter os pesos
relativos dos indicadores e assim definir aqueles que apresentam maior grau
de importância dentro da dimensão em que estão sendo avaliados. Os
resultados dessas comparações estão exibidos no Quadro 3.
Para uma melhor visualização do cruzamento comparativo entre os
indicadores avaliados, as células da matriz “A” foram separadas por cores, em
que, os elementos que devem atender a reciprocidade estão realçados com a
mesma cor, como apresentado a seguir.
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Quadro 3– Matriz A - Comparação entre os indicadores que compõem a dimensão ambiental
FAE

CVE

AAP

AUR

Fragilidade ambiental emergente (FAE)

1

3

4

4

Cobertura vegetal (CVE)

1/3

1

3

3

Área agropastoril (AAP)

1/4

1/3

1

2

Área urbana (AUR)

1/4

1/3

1/2

1

Após a realização da comparação entre os indicadores ambientais, a
matriz resultante, matriz A, passou pelo processo de normalização, Matriz A’,
que consiste em dividir o valor de cada julgamento pelo resultado da soma da
sua coluna correspondente, conforme ilustrado a seguir para o elemento a11. A
junção dos elementos normalizados está apresentada no Quadro 4.

Quadro 4- Matriz A’ - Normalização da Matriz A
FAE
FAE

CVE

AAP

AUR

0,545 0,643 0,471 0,400

CVE 0,182 0,214 0,353 0,300
AAP 0,136 0,071 0,118 0,200
AUR 0,136 0,071 0,059 0,100

A partir da matriz normalizada, Matriz A’, foi possível determinar as
prioridades médias locais (peso dos indicadores da dimensão ambiental), por
meio da divisão do número de indicadores, que neste caso é quatro, pela soma
de cada linha da matriz ‘A’, como apresentado abaixo.

118

Na Figura 15 estão reunidas as prioridades médias locais obtidas para
cada um dos quatro indicadores da dimensão ambiental. A fim de facilitar a
assimilação dos resultados optou-se por inserir junto ao quadro de resultados a
representação gráfica dos mesmos.

Figura 15– Prioridades médias locais dos indicadores que compõem a
dimensão ambiental

PML
FAE

Fragilidade Ambiental
Emergente

9%

0,515

Cobertura vegetal

13%
CVE

0,262

AAP

0,131

AUR

0,092

52%
Área agropastoril

26%
Área urbana

Conforme pode ser visualizado na Figura 15, o indicador que apresenta
maior importância na dimensão avaliada é o indicador de Fragilidade ambiental
emergente, com 52% do peso frente à dimensão ambiental, seguido de 26%
para o indicador de Cobertura vegetal, 13% para o indicador Área agropastoril
e, por fim, o valor de 9% para o indicador Área urbana.
A classificação da importância dos indicadores ambientais na dimensão
ambiental, como apresentada na Figura 15, está fundamentada na capacidade
de

cada

um

em

intensificar

os

processos

relacionados

a

deterioração/degradação das condições naturais da água.
O indicador de Fragilidade ambiental emergente, hierarquizado como o
mais importante na dimensão se destaca frente aos demais uma vez que este
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contabiliza, de maneira integrada, os fatores declividade, tipo de solo e uso da
terra em um único número. Xavier e Teixeira (2007) afirmam que tais fatores
agregados representam valores bastante importantes no que tange a
manutenção e preservação dos recursos hídricos, pois estão relacionados com
a qualidade e quantidade água em nascente e áreas de recarga.
Os demais indicadores que compõem a dimensão Ambiental (Cobertura
Vegetal, Áreas Agropastoris e Áreas Urbanas) representam todos, em última
análise, como é procedido o uso e a ocupação do solo em uma bacia
hidrográfica. Assim, o que diferencia estes indicadores entre si refere-se é a
magnitude do impacto ambiental relacionado a cada um deles. Nesse contexto,
a Cobertura Vegetal se destaca, uma vez que a mesma possibilita condições
ideais de infiltração, bem como reduz o carreamento de compostos presentes
no solo em direção aos corpos hídricos, fator primordial para o controle
quantitativo e qualitativo das águas de uma bacia, conforme menciona Valente
(2005).
Por entender que, sozinha a preservação das nascentes de uma bacia
não é capaz de garantir a proteção das águas se o entorno das mesmas
estiverem sob efeito de degradação causada pela intensidade das atividades
antrópicas e por a área de estudo se tratar de uma região predominantemente
agrícola, concluiu-se que as atividades desenvolvidas por esse segmento
apresentam-se mais nocivas a sustentabilidade da água, quando comparada
aos impactos ocasionados pelas atividades urbanas, sendo essa a razão os
indicadores áreas agropastoris se encontram uma posição a frente, terceiro em
importância, do indicador áreas urbanas, quarto colocado.

Teste consistência dos julgamentos dos indicadores da dimensão ambiental
A sequência de cálculos até aqui apresentada serviram para determinar
o grau de importância de cada indicador dentro da dimensão a qual está sendo
avaliada, contudo verifica-se a necessidade de saber se esses resultados
apresentam coerência.
Sendo assim, nesta fase, foi avaliado se as ponderações obtidas
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mediante as comparações paritárias são cabíveis ou exageradas. Para isso,
tornou-se necessário determinar primeiramente o vetor B, o qual é obtido por
meio da multiplicação de cada linha da matriz A pela sua PML correspondente.
Em seguida, tornou-se necessário determinar o vetor C, o qual é conseguido
mediante a divisão de cada valor do vetor B pelo seu elemento correspondente
das PML. Na Figura 16 está apresentada uma esquematização dos referido
cálculos.

Figura 16- Esquema para obtenção do Vetor B e C
[A]

[PML]

[B]

[PML]

[C]

:
Em seguida, calculou-se a média do vetor C, a qual corresponde ao o
máximo autovalor da matriz A (λmáx).
λmáx = 4,147
A partir desse valor foi possível determinar o índice de consistência (IC),
uma vez que este é obtido pela seguinte equação IC = (λmax– n)/(n-1). Sendo n
a ordem da matriz, o valor obtido foi :
IC= 0,049.
Para uma matriz de ordem quatro, tem-se que o valor de IR é 0,90, logo,
a razão de consistência (RC), que é obtida pela divisão do índice de
consistência pelo índice randômico, é igual a:
RC= 0,054
Sendo o valor encontrado para a razão de consistência da dimensão
ambiental menor que 0,1, condição estabelecida por Saaty (1991), é possível
afirmar que existe coerência nas avaliações paritárias realizadas na matriz A e
que em razão isso as mesmas podem ser mantidas.
Para continuidade da pesquisa, a sequência metodológica demonstrada
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até aqui, que se inicia com os julgamentos comparativos e vão até a
averiguação da coesão desses, foram seguidos para cada dimensão. Os
resultados pertinentes a cada uma das dimensões da sustentabilidade do uso
da água são apresentados a seguir.

5.1.2 Dimensão Água
Cálculos realizados para determinação das prioridades médias locais dos
indicadores que compõe a dimensão água
No Quadro 5 é apresentada a matriz A com as pontuações atribuídas no
processo de comparação paritário entre os indicadores da dimensão em
questão, frente as suas interferências no comprometimento ao uso da água. Já
os resultados gerados no processo de normalização dessa Matriz podem ser
visualizados no Quadro 6. Por fim, os pesos obtidos para cada um dos
indicadores que compõem a dimensão ambiental são apresentados na Figura
17.

Quadro 5 – Matriz A - Comparação entre os indicadores que compõem a
dimensão água
Matriz A

IQA

IQApva

IET

Turb

Índice de qualidade da água (IQA)

1

4

4

5

Proteção da vida aquática (IQApva)

1/4

1

2

3

Índice de estado trófico (IET)

1/4

1/2

1

3

Turbidez (Turb)

1/5

1/3

1/3

1
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Quadro 6 – Matriz A’ - Normalização da Matriz A
IQA

IQApva

0,588

0,686

0,545 0,417

IQApva 0,147

0,171

0,273 0,250

IQA

IET

Turb

IET

0,147

0,086

0,136 0,250

Turb

0,118

0,057

0,045 0,083

Figura 17– Prioridades médias locais dos indicadores que compõem a
dimensão água

PML
IQA

0,559

IQApva

0,210

8%
15%

IQA
IQApva

56%
IET

0,155

Turb

0,076

21%

IET
Turbidez

Conforme pode ser visualizado na Figura 17, o indicador que apresenta
maior importância para a dimensão avaliada é o IQA, com 56% do peso frente
à dimensão água, seguido de 21% para o IQA pva , 15% para o IET e, por fim, o
valor de 8% para o indicador Turbidez.
A hierarquização dos indicadores ambientais segundo sua prioridade,
conforme apresentado na Figura 17, está associado ao número de variáveis
computadas em cada indicador considerado, o que torna o IQA, que leva em
consideração 9 variáveis, o indicador de maior importância. Contudo, entendese que além do número de variáveis consideradas, a hierarquização obtida se
justifica também pelo tipo de indicador e sua importância no contexto da
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qualidade ambiental da dimensão água, e não exclusivamente ao número de
variáveis, o que contribui sobremaneira para melhor justificar a ordem de
prioridade obtida no presente estudo.
O IQA, por exemplo, assume grande importância frente a sua
essencialidade na gestão dos recursos hídricos, uma vez que o mesmo foi
especialmente desenvolvido para avaliar a qualidade da água de mananciais.
Ademais, segundo Magalhães, Netto e Nascimento (2003), este indicador está
entre os mais conhecidos e aceitos em meio aos gestores em nível nacional e
internacional, pois sumarizara a interpretação de nove parâmetros de qualidade
em um único número, facilitando desse modo a compreensão da situação para
o público leigo.
O IQApva, por sua vez, tem sua importância associada a capacidade de
esboçar a manutenção da vida aquática, exigência preconizada para corpos
hídricos classe 2 conforme aponta Silva e Jardim (2006). O IQApva pode ser
ainda utilizado na avaliação de desempenho de medidas para controle de
fontes pontuais e difusas em bacias hidrográficas.
A importância do indicador IET como terceira prioridade se justifica pelo
fato de que o teor de fósforo, computado pelo IET, é mais impactante no
ambiente aquático do que a variação da turbidez, tendo em vista que a
presença em excesso de compostos fosfatados na água pode conduzir ao
fenômeno de eutrofização, em que a floração demasiada de algas pode trazer
efeitos adversos a qualidade ambiental do manancial (VON SPERLING, 2005).
Considerando a intensa atividade agrícola que é praticada na bacia
hidrográfica do rio Pirapó, com utilização massiva de fertilizantes, o processo
de eutrofização torna-se ainda mais merecedor de atenção. Destaca-se ainda,
que o monitoramento do teor de fósforo para todos os pontos estudados
encontraram-se acima do que reporta a legislação, ao contrário do indicador
Turbidez. Assim, em decorrência das particularidades verificadas, a Turbidez
ficou hierarquizada como sendo a quarta prioridade dentro da dimensão Água.
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Teste consistência dos julgamentos dos indicadores da dimensão água
No Quadro 7 estão apresentados os resultados obtidos para os vetores
B e C. Na seqüência são expostos, no Quadro 8 os valores gerados para o
máximo autovalor da matriz A, índice e razão de consistência.

Quadro 7- Vetores B e C para os indicadores da dimensão ambiental.
Vetor B Vetor C
IQA

2,399

4,292

IQApva

0,888

4,229

IET

0,628

4,052

Turb

0,309

4,066

Quadro 8- Valores encontrados para a avaliação da razão de consistência
Resultados
λmax

4,160

IC

0,053

RC

0,059

Conforme pode ser visualizado no Quadro 8, os valores encontrado por
meio da aplicação do teste de consistência indica coerência nas avaliações
paritárias, realizadas na matriz de julgamento da dimensão ambiental, uma vez
que propiciam a satisfação da condição estabelecida por Saaty (1991), em que
o resultado torna-se aceitável caso RC seja menor ou igual a 0,1. Logo,
conclui-se que as pontuações atribuídas nessa etapa podem ser mantidas.
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5.1.3 Dimensão Socioeconômica
Cálculos realizados para determinação das prioridades médias locais dos
indicadores que compõem a dimensão socioeconômica
No Quadro 9 é apresentada a matriz A com as pontuações atribuídas no
processo de comparação paritário entre os indicadores da dimensão em
questão, frente as suas interferências no comprometimento ao uso da água. Já
os resultados gerados no processo de normalização dessa Matriz podem ser
visualizados no Quadro 10. Por fim, os pesos obtidos para cada um dos
indicadores que compõem a dimensão socioeconômica são apresentados na
Figura 18.

Quadro 9- Matriz A - Comparação entre os indicadores que compõem a
dimensão socioeconômica
DSB

DD

NE

RF

IG

PIB

Desempenho do saneamento básico (DSB)

1

3

4

5

5

7

Densidade demográfica (DD)

1/3

1

4

3

3

6

Nível educacional (NE)

1/4

1/4

1

3

3

3

Renda familiar per capta (RF)

1/5

1/3

1/3

1

2

2

Índice de Gini (IG)

1/5

1/3

1/3

1/2

1

2

Produto interno bruto per capta (PIB)

1/7

1/6

1/3

1/2

1/2

1

Quadro 10 – Matriz A’ - Normalização da Matriz A
DSB

DD

NE

RF

IG

PIB

DSB

0,470 0,590 0,400 0,385 0,345 0,333

DD

0,157 0,197 0,400 0,231 0,207 0,286

NE

0,118 0,049 0,100 0,231 0,207 0,143
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RF

0,094 0,066 0,033 0,077 0,138 0,095

IG

0,094 0,066 0,033 0,038 0,069 0,095

PIB

0,067 0,033 0,033 0,038 0,034 0,048

Figura 18– Prioridades médias locais dos indicadores que compõem a
dimensão socioeconômica

PML
DSB

0,421

DD

0,246

NE

0,141

RF

0,084

IG

0,066

PIB

0,042

7%4%
8%

DSB
DD

42%

NE

14%

RF
IG
PIB

25%

Como pode ser observado na Figura 18, o indicador que apresenta
maior importância na dimensão avaliada é o indicador Desempenho do
saneamento básico, com 42% do peso frente à dimensão socioeconômica,
seguido de 25% para o indicador de Densidade demográfica, 14% para o
indicador de Nível educacional, 8% para o indicador de Renda familiar per
capta, 7% para o Índice de Gini e, por fim, o valor de 4% pra o indicador PIB
per capta.
É importante destacar que os indicadores que compõem a presente
dimensão,

têm,

por

conceito,

abordagens

bastante

distintas

quando

comparados entre si. Sendo assim, a atribuição de pesos nesse caso buscou
considerar como os indicadores de maior peso aqueles que apresentam
relação direta com a qualidade ambiental da bacia, colocando assim em
segundo plano aqueles que têm seu impacto manifestado de maneira indireta.
Sendo assim, foram considerados, conforme ilustrado na Figura 18, os
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indicadores de Desempenho do saneamento básico e de Densidade
Demográfica como sendo aqueles de maior prioridade na avaliação da
sustentabilidade socioeconômica, uma vez que em comparação aos demais
indicadores avaliados, esses são capazes de sobrecarregar diretamente a
capacidade de suporte do ambiente aquático (com maior intensidade).
O indicador DSB, que recebeu o maior peso na presente dimensão, tem
sua importância destacada devido à capacidade do mesmo em expressar em
números a proporção/tamanho do impacto/alteração potencialmente associado
a ele em uma bacia hidrográfica. Ademais, verifica-se que o indicador de
saneamento básico apresenta-se como um fator condicionante do indicador de
Densidade demográfica, uma vez que os efeitos danosos causados pelos altos
índices populacionais aos ambientes aquáticos podem ser consideravelmente
amortizados quando há um bom desempenho do saneamento básico.
Em relação ao indicador Nível Educacional, sua superioridade na
avaliação perante os indicadores subseqüentes está associada a menor
expressividade atrelada aos indicadores ditos econômicos frente a gestão das
águas, conforme aponta a pesquisa realizada por Magalhães, Netto e Cordeiro
(2003).
Embora os indicadores Renda familiar per capta, Índice de Gini e PIB
tenham sido considerados pelo AHP em níveis hierárquicos distintos, com as
respectivas porcentagens: 8,7 e 4%, tais indicadores após calculados passam
a expressar um nível semelhante de contribuição frente ao peso dos demais
indicadores considerados nessa dimensão. Sendo assim, entende-se que a
hierarquização obtida pelo AHP para estes três indicadores em questão tornase meramente ilustrativa, mesmo que se fosse considerado o pior cenário.

Apresentação dos resultados do teste consistência dos julgamentos dos
indicadores da dimensão água
No Quadro 11 estão apresentados os resultados obtidos para os vetores
B e C. Na seqüência são expostos, no Quadro 12, os valores gerados para o
máximo autovalor da matriz A, índice e razão de consistência.
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Quadro 11- Vetores B e C para os indicadores da dimensão socioeconômica
Vetor B Vetor C
DSB

2,767

6,572

DD

1,652

6,715

NE

0,884

6,270

RF

0,513

6,107

IG

0,405

6,136

PIB

0,265

6,310

Quadro 12- Valores encontrados para a avaliação da razão de consistência
Resultados
λmax

6,352

IC

0,070

RC

0,056

A partir da análise dos resultados apresentados no Quadro 12, constatase que os valores resultantes do confronto entre os indicadores são consistes e
que em razão disso as estimativas feitas para matriz de comparação podem
ser conservadas.
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5.1.4 Dimensão Político-institucional
Apresentação da sequência de cálculos realizados para determinação das
prioridades médias locais dos indicadores que compõem a dimensão
socioeconômica
No Quadro 13, por meio da matriz A, estão apresentadas as pontuações
resultantes da comparação entre os indicadores da dimensão políticoinstitucional perante o seu grau de influência na promoção do uso sustentável
da água, os quais formam a matriz A. Os resultados gerados no processo de
normalização dessa matriz podem ser visualizados no Quadro 14. Já as
porcentagens que determinam o nível de importância desses indicadores
dentro da dimensão avaliada foram expostas na Figura 19.

Quadro 13- Matriz A - Comparação entre os indicadores que compõem a
dimensão político-institucional
CBH

OUA

CUA

CBH

1

2

3

OUA

1/2

1

3

CUA

1/3

1/3

1

Quadro 14- Matriz A’ - Normalização da Matriz A
CBH

OUA

CUA

CBH

0,545 0,600 0,429

OUA

0,273 0,300 0,429

CUA

0,182 0,100 0,143
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Figura 19- Prioridades médias locais dos indicadores que compõem a
dimensão político-institucional

PML
CBH

0,525

OUA

0,334

CUA

0,142

14%
CBH

53%
33%

OUA
CUA

Como pode ser visto na Figura 19, o componente que recebeu maior
peso na dimensão avaliada foi o indicador CBH, que detém 53% da
importância total. Na sequência está o indicador de outorga de uso da água,
com 33%, e o indicador de cobrança do uso da água, com 14%.
A importância da classificação dos indicadores político-institucionais na
dimensão avaliada, como apresentada na Figura 19, está vinculada ao grau de
subordinação que estes apresentam entre si. Dessa forma, quanto maior for o
nível de dependência de um indicador em relação aos demais, menor será o
seu peso final, o que justifica o maior peso atribuído ao CBH, tendo em vista
que tal indicador apresenta-se como um fator condicionante dos demais
elementos avaliados, uma vez que, de acordo com a PNRH, compete a esse,
entre outras funções, estabelecer critérios para outorga, bem como definir
mecanismos de cobrança pelo uso da água. Verifica-se ainda, que ao contrário
do indicador CBH, o indicador cobrança pelo uso da água é aquele que está
submisso aos outros indicadores (CBH e Outorga), uma vez que, também
segundo a PNRH, a cobrança só pode ser efetuada em recursos hídricos
sujeitos a outorga de uso. Entende-se, dessa maneira, que a outorga nesse
caso assume o papel de fator limitante em relação à cobrança da água,
tornando assim o indicador Outorga o segundo mais importante na a dimensão
aviada.
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Apresentação dos resultados do teste consistência dos julgamentos dos
indicadores da dimensão água
No Quadro 15 estão apresentados os resultados obtidos para os vetores
B e C. Na seqüência são expostos, no Quadro 16, os valores gerados para o
máximo autovalor da matriz A, índice e razão de consistência.

Quadro 15- Vetores B e C para os indicadores da dimensão ambiental
Vetor B Vetor C
CBH

1,619

3,084

OUA

1,023

3,063

CUA

0,428

3,014

Quadro 16 - Valores encontrados para a avaliação da razão de consistência
Resultados
λmax

3,054

IC

0,027

RC

0,047

Por meio dos resultados apresentados no Quadro 16, é possível afirmar
que assim como os demais julgamentos realizados ao longo dessa pesquisa, a
matriz construída para a dimensão político-institucional também satisfaz a
condição de sua razão de consistência ser inferior a 0,1, garantido assim que
suas pontuações sejam mantidas.
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5.1.5 Considerações Gerais a Cerca dos Dados Obtidos
O método de apoio à decisão adotado nessa pesquisa (AHP) permitiu
transformar informações que até então eram essencialmente qualitativas, em
informações quantitativas, auxiliando desse modo na identificação das
questões prioritárias, fator essencial para a eficácia gerencial, uma vez que
atende às necessidades dos tomadores de decisão, facilitando os processos
decisórios.
Os valores da PML e RC obtidos nesse trabalho a partir da utilização do
método AHP são fruto das pontuações atribuídas, levando-se em consideração
o conhecimento adquirido ao longo da pesquisa, associado ao conhecimento
da região estudada e, portanto, das suas necessidades e particularidades.
Logo, se aplicado a outra área de estudo as pontuações a serem obtidas
poderão ser distintas das encontradas neste trabalho, o que mostra a
flexibilidade do método em atender a condições especificas de outra realidade.
Assim, o método AHP apresenta-se como uma ferramenta passível de ser
utilizada em outras bacias hidrográficas, desde que seja respeitado nesse
processo a peculiaridade e especificidade de cada região. Entende-se, por fim,
que a sua facilidade de utilização e a menor subjetividade na determinação dos
pesos relativos torna o AHP uma exímia ferramenta a ser adotada pelos
comitês de bacia hidrográfica.
O RC gerado na avaliação das quatro dimensões da presente pesquisa,
além de satisfazer a condição estabelecida pelo método, como já mencionado
anteriormente, apresenta valores inferiores aos encontrados em outras
pesquisas (MARCHEZETTI, KAVISKI E BRAGA, 2011; FRASSON, 2011;
ABREU et al., 2000), revelando assim a coerência do decisor (a autora) no
momento de efetuar as pontuações dentro da matriz de julgamento,
favorecendo a geração de valores confiáveis no cálculo do ISAágua.
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5.2 ÍNDICE DE SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL DO USO DA ÁGUA
5.2.1 Padronização

e

agregação

dos

indicadores

para

a

determinação das dimensões da sustentabilidade.
A seguir são apresentados os resultados obtidos para cada uma das
dimensões que compõem o cálculo do ISAágua, bem como a discussão a cerca
desses.
5.2.1.1

Dimensão Ambiental

5.2.1.1.1 Cobertura vegetal
Na Figura 20, está apresentada a porcentagem do indicador cobertura
vegetal, encontrada para cada uma das sub-bacias avaliadas.

Figura 20- Porcentagem de áreas com matas ou reflorestadas nas sub-bacias 1
e2

Cobertura vegetal (%)

10,00
8,00
6,00
4,00
2,00
0,00
sub-bacia 1

Sub-bacia 2

Conforme pode ser visualizada na Figura a cima, a sub-bacia 1
apresenta 8,21% de sua área recoberta por matas ou vegetação de
reflorestamento, enquanto que na sub-bacia 2 o valor é de 5,93%. Apesar de
existir diferença entre as porcentagens do indicador nas sub-bacias avaliadas
ela é mínima, de modo que a questão prevalecente nesse caso é a redução
drástica da cobertura original e, portanto, a alteração significativa dos
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ecossistemas, uma vez que a região tinha a quase totalidade de sua área
recoberta por Floresta Estacional Semi-deciminal Montana e Submontana, o
que significa que a área apresentava floresta alta, com estratificação complexa
e alta diversidade florística (CBH, 2010; IPARDES, 2010).
Acredita-se que a razão para os baixos índices de cobertura vegetal na
região deve-se ao fato desta ter sido planejada e projetada pela então
Companhia de Terras Norte do Paraná, posteriormente Companhia de
Melhoramentos do Norte do Paraná, a qual no intuito de atender o então
crescente e próspero mercado de café manteve, segundo Yonegura (2010) um
esquema distante de um Planejamento Ambiental ideal, o qual seria
considerado atualmente um desastre ambiental.
De forma geral, bacias hidrográficas em que haja a predominância de
atividades agropastoris estão associadas a terras com maiores aptidões de
solo, apresentando-se, portanto, como as mais críticas no que se refere à
ausência de cobertura vegetal nativa, necessitando de medidas urgentes de
recuperação

da

vegetação

(IPARDES,

2010).

Nesse

sentido,

o

estabelecimento de áreas protegidas como a criação de unidades de
conservação mostra-se como uma prática bastante importante e eficiente para
a preservação de ecossistemas lóticos e sua biodiversidade, muito embora a
maioria dessas áreas, conforme reporta Agostinho, Thomaz e Gomes (2005)
não tenham sido criadas com essa finalidade.
Nota-se que na região da bacia do rio Pirapó existem áreas destinadas à
proteção/conservação
Particulares

do

dos

Patrimônio

recursos
Natural

naturais,
(RPPNs),

as
as

chamadas
quais

Reservas

contribuíram

significativamente para que os índices de cobertura vegetal na região não
fossem ainda mais reduzidos. Constata-se, no entanto, que apesar dessas
unidades de conservação serem encontradas em maior número e em maiores
extensões na área representada pela sub-bacia 2, sozinhas não foram
capazes, quando comparadas a sub-bacia 1, de alavancar os resultados do
indicador nessa região.
Com relação à vegetação ripária, verificou-se que nesse aspecto a bacia
como um todo mostra-se bastante fragilizada desde sua nascente até a sua
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foz, sendo que alguns trechos do rio apresenta quando nenhuma, pouca
extensão de vegetação desse gênero em suas margens, mostrando-se assim
em desacordo com as medidas propostas pela Lei nº 12.651/12.
A partir da padronização das porcentagens do indicador cobertura
vegetal apresentadas na Figura 20, foram obtidas, por meio da Tabela 6, as
pontuações de 0,0 para as duas sub-bacias, sendo esses valores utilizados
para a determinação do sub-índice referente à Dimensão Ambiental,
apresentado na Tabela 26.

5.2.1.1.2 Áreas Urbanas
Na Figura 21, está apresentada a porcentagem do indicador áreas
urbanas encontrada para cada uma das sub-bacias avaliadas.

Áreas Urbanas (%)

Figura 21- Porcentagem de áreas urbanas nas sub-bacias 1 e 2

5
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Sub-bacia 2

A partir da análise da Figura 21, constata-se que a sub-bacia 1
apresenta uma área urbana correspondente a 4,60% de seu território,
enquanto na sub-bacia 2 o valor é igual 0,72% .
Acredita-se que a razão para que uma sub-bacia apresente uma maior
porcentagem de áreas urbanas quando comparada a outra tenha sua raiz
ainda no período de ocupação dessas áreas, já que a então Companhia de
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Terras Norte do Paraná, posteriormente Companhia de Melhoramentos do
Norte

do

Paraná

executou

seu

projetos

mais

ambiciosos

na

área

correspondente a sub-bacia 1, devido essa área estar na rota de construção de
uma linha férrea (Rego e Meneguetti, 2006).
Apesar da diferença significativa verifica-se que ambas as sub-bacias
mostram uma pequena parcela de sua área ocupada por áreas urbanas.
Contudo, mesmo em pequenas quantidades as áreas urbanas contribuem
fortemente para a degradação da água, sendo a forma mais evidente desse
evento o aporte de esgotos industriais e domésticos para os cursos d’água,
haja vista que o índice de tratamento desses últimos ainda é muito baixo em
toda a região do rio Pirapó favorecendo, portanto, os processos eutróficos
(discutidos mais adiante) o qual pode culminar na perda da biodiversidade
aquática.
A partir da padronização das médias do indicador Áreas urbanas
apresentadas na Figura 21, foram obtidas, por meio da Tabela 7, as
pontuações de 1,00 para as duas sub-bacias, sendo esses valores utilizados
para a determinação do sub-índice referente à Dimensão Ambiental, como
apresentado na Tabela 26.

5.2.1.1.3 Áreas agropastoris
Na Figura 22 estão apresentadas as porcentagens do indicador áreas
agropastoris encontradas para cada uma das sub-bacias avaliadas.
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Figura 22- Porcentagem de áreas destinadas a uso agrícola e pastoris nas subbacias 1 e 2
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Verifica-se na Figura 22, que a sub-bacia 2 apresenta maior
porcentagem do indicador áreas agropastoris, com 93,35%, seguida pela subbacia 1, com 87,19%. Perante esses dados constata-se que a possibilidade de
acréscimo de novas áreas destinadas a atividades agropastoris é bastante
limitada, pois de acordo com o IPARDES (2010) ela torna-se inexistente em
valores acima de 94%.
Observa-se

ainda,

que

em

ambas as sub-bacias

as

culturas

(permanente e temporária) mostram-se como prática dominante na região,
sendo a sub-bacia 1 aquela que apresenta maior porcentagem desse tipo de
atividade, aproximadamente 68%, enquanto que na sub-bacia 2 o valor
corresponde à cerca de 56%. No caso da pastagem, essa se mostra mais
recorrente na área correspondente a sub-bacia 2, com aproximadamente 38%
do total de sua áreas. Já na sub-bacia 1 esse tipo de cobertura é predominante
em 19% da área.
Associa-se as distintas porcentagens para a mesma atividade entre as
duas sub-bacias ao tipo de solo encontrado nessas áreas. Na sub-bacia 1 é
predominante o solo do tipo basáltico, o qual apresenta características que lhe
conferem maior fertilidade, sendo portanto, mais favoráveis as culturas, tais
como soja, milho e trigo predominantes nessa área. Já a sub-bacia 2 por
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apresentar solos do tipo arenosos, e portanto menos férteis, mostra-se mais
apta ao desenvolvimento de atividades pastoris, bem como o cultivo da cana
de açúcar, que graças à sua rusticidade, se desenvolve satisfatoriamente em
solos arenosos.
Constata-se que além da prática agropastoril reduzir drasticamente as
áreas florestadas, ela contribui significativamente para a ocorrência de
episódios de erosão, bem como para a deterioração da qualidade da água.
Nesse contexto, destaca-se ainda a utilização massiva de defensivos agrícolas
e fertilizantes os quais estão associados a eutrofização, acidificação dos solos,
contaminação de aquíferos e reservatórios de água, perda da diversidade
aquatica etc.
Nesse sentido, Casalinho (2003) reforça a importância da Agroecologia como
ferramenta para uma agricultura sustentável, relatando que seja em busca de
práticas menos agressivas à natureza e a sociedade no todo, podendo ainda
servir como uma alternativa econômica, para alcançar mercados de produtos
diferenciados e com melhores preços.
A partir da padronização das médias do indicador Áreas agropastoris
apresentadas na Figura 22, foram obtidas, por meio da Tabela 8, as
pontuações de 0,0 para as duas sub-bacias, sendo esses valores utilizados
para a determinação do sub-índice referente à Dimensão Ambiental,
apresentado na Tabela 26.

5.2.1.1.4 Fragilidade ambiental emergente
Na Figura 23 estão apresentadas as porcentagens dos níveis de
fragilidade, encontradas para cada uma das sub-bacias avaliadas.
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Figura 23– Variação dos níveis de fragilidade ambiental emergente nas subbacias 1 e 2
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Como pode ser visualizado na Figura 23, a sub-bacia 1 apresenta 0,24%
de sua área muito fracamente fragilizada, seguido de 21,95% de áreas
fracamente

fragilizadas,

49,34%

moderadamente

fragilizadas,

16,92%

fortemente fragilizadas e por fim 11,55% extremamente fragilizadas. Já na subbacia 2, as áreas classificadas com fragilidade muito fraca é igual a 0,22%,
seguidas por 16,64% fracamente fragilizadas, 53,83% moderadamente
fragilizadas, 28,33% fortemente fragilizadas e por fim 0,95% extremamente
fragilizadas.
Embora tenha sido verificado que as maiores parcelas das áreas das
sub-bacias 1 e 2 apresentam-se moderadamente fragilizadas e por essa razão
será adotada essa classificação para julgamento de pontuação, ambas
mostram varias áreas com níveis de fragilidade forte e muito forte, conforme
exibe a Figura 24.
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Figura 24- Mapa segundo a Fragilidade ambiental emergente na bacia do rio
Pirapó

Sub-bacia 2

Sub-bacia 1

Fonte: Elaborado pela autora
A partir da análise visual da Figura exibida, contata-se que na sub-bacia
1 as áreas que mostraram-se extremamente fragilizadas, apresentam-se em
sua quase totalidade concentradas em um mesmo ponto, no qual se encontra
um bom trecho do curso principal do rio Pirapó. De acordo com estudos
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realizados pelo IPARDES (2010) essa área apresenta naturalmente potencial à
degradação, que quando somados as atividades agrícolas intensivas
praticadas nessa área acentuam o potencial erosivo do solo.
No caso da sub-bacia 2 observa-se que a quase totalidade das áreas
classificadas como fracamente fragilizadas encontram-se às margens do canal
principal do rio Pirapó. Especificamente nessa área encontra-se uma formação
litológica na qual os solos basálticos são predominantes, essa característica
associada a baixa declividade e a presença de vegetação ripária na área
contribuíram para que essa porção de terra apresenta-se menos vulnerável a
processos erosivos. No entanto essa é uma situação a particular, já que grande
parte

dessa

sub-bacia

mostra

solos

predominantemente

arenosos

característicos da formação do Caiuá e de Santo Anastácio que atrelados a
baixa porcentagem de vegetação contribuiu para que essa área mostra-se
níveis nada satisfatórios de fragilidade a processos erosivos.
A partir da padronização das médias do indicador Fragilidade ambiental
emergente apresentadas na Figura 23, foram obtidas, por meio da Tabela 9, a
pontuação de 0,5 para as duas sub-bacias 1 e 2 respectivamente, sendo esses
valores utilizados para a determinação do sub-índice referente à Dimensão
Ambiental, apresentado na Tabela 26.

5.2.1.1.5 Avaliação Integrada dos Resultados da Dimensão Ambiental
A Tabela 26 apresenta as pontuações de cada um dos indicadores que
compõe a Dimensão Ambiental após a padronização dos valores obtidos,
conforme prevê a metodologia desenvolvida. A referida Tabela apresenta ainda
as pontuações alcançadas para cada uma das sub-bacias no que diz respeito à
dimensão em questão.
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Tabela 26 - Resultados da dimensão ambiental na a bacia do rio Pirapó e dos
indicadores que a compõem
Sub-bacia FAE CVE AUR AAP

Dimensão
Ambiental

1

0,26

0,0

0,09

0,0

0,35

2

0,26

0,0

0,09

0,0

0,35

Verifica-se na Tabela acima que as duas sub-bacias avaliadas atingiram
uma mesma pontuação (0,35), a qual reflete o atual estado de degradação
ambiental em que se encontram essas áreas. Como fatores determinantes a
essa situação mostram-se as pouquíssimas áreas vegetadas, bem como a
prática intensiva de atividades agropastoris na região.
Constatou-se que as práticas de manejo inadequado dos solos de
ambas

as

sub-bacias

quando

somadas

aos

condicionantes

físicos

característicos da região, tais como declividade e tipos de solo, apontaram que
toda a bacia do rio Pirapó apresenta níveis preocupantes de potencial a
erosão. Segundo dados do CBH do referido rio, a altura da degradação do solo
na região está variando entre 0,03 a 0,05 mm/ano ao sul e de 0,08 a 0,09
mm/ano ao norte. Este fator juntamente ao escoamento das águas pluviais
gera um aumento adicional das cargas poluidoras, já que a capacidade de
retenção desses contaminantes está limitada pela redução das áreas
florestadas, como consequência a isso, observa-se a ocorrência do
assoreamento dos cursos de água e a deterioração dos mananciais em toda a
bacia do rio Pirapó (CBH, 2010).

5.2.1.2

Dimensão Água

Como os cálculos para determinação dos indicadores pertencentes a
Dimensão Água é baseado nos dados primários obtidos em campo e em
laboratório, nos meses em que algum parâmetro não foi determinado, um valor
substituto para aquele ponto foi definido. Os valores foram determinados pela
média do parâmetro em meses anteriores e posteriores aquela amostragem.
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Com o intuito de verificar a interferência das chuvas nos resultados dos
indicadores dessa dimensão, fez-se uso da análise da precipitação acumulada
nas 48 horas antecedentes às coletas das amostras. Os dados de precipitação
pluviométrica (Apêndice A), utilizados nessa pesquisa, são oriundos dos postos
de monitoramento meteorológico da SUDERHSA, os quais estão instalados ao
longo da área de influência da bacia. Já os resultados isolados de cada
parâmetro de qualidade da água estão expostos entre os apêndices B e L.

5.2.1.2.1 IQA
Por meio dos resultados obtidos na avaliação dos parâmetros físicoquímicos e biológicos, foi possível determinar o índice de qualidade da água
(IQA) do rio Pirapó. Os valores encontrados para cada ponto de amostragem,
ao longo do tempo, estão apresentados no Quadro 17. Para uma melhor
visualização, os resultados de IQA foram identificados por cores de acordo com
sua classificação, como descrito na Tabela 11.
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Quadro 17– Resultados do IQA dos trechos monitorados do rio Pirapó e sua
respectiva classificação
Sub-bacia 1
Período de

Sub-bacia 2

P1

P2

P3

P4

P5

P6

P7

P8

P9

Setembro/2011

72

85

70

83

64

67

57

84

84

Novembro/2011

81

67

69

64

72

60

67

59

53

Dezembro/2011

64

65

64

63

55

59

70

59

73

Janeiro/2012

65

67

68

59

59

57

60

60

58

Abril/2012

56

62

55

59

57

50

59

58

56

Maio/2012

63

82

73

63

64

62

66

65

66

Junho/2012

76

61

59

65

63

57

63

52

52

Agosto/2012

77

75

73

66

57

64

72

66

65

Setembro/2012

75

75

69

72

61

69

72

73

75

Outubro/2012

70

70

79

61

55

62

67

62

66

Novembro/2012

75

76

71

62

58

66

63

72

59

Dezembro/2012

66

68

59

64

58

65

67

70

71

Janeiro/2013

69

82

70

63

62

60

61

62

58

Fevereiro/2013

42

43

38

26

30

28

28

28

40

Março/2013

65

70

69

65

61

61

58

57

58

monitoramento

A partir da análise dos resultados apresentados no Quadro 17, verificase que durante a maior parte do período de monitoramento o IQA esteve
sempre classificado como de boa qualidade para todos os pontos de coleta.
Contudo, verifica-se também a ocorrência de valores extremos no período
monitorado, em que se destaca os valores de IQA compreendidos entre os
pontos 4 e 8 para o mês de Fevereiro/2013, variando de 26 a 30 (Ruim).
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Acredita-se que a ocorrência desses baixos valores no mês de Fevereiro/2013
possa estar relacionada à lixiviação de compostos agrícolas e de excrementos
de animais em decorrência de episódios chuvosos precedentes ao dia de
coleta os quais explicariam as altas concentrações de nutrientes e coliformes,
bem como o possível aporte de carga orgânica originária da entrada das águas
dos afluentes do rio Pirapó.
No que diz respeito às médias dos valores de IQA para cada um dos
pontos, observa-se, a partir das Figuras 25 e 26, que o trecho que apresentou
o menor IQA médio foi o representado pelo ponto 5.

IQA

Figura 25- Variação das médias de IQA entre os pontos monitorados
100
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Figura 26- Gráfico Box-plots da variação das médias de IQA entre os pontos
monitorados
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Constata-se ainda nas Figuras 25 e 26 que os valores determinados de
IQA, em média, permitem classificar todo o canal principal do rio Pirapó como
de boa qualidade.
É possível visualizar também que no trecho compreendido entre os
pontos 1 e 5, os quais são pertencentes a sub-bacia 1, os valores de IQA
revelaram uma tendência de redução da qualidade da água de montante para
jusante, sendo o ponto 5 aquele em que se evidencia com maior grau de
clareza a intensificação da poluição. Tal fato está associado às altas
concentrações de nutrientes (fósforo, nitrito, nitrato e nitrogênio amoniacal) e
de coliformes termotolerantes, oriundos, provavelmente, do lançamento de
esgoto proveniente de uma ETE, localizada no ribeirão Maringá, afluente do
trecho representado pelo ponto 5. Levanta-se a hipótese de que, mesmo após
passar por tratamento, os despejos estejam contribuindo de forma significativa
na redução da qualidade das águas representadas por esse ponto.
Em relação à sub-bacia 2, percebeu-se que o ponto 6 exibiu o menor

147

valor médio do IQA, apesar de ter suas águas classificadas como de boa
qualidade. Este fato está relacionado, principalmente, com as baixas
concentrações de OD presentes nesse ponto, quando comparado aos demais
postos de coleta, bem como a presença de altas concentrações de nutrientes
(compostos nitrogenados e fósforo) e coliformes termotolerantes, os quais
contribuíram significativamente para a queda dos valores do índice.
Acredita-se que a deterioração da água no ponto 6 pode ser associada
ao lançamento clandestino de esgoto e ao aporte significativo de carga
orgânica originária da entrada das águas de algum afluente do trecho em
questão, já que a poluição originária das atividades agrícolas e pastoris, que
pela lixiviação de compostos agrícolas e de excrementos de animais
explicariam as altas concentrações de nutrientes e coliformes, não faz sentido,
tendo em vista que na maior parte do período analisado não houve ocorrência
de episódios chuvosos.
Julga-se que os valores de IQA dos trechos do rio Pirapó, só não
apresentaram valores mais baixos devido a pouca ocorrência de chuvas nos
dias precedentes as coletas, uma vez que as mesmas podem apresentar
interferência significativa na qualidade da água.
A partir dos valores de médios de IQA observados em cada ponto
monitorado,

calculou-se

a

média

desse

indicador

para

os

trechos

correspondentes a sub-bacia 1 e sub-bacia 2, sendo estes valores
apresentados na Figura 27.
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Figura 27- Média do indicador IQA para as sub-bacias 1 e 2
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40
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Nota-se, que em média, o valor de IQA correspondentes a sub-bacia 1,
que é de 64,8, foi ligeiramente superior ao observado para a sub-bacia 2 , que
é de 61,8, indicando assim uma pequena diminuição na qualidade da água
para os pontos da sub-bacia 2.
Como o IQA médio calculado para as sub-bacias do rio Pirapó
apresentou-se relativamente alto em todo o período de monitoramento, levando
todo o canal a ser classificado como de boa qualidade, pode-se dizer que
alguns fatores

estão

atenuando

os efeitos das atividades humanas

desenvolvidas nessa área, tendo em vista que a análise isolada dos
parâmetros apontou evidências de que essas atividades vêm impactando sim,
de algum modo, a qualidade das águas. Verifica-se, portanto, que por agregar
uma grande quantidade de variáveis, essas evidências, dentro do índice,
acabam por ser mascaradas.
Percebe-se então, que apesar de muito eficientes e indispensáveis no
processo de gerenciamento das águas o índice, por si só, não é capaz de
indicar uma especificidade, podendo ser necessária a análise isolada de suas
variáveis.
Por meio da análise isolada das variáveis físico-químicas e biológica que
compõem o cálculo do IQA, pode-se afirmar que os parâmetros que
apresentaram maior contribuição para a redução dos valores de IQA e para a
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deterioração da qualidade da água dos trechos monitorados ao longo da
pesquisa, foram a carga de nutrientes (nitrito, nitrato, nitrogênio amoniacal e
fósforo) e concentração de coliformes termotolerantes, justamente por esses
parâmetros se apresentarem, quase em todo o período de amostragem, acima
dos limites permitidos pela legislação. Nesse sentido, verifica-se a necessidade
de adotar medidas destinadas a prevenir ou reduzir a magnitude dos impactos
negativos causados pelas atividades antrópicas na bacia, tais como adoção de
metas progressivas de redução de carga de poluentes oriundas de
lançamentos de efluentes domésticos e industriais, bem como da descarga de
compostos orgânicos oriundos da poluição difusa.
A partir da padronização das médias dos valores de IQA apresentados
na Figura 27, foram obtidas, por meio da Tabela 12, a pontuação de 0,60 para
as duas sub-bacias, sendo esses valores utilizados para a determinação do
sub-Índice referente à Dimensão Água, apresentado na Tabela 27.

5.2.1.2.2 Turbidez
A variação da Turbidez ao longo do tempo para os nove pontos
monitorados é apresentada na Figura 28.

Figura 28- Variação de Turbidez ao longo do período monitorado
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Observa-se que a variação dos valores de turbidez manteve-se, na
grande maioria das amostragens, abaixo do valor máximo estipulado pela
Resolução 357/05 do CONAMA, que é de 100 UNT. Contudo, verifica-se que
para o mês de Fevereiro/2013, todos os pontos de amostrados apresentaram
valores acima do permitido pela legislação, assim como para os meses de Abril
(ponto 6) e Junho/2012 (pontos 8 e 9).
A Turbidez da água é amplamente influenciada pela vazão do corpo
d’água, sendo que a tendência é que quanto maior for

vazão, maior será

turbidez. Isto ocorre porque a precipitação aliada à remoção excessiva da
cobertura vegetal e a alteração da vazão desencadeiam processos de arraste
de materiais que aumentam a Turbidez, uma vez que durante as precipitações
predominam as entradas de água de escoamento superficial (FREIRE, 2010).
Diante do exposto, associa-se a alteração verificada nos meses de
Fevereiro/2013, para todos os pontos, e de Abril/2012, para o ponto 6, com
episódios de precipitação ocorridos em dias precedentes à data de coleta. É
importante ressaltar que no mês de Abril/2012, apesar de os valores
encontrados nos demais pontos não terem ultrapassado do limite estabelecido
por lei, os mesmos aproximaram-se bastante deste, evidenciando a influência
desse período chuvoso nas concentrações de Turbidez.
Pode-se observar ainda que o mês que apresentou os menores valores
para a concentração de Turbidez foi o de Setembro/2012, devida a ausência de
precipitação nesse período e por proceder a meses considerados de estiagem
na região.
Com relação à atipicidade nos valores de Turbidez apresentados no mês
de Junho de 2012, somente para os pontos 8 e 9, pode estar relacionada com
o aporte de materiais do solo, ocasionada pelo transbordamento do rio uma
semana anterior a data de coleta, devido a grande intensidade de chuva
ocorrida nesse período e a suceptibilidade de desagregação do solo, nesses
pontos.
As Figuras 29 e 30 apresentam os valores médios de turbidez para cada
ponto monitorado contemplando as suas variações mensais. Pelos valores
médios obtidos, pode-se então classificar todo o canal principal do rio Pirapó
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como de boa qualidade, uma vez que nenhuma das médias atingiu o valor
máximo estabelecido pela legislação.

Figura 29- Variação das médias de Turbidez entre os pontos monitorados
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Figura 30- Gráfico Box-plots da variação das médias de Turbidez entre os
pontos monitorados
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Ao avaliar as sub-bacias isoladamente observa-se que no caso da subbacia 1, o trecho representado pelo ponto 5 foi aquele que apresentou o maior
valor médio de turbidez, contudo evidencia-se uma similaridade dos valores
entre os pontos de monitoramento, de modo que a diferença entre o maior e o
menor valor é de 7,7 UNT. Já no caso da sub-bacia 2, o ponto 8 foi aquele
onde o valor médio de turbidez se sobressaiu em relação as demais. Apesar de
haver uma semelhança entre os valores médios de Turbidez dessa área, essa
variação é dobrada quando comparada a sub-bacia anterior.
Verifica-se ainda uma tendência de os valores de Turbidez aumentarem
de jusante para montante, ilustrando a hipótese de que o tipo de solo da bacia
tem a capacidade de influenciar significativamente nas concentrações desse
parâmetro, seja em períodos chuvosos ou não. Em razão a isso, é esperado
que a média de Turbidez da sub-bacia 2 seja superior àquela observada para a
sub-bacia 1. De fato, como verifica-se pela Figura 31, que o valor médio de
turbidez para a sub-bacia 2 esteve acima daquele observado para a sub-bacia
1, sendo encontrados os valores de 46,3 e 74,3 NTU, respectivamente.

Figura 31- Média do indicador Turbidez para as sub-bacia 1 e 2
100

Turbidez (NTU)

80

60
40
20

0
Média
Sub-bacia
Sub-bacia
1 1

Sub-bacia
2 2
Média
Sub-bacia

A partir da padronização das médias das concentrações de Turbidez
apresentadas na Figura 31, foi obtido, por meio da Tabela 13, a pontuação de
0,60 para sub-bacia 1 e 0,40 para a sub-bacia 2. Esses valores foram utilizados
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para a determinação do sub-índice referente à Dimensão Água, apresentado
na Tabela 27.

5.2.1.2.3 IQApva
Por meio dos resultados obtidos das concentrações de oxigênio
dissolvido e de nitrogênio amoniacal total, foi possível determinar o índice de
qualidade da água pra proteção da vida aquática (IQApva) do rio Pirapó. Os
valores encontrados para cada ponto de amostragem, ao longo do tempo,
estão apresentados no Quadro 18. Para uma melhor visualização, os
resultados de IQApva foram coloridos segundo sua classificação (Azul: ótima;
Verde: boa; Amarelo: regular; Vermelho: ruim e; Roxo: péssima), seguindo o
padrão de cores proposto pelo IQA CETESB, uma vez que a metodologia de
Silva e Jardim (2006) não propõem essa abordagem.
Os valores de IQApva, exibidos no Quadro 18, se referem-se a
classificação da concentração de amônia total, uma vez que essa apresenta o
menor valor normalizado das variáveis utilizadas em todos os pontos de
monitoramento. A explicação para isso está na concentração de OD que, ao
oposto do nitrogênio amoniacal total, mostrou-se durante todo o período de
monitoramento, uma melhor classificação diante da metodologia proposta por
Silva e Jardim (2006) para um mesmo ponto.
Embora os valores encontrados para as concentrações de nitrogênio
amoniacal durante todo o período de monitoramento não tenham, em sua
grande maioria, ultrapassado o valor limite estipulado pela Resolução
nº357/2005 do CONAMA, que pode variar com os valores de pH da água: 3,7
mg L-1 N, para pH < 7,5; 2,0 mg L-1 N, para 7,5 < pH < 8,0; 1,0 mg L-1 N, para
8,0 < pH < 8,5 e 0,5 mg L-1 N, para pH > 8,5, para rios Classe II, a situação se
torna bastante preocupante, pois de acordo com Silva e Jardim, a amônia é
uma substância tóxica bastante restritiva à vida dos peixes, sendo que muitas
espécies não suportam concentrações acima de 5 mg/L e, valores acima de
0,01 mg/L podem ser tóxicos aos peixes.
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Quadro 18- Resultados do IQApva dos trechos monitorados do rio Pirapó e sua
respectiva classificação
Sub-bacia 1
Período de

Sub-bacia 2

P1

P2

P3

P4

P5

P6

P7

P8

P9

Setembro/2011

70

70

70

50

0

30

50

60

60

Novembro/2011

70

70

70

40

0

30

40

40

30

Dezembro/2011

70

70

60

50

0

50

60

50

60

Janeiro/2012

60

60

60

30

0

50

50

50

40

Abril/2012

20

50

50

30

0

10

30

30

30

Maio/2012

70

80

80

30

10

10

60

60

70

Junho/2012

70

70

70

70

20

30

40

30

30

Agosto/2012

70

100

50

60

0

40

70

60

70

Setembro/2012

60

60

70

40

0

20

60

60

60

Outubro/2012

60

60

60

20

0

20

50

50

50

Novembro/2012

50

50

40

20

0

10

40

30

30

Dezembro/2012

40

40

50

40

0

0

30

40

40

Janeiro/2013

50

60

60

30

0

30

30

30

30

Fevereiro/2013

10

10

10

20

0

0

0

0

20

Março/2013

50

50

60

40

0

30

30

30

30

monitoramento

Pelos valores de IQApva apresentados no Quadro 18, fica evidente que o
ponto 5 é aquele que propicia maior ameaça a preservação da vida aquática,
tendo em vista que em praticamente todos os meses monitorados esse
indicador apresentou o valor zero neste ponto em questão.
Sendo os esgotos sanitários caracterizados como a principal fonte de
nitrogênio amoniacal nas águas, vincula-se o aumento dos valores do índice no
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ponto 5 ao provável recebimento dos despejos orgânicos provenientes da ETE
localizada a montante do trecho em questão. Acredita-se haver ainda uma
contribuição significativa de efluentes lançados por uma indústria de gelatina
próxima a esse trecho de monitoramento, uma vez que esse tipo de indústria
tem por característica liberar em seus despejos nitrogênio na forma amoniaca
em decorrência da atividade microbiana (TEIXEIRA, 2006).
Freire (2010) comenta a contribuição dos pesqueiros presentes nessa
região da bacia no aumento da concentração de matéria nitrogenada no trecho
representado pelo ponto 5. De acordo com a autora, nesses pesqueiros há a
circulação contínua da água dos açudes, essas são frequentemente lançadas
no corpo d’água e apresentam a característica de enriquecer os corpos hídricos
com amônia, fósforo, matéria orgânica e outros nutrientes.
Atribui-se também aos baixos valores do IQApva observados em alguns
períodos, tais como Abril/2012 e Fevereiro/2013, aos eventos chuvosos, o qual
favorece o aporte de substâncias ricas em amônia, oriundas das atividades
agrícolas desempenhadas abundantemente na região (fontes difusas).
As Figuras 32 e 33 apresentam os valores médios IQApva para todos os
pontos monitorados considerando as suas variações mensais. Os valores
médios obtidos sugerem a classificação regular quanto ao indicador IQApva
para a grande maioria dos pontos monitorados. No entanto, encontram-se
pontos com médias classificadas como boas e péssimas, mostrando as
diferenças entre os pontos em propiciar melhores condições à vida aquática.
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IQApva

Figura 32- Variação das médias de IQApva entre os pontos monitorados
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Figura 33- Gráfico Box-plots da variação das médias de IQApva entre os pontos monitorados
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Ao comparar os pontos de coleta pertencentes a cada uma das subbacias é possível perceber que no caso da sub-bacia 1, o trecho que
apresentou o menor IQApva médio foi o representado pelo ponto 5, o que já era
previsto. Acredita-se que o aumento da população, e conseqüentemente do
esgoto doméstico lançado nesse ponto, tem o potencial de agravar esta
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situação, exigindo uma redução ou ao menos uma estabilização no aporte de
amônia nesse trecho da bacia.
Observa-se nas Figuras 32 e 33 que o trecho que se apresenta como o
pior valor de IQApva médio na sub-bacia 2 é o representado pelo ponto 6.
Acredita-se que este fato pode estar atrelado ao aporte de amônia advinda do
ponto

5,

já

que

este

apresenta

concentrações

significativas

desse

contaminante quando comparado as demais pontos em todo o período da
pesquisa. Já a razoável melhora nos valores do índice nos pontos de montante
a jusante podem ser justificado pela transformação da amônia em outros
compostos também nitrogenados pelo processo de nitrificação.
De modo geral, constata-se que uma pequena minoria das fontes de
poluição por amônia, na bacia do rio Pirapó, indicam ser permanentes.
Provavelmente a grande maioria dessas fontes são difusas e originárias de
atividades agrícolas, podendo as mesmas serem reduzidas com o aumento de
áreas ripárias ao longo não só do canal principal, como também dos afluentes
do rio em questão.
No que diz respeito aos valores médios de IQA pva obtidos entre os
pontos representados pelas sub-bacias 1 e 2 verificou-se que esses resultados
apresentaram um certo grau de semelhança entre si, conforme ilustrado na
Figura 34. Contudo, as médias das sub-bacias 1 e 2 tem classificações
distintas, de modo que a média da primeira é classificada como regular
enquanto a média da segunda é consideradas como péssima, mostrando com
maior ênfase a situação limite dessa bacia quanto a sua capacidade de
suportar a vida aquática.
Supõe-se que a situação só não é ainda pior devido ao rio Pirapó
apresentar

características

hidráulicas

que

promovem

o

aumento

da

concentração de OD, fazendo com que o consumo desse composto pelo
processo de oxidação da amônia, a chamada DBO de segundo estágio, não
atinja valores tão críticos.
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Figura 34- Média do indicador IQApva para as sub-bacia 1 e 2
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A partir da padronização das médias de IQApva apresentadas na Figura
34, foi obtido, por meio da Tabela 14, a pontuação de 0,40 para sub-bacia 1 e
0,20 para a sub-bacia 2, sendo esses valores utilizados para a determinação
do sub-índice referente à Dimensão Água, apresentado na Tabela 27.

5.2.1.2.4 IET
Por meio dos resultados obtidos na avaliação das concentrações de
fósforo, dterminou-se o índice de estado trófico no rio Pirapó. Os valores
encontrados para cada ponto de amostragem, ao longo do tempo, estão
apresentados no Quadro 19, de modo a facilitar o seu entendimento
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Quadro 19- Resultados do IET dos trechos monitorados do rio Pirapó e sua
respectiva classificação
Sub-bacia 1
Período de

Sub-bacia 2

P1

P2

P3

P4

P5

P6

P7

P8

P9

Setembro/2011

59

58

57

57

59

58

57

59

57

Novembro/2011

54

57

54

56

62

60

60

60

60

Dezembro/2011

54

57

58

58

59

58

58

60

61

Janeiro/2012

61

62

62

63

62

64

63

63

63

Abril/2012

61

59

62

61

64

61

59

58

61

Maio/2012

62

60

60

62

63

62

61

62

63

Junho/2012

61

60

60

61

61

60

61

64

61

Agosto/2012

59

58

53

59

54

57

53

56

60

Setembro/2012

57

60

58

60

63

59

57

58

50

Outubro/2012

60

57

57

61

61

61

60

60

60

Novembro/2012

59

57

58

60

63

60

58

60

58

Dezembro/2012

67

60

66

68

71

69

71

68

64

Janeiro/2013

61

63

60

64

63

60

64

63

62

Fevereiro/2013

68

67

69

69

69

70

72

74

70

Março/2013

64

65

63

67

66

68

68

67

67

monitoramento

Os resultados apresentados no Quadro 19 permitem classificar a grande
maioria dos pontos monitorados ao longo dos meses como mesotrófica e
eutrófica, tendo em vista que os valores compreendidos entre 53 e 63 são os
mais recorrentes. Contudo, é importante destacar também a ocorrência de
valores elevados de IET, que variaram numa faixa entre 50 (Oligotrófica) e 74
(Hipereutrófica), no trecho representado pelo ponto 9 em Setembro/2012 e no
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trecho representado pelo ponto 8 em Fevereiro/2013, respectivamente.
Como já mencionado, a metodologia de cálculo para a determinação do
IET foi baseado nas concentrações de fósforo total, as quais, segundo
CHAPMAN (1992), na maioria das águas naturais, encontram-se entre 0,005
mg L-1 e 0,02 mg L-1, valores bem inferiores aos obtidos durante o período de
monitoramento para a grande maioria das amostras. Ademais, verificou-se que
essa mesma parcela de resultados encontram-se ainda acima do valor limite
estabelecido pela Resolução 357/2005 do CONAMA, que é de 0,1 mg.P. L -1,
para rios de classe II, o que explica os altos valores do IET obtidos para boa
parte das amostras, evidenciando, portanto, o grau de comprometimento
dessas águas em razão das intervenções antrópicas.
Com relação aos altos valores encontrados para o índice no mês de
Fevereiro/2013, acredita-se que este esteja relacionado a lixiviação de
compostos agrícolas, a ressuspensão do sedimento pelo turbilhonamento das
águas e pelo carreamento de nutrientes das margens para o leito do rio,
situações essas que, de acordo com Gibson e Meyer (2007) favorecem a
elevação dos teores de fósforo em períodos de precipitação intensa.
Quanto aos altos valores do IET mesmo em períodos de estiagem,
provavelmente essa situação está relacionada ao aporte significativo de fósforo
na entrada das águas de algum afluente dos trechos monitorados, assim como
da contribuição de lançamentos de esgotos clandestinos ao logo da bacia. No
caso específico do ponto 5, atribui-se os altos valores do índice ao lançamento
de esgotos doméstico e industriais, que ocorrem a montante do trecho
representado por esse ponto.
Ao avaliar os resultados médios do IET calculados para cada um dos
pontos de monitoramento, apresentados nas Figuras 35 e 36, observa-se que,
do trecho representado pelo ponto 1 até o trecho representado pelo ponto 9, os
valores do índice mostraram resultados muito semelhantes, que indicam o alto
potencia de eutrofização de todo o canal principal do rio Pirapó.
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Figura 35- Variação das médias de IET entre os pontos monitorados
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Figura 36- Gráfico Box-plots da variação das médias de IET entre os pontos
monitorados
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Assim como as médias entre os pontos, o valores médios do IET entre
as sub-bacias 1 e 2 foram praticamente iguais, como pode ser visualizado na
Figura 37, o que permitiu a classificar as águas de ambas como eutrofizadas.
Tal situação é um tanto quanto preocupante, haja vista que corpos
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d’água eutrofizados, tem como características principais a alta produtividade
em relação às condições naturais, com diminuição da transparência, em que
ocorrem alterações indesejáveis na qualidade da água e interferências nos
seus múltiplos usos (LAMPARELLI, 2004).

Figura 37- Média do indicador IET para as sub-bacia 1 e 2
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A partir da padronização das médias do IET apresentadas na Figura 37,
foi obtido, por meio da Tabela 15, a pontuação 0,4 para as sub-bacias 1 e 2.
Esses valores foram utilizados para a determinação do sub-índice referente à
Dimensão Água, apresentado na Tabela 27.

5.2.1.2.5 Avaliação Integrada dos Resultados da Dimensão Água
A Tabela 27 apresenta as pontuações de cada um dos indicadores que
compõe a dimensão água após a padronização dos valores obtidos, conforme
prevê a metodologia desenvolvida. A referida Tabela apresenta ainda as
pontuações alcançadas para cada uma das sub-bacias no que diz respeito à
dimensão em questão.
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Tabela 27– Resultados da dimensão água na a bacia do rio Pirapó e dos
indicadores que a compõem

1

0,34

0,08

Turbidez Dimensão
Água
0,06
0,05
0,53

2

0,34

0,04

0,06

Sub-bacia IQA IQApva

IET

0,03

0,47

Observa-se a partir da Tabela 27, que a sub-bacia 2 foi aquela que
atingiu um resultado inferior ao da sub-bacia 1, com índices de 0,47 e 0,53,
respectivamente. Contudo, esses resultados não apresentam uma amplitude
de variação não tão expressiva, haja vista que os valores dos indicadores
considerados, quando não iguais, encontram-se em faixas próximas.
Verifica-se ainda que, os fatores que mais contribuíram para o menor
desempenho da dimensão água na sub-bacia 2 em comparação com a subbacia 1 foram os baixos valores encontrados para os indicadores Turbidez e
IQApva, podendo-se somar ainda a contribuição significativa do fato deste último
indicador ter o segundo maior peso entre os indicadores considerados.
Apesar de uma sub-bacia ter melhor classificação em relação à outra,
constata-se que ambas apresentam resultados finais pouco satisfatórios sob o
aspecto da sustentabilidade, de modo que observa-se nas duas sub-bacias o
reflexo de um certo grau de negligência do aspecto gerencial dos uso recursos
hídricos nas áreas em questão.

5.2.1.3

Dimensão Socioeconômica

5.2.1.3.1 PIB per capita
Na Figura 38, está apresentada a média do PIB per capta, obtida para
cada uma das sub-bacias avaliadas.
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Figura 38 - Média do indicador PIB per capita para as sub-bacia 1 e 2
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Observa-se na Figura 38, que os valores médios de PIB per capita
encontrados foram de pouco mais de R$15.000,00 na sub-bacia 1 e de
aproximadamente

14.700,00

na

sub-bacia

2.

Esses

valores

quando

comparados com a média nacional, que é de R$ 19.800,00, mostram que a
bacia como um todo ainda não atingiu todo seu potencial no que diz respeito o
desenvolvimento econômico, haja vista que nem mesmo o país alcançou.
Verificou-se que os valores de PIB per capita têm impacto direto nas
condições de vida da população e, por conseguinte do ambiente, uma vez que,
altos valores desse indicador proporcionam maiores receitas aos municípios,
as quais propiciam melhor infraestutura urbana, que por sua vez visa, por
exemplo, promover adequadas condições de moradia, com acesso a coleta e
tratamento de esgoto, coleta e destinação adequada do lixo, bem como ao
abastecimento da água.
Nesse sentido, a partir de uma análise detalhada, pode-se constatar que
à medida que os valores de PIB per capita dos municípios da bacia do rio
Pirapó

vão

aumentando

os

valores

de

boa

parte

dos

indicadores

socioeconômicos, aqui avaliados, também começavam a apresentar melhoras,
o que confirma a hipótese anteriormente levantada.
A partir da padronização das médias do indicador PIB per capita
apresentadas na Figura 38, foram obtidas, por meio da Tabela 17, as
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pontuações de 0,60 e 0,40 para as duas sub-bacias 1 e 2 respectivamente,
sendo esses valores utilizados para a determinação do sub-índice referente à
Dimensão Socioeconômica, apresentado na Tabela 28.

5.2.1.3.2 Renda familiar per capita
Na Figura 39, está apresentada a média do indicador Renda familiar per
capita encontrada em cada uma das sub-bacias avaliadas.

Renda Familiar per capta
( Nº de salários minimos)

Figura 39- Média do indicador Renda familiar per capita para as sub-bacias 1 e 2
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Conforme a Figura 39, a área que apresenta a maior Renda familiar per
capita é a representada pela sub-bacia1, com uma média de R$ 752,56
mensais (1,48 salário mínimo), sendo esse valor pouco maior do que
encontrado para sub-bacia 2, que é de R$ 618,35 mensais (1,21 salário
mínimo).
Associa-se a diferença entre os valores médios do indicador nas áreas
avaliadas o fato de a região representada pela sub-bacia 1 ser mais
desenvolvida economicamente quando comparada a sub-bacia 2, haja visto
que além da presença das atividades agrícolas, praticada intensivamente em
ambas as sub-bacias, há na sub-bacia 1 um maior desenvolvimento dos
setores comercial, prestação de serviços e industrial, sendo esse último
responsável por 48% do emprego formal em toda a bacia do rio Pirapó
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(IPARDES 2010), favorecendo assim o aumento da oferta de empregos, bem
como melhores remunerações na sub-bacia 1.
Constata-se que os valores médios do indicador, encontrados em ambas
as sub-bacias, permitem classificar as famílias das sub-bacias 1 e 2, como
pertencentes a nova classe média, ou seja, aquelas cujo o rendimento mensal
seja superior a R$ 261,00 e inferior a R$ 914,00, conforme sugere a Secretaria
de assuntos estratégicos (SAE, 2012).
Apesar de a situação, a primeira vista, parecer confortável o
Departamento intersindical de estatística e estudos socioeconômicos (DIEESE,
2010) reporta que a renda ideal para suprir as necessidades básicas de uma
família brasileira de até 3 pessoas, média apontada pelo o IBGE (2010), seria
igual a R$2.227,53 ou seja, aproximadamente 4 salários mínimos. Nesse
sentido, nota-se que em ambas as sub-bacias avaliadas os valores médios
encontrados para renda familiar per capita, mostra-se aquém do que se julga
necessário.
Sabendo que a pobreza e a degradação do ambiente estão
estreitamente relacionadas, conclui-se a partir da análise dos resultados
obtidos, que a renda média das famílias estabelecidas na área de abrangência
da bacia do rio Pirapó mostra-se potencialmente favorável a degradação dessa
área, uma vez que o acesso às condições dignas de moradia, a informação, a
técnicas de cultivo mais sustentáveis e acesso de tecnologias mais limpas são
limitadas por esse fator, conduzindo essa população muitas vezes a
depredarem, mesmo que inconscientemente, os recursos naturais.
A partir da padronização das médias do indicador Renda familiar per
capita apresentadas na Figura 39, foram obtidas, por meio da Tabela 18, as
pontuações de 0,2 para as duas sub-bacias, sendo esses valores utilizados
para a determinação do sub-índice refrente à Dimensão Socioeconômica,
apresentado na Tabela 28.

5.2.1.3.3 Índice de Gini
Na Figura 40, estão apresentadas as médias encontradas para os

167

valores do Índice de Gini em cada uma das sub-bacias avaliadas.

Índice de Gini

Figura 40- Média do indicador Índice de Gini para as sub-bacia 1 e 2
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Conforme pode ser visualizado na Figura 40, a média do índice de Gini
nas sub-bacias 1 e 2 é igual a 0,44 e 0,40 respectivamente, que apesar de
serem valores menores que a média nacional ainda sim são preocupantes.
Constata-se por meio dos valores apresentados que, por possuir médias
tão baixas e próximas as duas sub-bacias apresentam o mesmo nível de
desigualdade na distribuição de renda entre seus ocupantes, evidenciando-se
assim a grande distinção social existente em toda área da bacia do rio Pirapó,
onde uma minoria acumula grande parte da riqueza gerada, que já é reduzida,
enquanto a maioria da população vive sob condições escassas de recursos
financeiros.
Constata-se que altos índices de desigualdade estão vinculados a
redução da qualidade de vida para toda a população. Ademais, tratam-se de
sociedades em que se verifica multifacetados e elevados índices de
desperdício no uso de recursos, seja na conservação do ambiente; na
depredação urbana, conforme reporta Caccimali (2002); ou nos valores
oportunistas de conduta social e de governabilidade.
A partir da padronização das médias do indicador IG, apresentados na
Figura 40, foi obtida, por meio da Tabela 19, a pontuação de 0,2 para as sub-
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bacias 1 e 2, sendo esses valores utilizados para a determinação do sub-índice
referente à Dimensão Socioeconômica, apresentado na Tabela 28.

5.2.1.3.4 Nível Educacional
Na Figura 41, estão apresentadas as porcentagens médias das três
variáveis que compõe o indicador Nível educacional para cada uma das subbacias avaliadas.

Figura 41- Média das variáveis que compõem o indicador Nível educacional
para as bacias 1 e 2
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Verifica-se na Figura 41, a sub-bacia que atingiu os melhores resultados
para as três variáveis pertencentes ao indicador nível educacional foi a subbacia 1, com os resultados de 9,74% para a taxa de analfabetismo, de 26,23%
para a população com 2º grau completo e de 13,8 % para a população com 3º
grau completo. Já na sub-bacia 2 verifica-se que 10,84% da população é
analfabeta, enquanto 24,80% tem 2º grau completo e somente 6,82% tem 3º
grau completo.
No caso da taxa de analfabetismo constata-se que a média obtida para
as duas sub-bacias superam a média nacional, que é de 9,6% (IBGE, 2010), a
qual pode ser considerada muito ruim e, portanto preocupante. Observou que
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dos analfabetos residentes nessa região a maioria eram de pessoas com mais
de 60 anos de idade, já que o analfabetismo entre jovens vem sendo reduzido
nos últimos tempos em conseqüência da obrigatoriedade da matrícula de
crianças com mais de 6 anos de idade, prevista desde 1996 por meio da Lei de
Diretrizes e Bases da Educação, recentemente substituída pela Lei Ordinária
11274/2006 e aos anos de investimento em programas de Ensino de Jovens e
Adultos (EJA) pelo Governo Federal.
A variável porcentagem da população com pelo menos 2º grau completo,
também apresentou números insatisfatórios, uma vez que, a apesar de se
aproximarem da média nacional, que é de 35,53%, as médias das sub-bacias
se mostraram muito distante da média alcançada pelos 35 países pesquisados
pela OECD em 2013, que é de 75%. Pode-se apontar como causa desses
valores

baixos

a

evasão

escolar,

causada

principalmente

pela

não

obrigatoriedade da matrícula no ensino médio, falta de interesse e a
necessidade de trabalho para geração de renda, conforme aponta Neri (2009).
Verifica-se que das três variáveis avaliadas a única que demonstra uma
diferença considerável entre os resultados obtidos é a “porcentagem da
população com 3º grau completo”, cuja média da sub-bacia 1(12%), é quase
duas vezes maior que a da sub-bacia 2 (6%). Essa diferença pode estar
relacionada ao maior número de instituições de ensino superior existente na
sub-bacia 1, 20 unidades no total, ao passo que na sub-bacia 2 há somente
uma unidade de ensino desse tipo (IPARDES, 2010). Contudo, apesar de
representar a realidade brasileira, que é de aproximadamente 11% (IBGE,
2010), os percentuais atingidos ainda são pequenos, ficando abaixo da média
da OECD (32%) no ano de 2011 (OECD 2013).
Conclui-se então que, o nível educacional da população de toda a bacia
hidrográfica do rio Pirapó, apesar de apresentar melhoras ao longo dos anos,
se mantêm abaixo da média dos países considerados educados, tornando-se,
portanto, um fator em potencial ao estabelecimento do ciclo vicioso que a
educação exerce sobre piores remunerações, que por sua vez afeta direta ou
indiretamente e degradação ambiental.
A partir da integralização das médias padronização das três variáveis
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que compõe o indicador Nível educacional, apresentadas na Figura 41, foram
obtidas, por meio da Tabela 20, as pontuações de 0,27 e 0,13 para sub-bacia 1
e 2 respectivamente, sendo esses valores utilizados para a determinação do
sub-índice referente à Dimensão Socioeconômica, apresentado na Tabela 28.

5.2.1.3.5 Desempenho do Saneamento Básico
Na Figura 42, estão apresentadas as porcentagens médias das quatro
variáveis que compõe o indicador Desempenho do saneamento básico para
cada uma das sub-bacias avaliadas.

Figura 42- Média das variáveis que compõem o indicador Desempenho do
saneamento básico para as bacias 1 e 2
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Conforme mostra a Figura 41, a sub-bacia 1 foi a que atingiu os
melhores resultados para três das quatro variáveis pertencentes ao indicador
Desempenho do saneamento básico. Verificou-se que nessa bacia 93,67% da
população tem acesso à água tratada, que 31,22% das residências têm o seu
esgoto coletado, sendo que 100% do total coletado recebem tratamento e que
87,42% das residências têm o seu lixo coletado. Enquanto isso, na sub-bacia 2,
constatou-se

que 87,41% da população tem acesso ao abastecimento de

água, 23,15% dos domicílios tem o esgoto coletado, sedo 94,7% desse total
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recebe tratamento e que 88,45% dos domicílios tem acesso a coleta de
resíduos .
Observa-se que em ambas as sub-bacias avaliadas o abastecimento de
água, a coleta de resíduos e o tratamento de esgoto foram as variáveis que
apresentaram melhores resultados perante o desempenho do saneamento
básico, principalmente quando comparadas a variável coleta de esgoto, a qual
mostrou valores percentuais muito baixos. No entanto, com exceção dos
resultados obtidos para a variável tratamento de esgoto na sub-bacia 1,
constata-se que mesmo para altos valores percentuais das variáveis a situação
não se mostra totalmente satisfatória, uma vez que essa só seria assim
considerada caso houvesse a cobertura total desses serviços
Os números do Sistema nacional de informações sanitárias (SNIS, 2010)
mostram que o déficit em relação aos serviços de água, esgoto e resíduos
ainda é bastante elevado no país e afirma que é longa a distância a ser
percorrida até atingirmos a universalização desses serviços. Muito embora
tenha ocorrido o aumento de investimentos e melhora nos índices de
atendimento da população, bem como a aprovação a recente aprovação do
plano nacional de saneamento básico, fatores que caracterizam o avanço
ocorrido nesse segmento nos últimos cinco anos.
Associa-se a grande desigualdade percentual entre a variável coleta de
esgoto e as variáveis abastecimento de água e coleta de resíduos a diferença
de custos de implantação e operação das estruturas necessárias para a
promoção desses serviços. Acredita-se ainda que quando associadas à falta de
prioridade que as pessoas dão para as questões relacionadas ao esgoto,
principalmente por parte daquelas pouco instruídas ou que não tenham acesso
a esse tipo de serviço, acabam por servir de pretexto para o desinteresse da
parte governamental, o qual enxerga nesse tipo de obra pouca notoriedade, já
que essas ficam escondidas sob o solo.
Com relação às especificidades entre as sub-bacias pesquisadas,
verifica-se que no caso da variável abastecimento de água, a diferença
existente entre a cobertura do serviço em ambas pode estar relacionado as
suas taxas de urbanização,

89,42% e 84,10% paras as bacias 1 e 2
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respectivamente, uma vez que em propriedades rurais há a prevalência de
fontes alternativas de água, tais como poços e olhos d’água, explicando assim
os piores resultados na sub-bacia 2.
No que diz respeito aos índices de coleta de esgoto, observa-se que os
piores resultados dessa variável estão na sub-bacia 2, com uma diferença de
aproximadamente 8 pontos percentuais da sub-bacia 1. Acredita-se que essa
diferença possa ser explicada pelo fato de na área representa pela sub-bacia 2
ser encontrados maior número de municípios de pequeno porte e comunidades
rurais, nas quais a fossa séptica apresenta-se como uma boa e viável solução
quando seguem os aspectos projetuais na construção,

levando em

consideração a permeabilidade do solo. No entanto, esses dados devem ser
vistos com cautela, haja vista que são dados fornecidos pela população
entrevistada, as quais podem ter se equivocado na hora de nomear esses
sistemas, chamando de fossa séptica o que pode ser uma estrutura rudimentar.
Quanto ao tratamento de esgoto, nota-se que apesar de o mesmo ter
alcançado elevadas porcentagens nas duas sub-bacias avaliadas, deve-se
atentar ao fato de que os valores dessa variável estão se referindo ao volume
coletado de esgoto e não do total gerado. Sendo assim, o que se conclui é que
apesar dos níveis de tratamento de esgoto coletado serem altos ainda há muito
com o que se preocupar, uma vez que a maioria dos efluentes domésticos
gerados na bacia não estão sendo coletados, sendo possivelmente lançados
clandestinamente no rio e em seus afluentes ou ainda depositados em fossas
construídas de maneira inadequada as quais favorecem a contaminação das
águas subterrâneas responsáveis por, segundo o CBH do Piranapanema
(2013) 19,7% do abastecimento público em toda a bacia.
No que se refere à coleta de resíduos domésticos, foram observados
valores percentuais bem próximos dessa variável entre as sub-bacia 1 e 2,
sendo que esses valores mostraram estar próximos a média nacional, que é de
87,41%. Apesar de ser um valor percentual razoável a situação ainda é
preocupante, uma vez que o principal destino desses resíduos são lixões e
aterros mal operados em sua maioria, conforme aponta os dados da
SUDERSHA (2008); SNIS (2010); Tribunal de contas (2010); Moraes (2011).
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A partir da integralização das médias padronizadas das quatro variáveis
que compõe o indicador Nível educacional, apresentadas na Figura 41, foram
obtidas, por meio da Tabela 21, as pontuações de 0,60 e 0,55 para sub-bacia 1
e 2 respectivamente, sendo esses valores utilizados para a determinação do
sub-índice referente à Dimensão Socioeconômica, apresentado na Tabela 28.

5.2.1.3.6 Densidade demográfica
Na Figura 43, estão apresentadas as médias da Densidade demográfica
obtida para cada uma das sub-bacias avaliadas.

Figura 43- Média do indicador Densidade demográfica para as sub-bacia 1 e 2
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Conforme pode ser visualizado na Figura 43, da área total da bacia
hidrográfica do rio Pirapó, aquela que apresenta a maior densidade
demográfica é a representada pela sub-bacia 1, a qual contabiliza uma média
de 200,2 hab.Km-2, sendo esse valor seis vezes maior do que o verificado para
sub-bacia 2, que é de 29,8 hab.Km-2.
Apesar de a sub-bacia 2 apresentar uma baixa densidade demográfica
quando comparada a sub-bacia 1, verifica-se que em ambos os casos os
valores se encontram acima da média nacional, que segundo o IBGE (2010) é
de 22,40 hab.Km-2. Contudo, a média pertinente a sub-bacia 1 aponta uma
situação muito mais preocupante, haja visto que ultrapassa, até mesmo, a
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média estadual e mundial, que é de 52, 37 hab.Km-2

IBGE (2010) e

aproximadamente 43 hab.Km-2, respectivamente.
Associa-se a alta taxa populacional na sub-bacia 1 ao fato de nesta
região estar concentrado os municípios mais desenvolvidos da área de
abrangência do rio Pirapó, tais como Apucarana, Arapongas, Maringá,
Rolândia e Sarandi, principalmente

no que diz respeito à industrialização,

comércio e prestação de serviços, que por ofertarem, a primeira vista, uma
melhor infraestrutura, acabam por atrair um maior número de indivíduos
provenientes de regiões menos desenvolvidas na busca de melhores
condições de vida.
Nesse sentido, o que se observa é a pressão que essas grades massas
populacionais vem exercendo sobre os recursos naturais da área representada
pela sub-bacia 1, que em decorrência da acelerada urbanização e do
crescimento de suas necessidades de consumo acabam por, aumentar a
demanda por água, gerar grande volumes de resíduos e efluentes domésticos
e industriais; ocupar áreas impróprias, seja pela proximidade do manancial ou
pela precariedade do sistema de saneamento, decorrentes principalmente de
ocupações irregulares.
As situações anteriormente apresentadas quando atreladas a uma
gestão ineficiente e ao crescimento populacional em altas taxas, colocam sob
ameaça a disponibilidade e a qualidade hídrica anual na bacia, que em longo
prazo poderá comprometer a capacidade de suporte do rio Pirapó, a
preservação

das

comunidades

aquáticas,

assim

como

limitar

o

desenvolvimento econômico da região
A partir da padronização da média de Densidade demográfica
encontrada para as sub-bacias apresentadas na Figura 43, por meio da Tabela
22, foram obtidas as pontuações de 0,0 e 0,6 para sub-bacia 1 e 2
respectivamente, sendo esses valores utilizados para a determinação do subíndice referente à Dimensão Socioeconômica, apresentado na Tabela 28.
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5.2.1.3.7 Avaliação

Integrada

dos

Resultados

da

Dimensão

Socioeconômica
A Tabela 28 apresenta as pontuações de cada um dos indicadores que
compõe a dimensão socioeconômica após a padronização dos valores obtidos,
conforme prevê a metodologia desenvolvida.

A Tabela ainda trás as

pontuações alcançadas para cada uma das sub-bacias no que diz respeito à
dimensão em questão.

Tabela 28- Resultados da dimensão socioeconômica na bacia do rio Pirapó e
dos indicadores que a compõem
Sub-bacia

PIB

RF

IG

DSB

Dimensão

NE

DD

1

0,02 0,02 0,01 0,25 0,04

0,0

0,34

2

0,02 0,02 0,01 0,23 0,02 0,15

0,45

Socioeconômica

É possível visualizar na Tabela 28 que a sub-bacia que atingiu o melhor
desempenho perante a dimensão socioeconômica foi a sub-bacia 2, com o
valor de 0,35, seguida da sub-bacia 1, com o valor de 0,28.
Verificou-se que na sub-bacia 1 o indicador que alcançou o melhor
desempenho perante a dimensão avaliada foi o PIB per capita (0,02) e o que
apresentou piores resultados foi a densidade demográfica (0,0). Já na subbacia 2 os melhores resultados foram atingidos justamente pelo indicador
Densidade demográfica (0,15)

enquanto que a pior desenvoltura ficou por

conta do indicador nível educacional (0,02). Constata-se, no entanto, que
nenhum indicador alcançou resultados satisfatórios, o que contribuiu para o
baixo desempenho da dimensão socioeconômica nas duas sub-bacias
avaliadas.
Constata-se, no entanto que nenhum indicador alcançou resultados
satisfatórios, fato este que contribuiu para o baixo desempenho da dimensão
socioeconômica nas duas sub-bacias avaliadas.
É fato que os indicadores socioeconômicos apresentam relações de
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interferência e dependência entre si, no caso dessa pesquisa a relação mais
evidente é a existente entre os indicadores PIB per capita, Nível educacional e
Desempenho do saneamento básico. Observou-se nesses casos que na
medida em que os valores de PIB per capita aumentavam a população
mostrava-se mais educada, com maior renda e a cobertura dos serviços básico
de saneamento alcançava maior abrangência. Constata-se assim, que trata-se
de um ciclo, no qual populações com maior nível de instrução tendem a
receber melhores remunerações e por essa razão podem comprar mais bens e
serviços, promovendo o aumento do PIB, esse quando aumentado pode ser
investido em educação e saneamento básico. Ademais, populações com nível
educacional mais elevado tendem a reivindicar seus direitos cobrando do poder
público maiores investimentos na área de saneamento básico, por exemplo.
Apesar de a sub-bacia 2 ter melhor pontuação quando compara a subbacia 1, observa-se que a diferença entre os resultados encontrados para
ambas é muito pequena, dada

a escala em que se inserem. Ademais,

constata-se que as duas sub-bacias apresentam resultados finais nada
satisfatórios sob o aspecto da sustentabilidade socioeconômica, uma vez que
essa se refere a um processo de desenvolvimento que leve a um crescimento
estável com distribuição equitativa de renda, gerando assim, a diminuição das
atuais diferenças entre os diversos níveis na sociedade e a melhoria das
condições de vida das populações (SACHS, 2007), situação essa incompatível
com a verificada em toda a bacia do rio Pirapó.

5.2.1.4

Dimensão Político-institucional

5.2.1.4.1 Comitê de Bacia Hidrográfica
A bacia hidrográfica do rio Pirapó é hoje uma das unidades hidrográficas
paranaenses que conta com o apoio gerencial de um CBH. Em conjunto com
as bacias hidrográficas do rio Paranapanema 3 e Paranapanema 4 a referida
bacia é parte integrante do Comitê estadual Piraponema, o qual foi aprovado
pelo CERH em 25 de Fevereiro de 2008 – Resolução 055 – e instituído pelo
Decreto nº 2.245/08.

177

Em nível interestadual, por ser um importante afluente do rio
Paranapanema, rio de grandes dimensões que serve de divisa entre os
estados do Paraná e de São Paulo, a bacia do rio Pirapó ainda faz parte do
comitê do referido rio, tendo esse sua formação já na década de 70.
Em razão a existência de um CBH no rio Pirapó, foi obtida a pontuação
de 1,00 para esse indicador na bacia, sendo esses valores utilizados para a
determinação do sub-índice referente à Dimensão Político-institucional,
apresentado na Tabela 29.

5.2.1.4.2 Outorga de uso da água
Segundo dados disponibilizados pelo CBH Piraponema, o volume médio
outorgado de água na bacia do rio Pirapó é de 6,37 m³/s. Da demanda total da
bacia estima-se que 38,1% do volume outorgado era direcionado ao
abastecimento público, seguido de 43,5% para indústria, 9,5% para agricultura,
8,9 % para pecuária e menos de 1% pra mineração (SEMA, 2010). De acordo
com essa mesma fonte, a disponibilidade hídrica (Q90) superficial na bacia é de
30 m³/s enquanto a subterrânea é de aproximadamente 6 m³/s. Constata-se,
portanto, que a demanda de água na bacia representa um total aproximado de
17% do volume total disponível, resultados esse que coloca a bacia numa
posição confortável perante o seus estoques hídricos.
Devido a existência de Outorga de uso da água no rio Pirapó, foi obtida
a pontuação de 1,00 para esse indicador na bacia, sendo esses valores
utilizados para a determinação do sub-índice referente à Dimensão Políticoinstitucional, apresentado na Tabela 29.

5.2.1.4.3 Cobrança de uso da água
Apesar de existir algumas bacias hidrográficas brasileiras nas quais a
cobrança pelo uso da água já seja uma prática efetiva há algum tempo
constata-se que essa situação refere-se a uma pequena minoria, sendo que no
caso do estado do Paraná ela é praticamente inexistente. Das dezesseis
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bacias hidrográficas paranaenses somente a bacia do alto Iguaçú está em fase
final de estruturação para que se inicie, ainda no ano de 2013, a cobrança do
uso de suas águas, sendo, portanto pioneira no estado nesse aspecto.
Na bacia do rio Pirapó o caminho a ser seguido rumo à cobrança pelos
usos da água ainda é longo, haja vista que o seu plano de bacia, documento
que contempla as ações a serem desenvolvidas nessas unidades territoriais,
ainda não foi implementado pela agência de bacia hidrográfica do estado, o
instituto de águas do Paraná (IAP), de modo que sem a implementação do
referido documento torna-se inviável avançar nas negociações nesse sentido.
No entanto, segundo dados do IAP, estima-se que até o ano de 2017 a
cobrança pelo uso da água será uma prática concretizada na referida bacia.
Acredita-se que o atraso dessa e das demais bacias do estado nas
negociações para a instauração da prática da cobrança de água no estado está
relacionada com o pouco tempo de existência de seus comitês, bem como ao
fato dos gestores não terem atribuído ainda o valor devido a esse produto,
dentro da cadeia produtiva, sendo esse, de acordo com Tucci (2009) o grande
desafio a ser enfrentado, visando a dar mais eficiência, sustentabilidade e
retorno econômico.
Por nãoexistir a cobrança de uso da água no rio Pirapó, foi obtida a
pontuação de 0,00 para esse indicador na bacia, sendo esses valores
utilizados para a determinação do sub-índice referente à Dimensão Políticoinstitucional, apresentado na Tabela 29.

5.2.1.4.4 Avaliação Integrada dos Resultados da Dimensão Políticoinstitucional
A Tabela 29 apresenta as pontuações de cada um dos indicadores que
compõe a dimensão Político-institucional após a padronização dos valores
obtidos, conforme prevê a metodologia desenvolvida. A referida Tabela
apresenta ainda a o resultado da média dessas pontuações alcançadas reflexo
da situação da bacia no que diz respeito à dimensão em questão.
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Tabela 29- Resultados da dimensão político-institucional para a bacia do rio
Pirapó e dos indicadores que a compõem

0,53

0,33

0,0

Dimensão
Político-institucional
0,86

0,53

0,33

0,0

0,86

Bacia CBH OUA CUA

Constata-se a partir da Tabela 29, que na bacia hidrográfica do rio
Pirapó existe um CBH atuante, o qual propõe critérios e normas gerais para
outorga de direito de uso dos recursos hídricos de sua abrangência a fim de
instruir o instituto de águas do Paraná para que esse tenha o arcabouço
necessário para conceder a autorização de uso. Contudo ainda não é evidente
a prática de cobrança por seu uso.
Apesar de haver na bacia em questão iniciativas que promovam o
controle quantitativo e qualitativo da água por meio do disciplinamento da sua
utilização e da compatibilização de demandas e disponibilidade hídrica,
constata-se que sem a implementação da cobrança do uso da água essas
ações tornam-se pouco efetivas.
Acredita-se que a cobrança pelo uso da água na bacia do rio Pirapó
exercerá uma função complementar as medidas sustentáveis já desenvolvidas
nessa área, uma vez que essa prática é capaz de despertar no usuário o
reconhecimento do valor econômico desse bem. Ademais, os recursos
financeiros arrecadados serão revertidos em ações em prol da recuperação e
preservação dos corpos d’água presentes nessa bacia. Contudo é necessário
que o preço a ser cobrado reflita o valor real da água e não o valor disposto a
ser pago pelos grandes usuários, caso o contrário essa prática perde o seu
sentido e função.

5.2.2 Determinação e Enquadramento do ISAágua
A partir dos valores obtidos para cada uma das dimensões da
sustentabilidade foi calculado, por meio de uma média simples, o ISA água das

180

sub-bacias avaliadas (Figura 44). Com vistas a facilitar o seu entendimento os
resultados encontrados, apresentados nos Quadros 20 e 21, foram coloridos
segundo a sua classificação conforme prevê a metodologia descrita no item
4.2.5

Figura 44- Resultado do ISAágua e das dimensões que o compõe nas sub-bacia
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Observa-se na Figura 44, que apesar das particularidades inerentes a
cada sub-bacia, a avaliação integrada mostrou que ambas alcançaram
resultados, quando não iguais, muito semelhantes para as dimensões da
sustentabilidade o que gerou valores de ISAágua praticamente idênticos, 0,52 na
sub-bacia 1 e 0,53 na sub-bacia 2. Esses valores indicam que os usos da água
nas sub-bacias 1 e 2 estão sustentavelmente comprometidos, conforme aponta
as suas classificações ilustradas no Quadro 20, sendo os fatores determinantes
a

essa

situação

aqueles

relacionados

à

dimensão

ambiental

e

socioeconômica, tais como desempenho do saneamento básico, intensidade
das atividades agropastoris, cobertura vegetal e especialmente na sub-bacia 1
a densidade demográfica.
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Quadro 20- ISAágua e seu Grau de sustentabilidade nas sub-bacia 1 e 2
SubSubGrau de
Grau de
bacia
bacia
sustentabilidade
sustentabilidade
1
2
Dimensão
Ambiental
Dimensão
Água
Dimensão
Socioeconômica
Dimensão
Políticoinstitucional
ISAágua

0,35

Insustentável

0,35

Insustentável

0,53

Comprometida

0,47

Insustentável

0,34

Insustentável

0,45

Insustentável

0,86

Sustentável

0,86

Sustentável

0,52

Comprometida

0,53

Comprometida

Após a análise conjunta dos valores correspondentes as dimensões e ao
próprio ISAágua encontrados nas duas sub-bacias avaliadas, constata-se que o
índice final, ou seja, aquele correspondente a toda a bacia hidrográfica do rio
Pirapó atingiu uma pontuação classificada também como sustentavelmente
comprometida (0,53). No Quadro 21 estão apresentados os valores das
dimensões avaliadas, assim como o índice com suas respectivas classificações
em relação à sustentabilidade do uso da água.

Quadro 21- ISAágua e seu Grau de sustentabilidade na bacia do rio Pirapó

Dimensão
Ambiental
Dimensão
Água
Dimensão
Socioeconômica
Dimensão Políticoinstitucional
ISAágua

Bacia do rio
Pirapó

Grau de
sustentabilidade

0,35

Insustentável

0,50

Comprometida

0,40

Insustentável

0,86

Sustentável

0,53

Comprometida

Ao avaliar as pontuações dos itens exibidos no Quadro 20, observa-se
que em relação à dimensão ambiental, a bacia em questão não apresenta a
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estrutura física necessária para assegurar a qualidade natural de seu meio,
logo a proteção de seus recursos fica a mercê da consciência de seus
habitantes, bem como de iniciativas públicas que tenham essa função.
No que diz respeito à dimensão socioeconômica verifica-se que os
esforços das esferas administrativas não vêm se mostrando capazes de
assegurar que as atividades humanas causem o mínimo de impacto ao sistema
ambiental na região, uma vez que isso só é possível quando a população
alcança as condições básicas de vida, o que não é constante na bacia
pesquisada.
Toda a situação até aqui exposta se refletiu na pontuação alcançada
pela dimensão água, as qual mostra níveis preocupantes de poluição hídrica
capaz de comprometer a capacidade de suporte desse ecossistema que se
mostra tão fragilizado.
Por fim, constata-se que o ISAágua na bacia do rio Pirapó só não atingiu
um resultado final pior devido a adoção de estratégias de gestão prevista na
PNRH. Nota-se, portanto a importância dessa iniciativa, que apesar de
eficiente, sozinha não foi e não é capaz de garantir que as pressões das
atividades humanas não perturbem a integridade dos sistemas hídricos.
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6. CONCLUSÃO
A partir dos resultados obtidos, pode-se constatar que a bacia
hidrográfica do rio Pirapó concentra em sua área de abrangência um amplo
conjunto de fatores de diferenciadas naturezas que vem exercendo sobre o
seus sistemas hídricos grandes pressões. Verificou-se ainda que os impactos
gerados por essas pressões, fruto das atividades antrópicas, mostraram-se
estar acima da capacidade do canal principal do referido rio em responder de
forma equilibrada a essas influências, o que culminou no atual estado de
comprometimento da sustentabilidade do uso de suas águas.
Apesar do resultado do ISAágua apontar uma situação preocupante em
relação à sustentabilidade hídrica da região, essa mostra-se suscetível

a

reversão, principalmente pelo fato de existir um bom estoque hídrico, bem
como o fato do curso principal do rio Pirapó

não se mostrar totalmente

comprometido a ponto de suas águas não poderem ser utilizadas para uma
função mais nobre, como para o abastecimento, por exemplo.
Considerando a importância do referido rio para o desenvolvimento local,
averígua-se a necessidade imediata de investimentos em medidas designadas
a prevenir ou reduzir a amplitude dos impactos causados pelo manejo
inadequado do solo, baixo desempenho do saneamento básico, pobreza e falta
de instrução da população. Acredita-se que somente dessa forma haverá a
amenização das pressões atualmente exercidas sobre as águas da bacia,
contribuindo desse modo, não só para a preservação de seus usos múltiplos e
futuros, mas também para a integridade do sistema como um todo. Logo,
verifica-se que o desenvolvimento sustentável do uso da água na bacia do rio
Pirapó é um processo em construção.
Em relação à estrutura metodológica proposta, essa se revelou bastante
eficiente, uma vez que os resultados gerados mostraram-se coerentes com a
realidade observada na área durante o período das coletas, comprovando
ainda observações realizadas in loco.
Outro fator observado foi que devido à incorporação ponderada de uma
grande gama de indicadores de diferenciadas naturezas o método limita a
distorção da realidade ocasionada por avaliações mais restritivas, já que essas
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últimas desprezam a interação existente entre os aspectos ambientais, sociais,
econômicos e políticos. Ademais, essa estrutura também contribuiu para a
quantificação da influência que esses

indicadores exercem sobre o

ecossistema, facilitando a identificação da verdadeira causa do problema.
Por fim conclui-se que a estrutura de mensuração do ISAágua mostrou-se
uma ferramenta adequada para subsidiar formulações de estratégias voltadas
para a tomada de decisão dos gestores dos recursos hídricos, uma vez que
possibilita o estabelecimento das prioridades de ações na perspectiva do
desenvolvimento local, favorecendo aplicação mais eficaz dos recursos
públicos disponíveis.

6.1 LIMITAÇÕES DA PESQUISA
Essa pesquisa teve como principal fator limitante à disponibilidade de
dados e registro de informações por parte dos órgãos públicos. Ademais,
quando obtidos, os dados em alguns casos eram de períodos distintos ao qual
se desejava analisar, de modo que por vezes tornou-se necessário encontrar
soluções alternativas no momento de escolher ou elaborar os indicadores a
serem utilizados. Essa situação não é exclusiva desse trabalho, sendo citada
por diversas vezes em outras pesquisas relacionadas a essa temática.
Constatou-se que a dificuldade no acesso aos dados em alguns casos
está ligada ao não entendimento da importância de mensurar algumas
informações ou pela falta de interesse dos gestores em realizar o levantamento
desses dados, culminando na sua inexistência. Em outros casos acredita-se
tratar da falta de recursos financeiros e outros incentivos governamentais,
como no caso de algumas secretarias estaduais, as quais pela ausência de um
banco de dados organizado e de recursos humanos não puderam fornecer
algumas informações.

6.2 RECOMENDAÇÕES PARA TRABALHOS FUTUROS
A proposta de criação de uma metodologia voltada para mensuração de
um índice de sustentabilidade ambiental do uso da água na bacia hidrográfica
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do rio Pirapó deve ser entendida como uma primeira tentativa de obtenção de
uma ferramenta de apoio à gestão das águas dessa região. Considerando
ainda as limitações desse trabalho, principalmente no que diz respeito à
obtenção de dados, serão sugeridas algumas iniciativas que poderão ser
utilizadas em pesquisas futuras, podendo assim, servir de complementação a
esse trabalho.


Inserir indicadores relacionados às: parcelas biodisponíveis de metais
pesados, defensivos agrícolas e de fármacos presentes na água ou nos
sedimentos

do

rio;

quantificação

dos

estoques

hídricos;

biomonitoramento de organismos bentônicos a fim de gerar dados que
possam servir de indicadores na determinação da qualidade da água
para a vida aquática e; porcentagem de resíduos sólidos domésticos
gerados que são corretamente dispostos.


Determinar com maior exatidão as interações existentes entre os
indicadores por meio da aplicação da metodologia de análise de
componentes principais (ACP);



Dividir a bacia em um maior número de sub-bacias reduzindo as
distorções dos valores do índice que podem ser ocasionados quando
calculados em escalas maiores;



Calcular o índice em anos anteriores a fim de encontrar indícios ou
evidências de tendências.
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ANEXOS
ANEXO A
DETERMINAÇÃO DE TURBIDEZ
(Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater)
(APHA – 1998)

Materiais


Cubetas;



Água deionizada;



Turbidímetro – modelo AP 1000II, Polilab.

Procedimento
Fazer a calibração do aparelho com os padrões 10 e 100 ou 1000,
dependendo da turbidez da amostra. Lavar a cubeta vazia com a própria
amostra antes de fazer a leitura da mesma. Esta medida de turbidez é aquela
que emprega o processo de nefelometria, ou seja, através de uma fotocélula
mede-se a quantidade de luz que emerge perpendicularmente de um feixe
luminoso que passa pela amostra. Este processo é expresso em Unidade
Nefelométrica de Turbidez (UNT). Fazer a leitura rapidamente.

204

205

ANEXO B
DETERMINAÇÃO DE SÓLIDOS TOTAIS
(American Public Health Association – Standard Methods for the
Examination of Water and Wastewater)
(APHA – 1995)

Materiais


Dessecador;



Cápsula de porcelana;



Estufa;



Balança analítica;



Mufla.

Procedimento
Tarar uma cápsula de porcelana limpa e seca, colocando-a na mufla por
30 minutos, esfriar em dessecador e pesar (P1). Adicionar 100 ml da amostra
na cápsula e levar à estufa à 100 ºC até a secagem completa (cerca de 12
horas). Esfriar no dessecador e pesar (P2).

Cálculo
A determinação dos sólidos totais é dada por:
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ANEXO C
DETERMINAÇÃO DE SÓLIDOS FILTRÁVEIS
(American Public Health Association – Standard Methods for the
Examination of Water and Wastewater)
(APHA – 1995)

Materiais


Dessecador;



Papel de fibra de vidro;



Estufa;



Bomba de vácuo;



Balança analítica;



Mufla.

Procedimento
Preparo do filtro
Colocar um disco de papel de fibra de vidro no aparelho de sucção. Com
a bomba de vácuo ligada, lavar o filtro com três sucessivos volumes de 20 ml
de água destilada. Remover toda a água com a aplicação de vácuo. Remover o
papel de filtro de fibra de vidro do aparelho de filtração e levar à mufla a 550 ºC
por 30 minutos. Colocar no dessecador até resfriamento total.

Análise
Pesar o papel de fibra de vidro preparado acima, obtendo-se P1. Agitar
vigorosamente a amostra, tomar 100 ml em uma proveta graduada e filtrar.
Remover cuidadosamente o papel de fibra de vidro com o resíduo retido. Levar
à estufa a 105 ºC - 110 ºC durante 12 h, ou até peso constante. Esfriar no
dessecador e pesar, obtendo P2.
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Cálculo
Sólidos filtráveis totais (SFT):
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ANEXO D
DETERMINAÇÃO DE SÓLIDOS DISSOLVIDOS
(American Public Health Association – Standard Methods for the
Examination of Water and Wastewater)
(APHA – 1995)

Os sólidos não-filtráveis ou dissolvidos podem ser determinados pela
diferença entre os sólidos totais e sólidos filtráveis:
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ANEXO E
NITROGÊNIO AMONIACAL TOTAL
(Nessler Method – Metodologia descrita pelo equipamento Portable
Datalogging Spectrophotometer HACH DR/2010 – Adaptado de
Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater)
(APHA - 1998)

Materiais


Cubetas de 25 ml;



Água deionizada;



Reagente Nessler;



Estabilizador mineral;



Agente dispersante álcool polivinil;



Equipamento Portable Datalogging Spectrophotometer HACH.

Procedimento
Acrescentar, em uma cubeta, 25 ml de amostra e, em outra, 25 ml de
água deionizada (o branco). Adicionar 3 gotas do estabilizador mineral, 3 gotas
de agente dispersante álcool polivinil e 1 ml do reagente Nessler em cada cela.
Esperar um minuto para a reação ocorrer. Ajustar o equipamento à
absorbância de 425 nm, zerar o equipamento com o branco e iniciar a leitura
da concentração de NH3-N.
A soma das concentrações obtidas indica a concentração de nitrogênio
amoniacal total.
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ANEXO F
DETERMINAÇÃO DE NITRITO
(Diazotization Method – Metodologia descrita pelo equipamento Portable
Datalogging Spectrophotometer HACH DR/2010)

Materiais e reagentes


Duas cubetas de 10 ml;



Água deionizada;



Reagente em pó de Nitri Ver 2;



Equipamento Portable Datalogging Spectrophotometer HACH.

Procedimento
Acrescentar, em uma cubeta, 10 ml de amostra e, em outra, 10 ml de
água deionizada (o branco). Adicionar o reagente em pó de nitrito Nitri Ver 2 em
cada cela. Esperar dez minutos para a reação ocorrer. Ajustar o equipamento à
absorbância de 507 nm, zerar o equipamento com o branco e iniciar a leitura
da concentração de nitrito (NO2-).
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ANEXO G
DETERMINAÇÃO DE NITRATO
(Cadmium Reduction Method – Metodologia descrita pelo equipamento
Portable Datalogging Spectrophotometer HACH DR/2010)

Materiais


Duas cubetas de 25 ml;



Água deionizada;



Reagente em pó de Nitra Ver 5;



Equipamento Portable Datalogging Spectrophotometer HACH.

Procedimento
Acrescentar, em uma cubeta, 25 ml de amostra e, em outra, 25 ml de
água deionizada (o branco). Adicionar o reagente em pó de nitrato Nitra Ver 5
em cada cela.
Esperar cinco minutos para a reação ocorrer. Ajustar o equipamento à
absorbância de 400nm, zerar o equipamento com o branco e iniciar a leitura da
concentração de nitrato (NO3-) e nitrato de nitrogênio (NO3-N).
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ANEXO H
DETERMINAÇÃO DE FÓSFORO TOTAL
(Acid Persulfate Digestion Method - Metodologia descrita pelo
equipamento Portable Datalogging Spectrophotometer HACH DR/2010)

Materiais


Duas cubetas de 25 mL;



Tubos de ensaio;



Funil;



Água deionizada;



Reagente ácido;



Persufato de potássio;



Hidróxido de sódio 1,54 N;



Reagente em pó de Phos Ver 3 phosphate;



Forno de DQO



Equipamento Portable Datalogging Spectrophotometer HACH.

Procedimento
Adicionar em um tubo contendo reagente ácido 5 mL de amostra, em
seguida, com o auxílio de um funil adicionar o reagente persufato de potássio,
tomando o cuidado de agitar o a amostra até a sua dissolução.
Colocar os tubos no forno para DQO, já aquecido em uma temperatura
de 150 ºC, por 30 minutos. Após o tempo de espera, retirá-los do forno e
aguardar até que as amostras atinjam a temperatura ambiente. Em seguida,
adicional 2 mL de hidróxido de sódio 1,54 N em cada tubo.
Acrescentar em uma cubeta, 25 mL de amostra e, em outra, 25 mL de
água deionizada (o branco). Adicionar o reagente em pó Phos Ver 3 phosfate
em cada cela e agitar por 10-15 segundos.
Esperar dois minutos para que a reação aconteça. Ajustar o
equipamento na programação 535 em absorbância de 890 nm, zerar o
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equipamento com o branco e realizar a leitura da concentração de fósforo total
(P), entre 2 e 8 minutos após a adição do reagente Phos Ver 3.
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ANEXO I
DETERMINAÇÃO DA DEMANDA BIOQUÍMICA DE OXIGÊNIO
(Metodologia proposta pela HACH, segundo Manual de Instrução)
BodTrac TM, Hach Company (1998).

Materiais


Termômetro



Misturador



Proveta(s) de 500 mL



Saches de buffer nutrientes



Recipientes DBOTrakTM II



Incubadora a 20 ºC ±1 ºC, sem luz;



Oxímetro.

Limpeza e preparação de materiais
Todas as vidrarias utilizadas devem ser lavadas com solução
sulfocrômica e água deionizada.

Coleta das Amostras
As amostras para determinação de DBO podem ser coletadas em frasco
de vidro ou plástico. O volume necessário é 2000 mL. As amostras que não
analisadas em prazo inferior a 6 horas após a coleta, poderão ser preservadas
por até 48 horas refrigeradas a 4ºC.

Procedimento
a. Ajustar a temperatura da amostra entre 19 a 21 º C.
b. Homogeneizar a amostra.
c. Medir com o auxílio de uma proveta 420 mL da amostra
d. Adicionar o conteúdo de 2 saches do buffer nutriente na proveta.

215

e. Transferir o conteúdo da proveta para o recipiente DBO Track

TM

II.

f. Em seguida os frascos com as amostras deveram ser conectados ao
aparelho de MOD.DBOTraK-HACH através de sondas com tampas em roscas,
onde

permaneceram em sistema de agitação na estufa incubadora

bacteriológica em temperatura de 20 ºC, durante 5 dias.
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ANEXO J
DETERMINAÇÃO DE COLIFORMES TERMOTOLERANTES
(Método: 3M Petrifilm Placa para contagem de coliformes)

A placa Petrifilm para contagem de coliformes (CC) é um sistema pronto
para de meio de cultura que contém nutrientes modificados do meio Vermelho
Violeta Bile (VRBA), um agente gelificante solúvel em água fria e um indicador
tetrazólico para facilitar a enumeração das colônias.

Procedimento
Plaqueamento
a. Coloque a placa Petrifilm CC em uma superfície plana;
b. Levante o filme superior e coloque 1 ml da amostra pura ou diluída no
centro do filme inferior;
c. Baixe o filme superior sobre a amostra de modo a evitar a formação de
bolhas de ar;
d. Posicione o difusor plástico no centro da placa, com o lado liso voltado
para baixo;
e. Distribua a amostra uniformemente pressionando levemente o centro do
difusor plástico. Não arraste o difusor sobre o filme;
f. Remova o difusor e não toque na placa durante pelo menos um minuto
para deixar que o gel solidifique.

Incubação: Método validado pela Associação Francesa de Normalização
(AFNOR)
a. Incube as placas na posição horizontal com o lado transparente para
cima em pilhas de até 20 placas;
b. Para resultados de coliformes termotolerantes, as placas devem
permanecer na incubadora à 44,5 °C ± 0,5 ºC por 24 h ± 2 h.;
c. A incubadora deverá estar umidificada.
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Resultados
As colônias de coliformes são vermelhas e associadas (no diâmetro de
uma colônia) com bolhas de gás bem próximas.
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APÊNDICES
APENDICE A

Dados de precipitação pluviométrica (mm) das estações meteorológicas
distribuídas ao longo da Bacia Hidrográfica do rio Pirapó, acumulada nas 48
horas antecedentes à coleta
Pontos de Monitoramento Pluviométrico
Data da
Coleta Arapongas Astorga Maringá Colorado Jardim Olinda Média
26/07/2011

0

0

0

0

0

0

05/09/2011

0

0

0

0

0

0

03/11/2011

0

0

0

0

0

0

08/12/2011

7,3

9,5

3,8

5,3

22

9,6

31/01/2012

0

0

0

0

0

0

11/04/2012

9,8

9,8

3,2

0

11,5

6,9

22/05/2012

0

0

0

0

0

0

28/06/2012

0

0

0

0

0

0

02/08/2012

0

0

0

0

0

0

11/09/2012

0

0

0

0

0

0

09/10/2012

0

0

0

0

0

0

12/11/2012

15,3

0

4,0

0

1,3

4,1

11/12/2012

6,7

7,7

8,8

1

11,5

7,1

23/01/2013

0

0

0

0

0

0

21/02/2013

2,0

11,2

17,6

12,3

11,2

10,9

25/03/2013

0

0

0

0

6,8

6,8
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APÊNDICE B
Variação do Potencial Hidrogeniônico (pH) na água durante o período de monitoramento
Data
set/11

Ponto
1
7,7

Ponto
2
8,0

Ponto
3
7,9

Ponto
4
8,2

Ponto
5
7,9

Ponto
6
7,7

Ponto
7
7,9

Ponto
8
7,7

Ponto
9
7,8

nov/11

7,6

8,2

8,3

8,2

8,1

7,8

8,1

8,2

8,0

dez/11

7,8

8,3

8,3

8,2

8,1

7,9

8,1

8,0

8,1

jan/12

7,4

7,7

7,9

7,5

7,6

7,2

7,5

7,4

7,2

abr/12

7,4

7,6

7,7

7,6

7,6

6,8

7,5

7,4

7,5

mai/12

7,2

7,3

7,1

7,6

7,5

7,2

7,6

7,4

7,3

jun/12

6,5

7,6

7,0

7,0

7,7

7,4

7,3

7,4

7,4

ago/12

7,0

7,7

7,9

7,5

7,6

7,4

7,5

7,6

7,5

set/12

7,4

7,7

7,9

7,8

7,7

6,9

7,8

7,6

7,6

out/12

7,2

7,5

8,1

7,4

7,3

7,3

7,7

7,7

7,7

nov/12

7,3

7,1

7,8

7,4

7,6

7,2

7,7

7,4

7,5

dez/12

7,5

7,6

8,0

7,5

7,6

7,3

7,4

7,6

7,6

jan/13

7,5

8,0

7,8

7,6

7,7

7,5

7,6

7,1

7,6

fev/13

7,4

7,7

7,6

7,6

7,6

7,3

7,6

7,4

7,6

mar/13

7,3

7,6

7,7

7,6

7,6

7,4

7,5

7,7

7,6
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APÊNDICE C
-1

Variação da concentração de Oxigênio Dissolvido (mg.L ) na água durante o período
monitorado
Data
set/11

Ponto
1
8,8

Ponto
2
8,8

Ponto
3
9,2

Ponto
4
8,4

Ponto
5
7,1

Ponto
6
7

Ponto
7
8,5

Ponto
8
8,1

Ponto
9
8,4

nov/11

9,2

9,2

9,1

8,4

7,9

7,2

8,4

8,3

8,4

dez/11

8,3

8,3

8,2

7,8

7,3

7,3

8

7,8

7,9

jan/12

8,8

8,7

8,5

7,6

7,2

7

8

8

8

abr/12

8,1

8,1

7,9

7,1

6,7

6,4

7,7

7,6

7,7

mai/12

8,3

8,6

8,7

7,6

7,2

6,79

8,2

8,2

8,4

jun/12

8,8

8,8

8,6

8,5

8,3

7,6

8,6

8,4

8,5

ago/12

Nm

Nm

Nm

Nm

Nm

Nm

Nm

Nm

Nm

set/12

8,3

8,5

8,2

8,3

7,1

7,2

8,4

8,2

8,4

out/12

7,8

8,0

8,4

7,0

6,2

6,2

7,7

7,7

8,0

nov/12

7,8

7,8

7,7

6,9

5,7

5,5

7,5

7,3

7,6

dez/12

7,8

7,9

7,8

6,9

5,4

5,7

7,3

7,2

7,7

jan/13

8,2

8,2

8,1

7,1

6,5

6,5

7,5

7,5

7,6

fev/13

8,1

8,1

8,0

7,8

7,0

6,6

7,7

7,7

2,8

mar/13

8,2

7,8

7,8

7,7

7,3

6,9

7,8

7,7

7,9

*Nm: Não mensurado
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APÊNDICE D
Variação da Temperatura da Água (°C) durante o período de monitoramento
Data

Ponto 1 Ponto 2 Ponto 3 Ponto 4 Ponto 5 Ponto 6 Ponto 7 Ponto 8 Ponto 9

set/11

17,7

19,8

20,5

22,7

22,4

22,5

22,0

22,7

22,7

nov/11

18,5

19,3

21,1

23,4

23,6

24,5

24,8

24,5

24,4

dez/11

22,7

23,6

24,6

26,0

26,1

26,4

27,1

27,2

27,9

jan/12

21,3

22,9

26,1

27,7

28,7

28,0

27,8

27,2

27,6

abr/12

22,7

23,1

24,8

26,6

26,4

27,1

26,3

26,2

26,0

mai/12

17,5

17,9

19,3

20,3

20,7

20,5

21,0

21,0

21,0

jun/12

18,0

18,2

18,9

19,7

19,8

20,5

20,3

20,0

20,1

ago/12

18,0

18,5

20,0

21,4

21,3

21,4

21,3

21,0

20,8

set/12

21,2

23,4

25,4

25,4

27,4

25,3

24,8

24,8

24,0

out/12

23,8

25,7

26,5

29,7

29,2

29,0

28,5

27,6

26,7

nov/12

24,5

28,1

28,8

29,3

30,5

28,1

27,8

28,1

27,3

dez/12

24,5

26,4

29,4

30,7

29,9

30,4

31,7

30,7

30,3

jan/13

21,9

23,0

25,1

29,0

28,8

27,8

30,0

27,7

27,9

fev/13

23,1

23,5

24,1

24,5

26,9

26,5

26,9

26,4

26,6

mar/13

22,5

24,5

25,0

25,8

25,4

26,0

25,8

25,6

25,7
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APÊNDICE E
Variação da concentração de Turbidez (NTU) na água durante o período de
monitoramento

Data
set/11

Ponto
1
Nm

Ponto
2
Nm

Ponto
3
Nm

Ponto
4
Nm

Ponto
5
Nm

Ponto
6
Nm

Ponto
7
Nm

Ponto
8
Nm

Ponto
9
Nm

nov/11

27,0

32,0

27,0

35,0

36,0

55,0

70,0

68,0

94,0

dez/11

28,0

36,0

32,0

30,0

43,0

50,0

42,0

60,0

51,0

jan/12

33,0

31,0

31,0

48,0

47,0

48,0

54,0

56,0

70,0

abr/12

82,0

70,0

88,0

78,0

79,0

143,0

70,0

70,0

83,0

mai/12

32,8

17,9

21,5

25,6

20,1

21,5

27,4

28,3

42,8

jun/12

48,4

42,7

41,8

44,0

43,5

71,8

73,9

110,0

132,0

ago/12

16,6

20,5

20,4

20,9

20,2

26,2

27,8

32,9

40,5

set/12

15,2

16,1

21,1

11,1

18,6

14,7

12,4

19,0

21,5

out/12

22,1

18,9

19,5

24,0

22,9

26,3

22,3

31,0

33,7

nov/12

27,4

37,7

51,6

83,8

69,5

41,0

43,0

58,6

75,2

dez/12

57,8

45,9

37,7

38,3

33,7

34,1

40,4

28,6

32,9

jan/13

40,5

33,1

33,7

44,8

44,5

59,4

79,3

56,5

80,3

fev/13

160,0

150,0

204,0

161,0

181,0

296,0

392,0

469,0

200,0

mar/13

31,7

33,0

29,8

34,6

33,8

47,8

61,3

69,0

98,6

*Nm: Não mensurado
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APÊNDICE F
-

-1

Variação da concentração de Nitrito (mg NO2 .L ) na água durante o período monitorado
Data
set/11

Ponto
1
3,0

Ponto
2
3,0

Ponto
3
3,0

Ponto
4
4,0

Ponto
5
5,0

Ponto
6
4,0

Ponto
7
4,0

Ponto
8
3,0

Ponto
9
2,0

nov/11

5,0

8,5

7,0

6,5

7,0

10,5

12,5

12,0

20,0

dez/11

4,5

5,0

6,5

5,5

7,5

9,0

7,5

10,5

12,0

jan/12

5,0

5,0

6,0

8,5

8,0

6,0

9,5

10,0

11,0

abr/12

17,0

15,0

16,5

16,5

16,5

28,0

10,0

9,0

13,5

mai/12

6,5

3,0

4,0

5,0

3,0

3,0

2,5

3,5

6,0

jun/12

6,0

8,0

8,0

6,5

6,0

12,0

12,5

19,5

22,0

ago/12

3,5

4,0

4,5

4,0

4,0

5,0

4,0

6,5

7,0

set/12

4,5

4,5

3,0

1,0

3,5

2,0

2,0

2,5

1,5

out/12

6,0

5,0

4,5

5,5

5,5

5,0

4,5

5,5

6,5

nov/12

5,0

9,0

11,0

20,0

15,0

8,0

8,0

12,0

16,0

dez/12

7,0

7,0

5,0

4,0

4,0

4,0

5,0

4,0

3,0

jan/13

7,0

5,0

5,5

7,5

8,0

14,5

14,5

10,0

15,0

fev/13

33,5

34,0

42,5

32,0

36,5

79,5

79,5

91,5

38,5

mar/13

5,5

5,5

5,5

6,0

6,0

9,5

9,5

9,5

17,0
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APÊNDICE G
-

-1

Variação da concentração de Nitrato (mg NO3 .L ) na água durante o período monitorado

Data
set/11

Ponto
1
5,4

Ponto
2
5,0

Ponto
3
5,0

Ponto
4
5,5

Ponto
5
7,0

Ponto
6
7,8

Ponto
7
6,5

Ponto
8
5,3

Ponto
9
5,9

nov/11

9,6

13,5

9,7

11,5

11,9

18,0

20,2

17,6

24,0

dez/11

6,6

5,9

6,1

7,4

9,9

11,7

7,6

13,9

8,7

jan/12

11,8

10,3

9,0

11,9

15,0

15,0

16,7

15,4

17,6

abr/12

7,8

4,5

5,3

5,8

5,5

10,8

4,3

4,0

4,7

mai/12

11,3

7,7

8,0

6,4

9,9

6,6

6,8

7,7

8,3

jun/12

3,4

4,0

4,0

4,2

4,0

6,0

5,9

6,9

8,4

ago/12

2,6

3,2

7,8

11,8

11,3

13,4

8,4

14,0

11,5

set/12

2,3

2,4

2,2

1,9

2,5

2,5

2,2

2,5

2,6

out/12

20,8

13,3

11,2

15,5

20,3

16,3

15,6

14,8

19,7

nov/12

16,4

15,8

17,9

36,0

30,0

17,0

15,3

20,6

24,5

dez/12

15,4

21,4

13,6

15,0

16,2

22,9

21,8

13,7

13,9

jan/13

4,0

3,6

3,1

3,9

4,7

6,8

6,8

4,6

6,3

fev/13

12,0

11,7

15,6

12,0

13,8

27,5

27,5

26,5

10,1

mar/13

1,8

3,6

1,9

1,8

3,2

3,1

3,1

3,2

6,3
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APÊNDICE H
+

-1

Variação da concentração de Nitrogênio Amoniacal (mg N-NH4 .L ) na água durante o período
monitorado
Data
set/11

Ponto
1
0,1

Ponto
2
0,1

Ponto
3
0,1

Ponto
4
0,4

Ponto
5
2,2

Ponto
6
0,7

Ponto
7
0,3

Ponto
8
0,3

Ponto
9
0,2

nov/11

0,2

0,2

0,2

0,4

1,5

0,7

0,4

0,4

0,6

dez/11

0,1

0,2

0,2

0,3

1,5

0,4

0,2

0,3

0,2

jan/12

0,2

0,3

0,2

0,6

1,5

0,4

0,4

0,4

0,5

abr/12

Nm

Nm

Nm

Nm

Nm

Nm

Nm

Nm

Nm

mai/12

0,1

0,1

0,1

0,5

1,2

1,2

0,3

0,2

0,1

jun/12

0,1

0,1

0,1

0,2

0,8

0,7

0,5

0,6

0,7

ago/12

0,1

0,0

Nm

0,2

1,7

0,4

0,1

0,2

0,1

set/12

0,2

0,2

0,1

0,4

3,1

0,8

0,2

0,2

0,2

out/12

0,2

0,2

0,2

0,6

3,5

0,8

0,3

0,3

0,3

nov/12

0,3

0,3

0,4

0,8

4,1

1,2

0,4

0,6

0,6

dez/12

0,4

0,4

0,3

0,4

1,5

1,6

0,6

0,4

0,4

jan/13

0,3

0,2

0,2

0,5

1,6

0,6

0,6

0,5

0,6

fev/13

1,0

1,0

1,2

0,9

1,7

2,4

2,4

2,7

1,2

mar/13

0,3

0,3

0,2

0,4

1,4

0,5

0,5

0,5

0,7

*Nm: não mensurado.
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APÊNDICE I
-1

Variação da concentração de Coliformes Termotolerantes (UFC.100 mL ) a água durante o
período monitorado
Data
set/11

Ponto
1
200

Ponto
2
0

Ponto
3
100

Ponto
4
0

Ponto
5
370

Ponto
6
300

Ponto
7
300

Ponto
8
0

Ponto
9
0

nov/11

0

100

100

300

0

100

0

100

200

dez/11

700

800

1100

1350

4100

1200

100

350

0

jan/12

100

100

50

500

500

550

300

250

200

abr/12

1800

550

1000

700

550

1800

900

1250

1700

mai/12

200

Nm

50

250

350

600

150

200

50

jun/12

0

550

3300

300

700

1100

100

1500

1600

ago/12

50

50

100

500

800

250

100

200

250

set/12

50

Nm

100

50

300

250

400

150

100

out/12

50

100

Nm

700

1250

400

200

700

150

nov/12

300

200

400

1900

1900

350

300

200

200

dez/12

350

1100

0

700

1800

250

50

200

300

jan/13

250

0

100

500

500

650

650

500

350

fev/13

1600

1900

4100

4900

5350

7300

7300

4400

900

mar/13

150

100

250

600

1100

400

300

400

300

*Nm: Não mensurado
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APÊNDICE J
-1

Variação da concentração de Demanda Bioquímica de Oxigênio (mg. L ) durante o período
monitorado
Data
set/11

Ponto
1
0,4

Ponto
2
0,1

Ponto
3
Nm

Ponto
4
1,4

Ponto
5
3,4

Ponto
6
2,9

Ponto
7
Nm

Ponto
8
1,8

Ponto
9
1,8

nov/11

0,9

0,7

1

1,6

2,6

3,5

3,2

3,2

3,5

dez/11

0,5

Nm

0,1

0,2

2,6

2

1,1

1,4

0,3

jan/12

4,8

0,7

1

2

2,2

2,9

1,7

0,8

1,7

abr/12

2,1

0,3

2

1,3

3,4

2,9

2,2

2,2

1,8

mai/12

2,1

1

0,6

4,5

0,9

5,5

3,5

2,9

2,5

jun/12

0,8

1

0,9

1

1,9

1,9

2,5

1,9

0,2

ago/12

2,2

1,9

1,4

2,3

5,3

4,1

1,9

2,4

2,1

set/12

1,6

1,6

1,9

1,9

4,2

1,8

Nm

Nm

Nm

out/12

1,7

2,2

1,5

3

3,9

5,6

3,1

Nm

2,4

nov/12

1,3

0,7

0,7

2,1

3,3

3,3

Nm

0,6

Nm

dez/12

1,4

1,6

2,3

1,9

3,1

1,4

2,4

2,2

2,1

jan/13

0,7

0,8

2,3

2,3

3,0

3,0

2,9

2,7

3,6

fev/13

0,7

0,7

2,1

0,9

2,3

3,4

2,4

1,7

0,9

mar/13

0,9

1,1

1,1

1,1

1,8

2,6

7,1

3,6

1,5

*Nm: Não mensurado
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APÊNDICE K
-1

Variação da concentração de Fósforo Total (mg P. L ) na água durante o período monitorado
Data
set/11

Ponto
1
0,12

Ponto
2
0,10

Ponto
3
0,09

Ponto
4
0,08

Ponto
5
0,12

Ponto
6
0,10

Ponto
7
0,09

Ponto
8
0,13

Ponto
9
0,09

nov/11

0,05

0,08

0,05

0,07

0,23

0,16

0,16

0,15

0,16

dez/11

0,05

0,09

0,10

0,10

0,13

0,11

0,10

0,16

0,20

jan/12

0,18

0,24

0,22

0,26

0,24

0,31

0,26

0,27

0,28

abr/12

0,18

0,12

0,21

0,20

0,34

0,17

0,10

0,11

0,19

mai/12

0,24

0,14

0,15

0,24

0,28

0,24

0,20

0,24

0,25

jun/12

0,19

0,16

0,16

0,20

0,18

0,15

0,19

0,32

0,19

ago/12

0,13

0,14

0,04

0,12

0,05

0,08

0,04

0,07

0,15

set/12

0,08

0,10

0,11

0,14

0,26

0,13

0,09

0,11

0,02

out/12

0,14

0,14

0,09

0,17

0,17

0,17

0,14

0,14

0,15

nov/12

0,12

0,09

0,10

0,16

0,28

0,16

0,11

0,14

0,10

dez/12

0,63

0,16

0,46

0,73

1,27

0,89

1,32

0,74

0,35

jan/13

0,19

0,27

0,16

0,31

0,28

0,16

0,32

0,30

0,24

fev/13

0,77

0,54

0,81

0,84

0,93

1,13

1,61

2,32

1,00

mar/13

0,36

0,42

0,28

0,57

0,47

0,68

0,70

0,58

0,62
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APÊNDICE L
Variação da concentração de Sólidos Totais (mg.L-1) na água durante o período
de monitoramento
Data
set/11

Ponto
1
260

Ponto
2
246

Ponto
3
214

Ponto
4
205

Ponto
5
127

Ponto
6
125

Ponto
7
106

Ponto
8
135

Ponto
9
152

nov/11

175

194

165

220

257

190

306

257

260

dez/11

143

130

160

142

151

145

128

148

126

jan/12

104

92

151

144

122

129

140

155

152

abr/12

144

110

143

131

161

124

124

145

131

mai/12

141

128

124

153

156

132

196

128

128

jun/12

88

138

144

146

178

191

183

132

152

ago/12

106

114

90

132

140

131

110

146

146

set/12

131

121

115

134

166

126

121

131

133

out/12

210

179

132

173

192

155

132

178

166

nov/12

149

98

149

257

246

274

235

253

305

dez/12

218

166

325

287

280

260

229

230

201

jan/13

149

134

147

147

149

157

161

200

202

fev/13

218

198

239

210

284

346

369

405

248

mar/13

153

154

164

169

187

154

172

200
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