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RESUMO 

A Política Nacional de Recursos Hídricos estabelece, entre seus instrumentos de gestão, 

o enquadramento dos corpos de água. Esse instrumento tem por objetivo manter o corpo 

hídrico em quantidade e qualidade suficiente a fim de atender aos usos preponderantes 

da água. Para assegurar a qualidade da água compatível a esses usos, devem ser 

implementadas ações estratégicas de despoluição na bacia hidrográfica, por sua vez, 

essas ações são selecionadas considerando os aspectos econômicos, técnicos, sociais e 

ambientais. As ações devem ser identificadas, analisadas e priorizadas de acordo com a 

aprovação do Comitê de Bacia Hidrográfica (CBH). Alguns obstáculos dificultam a 

implementação desse instrumento, tais como: falta de informação sobre tal instrumento, 

pelos membros do CBH, falta de apoio para a sua participação na tomada de decisão, 

dificuldades metodológicas e falta de aprimoramento legislativo. Diante disso, esse 

trabalho tem como objetivo propor uma metodologia de apoio à decisão sobre o 

programa de efetivação do enquadramento de corpos d’água. Os objetivos definidos por 

esta pesquisa são alcançados por meio de um estudo de caso na Bacia Hidrográfica do 

Rio Salitre, região semiárida da Bahia. Para execução deste tipo de abordagem, a 

metodologia desenvolvida contempla cinco etapas: estruturação do processo decisório; 

simulação do abatimento das cargas poluidoras em função das ações alternativas de 

gestão através de modelos matemáticos, hidrológico e de qualidade de água; processo 

de decisão sobre a seleção das ações de gestão através da utilização do método de 

análise multicritério Analytic Hierarchy Process (AHP); proposição do conjunto de 

ações para compor o programa de efetivação do enquadramento; e análise e 

interpretação dos resultados. Todo processo decisório foi construído através da 

utilização das Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC). Para a aplicação do 

método AHP com os membros do CBH foi realizado um curso à distância (EAD) 

através das redes sociais.  A capacitação trouxe para os participantes maior 

esclarecimento quanto ao instrumento de gestão “enquadramento dos corpos d’água” e 

maior conhecimento sobre o problema decisório. Isso proporcionou discussões pautadas 

em conhecimento e consequentemente tomadas de decisões mais sólidas. Quanto ao uso 

da TIC, foi observado algumas vantagens como: Facilidade quanto à viabilização da 

participação dos membros dos comitês de bacia no processo de decisão, além de ter 

facilitado e tornado eficiente à aplicação do método multicritério AHP; disseminação 

seletiva da informação, como meio para troca de conhecimentos e levantamentos de 

debates, maior interação entre os participantes; solução de problemas como a falta de 

mobilidade dos membros do CBH e maior tempo para discussão e obtenção de 

consenso.  Diante dos resultados encontrados nessa pesquisa é possível inferir que a 

aplicação da metodologia desenvolvida por este estudo trouxe resultados relevantes para 

a difusão e transferência de conhecimento na área da gestão dos recursos hídricos. Com 

isso, foi possível perceber avanços metodológicos de apoio na seleção de ações 

estratégicas de controle, minimização e correção da poluição em rios intermitentes, no 

semiárido e melhorias na percepção e compreensão dos atores sociais (papel dos 

comitês de bacia) no processo de tomada de decisão. 

 

Palavras-chave: Enquadramento dos corpos d’água; Método Análise Multicritério; 

Tecnologia da Informação e Comunicação.  

  



 
 

 
 

ABSTRACT 

The National Water Resources Policy provides, among its management tools, the 

classification of bodies of water. This instrument aims to maintain the water body in 

sufficient quantity and quality to meet the main uses of water. To ensure water quality 

compatible with these uses, strategic remediation actions should be implemented in the 

watershed, in turn, these actions are selected considering the economic, technical, social 

and environmental aspects. Actions should be identified, analyzed and prioritized 

according to the approval of the Basin Committee (CBH). Some obstacles hinder the 

implementation of this instrument, such as lack of information on such an instrument, 

the members of the HBC, lack of support for their participation in decision making, 

methodological difficulties and lack of legislative improvement. Therefore, this paper 

aims to propose a methodology for decision support on the effectiveness of the 

framework program of water bodies. The goals set by this research are achieved through 

a case study in the Salitre River Basin, semiarid region of Bahia. To implement this 

approach, the methodology comprises five stages: structuring the decision process; 

simulation of the reduction of pollutant loads as a function of alternative management 

actions through mathematical models of hydrologic and water quality; decision making 

regarding the selection of management actions by using the method of multiple criteria 

analysis Analytic Hierarchy Process (AHP); proposition of the action set to compose the 

program realization of the framework; and analysis and interpretation of results. Every 

decision making process was built through the use of Information and Communication 

Technologies (ICT). For the application of AHP with members of CBH a course 

distance learning (ODL) was conducted through social networks. Training brought to 

participants greater clarification as to instrument management "framework of water 

bodies" and greater insight into the decision problem. This provided discussions guided 

by knowledge and consequently made more sound decisions. Regarding the use of ICT 

was observed some advantages like: Ease as rescue of the participation of members of 

watershed committees in decision-making, and have facilitated and made effective the 

application of AHP multicriteria method; selective dissemination of information, as a 

means to exchange knowledge and surveys debates, greater interaction among 

participants; solution of problems such as lack of mobility of members of CBH and 

more time for discussion and consensus building. Given the results found in this study it 

can be inferred that the application of the methodology developed in this study has 

brought significant results for the dissemination and transfer of knowledge in the area of 

water resources management. Thus, it was possible to perceive methodological 

advances to support the selection of strategic actions to control, minimization and 

remediation of pollution in intermittent rivers in semiarid and improvements in the 

perception and understanding of social actors (role of watershed committees) in the 

decision process decision. 
 

 

Key-words: Classification of Water Bodies; Multiple Criteria Analysis; Information 

Communications Technology. 
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1. INTRODUÇÃO  

A poluição dos corpos hídricos em diferentes escalas nas últimas décadas desencadeou 

constantes mudanças e evoluções na gestão das águas no cenário mundial.  Aspectos relativos 

à legislação e aos interesses múltiplos e conflitantes de diferentes usuários da água têm sido 

modificados devido à grande irregularidade da distribuição espaço-temporal de 

disponibilidades e demandas dos recursos hídricos.  

A qualidade das águas tem sido deteriorada principalmente pelo crescente aumento de 

lançamentos de efluentes nas calhas dos rios. Essa problemática é ainda maior em regiões 

semiáridas, com predominância de rios intermitentes com condições insuficientes para 

diluição, mistura e transporte dos poluentes despejados. Teixeira (2009) acrescenta que o 

lançamento de efluentes em rios intermitentes, mesmo que realizado dentro dos padrões de 

emissão acarretará em um grande aumento das concentrações dos poluentes no corpo d’água 

devido à baixa vazão do rio para sua diluição. 

Nesse contexto, os instrumentos de gestão (outorga de lançamento e captação; plano de 

recursos hídricos; cobrança pelo uso; enquadramento dos corpos de água e sistema de 

informação) da Política Nacional de Recursos Hídricos (PNRH), Lei n° 9433/1997, podem 

estar integrados com as especificidades existentes para cada localidade, levando em 

consideração as características hidrológicas correlacionadas. 

O enquadramento se articula com os outros quatro instrumentos de gestão. Isso porque, para a 

sua implementação é necessário observar as diretrizes estabelecidas no Plano de Recursos 

Hídricos, com informações detalhadas relacionadas com a água e seus usuários e, portanto, 

envolvendo um Sistema de Informações. A fim de conceder a outorga de captação ou 

lançamento de efluentes é necessário verificar a classe de qualidade da água do rio definida no 

enquadramento, e, uma vez que a Cobrança seja implementada, a outorga passa a ter um custo 

econômico (DAMASCENO, 2013). 

Segundo a Resolução do Conselho Nacional de Recursos Hídricos (CNRH) n°91/2008, o 

enquadramento dos corpos de água dar-se-á por meio do estabelecimento de classes de usos 

associado à qualidade da água, estabelecida na forma de padrões conforme a Resolução 

CONAMA n° 357/2005, onde classifica os rios em condições de água doce, salobra e salina.  
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No que diz respeito aos procedimentos para o enquadramento de corpos de água em classes, a 

Resolução CNRH nº 91/2008 aborda: diagnóstico; prognóstico; proposta de metas e programa 

de efetivação. O programa de efetivação do enquadramento, objeto de estudo desta pesquisa, 

visa dentre outras coisas, um conjunto de ações prioritárias de prevenção, controle e 

recuperação de bacias hidrográficas. Para Oppa (2011), a busca por ações viáveis para a 

solução dos problemas quali-quantitativos dos recursos hídricos, sem impedir o 

desenvolvimento econômico de uma região, é a rota para garantir às atuais e futuras gerações 

o acesso à água com quantidade e qualidade suficientes. 

A seleção de um conjunto de ações que atendem as metas de qualidade de água é auxiliada 

por modelos matemáticos que são ferramentas de grande importância para os técnicos no 

entendimento do comportamento dos trechos do rio com relação ao parâmetro de interesse 

para diferentes situações de cargas poluidoras e condições hidrológicas.  

Uma vez selecionadas às ações, as decisões pertinentes à aprovação do melhor conjunto de 

ações a ser implementado em uma bacia hidrográfica é atribuição do Comitê de Bacia 

Hidrográfica (CBH), de acordo com a PNRH. Os CBH são importantes instâncias de 

discussões sobre a aplicabilidade dos instrumentos da PNRH e dos problemas recorrentes ao 

uso múltiplo das águas, minimização de conflitos e conservação destes recursos.  

Um CBH é composto por segmentos: sociedade civil, poder público e usuários. O processo de 

decisão dentro dos CBH caracteriza-se pelo pouco conhecimento inicial sobre o problema 

decisório, interesses divergentes que muitas vezes acarretam em conflitos e múltiplos 

objetivos.  

Mediante ao Art. 7º da Resolução CNRH 91/2008, o programa de efetivação para o 

enquadramento deve conter, dentre outras coisas, subsídios técnicos e recomendações para 

atuação dos comitês de bacia hidrográfica.  

Um subsídio técnico que pode ser utilizado no processo de tomada de decisão para seleção de 

ações dentro do programa de efetivação do enquadramento é o método de análise 

multicritério. Boas (2006) aponta que esses métodos possuem como principais características 

a estruturação do problema decisório, caracterização do cenário que o envolve, a identificação 

dos principais atores intervenientes, a definição dos objetivos dos decisores e a explicitação 

das potenciais alternativas de decisão.  Esses métodos conferem, ao processo de tomada de 

decisão, uma “clareza e consequentemente transparência não disponíveis quando 
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procedimentos intuitivo-empíricos usuais ou outros métodos de natureza monocritérios são 

utilizados” (MARTINS, et al., 2009). 

Azevedo & Porto (2000) acrescentam que em se tratando de planejamento e gestão de 

recursos hídricos, a utilização desses métodos é essencial para auxiliar profissionais 

responsáveis pela análise, operação, planejamento e tomada de decisão neste setor, 

principalmente durante situações de escassez quantitativa e qualitativa de água. 

As decisões referentes à seleção de ações de gestão para compor o programa de efetivação do 

enquadramento dos corpos d’água requer, por parte dos decisores, informação e conhecimento 

sobre esse instrumento, sobre o controle e redução da poluição em bacias hidrográficas e 

requer tempo para obtenção de consenso, por se tratar de um grupo decisor. Porém, a maioria 

das decisões em comitês de bacia não possuem essas características, principalmente pela falta 

de acessibilidade à informação e pela dificuldade de mobilidade em reunir os membros dos 

CBH. 

Alguns autores como Gonçalves (2001), Brites (2010) e Damasceno (2013) apontam que o 

alcance da implementação do enquadramento como preconizado na lei ainda é restrita devido 

dentre outras coisas, falta de informação e conhecimento sobre o instrumento, as dificuldades 

metodológicas e a falta de aprimoramento técnico e legislativo para sua aplicação e 

consequentemente apoio aos comitês. 

Um aprimoramento técnico que pode fornecer apoio aos comitês de bacia é as novas 

Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC) com ênfase nos recursos hídricos. Acredita-

se que essa abordagem pode contribuir substancialmente na gestão das águas por considerar o 

crescimento dos meios de comunicação eletrônicos, a popularização da internet e a relevância 

da informação nos processo de tomadas de decisões. Como aborda Rodrigues & Colesanti 

(2008) “O uso da internet é uma verdadeira revolução em termos de tratamento e 

processamento de todo tipo de informação”.  

Em função da importância destas decisões para a implementação do enquadramento dos 

corpos d’água, este trabalho busca a proposição de uma metodologia de apoio à decisão que 

contemple a análise do processo decisório dentro dos Comitês de Bacia Hidrográfica e a 

definição de ações de gestão para redução e controle da poluição em bacias hidrográficas, de 

acordo com as características dos trechos de um rio.  

Diante dessa conjuntura que essa pesquisa se justifica, o enquadramento dos corpos d’água 

necessita de um conjunto de ferramentas que auxilie na sua implantação e a participação dos 



20 
 

 
 

membros do CBH. A principal contribuição desta pesquisa sustenta-se no desenvolvimento 

metodológico, utilizando a Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC) para construção 

do processo decisório sobre o programa de efetivação, direcionados para região semiárida. 

1.1. OBJETIVO  

1.1.1. Objetivo Geral 

Desenvolver uma metodologia de apoio à decisão sobre o programa de efetivação do 

enquadramento de corpos d’água. 

 

1.1.2. Objetivos Específicos 

 

• Aplicar a metodologia desenvolvida em uma área de estudo, examinando as ações de 

gestão nas diversas dimensões (social, técnico, ambiental e econômico).  

• Analisar a implementação da metodologia desenvolvida nesta pesquisa. 
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2. MARCO TEÓRICO 

2.1. Enquadramento dos corpos d’água 

 

A Lei Federal nº 9.433, de 8 de janeiro de 1997 que instituiu a Política Nacional de Recursos 

Hídricos - PNRH traz dentre seus instrumentos de gestão o enquadramento dos corpos de 

água em classes, sendo esse, o instrumento responsável por discutir questões de qualidade da 

água em corpos hídricos.  

Conceitualmente, o enquadramento é o estabelecimento da meta ou objetivo de qualidade da 

água (classe) a ser, obrigatoriamente, alcançado ou mantido em um segmento de corpo 

d’água, de acordo com os usos preponderantes pretendidos, ao longo do tempo (BRASIL, 

2005). Possui como objetivo “Assegurar às águas qualidade compatível com os usos mais 

exigentes a que forem destinadas” e “diminuir os custos de combate à poluição das águas, 

mediante ações preventivas permanentes” (BRASIL, 1997). É aplicado aos corpos d’águas 

doces, salobras e salinas. A classificação dessas condições de corpos d’água é feita mediante 

padrões de qualidade da água estabelecidos na Resolução CONAMA 357/2005. 

O enquadramento dos corpos d’água é feito por trecho de rio e representa, indiretamente, um 

mecanismo de controle do uso e ocupação do solo, já que restringe a implantação de 

empreendimentos que não consigam manter a qualidade de água na classe em que o corpo 

d´água fora enquadrado (ANA, 2007). 

Os procedimentos gerais para o enquadramento dos corpos de água superficiais e subterrâneos 

estão descritos na Resolução n° 91 (BRASIL, 2008) do CNRH de 2008 que define que a 

proposta de enquadramento deverá ser desenvolvida em conformidade com o Plano de 

Recursos Hídricos da bacia hidrográfica, preferencialmente durante a sua elaboração, devendo 

conter o diagnóstico; prognóstico; propostas de metas relativas às alternativas de 

enquadramento e programa para efetivação. A Figura 1 ilustra esses procedimentos. 

- Diagnóstico: Refere-se ao levantamento do maior número de informações para uma 

contextualização geral e atual da situação em que a bacia hidrográfica se encontra. O 

conhecimento das condições atuais da qualidade da água de um rio é o início e a base de 

sustentação de todo o processo de enquadramento dos corpos d’água (MEDEIROS et al., 

2004).  

- Prognóstico: São definidas as projeções de futuro, a escolha dos parâmetros prioritários 

para o enquadramento, a modelagem de qualidade e quantidade dos corpos hídricos; 
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abatimento da carga poluidora para atingir as condições de qualidade desejadas; planos 

alternativos de ações preventivas, remediadoras e corretivas para abatimento da carga 

poluidora; investimento necessário para a realização das ações identificadas; projeções da 

bacia; construção de cenários de desenvolvimento, incluindo a estimativa dos usos, do 

crescimento populacional e das atividades econômicas (industriais e agrícolas) (BRITES, 

2010).  

- Propostas de Metas: Refere-se às metas progressivas, intermediárias e finais de qualidade 

da água, construídas de acordo com os desejos dos usuários, ou seja, definir de forma 

progressiva o tempo necessário para implementar as ações de gestão para redução da poluição 

na bacia hidrográfica e alcançar a meta definida. A definição destas metas é o 

desenvolvimento do objetivo em realizações físicas, respeitando a realidade sócio econômica 

da bacia, e atividades de gestão, de acordo com unidades de medida e cronograma 

preestabelecidos, de caráter obrigatório (BRITES, 2010).  

O levantamento da classe atual da bacia e as classes que se pretende alcançar, em 

concordância com os usos pretendidos e os prazos de execução de cada meta deve ser feito 

para subsidiar a progressividade das metas. O critério de escolha da classe de qualidade, 

segundo o CONAMA 357/05, é de sempre adotar a pior classe, ou seja, se um trecho do rio 

coliformes corresponde à classe três e a de oxigênio dissolvido à classe dois, a classe 

escolhida seria a três. Diante disso, são definidas as classes atuais por trecho do rio, e 

construídas as metas para se atingir os objetivos de qualidade de água desejada. 

- Programa de efetivação do enquadramento dos corpos d’água: Esse programa deve 

seguir um conjunto de ações prioritárias de prevenção, controle e recuperação da bacia 

necessária para o atendimento das metas intermediárias e final de qualidade de água 

estabelecidas pela proposta do enquadramento como descrito na Resolução CONAMA 

357/05. Essa etapa deve detalhar as ações previstas, os custos e os prazos de implementação, 

definindo, também, as ações indicadas como de implantação prioritária ou emergencial 

(ANA, 2007). 

As ações são definidas de acordo com a condição de qualidade da água que se pretende 

atingir, ou seja, os usos desejados por trecho.   Nos trechos em que a condição atual é pior do 

que a meta de enquadramento deverá ser realizada ações de despoluição. Nos trechos em que 

a condição atual é igual ou melhor que a meta do enquadramento, deve-se tomar medidas, que 
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evitem a degradação de sua qualidade. Nesse caso, os instrumentos principais são o 

licenciamento, a outorga de lançamento de efluentes e o zoneamento ambiental (ANA, 2007). 

A definição das ações para melhoria da qualidade da água do rio envolve uma diversidade de 

atores que possuem alguma interferência na Bacia hidrográfica, como por exemplo, órgãos 

gestores de recursos hídricos e meio ambiente, comitês de bacia, prefeituras, empresas de 

saneamento, indústrias, agricultores, universidades, entre outros (ANA, 2007). 

Esses atores têm que trabalhar juntos para conseguir alcançar a classe de rio definida no 

enquadramento. A ANA (2007) acrescenta que, para o enquadramento ser efetivado, é 

necessário que se tenham presentes “as limitações e as potencialidades da região, operando 

como condições de contorno a serem consideradas, bem como o planejamento preexistente 

das instituições envolvidas diretamente com a futura implementação das ações indicadas”. 
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Figura 1: Procedimentos para o enquadramento dos corpos d’água 
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Participação do CBH no enquadramento dos corpos d’água (Figura 2) 

O horizonte de planejamento do enquadramento deve ser estabelecido pelo Comitê de Bacia 

Hidrográfica ou pelo órgão gestor de recursos hídricos (ANA, 2007). Na ausência de agência 

ou entidade delegatária, o órgão gestor de recursos hídricos, em articulação com o órgão de 

meio ambiente, elaborará e encaminhará as propostas de alternativas de enquadramento ao 

respectivo CBH, para as demais providências (BRASIL, 2008).  

A proposta aprovada pelo CBH deve ser encaminhada para o respectivo Conselho de 

Recursos Hídricos, sendo ele Estadual, Distrital ou Nacional, conforme a dominialidade dos 

corpos d’água. Após a aprovação, o Conselho deverá emitir resolução ou norma, 

estabelecendo, para cada trecho do corpo d’água, a classe de enquadramento (ANA, 2007). 

Para que seja feito o acompanhamento das metas propostas, é necessária rede de 

monitoramento da qualidade da água, o qual o CBH deverá avaliar continuamente o 

cumprimento das metas de qualidade da água. 

Figura 2: Participação do CBH no programa de efetivação do enquadramento dos corpos d’água 
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2.2. Ações de gestão para o controle e redução da poluição em bacias hidrográficas 

Para alcance das metas de qualidade de água e consequentemente minimizações do quadro de 

degradação dos recursos hídricos são definidas ações em toda extensão da bacia hidrográfica. 

Essas ações podem ser de caráter estrutural ou de caráter não-estrutural (estruturantes). 

Podendo ser classificada ainda em ações preventivas ou corretivas. 

As ações não-estruturais estão associadas a medidas de gestão, ações educacionais compostos 

por planos, programas e legislações para conter a poluição nos corpos d’água. A implantação 

desse tipo de ações exige um menor investimento, porém, as cargas poluentes são mais 

difíceis de ser quantificadas. Exemplos desses tipos de ações são os Planos Diretores das 

cidades e os Programas de Educação Ambiental. Ações estruturais correspondem às obras 

(estruturas físicas) de contenção da poluição hídrica. Como exemplos desses tipos de ações, 

incluem: as obras de drenagem pluvial das cidades, as estações de tratamento de esgotos, 

implantação de redes coletoras, dentre outros. 

Ações preventivas, como o próprio nome já descreve, são utilizadas para prevenir a 

ocorrência de degradação ambiental na fonte, minimizando ou eliminando sua geração. Ações 

corretivas são utilizadas quando não houver a eliminação da poluição na fonte, levando a 

necessidade de aplicação de métodos de tratamento para controlar e reduzir a poluição gerada. 

O combate à poluição das águas não pode ficar restrito apenas na adoção de ações estruturais 

para conter fontes de poluição pontual, tratar de fontes difusas e adotar ações não-estruturais 

como indução do uso racional e sustentável dos recursos hídricos, conservação do solo e 

conscientização da população são essenciais para uma melhoria na gestão das águas 

(LIBÂNIO, 2006). 

De forma geral, a definição das ações de gestão para o controle e redução da poluição em 

bacias hidrográficas varia conforme o tipo de poluição identificada (pontual ou difusa). 

Poluição pontual ou concentrada se dá em pontos fixos de lançamento de poluentes, com 

localização constante, e de forma individualizada. A quantidade e composição dos 

lançamentos ao longo do tempo não sofrem grandes variações. Poluição difusa não possui 

fonte de lançamento fixo, os poluentes atingem o corpo de água de forma mais distribuída ao 

longo de sua extensão, não possuindo localização constante. Essa aleatoriedade inviabiliza a 

possibilidade de estabelecer qualquer padrão de lançamento, desde a quantificação de suas 

cargas até sua composição e frequência.  
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Santos (2000) coloca que no momento em que os problemas associados às fontes de poluição 

pontual começam a ser controlados, os de poluição difusa ganham importância relativa, pois a 

poluição difusa apesar de ser mais difícil de ser controlada, possui igual capacidade de 

poluição no meio hídrico. Essa situação é a realidade da maioria dos países desenvolvidos, 

que já possuem um controle maior da poluição pontual, dando maior atenção para poluição 

difusa. 

2.2.1. Ações na área do saneamento básico: processos de tratamento dos esgotos 

Um sistema qualquer de esgoto sanitário encaminha seus efluentes, direta ou indiretamente, 

para corpos d’água receptores, formados pelos conjuntos das águas de superfície ou de 

subsolo (JORDÃO e PESSÔA, 2009).  

Os efluentes de qualquer fonte poluidora, somente poderão ser lançados no corpo receptor se 

seguir as condições e padrões definidos na Resolução CONAMA 430/2011 (dispõe sobre 

condições e padrões de lançamento de efluentes), respeitando a classe de qualidade da água 

em que o rio foi enquadrado. Diante disso, os esgotos gerados devem receber tratamento 

específico, respeitando a capacidade de autodepuração dos corpos hídricos.  

O Brasil teve um grande avanço legislativo com o advento da Política Nacional de 

Saneamento Básico Lei n° 11445/07, a qual considera um conjunto de serviços, 

infraestruturas e instalações operacionais de: abastecimento de água; esgotamento sanitário; 

limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos e drenagem e manejo de águas pluviais. Porém, 

existe hoje no Brasil um grande déficit de saneamento básico, e a principal consequência 

gerada pela carência de sistemas de esgotamento sanitário é a proliferação de doenças de 

veiculação hídrica que está cada vez mais comum nos municípios brasileiros, principalmente 

nos de baixa renda. 

Von Sperling (2005) aponta que os sistemas de esgotamento sanitário podem ser divididos em 

dois tipos: Sistema individual ou sistema estático (solução no local, individual ou poucas 

residências) e sistema coletivo ou sistema dinâmico (solução com afastamento dos esgotos da 

área servida). O primeiro caso é muito indicado para áreas rurais, onde o tratamento do esgoto 

é para atendimento unifamiliar ou para um conjunto de residências, consiste, basicamente, em 

fossas envolvendo infiltração no solo. O segundo caso, é indicado para locais com elevada 

densidade populacional, onde o esgoto é canalizado, levado para seu destino final e tratado.  
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Os processos coletivos de tratamento de esgoto incluem as Estações de Tratamento de Esgoto 

(ETE). O dimensionamento de uma ETE requer de forma geral, o conhecimento do tipo e 

concentração do poluente, das características e disponibilidade de área e das condições 

econômicas e técnicas da região.  

A literatura está repleta de processos de tratamento de esgotos, a escolha por um deles para 

ser implantado em um município envolve aspectos ambientais, técnicos, sociais e financeiros, 

devendo sempre levar em consideração as características de cada localidade (população 

atendida, vazão de esgoto gerado, clima, hidrologia, geologia, etc.).  

No caso específico do Brasil, os processos anaeróbios para tratamento de esgotos encontram 

uma grande aplicabilidade. Diversas características favorecem esses sistemas como: baixo 

custo, simplicidade operacional e baixa produção de sólidos. Essas características aliadas às 

condições climatológicas no Brasil (predominância de elevadas temperaturas, sendo uma 

condição favorável para o sistema), têm contribuído para a colocação dos sistemas anaeróbios 

em posição de destaque, particularmente os reatores de manta de lodo/reatores UASB 

(CHERNICHARO et al., 2001). A Figura 3 apresenta alguns exemplos de tipos de tratamento 

coletivo dos esgotos. 

A utilização de tratamentos anaeróbios isoladamente, dificilmente, consegue produzir um 

efluente que atenda aos padrões estabelecidos pela legislação pertinente, devido sua limitada 

capacidade na remoção de matéria orgânica e da baixa remoção de nutrientes (principalmente 

P e N) e patógenos, tornando necessário, portanto, o pós-tratamento dos efluentes oriundos 

desses processos. 

Pessôa (2013) apresentou um estudo no Baixo Trecho do Rio Salitre, Estado da Bahia, com o 

objetivo de selecionar ações de saneamento básico voltados para a possibilidade de destinação 

de corpos hídricos para abastecimento humano considerando a Resolução CONAMA 357/05 

isoladamente e em conjunto com a Portaria MS 2914/11. A pesquisa considerou 14 cenários 

de tratamentos de esgotos, incluindo tecnologias aeróbias/aeradas, anaeróbias e lagoas de 

estabilização. A área de estudo foi dividida em três trechos, e como resultado, apenas as 

soluções individuais com posterior infiltração no solo resultaram em qualidade equivalente 

com classes mais nobres para abastecimento humano. Apenas o trecho 3 não conseguiu 

alcançar classes mais nobres em função da alta concentração de fósforo e coliformes fecais. 

Com relação às legislações, o autor afirma que a Resolução CONAMA 357/05 é mais 

restritiva que a Portaria MS 2914/11. 
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Figura 3: Soluções coletivas para tratamento do esgoto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Possui a entrada do esgoto pelo fundo, em fluxo ascendente (câmara de digestão), 

e por dispor de um sistema de separação das fases líquida (efluente gerado), sólida 

(zona de sedimentação retornando o lodo para câmara de digestão) e gasosa (zona 

de acumulação de gás). 
 

São sistemas de tratamento biológico em que a estabilização da matéria orgânica é 

realizada pela oxidação bacteriológica. De acordo com a forma predominante pela 

qual se dá a estabilização da matéria orgânica a ser tratada, as lagoas costumam ser 

classificadas em: anaeróbias (processo ocorre na ausência de oxigênio, são lagoas 

mais estreitas e profundas); facultativas (ocorrem simultaneamente, processo de 

fermentação anaeróbia, oxidação aeróbia e redução fotossintética); aeróbias 

(processo ocorre na presença de oxigênio, são lagoas mais largas e rasas).  

A base deste sistema é o processo biológico com recirculação da maior parte do 

Lodo (floco produzido num esgoto bruto ou decantado pelo crescimento de 

microrganismos na presença de oxigênio dissolvido). O esgoto afluente e o lodo 

ativado são misturados, agitados e aerados para logo após serem separados por 

sedimentação em decantadores. Parte do lodo retorna para o sistema e outra parte é 

retirada para tratamento específico. O esgoto tratado verte pela caneleta vertedora 

do decantador, caracterizando o efluente final. 

É um sistema projetado, artificialmente pelo homem, para utilizar plantas aquáticas 

em substratos (areia, solo ou cascalho) onde, de forma natural e sob condições 

ambientais adequadas, ocorre a decomposição dos poluentes através de uma 

população variada de microrganismos. Esses seres possuem a capacidade de tratar 

os esgotos, por meio de processos biológicos, químicos e físicos. 
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Fonte: Próprio autor com base em Von Sperling (2005), Jordão e Pessôa (2009), Dornelas (2008), Reinoso et al.  (2008), Filho et al. (2000), Brasil (2005)  
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O reator UASB é usado geralmente associado a um pós-tratamento para o efluente gerado, 

variando entre lagoa de polimento, disposição no solo, Terras Úmidas Construídas/ Wetlands, 

dentre outros.  

O sistema de Lodo Ativado é utilizado em situações onde se deseja uma elevada qualidade do 

efluente com baixos requisitos de área, porém, a complexidade operacional e o nível de 

mecanização (consumo energético), são mais elevados comparados aos outros tratamentos 

(VON SPERLING, 2005).  

As lagoas de estabilização são caracterizadas conforme os arranjos feitos em sua 

configuração, de forma geral, necessitam de um tempo de detenção hidráulica longo e, 

consequentemente, de grandes volumes e áreas.  

Partindo para as soluções individuais ou descentralizadas de tratamento de esgotos, essas são 

implantadas geralmente no meio rural, em comunidades de pequeno porte e até mesmo em 

grandes centros urbanos, carentes de sistema público de esgotamento sanitário. Na zona rural, 

as soluções individuais são adotadas, do ponto de vista construtivo e operacional, em 

detrimento do elevado custo atribuído à construção de uma rede coletora de esgoto, se 

tornando uma opção inviável. 

As soluções individuais, quando utilizados de forma isolada, não consegue estar em 

conformidade com os padrões de lançamento da legislação vigente, necessitando de um pós-

tratamento. A utilização desses sistemas na zona rural, juntamente com outras ações, como 

reuso agrícola e hidroponia, contribuem para a redução dos problemas relacionados à má 

distribuição e a má qualidade da água (VON SPERLING, 2009). 

As carências de tratamentos descentralizados de esgotos são grandes contribuintes para a 

geração de poluição difusa, ocasionando, em período úmido, contaminação dos corpos d’água 

através do escoamento superficial, ou, em período seco, ficam retidos no solo. Para Lemos 

(2011) “a qualidade da água usada no meio rural é reflexo das condições ambientais dentro da 

bacia hidrográfica, sendo melhor quanto menos interferências antrópica houver à montante da 

fonte de água”. 

A Figura 4 apresenta algumas soluções individuais para o tratamento do esgoto. 
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Figura 4: Soluções individuais para o tratamento do esgoto  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

São basicamente tanques simples ou divididos em compartimentos horizontais ou verticais 

onde o esgoto é tratado por processo de sedimentação, flotação e digestão. Na sua 

estrutura, a maior parte dos sólidos em suspensão sedimenta no tanque séptico e sofrem o 

processo de digestão anaeróbia no fundo do tanque. Para complementar o tratamento, 

geralmente estes sistemas são acoplados com outros processos como a associação com 

filtros anaeróbios ou valas de infiltração para a remoção complementar de DBO. 

Decanto - 

Digestor ou 

Tanque 

Séptico 

Constitui-se de uma escavação no solo, com ou sem revestimento, onde é destinada a 

receber somente excretas (fezes), sem uso de descarga d’água, que se decompõe ao longo 

do tempo pelo processo de digestão anaeróbia. 

Fossa Seca 

Consistem basicamente em tanque contendo leito de pedras ou material de enchimento. Na 

superfície de cada peça do material do enchimento ocorre à fixação e o desenvolvimento 

de microrganismos na forma de biofilme e também se agrupam microrganismos, na forma 

de flocos ou grânulos, nos interstícios do material de enchimento quando o esgoto contem 

muitos sólidos suspensos. Podem ter fluxo ascendente, ou descendente. 

Filtros 

Anaeróbios 

Sistema que consiste na percolação do efluente no solo, onde ocorre a depuração por 

processos físicos (retenção de sólidos), químicos (adsorção) e bioquímicos (oxidação). São 

formados basicamente por condutos não estanques (usualmente tubos perfurados), 

envolvidos com pedras britadas e alinhados no interior de valas recobertas com solo da 

própria localidade de instalação, onde através do conduto o efluente é distribuído ao longo 

da vala propiciando sua infiltração subsuperficial. 

Infiltração 

Lenta - Valas 

de Infiltração 

Tratamento de esgoto aeróbio, onde ocorre passagem do esgoto por uma camada de areia 

promovendo a sua decomposição devido à presença de microrganismos fixos as 

superfícies dos grãos de areia. São recomendados como pós - tratamento, produzindo 

efluentes de alta qualidade. 

Filtros 

Intermitentes 

de Areia 

Fonte: Próprio autor conforme Von Sperling (2005), Lemos (2011) e Jordão e Pessôa (2009) 
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Os tanques sépticos, quando bem construído, pode oferecer reduções consideráveis de matéria 

orgânica. Porém, para obter um efluente de qualidade, os tanques sépticos devem ser 

associados a outros sistemas igualmente simplificados de tratamento de esgoto. 

O principal contribuinte para o sucesso da implantação de um sistema descentralizado em 

uma residência é o próprio usuário, que possui a função de operar e manter o sistema em 

pleno funcionamento.  Nesse sentido, ocorre uma necessidade de transferência de tecnologia, 

a capacitação da população para que possam exercer seu papel na manutenção dos 

equipamentos do sistema descentralizado implantado. 

Um dos sistemas mais simples difundido na literatura é associar tanques sépticos com filtros 

anaeróbios. Porém, para lançamento em corpo d’água existem algumas limitações, 

principalmente pela baixa redução de patógenos e nutrientes do sistema. Para reutilização na 

própria propriedade, para usos não nobres, deverá ser considerado processos de desinfecção 

simplificados. 

Outra associação de sistema de tratamento de esgoto interessante, para o ponto de vista de 

lançamento do efluente gerado em corpo d’água ou reuso agrícola, é a associação de tanque 

séptico seguido de filtro anaeróbio mais filtro intermitente de areia. De acordo com Tonetti et 

al. (2004), essa associação seria uma alternativa que preservaria a simplicidade e o baixo 

custo total de um sistema descentralizado. 

2.2.2. Ações na área da agricultura: Uso eficiente da água 

A agricultura consiste em utilizar água para irrigação, suprindo as necessidades hídricas da 

cultura por meio de um sistema que pode variar de acordo com o método utilizado e as 

condições de irrigação (SILVA, 2011). Culturas diferentes necessitam de demandas de água 

diferentes, variando dentre outros fatores, com as condições climáticas da região.  

Diante disso, a gestão de demanda da água na agricultura consiste em usar a água de forma 

eficiente, trabalhar com técnicas de conservação do solo e orientação aos agricultores, uma 

vez que a agricultura é uma atividade, que se mal condicionada pode acarretar em grandes 

incrementos de carga poluente no corpo d’água através da poluição difusa. Para Mantovani et 

al. (2004), uma forma importante para conter a poluição difusa é adotar um bom sistema de 

irrigação.  Um sistema de irrigação mais eficiente passa pelo mínimo de perdas de água que 

possam ocorrer ao longo de toda a rede hidráulica (ANDRADE, 2001). 
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A EMBRAPA (2001) apresenta diferentes métodos e sistemas de irrigação passíveis de 

escolha, dentre eles têm-se: irrigação por superfície (a água é aplicada superficialmente 

utilizando a gravidade, sendo o método com maior área irrigada no mundo e no Brasil); 

irrigação por aspersão (jatos de água são aplicados no ar, caindo sobre a cultura 

assemelhando-se à chuva) e irrigação localizada (a água é aplicada em apenas uma porção do 

sistema radicular das plantas, podendo ser utilizado emissores pontuais, lineares ou 

superficiais; são sistemas divididos em gotejamento, microaspersão e subsuperficiais).  

Mantovani et al.  (2004) pontuam que na seleção de sistemas de irrigação, é imprescindível o 

conhecimento da eficiência de cada método de aplicação de água. Ainda segundo os autores, 

“Eficiência de irrigação pode ser definida como a relação entre a quantidade de água 

requerida pela cultura e a quantidade total aplicada pelo sistema para suprir essa necessidade”.  

Ou seja, quanto menor for à perda de água para o escoamento superficial, percolação 

profunda e evaporação, maior a eficiência do sistema de irrigação. A Tabela 1 apresenta a 

eficiência e consumo de energia para alguns métodos de irrigação. 

Tabela 1: Eficiência de irrigação e consumo de energia de diferentes métodos de irrigação 

Método de Irrigação Eficiência da Irrigação (%) Uso de Energia (Kwh/m3) 

Superfície 40 a 75 0,03 a 0,3 

Aspersão 60 a 85 0,2 a 0,6 

Localizada 80 a 95 0,1 a 0,4 

Fonte: Marouelli et al. (1994) apud Mantovani et al. (2004) 

Como pode ser observado, o método de irrigação localizada apresenta menor percentagem de 

perda de água, devido sua maior eficiência. Já o método de aspersão apresenta o maior 

consumo de energia no sistema e o método de superfície, apesar de possuir o menor gasto de 

energia, é o que possui menor eficiência. Logo, Mantovani et al. (2004) aborda que a escolha 

de um determinado método por outro é um processo complexo e deve ser baseada na 

viabilidade técnica e econômica do projeto, nos benefícios sociais advindos e no 

conhecimento relativos ao solo, à topografia, à planta, à água, ao clima, ao manejo, à energia, 

aos custos, dentre outros fatores. 

Para implantar um sistema qualquer de gestão no âmbito de uma bacia hidrográfica é 

fundamental trabalhar com campanhas educativas. A falta de informação e conceitos técnicos, 

por exemplo, podem promover um uso indiscriminado da água na agricultura, acarretando na 

deterioração do solo, dos corpos d’água e gerando conflitos entre usuários.  
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As campanhas educativas e a assistência técnica direcionada aos agricultores são 

fundamentais no sentido de aumentar a eficiência da produção, com um menor consumo de 

água, melhorar a eficiência no uso de insumos e reduzir a evaporação (pode-se reduzir a perda 

de água no solo com a manutenção de uma camada de resíduos vegetais no mesmo), entre 

outros benefícios que contribuem também para aumentar o retorno financeiro do agricultor 

(SILVA, 2011). 

2.3. Participação dos comitês de bacias hidrográficas no processo decisório 

Os comitês fazem parte do Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos 

(SNGRH), que juntamente com o Conselho Nacional de Recursos Hídricos; Conselho dos 

Recursos hídricos dos Estados e Distrito Federal (DF), Secretarias de Recursos Hídricos dos 

Estados e DF, órgãos executivos correspondentes e Agências das Águas, são responsáveis 

pela gestão das águas no Brasil, como preconiza a Lei 9433/97 (BRASIL, 1997). 

As atribuições do CBH estão vinculadas ao debate de questões dos recursos hídricos, 

incluindo a aprovação, acompanhamento e execução do plano de recursos hídricos da bacia, 

mediação de conflitos entre usuários de água, estabelecimento dos valores a serem cobrados 

pelo uso da água, aprovação de propostas de enquadramento de corpos de água e sugestões de 

projetos e programas de proteção dos corpos d’água ao Conselho de Recursos Hídricos. 

No atual contexto de gestão das águas, os comitês de bacia apresentam muitos obstáculos para 

colocar em prática todas as suas atribuições, como a falta de informação, falta de 

envolvimento da sociedade e dos diferentes atores nas discussões dos comitês e a falta de 

recursos financeiros para deliberar sobre os múltiplos usos futuros das águas em uma bacia 

hidrográfica (GONÇALVES et al., 2011; DAMASCENO, 2013; GOELLNER, 2008).  

Estes obstáculos dificultam a aplicabilidade dos instrumentos de gestão da PNRH como o 

enquadramento dos corpos d’água. A elaboração do enquadramento contempla a participação 

dos comitês de bacia em todas as suas etapas, com atribuição decisiva no programa de 

efetivação. O diagnóstico, prognóstico, propostas das metas progressivas e a análise e 

deliberação do programa de efetivação são tratados em plenárias do comitê (DAMASCENO, 

2013).   

As plenárias são momentos de discussão e tomada de decisão dentro de um CBH. Nessas 

instâncias, para se alcançar uma decisão é necessário tempo para construção das negociações 

na busca pelo consenso, e informação para embasar discussões dos problemas a serem 
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enfrentados (DAMASCENO, 2013; BOAS, 2006). Essas duas premissas variam conforme as 

diferenças e particularidades de um comitê para o outro, como destacado no estudo de 

Watanabe et al. (2012), que  aborda que a maturidade na tomada de decisão está relacionado 

com a resolução de conflitos que envolvem o uso da água, e varia conforme as características 

de cada membro de um comitê e de acordo com as especificidades locais. 

Damasceno (2013) acrescenta que 

“enquanto não houver equidade nas condições para frequência 

nas reuniões e entendimento dos processos que envolver a 

análise e a decisão sobre questões sociais, econômicas e 

ambientais, não será possível imaginar que a tomada de decisão 

deixará de ocorrer nos gabinetes e passará a ser estabelecida nos 

ambientes plurais de comitês de bacia e Conselhos gestores”. 

 

Nestas premissas, o processo de tomada de decisão dentro do CBH a respeito da gestão das 

águas envolve múltiplos objetivos, critérios e decisores. Não existe decisão plena, ela é 

pautada na maior difusão da informação, agrega maior participação social e acima de tudo, 

conhecimento do problema, do objetivo e do objeto da decisão, pois não se decide o que não 

se conhece. 

2.4. Modelagem matemática na gestão de recursos hídricos 

Todo rio possui uma capacidade de se restabelecer parcialmente após um lançamento de um 

efluente, conhecido como processo de autodepuração. É um processo caracterizado pelas 

condições hidrológicas de cada rio e importante para o controle da poluição.  

Uma importante ferramenta de quantificação das cargas poluidoras e verificação do seu 

abatimento são os modelos matemáticos de qualidade da água. Para Von Sperling (2007), 

esses modelos tornam-se ferramentas úteis e muito eficientes na avaliação dos impactos do 

lançamento de cargas poluidoras bem como, na análise de cenários de intervenção e medidas 

de controle ambiental.  

Modelos matemáticos de quantidade e qualidade da água são ferramentas úteis e 

imprescindíveis no auxílio aos gestores dos corpos d’água para resolução de problemas em 

diferentes aspectos. Como uma de suas principais vantagens, tem-se a previsão de cenários 

futuros para a construção de medidas preventivas, avaliação dos efeitos ou impactos 

decorrentes da intervenção antrópica nos sistemas ambientais (SALLA et al., 2013), além de 

possuir baixo custo.  
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Os modelos matemáticos, segundo Von Sperling (2007), são compostos por: uma estrutura 

teórica, representada por equações matemáticas; valores numéricos dos parâmetros 

(coeficientes) das equações e por dados de entrada e saída, frequentemente compreendendo 

observações/medições de campo ou de laboratório, e relacionando fatores externos com a 

resposta do sistema. 

Tucci (1998) classifica os modelos quanto ao tipo de variáveis que representa (estocástico ou 

determinístico); variabilidade espacial das variáveis (concentrado ou distribuído) e 

representação dos processos dentro da estrutura matemática do modelo (conceitual ou 

empírico).  

Na literatura, existe um número crescente de aplicações da modelagem matemática para 

diversas áreas do conhecimento. Desde o surgimento dos primeiros modelos conhecidos, 

como os modelos hidrológicos SSARR (Streamflow Synthesis and Reservoir Regulation) de 

Rockwood  em 1958 e Stanford IV proveniente de Crawford & Linsley em 1966, e o modelo 

de qualidade de água Streeter e Phelphs, em 1925, vários outros modelos foram surgindo e se 

aperfeiçoando tornando possível à variedade de aplicações.  

A simulação hidrológica efetuada pelos modelos do tipo chuva-vazão é feita a partir de 

equações matemáticas que regem cada etapa do ciclo hidrológico, desde a precipitação, 

passando pela interceptação, infiltração, percolação, evaporação, escoamento superficial e 

subsuperficial, fluxo de água no solo, até a formação da vazão no rio. As diferenças de um 

modelo para outro irá depender da etapa que ele representa e do método matemático escolhido 

por cada autor para representar esses fenômenos.  

Brites (2010) aborda que um modelo de qualidade da água é composto, basicamente, por dois 

módulos integrados computacionalmente: o hidrodinâmico que fornece o campo de 

velocidades, que será utilizado no módulo de transporte, e o de transporte onde estão inseridos 

os termos relacionados às perdas ou ganhos de massa do poluente que ocorrem através das 

reações químicas ou de mecanismos de transporte, como a advecção e difusão. O Quadro 2 

traz um resumo de alguns modelos matemáticos utilizados na literatura dentro da abordagem 

da gestão de recursos hídricos. 
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Quadro 1: Modelos matemáticos de qualidade e quantidade de água 

Modelo Parâmetros 

simulados 

Processos Sistema Informações 

QUAL2E (Modelo de 

qualidade da água) 

 

OD, DBO, N e 

suas frações,P e 

suas frações, 

coliformes totais 

ou fecais, etc.  

Reaeração, degradação 

da mat. orgânica, 

decaimento bacteriano, 

etc. 

Calha do rio Rio dividido em 

trechos 

(ramificado). 

Fluxo 

unidimensional. 

CE-QUAL-W2 

(Modelo de qualidade 

da água) 

Mais de 20 

constituintes 

(SDT, salinidade, 

coliformes..) 

Baseado na equação do 

Momento, Continuidade 

e uma equação de 

estado. 

Rios, lagos,  

reservatórios 

e estuários. 

Fluxo 

bidimensional 

com médias 

laterais. 

QUAL-UFMG 

(Modelo de qualidade 

da água) 

OD,DBO, N e 

suas frações, P e 

suas frações e 

Coliformes. 

Reaeração,degradação 

da mat. orgânica, 

decaimento bacteriano... 

Calha do rio Rio dividido em 

trechos. Fluxo 

unidimensional  

QUAL2K 

(Modelo de qualidade 

da água) 

 

OD, DBO, N e P e 

suas 

frações,coliformes, 

SS inorgânicos, 

biomassa de algas 

de fundo, etc. 

Processo de 

transferência de massa e 

processo Cinético. 

Rios e 

córregos 

Rio dividido em 

trechos. 

Sistemas 

Unidimensionais 

de fluxo 

constante. 

SMAP (modelo 

hidrológico) 

Balanço de água 

no solo 

Precipitação,escoamento 

Superficial, etc. 

 

Rios,lagos e 

reservatórios 

Modelo 

concentrado 

SWAT (modelo 

hidrossedimentológico) 

 

Balanço de água 

no solo e 

propagação do 

ciclo hidrológico 

no canal. 

Precipitação,escoamento 

Superficial, evaporação,  

propagação etc. 

Rios,lagos e 

reservatórios 

Físico-

distribuído, 

discretização em 

sub-bacias. 

Fonte: Próprio autor  

2.5. Processo de decisão 

As decisões fazem parte do cotidiano da vida das pessoas em diversas situações, desde a 

compra de um apartamento até na escolha de usar uma determinada roupa. Ambas as 

circunstâncias são decididas como “a melhor escolha” (melhor apartamento, melhor roupa) 

considerando um conjunto de alternativas e critérios para avaliar as preferências. Na avaliação 

da compra de um apartamento, por exemplo, os critérios custo e localização devem ser 

levados em consideração, e no caso da escolha da roupa, o critério climático (calor, frio) deve 

ser considerado. Logo, todas as vezes que as pessoas se depararem com situações que envolva 

um problema e mais de uma alternativa (opção de escolha) para sua solução, uma decisão 

precisa ser tomada.  Silva (2006) aborda que ainda que haja somente uma ação a tomar, existe 

a alternativa de tomar ou não esta ação. 
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O decisor se depara não só com processos que demandam uma análise envolvendo diferentes 

pontos de vista (BALTAR & NETTO, 1998), como também com a complexidade do 

problema em análise; informações muitas vezes incompletas, a subjetividade, inerente na 

avaliação do processo decisório e múltiplos objetivos e múltiplos critérios envolvidos.  

Schmidt (1995) afirma que a tomada de decisão é um esforço para a resolução de dilemas 

oriundos de objetivos conflitantes, cuja presença impede que se obtenha a solução ótima, 

obtendo a “solução de melhor acordo”. Para situações simples, o processo decisório acontece 

intuitivamente, porém, em situações complexas, obter a “melhor solução, ou solução de 

melhor acordo” requer um tratamento adequado de todos os dados disponíveis (SILVA, 

2006).   

Partindo-se para a seara ambiental, o processo de tomada de decisão torna-se ainda mais 

complexo e aparentemente intratável, principalmente por ser proveniente do conhecimento 

multidisciplinar, onde incorpora as ciências natural, física, sociopolítica, econômica e ética 

(HUANG et al., 2011; GHUNG & LEE et al., 2009). Isso se deve a maior variedade de atores 

envolvidos, cujos interesses envolvem, por vezes, questões de sobrevivência e maior 

intangibilidade dos valores. 

Na gestão de recursos hídricos, deve-se dar uma maior atenção à tomada de decisões por 

considerar vários fatores mutáveis no tempo e no espaço, associados a incertezas de difícil 

mensuração, como fatores hidrológicos, econômicos, ambientais, políticos e sociais 

(SILVINO, 2008). 

Quando o processo decisório envolve grupos de decisores, como acontece na maioria das 

gestões públicas, incluindo recursos hídricos, segundo Ekel et al. (2009), diversos tipos de 

incertezas são frequentemente encontradas, sendo que os principais fatores estão relacionados 

com o papel dos decisores, a preferência por alternativas e juízo dos critérios. 

Para Levino & Morais (2009), o processo coletivo de tomada de decisão é em muitas vezes 

reconhecido como uma forma correta de tomar decisões na maioria das situações dentro das 

organizações. Gomes & Moreira (1998) acrescentam que este processo pode ser realizado 

pela combinação das preferências individuais de cada decisor, onde a decisão do grupo é 

consequência de um intercâmbio de decisões entre os membros do grupo, do qual emana a 

negociação das propostas aceitáveis. Se o compromisso é obtido, elas são automaticamente 

acordadas. 
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Nos grupos de decisores das questões que envolvem a gestão das águas, como no âmbito dos 

Comitês de Bacias Hidrográficas, as naturais diferenças de ponto de vista, interesses, 

ideologias e formação dos participantes são fatores sempre presentes que devem ser 

valorizados no processo decisório (JARDIM & LANNA, 2003).  

Elementos do processo decisório 

É necessário conhecer todos os intervenientes e conceitos importantes presentes no processo 

decisório para entender melhor o seu funcionamento. A definição dos elementos do processo 

conduz em uma análise mais estruturada do problema e uma avaliação mais consistente na 

obtenção da solução de melhor acordo. A Figura 5 descreve os elementos que fazem parte do 

processo decisório. 

Figura 5: Elementos do processo de decisão 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: Próprio autor 

Os atores são indivíduos, entidades ou grupo de pessoas que têm interesse na decisão a ser 

tomada, pois estão envolvidos de forma direta ou indiretamente pelas consequências da 

decisão (CAMPOS, 2011). O Decisor ou agente de decisão é formado por um indivíduo ou 

grupo de indivíduos que possui o mais importante papel no processo decisório. Seu objetivo é 

avaliar as alternativas presentes para solucionar o problema em questão, de acordo com a sua 

relação de preferências (CAMPOS, 2011). O Analista ou especialista também chamado de 

consultor em multicritérios, é formado por uma pessoa ou equipe especialista em tomada de 
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decisão e tem como objetivo auxiliar o processo decisório (CAMPOS, 2011).  Tem-se ainda o 

facilitador, a qual diferencia do analista, pois, enquanto o analista é especialista no método 

multicritério, o facilitador é o conselheiro ou mediador, contribui para o processo, auxiliando 

no esclarecimento de dúvidas, na negociação e na comunicação entre os atores. 

As Alternativas ou ações potenciais são um conjunto de opções possíveis em que o decisor irá 

fazer sua escolha.   O conjunto X = {X1 , ..., Xn} corresponde a uma lista finita e discreta 

com mais de uma alternativa viável. As características relevantes (ou atributos) de cada 

alternativa pode ser quantitativa ou qualitativa (EKEL et al., 2009). Os Critérios ou atributos 

são parâmetros sob os quais se deseja avaliar as alternativas. Dentre um conjunto C = {C1 , ..., 

Cq}  de critérios, cada elemento corresponde a um ponto de vista, de acordo com o qual as 

alternativas são avaliadas e comparadas. Eles podem ser de natureza quantitativa ou 

qualitativa e pode ter mais ou menos importância para a decisão (EKEL et al., 2009). 

2.5.1. Método de Análise Multicritério 

Os Métodos de Análise Multicritério (MCA) surgiram como uma técnica de análise de 

decisão em 1960 e 1970, como parte resultante do rápido crescimento das operações de 

investigação na Segunda Guerra Mundial (HAJKOWICZ & COLLINS, 2007). Logo, as 

primeiras aplicações desses métodos foram para o planejamento militar. Hoje em dia são 

métodos utilizados por inúmeros pesquisadores para tomada de decisão de problemas 

diversificados em todo o mundo (HAJKOWICZ & COLLINS, 2007). 

Os MCA são métodos de base matemática criados com o objetivo de auxiliar à tomada de 

decisão em um processo decisório, utilizando em sua estrutura múltiplos critérios capazes de 

avaliar um conjunto de alternativas para alcançar a decisão mais próxima da ideal ou de 

melhor acordo.   

Vincke (1986) classifica os métodos de análise multicritério em teoria da utilidade 

multiatributo; programação matemática multiobjetivo e métodos de sobreclassificação, como 

podem ser observados na Tabela 2. 
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Tabela 2: Classificação dos métodos de análise multicritério 

 Método Característica Exemplo 

Utilidade 

multiatributo 

(MAUT) 

 

Faz parte de uma corrente da Escola Americana. O MAUT 

agrega os diferentes pontos de vista do problema a ser 

solucionado em uma única função que deve ser otimizada. 

A teoria considera que todo decisor tenta 

inconscientemente ou implicitamente maximizar alguma 

função que agregue todos os pontos de vista que devem ser 

levados em consideração.  

AHP 

Interativos ou 

multiobjetivo 

Seleciona a solução de melhor compromisso e busca a 

otimização do conjunto das funções-objetivo, através de critérios 

e julgamento das alternativas de solução do problema. Esses 

modelos utilizam ferramentas da Pesquisa Operacional, tais 

como programação linear e não-linear, para assim chegar a uma 

solução mais adequada para todos os objetivos, sempre levando 

em conta a incerteza e a subjetividade que estão inerentes ao 

processo de tomada de decisão.  

 

PC 

Sobreclassifica-

ção 

Faz a comparação entre as ações potenciais por meio de relações 

binárias, determinando a superação de uma alternativa em 

relação à outra. Representa as preferências manifestadas pelo 

decisor, dadas às informações disponíveis. 

ELECTRE e 

PROMETHE 

Fonte: Jardim & Lanna (2003); Macêdo et al. (2010); Baltar & Netto (1998). Hajkowicz & Collins, 

(2007); Zeleny (1992). 

A literatura está repleta de métodos de análise multicritério, a escolha por um ou outro, irá 

depender do tipo de problemática a analisar, do objetivo da decisão e da familiaridade do 

usuário com a técnica.  

De forma geral, segundo Rac (1992), Howord (1991) apud Hajkowicz & Collins (2007), os 

MCA seguem as seguintes fases: (a) escolha das opções de decisão (alternativas); (b) escolha 

dos critérios de avaliação; (c) transformação dos critérios em unidades proporcionais 

(geralmente os critérios são de diferentes unidades); (d) pesos dos critérios (definição da 

escala de pesos); (e) construção da matriz de avaliação e obtenção das medidas de 

desempenho de cada alternativa frente os critérios (a estruturação final de qualquer problema 

decisório por meio de análise multicritério é feito através de matrizes); (f) score ou 

classificação das alternativas (nesta fase, os pesos são combinados para alcançar um grau de 

desempenho geral para cada alternativa de decisão, onde uma grande variedade de algoritmos 

com propriedades e medidas de desempenho diferentes podem ser usadas, variando conforme 

o método multicritério); (g) performance da análise de sensibilidade e (h) fazer a decisão (o 

MCA visa informar e não tomar a decisão final, que requer o julgamento humano). 
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-  Analytic Hierarchy Process – AHP 

O AHP foi desenvolvido por Thomas L. Saaty em meados da década de 1970, sendo um dos 

primeiros métodos de tomada de decisão com múltiplos critérios. A formulação matemática 

do AHP alterou muito desde a sua primeira versão. A sigla AHP incorpora suas 

características, as quais são especialmente direcionadas à superação das limitações cognitivas 

dos tomadores de decisão (ABREU et al, 2000). 

O método baseia-se em duas fases, sendo: estruturação dos elementos da decisão de forma 

hierárquica (Figura 6) e a sua avaliação. A estruturação deve conter todos os elementos 

envolvidos no processo e importantes para a resolução do problema, incluindo o objetivo da 

decisão, os critérios de avaliação e as ações (alternativas) para solucionar o problema e 

alcançar o objetivo proposto.  

O AHP decompõe um problema com múltiplos fatores complexos em uma hierarquia e utiliza 

matrizes e álgebra linear para formalizar o processo de decisão (SRDJEVIC et al. 2002). Para 

Gomes & Moreira (1998) a ordenação hierárquica é um tipo de estrutura hábil para fornecer 

uma visão global do problema. Campos (2011) afirma que na estrutura hierárquica, os 

critérios e sub-critérios de determinado nível devem ser independentes em relação aos 

elementos dos níveis mais baixos, ou seja, enquanto a preferência por alternativas depende 

dos níveis de critérios, a importância dos critérios não depende das alternativas, garantindo 

assim a preservação da ordem dos critérios e alternativas. 

Figura 6: Estruturação do método AHP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: Próprio autor adaptado d Saaty (1980) apud Saaty (2003) 
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A fase da avaliação denota o julgamento das ações, incluindo a construção da matriz de 

julgamento, análise de consistência e análise de sensibilidade. A avaliação consiste 

basicamente na comparação par a par de critérios e comparação par a par de alternativas 

mediante critérios ou sub-critérios quando for necessário no processo. 

Um dos pontos fortes da AHP é a possibilidade de avaliar os critérios quantitativos como 

qualitativos e alternativas na mesma escala de preferência, que por sua vez podem ser 

numérico, verbal ou gráfica (ISHIZAKA & LABIB, 2011). 

Para a avaliação par a par de alternativas e critérios é utilizado uma escala de peso chamada 

Escala Fundamental de Saaty, composta pela relação de uma escala numérica (1 à 9) e uma 

escala verbal correspondente (Tabela 3). A escala verbal é intuitivamente mais atraente em 

nosso cotidiano que uma escala numérica, porém, pode permitir algumas ambiguidades nas 

comparações (ISHIZAKA & LABIB, 2011).  

Tabela 3: Escala fundamental de Saaty 

Intensidade da 

Importância 

Definição Explicação 

 

1 

   

Mesma importância 

Os dois elementos em avaliação contribuem 

igualmente para o objetivo. 

 

3 

Importância moderada de uma 

sobre a outra 

A experiência e o julgamento favorecem 

levemente um elemento em relação a outro. 

 

5 

 

Importância forte de uma sobre a 

outra 

Experiência e julgamento favorecem 

moderadamente um elemento em relação a 

outro. 

 

7 

Importância muito forte de uma 

sobre a outra 

Experiência e julgamento favorecem 

fortemente um elemento em relação a outro. 

 

9 

Importância absoluta de uma 

sobre a outra 

Experiência e julgamento favorecem 

absolutamente um elemento em relação a 

outro. 

 

2,4,6,8 

 

Valores intermediários 

Julgamento mais preciso da importância 

relativa dos elementos 

 

Recíprocos dos 

valores acima 

Se o elemento i recebe um dos 

valores acima quando comparado 

com o elemento j, então j recebe o 

valor recíproco se comparado a i 

 

Fonte: Saaty, (1980) apud Ishizaka & Labib (2011) 

Segundo Ishizaka & Labib (2011), teoricamente não há nenhum motivo para limitar os 

números e a gradação verbal da escala de Saaty, embora a escala verbal tenha sido pouco 

investigada, várias outras escalas numéricas têm sido propostas por diversos autores como 

escala geométrica, logarítma e inversão linear. 

A Figura 7 apresenta uma síntese das etapas que envolvem o método AHP. 
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Figura 7: Etapas do Método multicritério AHP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Fonte: Próprio autor 

De acordo com Srdjevic & Srdjevic (2013), o método AHP oferece uma infinidade de opções 

no processo de tomada de decisão, incluindo contextos de grupos decisórios na gestão das 

águas. Isso acontece devido esse método apresentar um modelo matemático simplificado. No 

entanto, em função dessa simplificação, em alguns casos, ocorre incoerências nos resultados 

das matrizes, demonstrando uma necessidade de empregar estratégias de evolução, através da 

utilização de outras ferramentas matemáticas para auxílio na resolução desses problemas. Os 

autores afirmam ainda que a decisão final de um grupo decisor se torna menos confiável e 

contestável quando a consistência das decisões individuais desses tomadores de decisão 

apresentar grandes variabilidades. Neste caso, o modelo matemático do método precisa ser 

revisto. 
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- Elimination et Choix Traduisant la Réalité – ELECTRE 

O método ELECTRE foi originalmente desenvolvido por Roy em 1968 (ROY, 1996) para 

incorporar à tomada de decisão a incerteza e a imprecisão (natureza fuzzy) (GERENINO, 

2006). Aplicam-se principalmente no tratamento de alternativas discretas avaliadas 

qualitativamente (SOUZA et al., 2001). Para Jardim & Lana (2003), esse método pode ser 

usado também para variáveis contínuas, sob critérios quantitativos, ou para situações mistas.  

A família do ELECTRE é formada por seis métodos: ELECTRE I; ELECTRE II; ELECTRE 

III; ELECTRE IV; ELECTRE IS, e ELECTRE TRI. São baseados em relações de superação 

para decidir sobre a determinação de uma solução, que mesmo sem ser ótima pode ser 

considerada satisfatória, e obter uma hierarquização das ações (FLAMENT, 1999). 

Todos os métodos consideram a análise de relações de preferência entre pares de ações 

consideradas. De acordo com Baltar & Netto (1998), a principal diferença entre os métodos é 

quanto ao tipo de resultado que cada um produz. Os métodos ELECTRE I e IS objetivam a 

escolha de um subconjunto contendo as ações melhores ou, na falta dessas, as satisfatórias. Os 

métodos ELECTRE II, III e IV procuram ordenar as ações em classes de equivalência, de 

forma completa ou parcial, através de um procedimento de classificação e o ELECTRE TRI 

faz uma triagem, alocando ações a categorias definidas a priori (BALTAR & NETTO, 1998). 

Para Campos (2011) uma das diferenças entre os métodos, além do tipo de problemática 

decisória, está na definição e conceito dos pesos, onde apenas o ELECTRE IV não faz uso de 

pesos na sua metodologia, todas as outras versões adotam os pesos como medida de 

preferência para cada critério, segundo o ponto de vista do decisor. Os conceitos de 

ponderações diferem-se na taxa marginal ou taxa de substituição adotada pelos métodos 

compensatórios. 

ELECTRE I 

O método ELECTRE I consiste na primeira versão da família e foi desenvolvido por Bernard 

Roy (1968), sendo concebida pela escola francesa para a abordagem multiobjetivo. O 

princípio básico do método é separar do conjunto total das alternativas aquelas que são 

preferidas na maioria dos critérios de avaliação, sem causar um nível de descontentamento 

inaceitável para qualquer um dos critérios fixados (JARDIM & LANA, 2003). 
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Os métodos se sustentam em três conceitos fundamentais: concordância, discordância e 

valores-limite (outranking), utilizando um intervalo de escala no estabelecimento das 

relações de troca na comparação aos pares das alternativas (GONÇALVES, 2001). 

Na concordância e discordância são formuladas matrizes para avaliar as alternativas aos pares, 

com base nas preferências dos decisores. A concordância entre duas alternativas i e j é 

encontrada através de uma medida ponderada que relaciona o número de critérios sob os quais 

a alternativa i é preferida ou equivalente à alternativa j. O índice de concordância é calculado 

pela Equação 01: 

       
∑  (  ) 

 

 
        

∑    
                                                                                                       (01) 

Onde: w(k') = pesos dos critérios sob os quais i > j; w(k") = pesos dos critérios sob os quais i 

= j ; w(p) = pesos de todos os critérios. 

O índice de discordância D(i, j) representa o desconforto do decisor ao escolher a alternativa i 

frente à alternativa j. Deve-se primeiro definir uma escala numérica de pesos para todos os 

critérios, considerando que cada critério tenha um intervalo de escala diferente. A escala 

definida é usada para comparar o desconforto entre a pior escolha, representada pelo menor 

valor numérico e a melhor escolha, representada pelo maior valor numérico, de cada critério 

para cada par de alternativas (JARDIM & LANA, 2003). O índice de discordância é calculado 

pela Equação 02: 

       
 

  
   

  
                       sendo,  K E ( j > i)                                                (02) 

Onde, (j > i) conjunto no qual a alternativa j é preferida à alternativa i; k: os critérios sob os 

quais j > i; Z(j, k): a avaliação da alternativa j sob o critério k; Z(i, k) a avaliação da 

alternativa i sob o critério k; R*: o maior valor numérico dos intervalos de escala. 

Tanto o índice de concordância quanto o índice de discordância são representados por 

matrizes de avaliação, onde C(i, j) e D (i ,j) representam elementos da linha i e coluna j. A 

satisfação que o decisor sente ao preferir a alternativa i frente à alternativa j, diante do critério 

de avaliação e o desconforto experimentado pelo decisor ao optar pela alternativa i frente à 

alternativa j sob um determinado critério (GONÇALVES, 2001). 

Após determinar as matrizes de concordância e discordância, fixam-se os valores limites para 

p (limite mínimo de concordância) e q (limite máximo de discordância).  Quando p = 1 indica 
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concordância plena e completa, enquanto q = 0 indica que não há nenhuma discordância 

(SOUZA, et al., 2001). 

Este procedimento de adotar os valores limites é chamado de filtragem, onde separa as 

alternativas não-dominadas (as de maior preferência pelo decisor quando comparada a outra 

alternativa) que atendem, simultaneamente aos limites fixados para p e q, mas sem fazer a 

classificação das mesmas (JARDIM & LANA, 2003). 

Essa seleção preliminar das alternativas de maior preferência, a partir da fixação dos valores 

limites para p e q, pode ser representada graficamente, através dos símbolos e terminologia. 

Como resultado do método obtém-se uma filtragem, conduzindo na seleção das alternativas 

não- dominadas (de maior preferência pelos decisores), diante do gráfico construído.  

- Compromise Programming (CP) 

 Compromise Programming ou Programação de Compromisso (PC) foi desenvolvido por 

Zeleny (1973) e caracteriza-se por ser um processo interativo. Neste processo, é feito o 

estabelecimento progressivo das preferências por parte do decisor, até que seja atingida uma 

função satisfatória (JARDIM, 1999). O PC é baseado no escalonamento dos resultados para 

cada critério e posteriormente o cálculo de uma distância ponderada para cada alternativa 

(ZELENY, 1973 apud ZARGHAMI et al., 2008). 

O conjunto da solução próxima a ideal, uma vez que não existe uma solução ideal, é 

representada por um vetor de valores máximos f* = (f1*, f2*, f3*, ... fn*), onde fi*= Max 

fi(x) é a solução para o problema decisório, para x igual ao vetor das decisões, n o número de 

critérios e fi(x) a função objetiva para o critério i (POMPERMAYER, 2003; LANNA et al. 

1997). Operacionalmente, o problema é resolvido através de um algoritmo que considera três 

medidas de proximidades (pontos do conjunto das soluções de compromisso), 

correspondentes a s = 1, 2 e infinito (BALTAR & NETO, 1998). A escolha de s reflete a 

importância que o decisor atribui aos desvios máximos (LANNA, et al., 1997).  Segundo 

Zuffo (1998) apud Pompermayer (2003), para s = 1 todos os desvios de f1* são levados em 

consideração proporcionalmente às suas magnitudes. Para s =2, o maior desvio tem a maior 

influência e para s = ∞, o maior desvio é o único considerado.  

O alcance da solução mais próxima da ideal (solução de compromisso) é feita a partir da 

Equação 3, considerando: conjunto de critérios e seus pesos (wi); conjunto de pesos dados aos 

critérios com relação às alternativas      ; medidas de proximidade s = 1,2 e α e conjunto de 

valores máximos e mínimos de cada critério na matriz de avaliação.  
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Como último passo desse método, para alcançar a solução mais próxima da ideal, é calculada 

a distância de cada alternativa mediante cada critério na matriz de avaliação. Os menores 

valores encontrados para Ls são as alternativas de solução de compromisso. 

- Simple Additive Weighting (SAW) 

 O método SAW ou Ponderação Simples Aditiva, também chamado de SWA - Simple 

weighted addition (CHENG, CHANG & HUANG, 2003), dentre os métodos multicritérios, é 

o mais conhecido e amplamente utilizado em diversas áreas do conhecimento (CHENG, 

CHANG & HUANG, 2003; CHANG & YEH, 2001). Sua principal característica reside na 

sua simplicidade. Para aplicação desse método, é necessário seguir os seguintes passos: 

Construção da matriz de decisão; normalização dessa matriz e geração da pontuação (score) 

das alternativas (CHANG & YEH, 2001). 

A normalização da matriz de decisão é feita segundo as seguintes equações (SILVA, 2010): 

    
        

              ,para maximização de critérios                                                                   (04)  

    
         

              ,para minimização de critérios                                                                    (05)  

Onde ri,j varia entre 0 e 1.      é o maior peso das alternativas com relação ao critério j e     é 

o menor peso das alternativas com relação ao critério j. O valor global de preferência de cada 

alternativa é dado pela Equação 06: 

   ∑             
      , para i = 1, 2,..., M.                                                                            (06) 

Onde, Vi é a pontuação da alternativa i; w j é o peso do critério j, N é o número de critérios e r 

i,j é o valor normalizado do indicador da alternativa i com relação ao critério j. Quanto maior 

o valor de Vi, maior é a preferência da alternativa. 

- Simple Product Weighting (SPW) 

 O método SPW ou Ponderação Simples do produto, também conhecida como WP (CHENG, 

CHANG & HUANG, 2003; CHANG & YEH, 2001), possui também uma simplicidade em 
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sua estrutura e diferentemente do SAW, não necessita da normalização da matriz de decisão. 

A preferência de cada alternativa é atribuída pela Equação 07: 

   ∏    
   

           j = 1,2,...,M.                                                                                      (07) 

Cada elemento da linha da matriz de decisão (ponderação das alternativas com relação a cada 

critério de avaliação) é elevado ao peso do critério que o corresponde. No final, cria-se uma 

lista ordenada de preferências. 

2.5.2. Aplicações Dos Métodos De Análise Multicritério na área dos recursos hídricos e 

saneamento básico 

Na literatura, vários estudos têm sido realizados para resolver os problemas na área ambiental 

através de métodos de análise multicritério. Neste item, serão apresentados os estudos 

direcionados para área do saneamento básico e recursos hídricos. No caso específico do 

Brasil, será abordado as principais pesquisas de utilização desses métodos no contexto dos 

comitês de bacia hidrográfica.  

Baltar & Netto (1998) aplicaram os métodos multicritério ELECTRE III e Programação de 

Compromisso para hierarquização de investimentos de projetos de abastecimento d’água no 

primeiro ano do Programa de Desenvolvimento Sustentável de Recursos hídricos para o 

semiárido (PROÁGUA) do Governo Federal. Esses projetos foram avaliados segundo seis 

critérios que contemplaram aspectos econômicos, sociais, políticos, técnicos e ambientais. 

Foram considerados dois cenários decisórios, com dois conjuntos de pesos dados aos 

diferentes critérios, em função de dois tipos de comportamento possível do decisor. Os 

resultados obtidos foram comparados entre si e comparados também com os resultados de 

uma hierarquização monocritério do tipo custo/benefício. 

Jardim (1999) aplicou três métodos multicritérios (AHP; ELECTRE I e II e Programação de 

Compromisso) na Bacia Hidrográfica do Rio Gravataí, Rio Grande do Sul. A autora trabalhou 

com 27 alternativas, 15 critérios e 20 decisores (membros do comitê em estudo). Como uma 

das conclusões, a pesquisa revelou que o método ELECTRE apresenta algumas restrições 

quando aplicado num contexto de grupo de decisores, múltiplos objetivos, ponderações 

variadas e elevado número de alternativas e que os métodos Programação de Compromisso e 

AHP obtiveram bons resultados de aplicação. 
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Gonçalves (2001) aplicou os métodos multicritérios ELECTRE I e Programação de 

Compromissos no intuito de desenvolver um procedimento que permita aos participantes do 

Comitê da Bacia do Rio Curu, semiárido do Ceará, decidir qual a melhor vazão a ser liberada, 

em determinado período, levando em conta diversos fatores que compõem o problema. Os 

resultados obtidos descreveram que ambos os método obtiveram resultados semelhantes, e 

tiveram grande influência dos pesos adotados. O método ELECTRE é baseado no conceito de 

dominância entre as alternativas de solução, a partir de relações de preferências estabelecidas 

sendo adequado para a solução de problemas com alternativas exclusivamente discretas, pois 

não depende de dados quantitativos na análise e o método da Programação de Compromisso é 

ágil, de fácil visualização gráfica e propicia a interação entre avalistas e decisores ao longo do 

processo decisório.  

Boas (2006) utilizou o método multicritério AHP em um estudo de caso com o Comitê de 

Bacia Hidrográfica do Rio Meia Ponte (COBAMP) com o objetivo de decidir sobre o uso 

múltiplo de reservatórios. Para isso, foram definidos seis critérios e cinco alternativas e na 

fase de avaliação foi utilizado o software “Criterium Decisum Pluss 3.0”. Após a aplicação do 

método a autora chegou a algumas conclusões, como: Muitos pontos positivos do AHP, 

atribuídos pela maioria da literatura pesquisada, puderam ser contestados quando aplicado em 

grupo de decisores. Um dos pontos contestados é que a simplicidade só pôde ser verificada na 

utilização do software, uma vez que houve dificuldade de compreensão dos procedimentos do 

método pelos decisores e esses não se sentiram estimulados a participar.  Dos 45 membros 

(titulares e suplentes) convocados por carta (e-mail) para preenchimento dos questionários, 

apenas dois se propuseram a participar.  

Srdjevic et al. (2012) propôs uma abordagem para definir um conjunto de critérios utilizados 

nos problemas da gestão das águas através da utilização do método AHP associado a análise 

de um algoritmo SWOT/PESTLE que identifica os pontos positivos e negativos de cada 

critério relacionando-o com o sistema decisório. Essa abordagem foi aplicada em um estudo 

de caso para analisar a estrutura do consumo de água no sistema regional na província de 

Vojvodina, Sérvia. Para esse estudo, os autores utilizaram critérios no âmbito político, 

econômico /financeiro, social, técnico, legal e ambiental. Os autores encontraram resultados 

satisfatórios na combinação do uso da análise do algoritmo SWOT/PESTLE para seleção dos 

critérios, no estudo de caso, com a utilização do método AHP.  
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Quadro 2 apresenta as principais aplicações pesquisadas na área do saneamento básico e 

recursos hídricos, abordando os métodos multicritério utilizados, as alternativas e critérios de 

avaliação. Esses estudos auxiliaram no levantamento inicial de critérios desta dissertação.   

Quadro 2: Aplicação de métodos multicritério em sistemas hídricos e de saneamento básico 

Autor Objetivo Método Estrutura 

Souza et al 

(2001) 

Avaliar o desempenho de 

alternativas tecnológicas para 

pós-tratamento de efluentes de 

reatores anaeróbios. 

CP 

SAW; 

ELECTRE III. 

18 critérios: incluindo análise 

socioeconômica e técnica. 19 

alternativas de tratamento. 

Faria (2003) 

Avaliar o melhor cenário de 

alocação de água na Bacia 

Hidrográfica do Rio 

Paraguaçu/BA. 
SAW; SPW 

3 critérios: Confiabilidade; 

Elasticidade e vulnerabilidade. 

12 alternativas: Cenários de 

alocação de água construídos a 

partir do modelo de Rede de 

Fluxo MODSIM. 

Srdjevic et al 

(2004) 

Melhorar a utilização de dois 

reservatórios no rio 

Jacuípe/Ba/Brasil. 
TOPSIS 

6 critérios: confiança; 

resiliência; vulnerabilidade; etc. 

12 alternativas: cenários de 

gestão. 

Cai, Lasdom 

& Michelsen 

(2004) 

Desenvolver um SAD em 

grupo composto por métodos 

multicritérios e multiobjetivos 

para solucionar problemas de 

saneamento no Norte da 

China. 

SAD em grupo 

baseado no 

algoritmo 

Tchebycheff. 

5 critérios: viabilidade 

financeira; bem-estar social; 

preservação ambiental e 

agricultura auto-suficiente. 6 

alternativas: plano de ação 

voltado para abastecimento de 

água e saneamento. 

Chung & Lee 

(2009) 

Desenvolver um Índice de 

Avaliação de Alternativas 

sobre os efeitos da qualidade e 

quantidade de água que foram 

obtidos por simulação 

hidrológica FORTRAN 

(HSPF). 

 

AHP 

Os critérios foram selecionados 

usando o modelo PEIR. 

Alternativas decorrentes do 

modelo de simulação 

hidrológica. 

Gósmez-

López et al 

(2009) 

 

Escolher a melhor técnica de 

tratamento das águas 

residuárias. 

TOPSIS 

4 critérios: qualidade da água; 

econômico; social; ambiental. 6 

alternativas de tratamento. 

Campos 

(2011) 

Hierarquizar projetos de 

esgotamento sanitário nas 

bacias PCJ, Estado de São 

Paulo. 

PROMETHEE 

II & GAIA; 

ELECTRE IV 

5 critérios.14 alternativas: 

empreendimentos na área de 

saneamento.  

Geng & 

Wardlaw 

(2013) 

Melhorar a eficiência no uso 

da água da bacia do Rio 

Shiyang na China, em volta de 

melhores práticas na irrigação. CP 

11 critérios divididos nas 

dimensões ambiental, social e 

econômico. 4 alternativas: 

cenários incluindo a redução da 

área irrigada, melhoria na 

eficiência da irrigação e 

mudança no padrão do cultivo. 

Fonte: Próprio autor 
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2.6. Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC) na área ambiental 

Entende-se por Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC) todos os recursos 

tecnológicos que intervêm nos processos informacionais e comunicativos da sociedade. A 

consolidação dos computadores e a popularização da internet subsidiaram o crescimento do 

uso dessas tecnologias. Para Martin et al. (2006) e  Silva & Reis (2010) a internet é o exemplo 

de rede global de informações, tornando-se uma fonte de aprendizagem. 

A utilização das TIC abrange diversas áreas do conhecimento, dando destaque para as 

indústrias (automação), comércio (marketing) e educação (Ensino e Educação à Distância). 

Martin et al. (2006) aborda a utilização das TIC no contexto de áreas rurais com o objetivo de 

compartilhar informação para as populações rurais isoladas e dispersas, promovendo a 

transferência do conhecimento através de cursos de capacitação. Com isso, espera-se alcançar 

uma menor exclusão social e um aumento das oportunidades de mercado. Para tanto, os 

autores relatam nos resultados da pesquisa que as pessoas que tiveram acesso às TIC através 

da internet obtiveram uma probabilidade duas vezes maior de aprender e se aperfeiçoar no 

mercado que as pessoas sem acesso a essas tecnologias. Considerando que o uso das TIC só 

era possível em áreas com acesso à internet e que essas tecnologias mostraram-se essenciais 

na minimização da exclusão geográfica.  

Na área ambiental, o uso das TIC é colocado por alguns autores como meio para sensibilizar 

as pessoas com relação aos problemas ambientais, levando à reflexão sobre a urgência 

mudança de atitudes, valores e comportamentos nos processos mentais e perceptivos 

(RODRIGUES & COLESANTI, 2008). 

Na visão de Souza et al (2014), espera-se que com maior acesso à informação, as pessoas 

possam contribuir substancialmente no processo de educação ambiental e geração de soluções 

sustentáveis. Atualmente já existem vários sites na web e grupos em redes sociais voltados 

para as questões ambientais. Muitos desses espaços, além de apresentarem informações, 

disponibilizam cursos de Ensino, Aprendizagem e Educação à Distância (EAD) com essas 

temáticas.  

Rodrigues & Colesanti (2008) alerta que nos últimos tempos, houve uma grande proliferação 

e abertura de novos espaços de comunicação para a Educação Ambiental, dentre os quais 

pode-se citar fóruns, congressos e, no meio digital, a formação de redes sociais e a 

multiplicação de sites na internet referentes ao tema. As redes sociais referem-se à interação 
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de pessoas em ambiente virtual e constituem uma das estratégicas crescentes da sociedade 

para o compartilhamento da informação e do conhecimento. (YAMASHITA, 2012; 

TOMAÉL et al., 2005).  

A utilização das TIC representa um avanço na gestão dos recursos hídricos para a 

organização, acesso e transmissão de dados. Por exemplo, para a construção da maioria dos 

Sistemas de Informação para Gestão de Recursos Hídricos (SISRH) de diversos países 

utilizam softwares para armazenamento e transmissão de bancos de dados quantitativos e 

qualitativos das bacias hidrográficas. De acordo com Silva & Reis (2010) o controle da 

informação é uma atividade vital para um bom planejamento e administração das águas.  

Parris (2011) apresenta um estudo que surgiu a partir da oficina OECD na Espanha, 

abordando problemas encontrados na gestão dos recursos hídricos em função da carência de 

dados e a importância da informação para amenizar esse quadro e facilitar futuras pesquisas e 

gestões. O autor apresenta a relevância da compreensão das dificuldades e vulnerabilidades na 

gestão das águas, a falta de recursos para obter esses dados e algumas recomendações para 

melhorar o sistema de informação e a coleta de dados econômicos para implementar o sistema 

de gestão das águas.  

Na gestão dos recursos hídricos, os comitês de bacia hidrográfica são importantes instâncias 

de tomada de decisão. Diante disso, inserir as tecnologias da informação e comunicação 

nessas instâncias, tende a melhorar as relações de comunicação entre os membros, aumentar o 

leque de informação, aperfeiçoar as discussões, trazer benefícios e uma nova dimensão para a 

tomada de decisão no contexto das águas.  

Damasceno (2013) acrescenta que os tomadores de decisão tem que estar qualificados para o 

cargo que ocupam, com conhecimento à cerca do problema decisório. A informação deve ser 

apresentada de forma clara, em uma linguagem que atenda a todos os decisores e os mesmos 

tem que buscar sempre o aprimoramento do conhecimento, no intuito de minimizar 

representações ilegítimas e manipuláveis.  
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3. METODOLOGIA 

Para alcançar os objetivos definidos por esta pesquisa, a metodologia foi dividida em cinco 

etapas:  

• Estruturação do processo decisório;  

• Simulação do abatimento das cargas poluidoras em função das ações alternativas de 

gestão;  

• Processo de decisão sobre a seleção das ações de gestão; 

• Proposição do conjunto de ações para compor o programa de efetivação do 

enquadramento; e  

• Análise e interpretação dos resultados. 

3.1. Estruturação do processo decisório 

Esta etapa inclui o levantamento de todas as informações necessárias para o desenvolvimento 

desta pesquisa. É composto pela definição da área de estudo; divisão do rio em trechos para 

enquadramento dos corpos d’água; definição da condição atual e desejada de qualidade da 

água do rio e definição dos elementos do processo decisório. 

Para a caracterização da área de estudo foi considerado o levantamento das fontes de 

poluição; aspectos naturais (solos, clima, cobertura do solo e recursos hídricos – 

disponibilidade e demanda); aspectos socioculturais e econômicos.  

O enquadramento dos corpos d’água é feito por trecho de rio. A divisão dos trechos da área de 

estudo foi baseada nas fontes de poluição, nos usos da água na bacia, nas suas características 

físicas e na localização dos pontos de monitoramento de qualidade da água no rio, necessárias 

para a utilização do modelo de qualidade da água. 

3.1.1. Definição da condição atual e desejada de qualidade da água do rio  

Para a identificação da condição de qualidade atual dos corpos d’água, foram utilizados 

parâmetros de qualidade da água definidos na Resolução CONAMA 357/2005. Os parâmetros 

definidos foram: Coliforme Fecal (CF); Oxigênio Dissolvido (OD); Demanda Bioquímica de 

Oxigênio (DBO) e Nitrogênio total. Esses parâmetros foram escolhidos mediante as fontes de 
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poluição identificadas na bacia de estudo, e de acordo com a disponibilidade dos dados de 

qualidade da água. 

Para analisar a qualidade da água do corpo hídrico foram realizadas comparações, dentro do 

modelo de qualidade da água, entre os valores observados dos parâmetros de qualidade da 

água definidos com os valores de referência dos respectivos parâmetros na Resolução 

CONAMA 357/2005.  

A definição da classe de referência ocorre a partir de levantamentos em campo com a 

população local, através de entrevistas e aplicação de questionários, buscando conhecimento 

dos usos, atuais e futuros, desejados por essa população. Para esta pesquisa, não foi feita a 

visita de campo com esses fins, foram utilizados dados secundários dos estudos de Medeiros 

et al. (2004). Para isso, foram feitas adaptações da classificação da Resolução CONAMA n° 

20/1986, resolução vigente da época, para a classificação atual, Resolução CONAMA n° 

357/2005.  

3.1.2. Definição dos elementos do processo decisório 

Os elementos do processo decisório são compostos pelo objetivo da decisão, pelas variáveis 

(critérios, sub-critérios e alternativas), e atores (analista, facilitador e decisor). 

Definição do objetivo da decisão: Objetivo é uma meta ou propósito que se deseja atingir. O 

estabelecimento e julgamento dos critérios e alternativas visam o alcance do objetivo 

estabelecido no processo decisório, logo, esse elemento representa o nível mais alto de uma 

hierarquia. Uma vez alterado o objetivo da decisão, forma-se um novo processo decisório. 

Para a área de estudo foi considerado dois objetivos: 

• Objetivo da decisão 1: Selecionar sistema coletivo de tratamento de esgoto para redução 

da poluição e melhoria da qualidade da água do rio. 

• Objetivo da decisão 2: Selecionar sistema individual (descentralizado) para o tratamento 

de esgoto e a melhor alternativa de uso eficiente da água na agricultura para redução da 

poluição e melhoria da qualidade da água do rio. 

Definição dos decisores: São os atores mais envolvidos com o processo decisório. Os 

decisores sobre a escolha das ações de gestão para compor o programa de efetivação do 

enquadramento dos corpos d’água são os membros dos comitês de bacia hidrográfica. Para 
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esta pesquisa, os decisores são todos os membros dos comitês do Estado da Bahia que 

disponibilizaram em participar do processo. 

Definição do facilitador: O agente facilitador do processo decisório é a autora desta 

pesquisa, conduzindo e auxiliando os decisores na compreensão de todas as etapas da 

estruturação e avaliação do problema e proporcionando a eles uma visão geral do processo. 

Definição das alternativas: As alternativas são o conjunto de ações de gestão para o controle 

da poluição em cada trecho do rio, definidas de forma subjetiva, de acordo com as 

características física, social, ambiental e econômica da bacia hidrográfica.  

As ações de gestão (alternativas) são determinadas de acordo com o levantamento do 

diagnóstico na bacia hidrográfica, considerando principalmente as fontes de poluição. Diante 

das características da área de estudo, foi considerado alternativas prospectivas na área do 

saneamento básico (processos de tratamento dos esgotos) e na área da agricultura (melhor 

eficiência do uso da água na agricultura), sendo problemas recorrentes na maioria das bacias 

hidrográficas do Brasil. Para seleção das alternativas foi considerado a revisão na literatura e 

reuniões com especialistas. 

Desta forma, as alternativas foram divididas em dois grupos, conforme a Figura 8 apresenta. 

O primeiro grupo é composto por ações de gestão direcionadas para os municípios que 

possuem a zona urbana de influência no corpo hídrico. O segundo grupo é composto por 

ações direcionadas para os municípios que possuem a zona rural de influência no corpo 

hídrico.  

Figura 8: Grupo de alternativas para municípios de uma bacia hidrográfica 

 

 

 

 

 

Fonte: Próprio autor 

- Definição dos Critérios: Os critérios têm que ser capazes de possibilitar a avaliação de cada 

uma das alternativas propostas. Diante disso, como as alternativas foram divididas em dois 

grupos, a seleção dos critérios obteve processos diferentes. Nesses processos, nota-se uma 

1° Grupo 

(Zona Urbana) 

Ações centralizadas de tratamento de 

esgoto 

Ações descentralizadas de tratamento 

de esgoto e ações de melhor uso da 

água na agricultura  

2° Grupo 

(Zona Rural) 

Grupo de alternativas 
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grande subjetividade na escolha dos critérios, e nas suas categorias de avaliação, porém, para 

seleção de todos eles foi considerado os aspectos econômico, técnico e ambiental. Os itens a 

seguir irão apresentar as duas formas de seleção dos critérios de avaliação direcionadas para 

os dois grupos de alternativas. 

a) Seleção de critérios para avaliar o primeiro grupo (Zona Urbana): Foi elencado um 

conjunto de critérios na literatura englobando a área do saneamento básico, considerando os 

aspectos, ambiental, social, técnico e econômico. Posteriormente, foram feitas consultas a 

especialistas, na área do saneamento básico, para auxiliar na hierarquização dos critérios em 

ordem de importância. Foi aplicado um questionário, com os especialistas, composto por duas 

tabelas, a primeira para ponderação das categorias dos critérios numa escala de um a cinco, a 

segunda para ponderação dos critérios numa escala de um a dez. A hierarquização de cada 

critério foi feita a partir da ponderação entre os pesos das categorias (encontrados na primeira 

tabela) com os pesos dos critérios correspondentes (encontrados na segunda tabela). A seleção 

final dos critérios foi feita com base no valor médio encontrado para cada especialista, os 

critérios com maiores pontuações foram selecionados. O questionário aplicado está 

apresentado no Apêndice B. 

Seleção dos Especialistas: Os especialistas foram selecionados considerando suas residências 

em Salvador, e atuação na área do saneamento básico e recursos hídricos. Foram consultados 

sete especialistas, onde os perfis profissionais estão descritos na Tabela 4. 

Tabela 4: Perfil dos especialistas consultados na definição dos critérios 

Especialistas Perfil 

Especialista 1 
Engenheiro civil – Especialização em Avaliação de Impacto Ambiental - 

Msc. em Engenharia Ambiental – Atuação na área acadêmica 

Especialista 2 

Engenheiro civil – Especialização em Gestão Integrada de Recursos 

Hídricos – Msc. Engenharia Civil Hidráulica – Doutorado em Engenharia 

Hidráulica e Sanitária - Atuação na área de saneamento. 

Especialista 3 
Engenheiro Sanitarista Ambiental - Especialistas em Soluções Ambientais 

– Msc. Em Meio Ambiente, Águas e Saneamento – Pesquisadora. 

Especialista 4 
Engenheiro Sanitarista Ambiental – Msc. em Recursos Ambientais – 

Doutorado em Ciências Ambientais – Atuação na área acadêmica. 

Especialista 5 
Engenheiro Sanitarista Ambiental – Msc em Engenharia Ambiental 

Urbana - Pesquisadora da UFBA. 

Especialista 6 
Engenheiro Sanitarista Ambiental – Atuação na área de projetos de 

saneamento básico.  

Especialista 7 
Engenheiro Sanitarista Ambiental – Msc. Em Meio Ambiente, Águas e 

Saneamento – Engenheiro Sanitarista do Ministério Público. 

Fonte: Próprio autor 
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Os critérios inicialmente levantados na literatura (Tabela 5) estão relacionados com os 

aspectos social, econômico, ambiental e técnico, adequados à avaliação de sistemas coletivos 

de tratamento de esgoto.  

Tabela 5: Critérios para avaliação dos processos centralizados de tratamento de esgoto 

Critérios Descrição 

Custo de operação e 

Manutenção 
Custos para funcionamento e manutenção do sistema implantado. 

Expresso em valor monetário por habitante. ano (R$/hab.ano). 

Custo de Implantação 
Recursos financeiros necessários para implantação de determinado 

tratamento de esgoto. Expresso em valor monetário por habitante 

(R$/hab). 

Demanda por área 
Área necessária para implantação do sistema de tratamento. 

Expresso em m
2
/hab. 

Resíduos gerados 
Volume de lodo gerado pelo sistema de tratamento. Expresso em 

L/hab.ano. 

Densidade populacional 
Indica a possibilidade da presença de rede coletora de esgoto, 

direcionando para soluções coletivas de tratamento. Expresso em 

número de habitantes (densidade) / por área. 

Nível de Salubridade 
Incremento da saúde física da população (redução de enfermidades, 

etc.). Expresso em porcentagem  

Eficiência na redução de 

carga orgânica 
Desempenho de determinado tratamento em retirar carga orgânica. 

Expresso em porcentagem. 

Eficiência na redução de 

carga patogênica 
Desempenho de determinado tratamento em retirar patógenos. 

Expresso em porcentagem. 

Eficiência na redução de 

nutrientes 
Desempenho de determinado tratamento em retirar nutrientes. 

Expresso em porcentagem. 

Fonte: Von Sperling (2005), Jordão e Pessôa (2009); Gósmez-López et al (2009), Campos (2011) 

 

b) Seleção de critérios para avaliar o segundo grupo de alternativas (Zona Rural): Para 

esse grupo de alternativas, os critérios selecionados foram fundamentados nos aspectos 

econômico, ambiental e técnico, definidos no estudo de Silva (2011) e estão apresentados na 

Tabela 6. 
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Tabela 6: Critérios para avaliação dos processos descentralizados de tratamento de esgoto e 

alternativas de uso eficiente da água na agricultura 

Critérios Descrição 

Qualidade da água 
Indica quanto cada alternativa pode contribuir para melhorar 

a qualidade da água. 

Conservação do solo 
Indica o grau de contribuição da alternativa para a 

conservação do solo. 

Rentabilidade ou viabilidade 

econômica 
Corresponde em uma análise da viabilidade econômica da 

implantação da alternativa. 

Viabilidade técnica/ operacional 
Leva-se em consideração a funcionalidade e a facilidade na 

operação da alternativa. 

Fonte: Silva (2011) 

Para qualificar cada critério apresentado na Tabela 6 foram utilizadas categorias qualitativas 

ordinais que facilitam a avaliação das alternativas. As categorias ordinais para a qualificação 

das alternativas possuem escala variando de 1 a 5, a saber: Muito baixa (1); Baixa (2); Média 

(3); Alta (4); Muito alta (5) (SILVA, 2011). 

3.2. Simulação do abatimento das cargas poluidoras em função das ações alternativas de 

gestão 

Para avaliar o desempenho das ações de gestão para o controle da poluição no rio é utilizado 

modelos matemáticos de qualidade da água. Esses modelos são importantes ferramentas de 

auxílio aos gestores de recursos hídricos a compreenderem melhor o comportamento de um 

rio com relação aos parâmetros de qualidade da água, além de auxiliarem na tomada de 

decisão sobre a seleção de ações de gestão a serem implementadas em uma bacia.  

Segundo a Resolução CONAMA 357/05, o enquadramento dos corpos d’água para alcançar 

as metas progressivas intermediárias e final de qualidade da água deve ser conduzido em 

situação de escassez hídrica, considerando a vazão mínima de referência. Para tanto, a 

verificação da redução da carga poluidora, consequentemente a análise do comportamento do 

rio após implantação das ações de gestão propostas para a bacia foi feito por meio de modelos 

matemáticos, hidrológico e de qualidade da água, através de simulações, considerando a 

vazão mínima de referência, que no caso específico do Estado da Bahia, Instrução Normativa 

n° 01 /2007 (INEMA), adota a vazão com 90% de garantia de ocorrência (Q90).  

Diante destas premissas, os modelos matemáticos escolhidos para aplicação na área de estudo 

foram o modelo chuva-vazão Soil Moisture Accounting Procedure (SMAP) e o modelo de 

qualidade da água QUAL-UFMG. 
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O SMAP foi desenvolvido por Lopes et al. (1981), é um modelo determinístico, conceitual e 

concentrado de simulação hidrológica do tipo transformação chuva-vazão. Em sua 

discretização diária, representa os processos do ciclo hidrológico por três reservatórios 

lineares fictícios. Necessita como dados de entrada: séries diárias de precipitação (postos 

pluviométricos de influência na bacia); vazão para calibrar e validar o modelo; séries diárias 

de evapotranspiração potencial e dados físicos da bacia como área de drenagem, tipo de solo e 

cobertura vegetal. Neste trabalho foi utilizado o modelo em sua versão diária.  

O modelo QUAL-UFMG é baseado no modelo QUAL2E e foi desenvolvido por Von 

Sperling (2007), com o objetivo possibilitar a modelagem de rios. O modelo permite a 

modelagem dos seguintes constituintes ao longo do rio: DBO, OD, nitrogênio total e suas 

frações (orgânico, amoniacal, nitrito e nitrato), fósforo total e suas frações (orgânico e 

inorgânico) e coliformes termotolerantes (fecais) (VON SPERLING, 2007).  

Os procedimentos da aplicação da modelagem hidrológica e de qualidade da água, para a área 

de estudo, estão apresentados no Apêndice A. 

3.2.1. Modelagem Hidrológica  

- Dados de entrada: Todos os dados utilizados na modelagem hidrológica foram a partir de 

dados secundários, provenientes de órgãos estaduais e federais de monitoramento da 

precipitação (ANA, INEMA), vazão (ANA) e clima (INMET).  

a) Precipitação, Vazão e Evapotranspiração Potencial: Foi realizado um levantamento, dos 

postos pluviométricos, fluviométricos e climatológico presentes na área de estudo, verificando 

o início e fim de operação.  As precipitações diárias dos postos que ainda estavam ativos 

foram organizadas em um diagrama no software Excel para análise e seleção do período de 

dados coincidentes entre os postos e de possível utilização na modelagem. Da mesma forma, 

foi feito para os dados de vazão. Os dados de evapotranspiração foram calculados a partir dos 

postos climatológicos, monitorados pelo INMET. Inicialmente foram calculadas as médias 

mensais da evapotranspiração potencial entre as estações, após isso, para cada mês, foi feito a 

divisão do valor encontrado pelo número de dias existentes, sendo uma contribuição 

constante.  

b) Tratamento dos dados pluviométricos: Para geração da vazão, de interesse para esta 

pesquisa, necessita-se de dados diários de precipitação. Esses dados, na maioria das vezes 
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apresentam falhas, porém, não existe uma metodologia aplicável para preenchimento de 

falhas diárias, apenas mensais e anuais. Diante disso, as séries de precipitação diária dos 

postos pluviométricos selecionados foram convertidas em mensais, considerando que o mês 

que possuía algum dia com falha foi deixada como lacuna a ser preenchida e após isto, foi 

aplicado o método da Ponderação Regional para o seu preenchimento. Este método utiliza três 

postos vizinhos com boa correlação para preencher um posto com falha. Com as séries 

preenchidas, foi feito a análise de consistência dos dados pelo método da Dupla Massa.  

Com as séries mensais completas, executou-se o preenchimento dos dados diários, 

considerando: O preenchimento de uma falha em um determinado mês foi feito a partir da 

subtração da estimativa encontrado pelo método neste mês pelo acumulado do mês com falha. 

Se esta subtração fosse positiva, o valor encontrado era correspondente ao dia da falha. Para 

os meses que apresentaram ausência de dados em mais de um dia, o valor da subtração foi 

dividido entre o número de dias com falhas. Se a subtração fosse negativa, os dias com falhas 

nestes meses eram considerados zero. 

c) Área de influência de cada posto pluviométrico: Para definir a área de contribuição de 

cada estação pluviométrica na bacia hidrográfica, foi aplicado o método de Thiessen no 

software Arcgis versão 9.3. Os percentuais da área de influência de cada posto foram 

inseridos no modelo. 

- Análise de sensibilidade, Calibração e Validação: A análise de sensibilidade e a 

calibração foram feitas de maneira manual por meio de “Tentativa e Erro”, considerando as 

características da bacia em estudo. Este tipo de ajuste tem como vantagem o acompanhamento 

total na definição de cada parâmetro do modelo, permitindo verificar quais os parâmetros 

mais sensíveis. No entanto, é um processo mais trabalhoso e subjetivo, sendo possível ser 

feito neste caso devido a pouca quantidade de parâmetros envolvidos no modelo SMAP. 

Lopes (1999) recomenda iniciar a calibração com o período seco.  A definição do período de 

calibração e validação foi feito a partir da análise dos dados disponíveis e da precipitação total 

dos postos considerados na modelagem. Foi utilizado critérios com base na área de drenagem 

para efetuar a calibração e validação do modelo. 

A avaliação do ajuste da calibração e da validação foi feita baseando-se na visualização 

gráfica do hidrograma simulado com o observado; no coeficiente de correlação, curva de 

permanência (Q90), vazão média, mínima e máxima. 
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3.2.2. Modelagem da qualidade da água 

- Dados de entrada  

a) Características hidráulicas do rio: As características hidráulicas de velocidade e 

profundidade do rio foram obtidas a partir do ajuste por análise de regressão das curvas 

resultantes da fórmula de Manning em função da vazão e profundidade em função da vazão 

com o auxílio do software “Excel” (VON SPERLING, 2007). 

 Velocidade: U = a.Q
b
 

 Profundidade: Y = c.Q
d
        a,b,c, e d são coeficientes da reta; Q é vazão em (m

3
/s). 

A velocidade foi estimada segundo equação de Manning: 

  
 

 
                                                                                                                               (08) 

onde, Rh é o raio hidráulico (área molhada/perímetro molhado) (m), n coeficiente de 

rugosidade e i é a declividade (m/m). 

O coeficiente de rugosidade n é em função das características do corpo d’água, neste caso foi 

adotada a média aritmética dos valores obtidos ao se aplicar a fórmula de Manning com os 

valores de vazão e seção transversal. A declividade foi calculada a partir dos dados do perfil 

transversal do rio. 

b) Vazão Distribuída Incremental e Captações: A vazão distribuída incremental foi 

considerada ao longo do corpo hídrico, adotando os dados de demanda por água para 

atividade agrícola e abastecimento humano. 

c) Dados de qualidade da água: Obtidos através dos dados de monitoramento da qualidade 

da água de Medeiros et al. (2003) e Proença (2004). Foi considerado as campanhas realizadas 

nesses estudos, devido a falta de recurso para coleta e análise da qualidade da água. A partir 

das visitas de campo realizadas durante o desenvolvimento desta dissertação, pode-se inferir 

que não houve alterações severas nos usos e nas atividades econômicas da região. 

Considerando também, que os pontos de monitoramento da qualidade da água analisados nos 

estudos de Proença (2004) contemplam os pontos amostrais necessários para esta pesquisa.  

d) Lançamento de efluentes: A contribuição de uma carga efluente em um rio gerado por 

uma localidade varia conforme o porte, condições econômicas e culturais de uma 

comunidade; condições climáticas (período seco e úmido); atividade desenvolvida e tipo de 
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fonte de poluição (pontual e/ou difusa). Baseado nisso, foi feito um levantamento da presença, 

tipo e localização das fontes de poluição por municípios que fazem parte da Bacia, durante a 

caracterização da área de estudo.   

- Análise de sensibilidade, calibração e validação: Neste trabalho, a análise de sensibilidade 

foi feita de forma manual, variando os valores dos coeficientes e verificando através dos 

gráficos qual parâmetro é mais sensível para cada variável.  

A calibração foi feita de forma manual, variando-se os valores dos coeficientes até encontrar o 

melhor ajuste no gráfico entre os dados observados e simulados de cada parâmetro em análise. 

Foram considerados na modelagem os parâmetros de DBO, OD, Coliformes termotolerantes, 

Nitrogênio e suas frações. Inicialmente foi feito os cálculos dos coeficientes hidráulicos e o 

ajuste para a vazão inicial adotada. Em seguida foi introduzida a vazão distribuída 

incremental, captações, cargas de esgotos e vazão do tributário. Por fim, foi iniciado as 

tentativas de calibração com os valores dos Coeficientes de Desoxigenação (K1), Reaeração 

(K2), Coeficiente de Decaimento Bacteriano (Kb) e Nitrogênio e suas frações. 

a) Demanda Bioquímica de Oxigênio (DBO): Existem três coeficientes responsáveis pela 

remoção da DBO, sendo, Coeficiente de Desoxigenação (K1); Coeficiente de Remoção da 

DBO Efetiva no Rio (Kd) e Coeficiente de Remoção da DBO por Sedimentação (Ks). 

Segundo Von Sperling (2007) o coeficiente K1 depende das características da matéria 

orgânica, além da temperatura e da presença de substâncias inibidoras. O coeficiente Kd é a 

decomposição que efetivamente ocorre no rio, pela presença da biomassa suspensa na massa 

líquida, bem como pela biomassa no lodo de fundo. O coeficiente Ks representa o quociente 

entre a velocidade de sedimentação do material orgânico sedimentável e a profundidade do 

rio.  

Esses coeficientes foram definidos a partir das características da área de estudo e da carga 

poluidora. Após definição do intervalo dos coeficientes foi feito um ajuste por tentativa e erro, 

verificando qual o melhor conjunto de valores para os mesmos.  

b) Oxigênio Dissolvido (OD): A simulação do oxigênio dissolvido em um curso d’água é 

feita pelo cálculo do Coeficiente de Reaeração (K2). Neste estudo, adotou-se por utilizar os 

valores correlacionados com a vazão do rio para estimar a variável K2. Adotou-se a fórmula 

hidráulica (Equação 9) proposta por Owens et. al. apud Branco (1978), Chapra (1997) e 

efetuou-se uma análise de regressão entre os valores de K2 obtidos e os correspondentes 
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valores de vazão. A relação entre K2 e vazão pode ser descrita pela forma k2 = m.Q
n
, onde m 

e n são coeficientes do ajuste. 

                      Para 0,1m ≤ H ≤ 0,6m e 0,05m.s-1 ≤ v ≤ 1,5m.s-1                        (09) 

c) Coliformes termotolerantes: A simulação de coliformes é representada pelo Coeficiente 

de Decaimento Bacteriano (Kb). A definição do valor usado na calibração levou em 

consideração a faixa de valor descrita em Von Sperling (2007).  

 d) Nitrogênio e suas frações: O Nitrogênio é representado no modelo por coeficientes das 

etapas de sua conversão, sendo composto por: Sedimentação do N orgânico (Kso); Conversão 

do N orgânico a amônia (Koa); Conversão da amônia em nitrito (Kan); Conversão do nitrito a 

nitrato (Knn); Fluxo de liberação da amônia pelo sedimento do fundo (Snamon); Inibição da 

nitrificação por baixo OD (Knitr); Relação entre o oxigênio consumido por cada unidade de 

amônia oxidada pelo nitrito (R O2amon); Relação entre o oxigênio consumido por cada unidade 

de nitrito oxidado a nitrato (R O2Nitri) e fração de amônia (fHH3). A escolha dos valores de 

cada coeficiente foi feito a partir dos dados recomendados por Von Sperling (2007), 

considerando as características do rio em estudo. 

- Validação e Análise estatística: Para validação foi alterado a vazão de entrada do modelo e 

os dados dos parâmetros de qualidade da água. A análise da calibração e validação foi feita a 

partir do Erro Relativo Percentual (ER) (Equação 10) e do Coeficiente de Determinação (R
2
). 

          
|                 |

        
                                                                             (10) 

Onde, Qobs.méd – Média da vazão observada e Qsim.méd – Média da vazão simulada 

O erro relativo percentual expressa o índice de precisão em porcentagem. Segundo Thomann 

(1982) apud Von Sperling (2007) esta estatística apresenta um fraco comportamento para 

baixos valores de vazão média observada e não reconhece a variabilidade nos dados, além 

disso, é pobre quando a vazão média observada é maior que a vazão média simulada, para 

esta condição o máximo erro relativo é 100%.  

- Simulação das alternativas de tratamento de esgoto: A simulação das alternativas 

estruturais compostas pelos processos de tratamento dos esgotos foi feita por meio do modelo 

de qualidade da água, buscando averiguar o comportamento do rio após sua implantação. 
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Todas as simulações foram feitas considerando a vazão mínima de referência, encontrado no 

modelo SMAP para cada trecho do rio. 

No caso específico dos sistemas centralizados de tratamento do esgoto, construção das ETEs, 

para a simulação foi necessário:  

• Cálculo da vazão de esgoto gerada nos municípios de interesse para os trechos: Para esse 

cálculo foi considerado a Vazão de esgoto = (População do município)*(Coef. 

Retorno)*(per capta de água), onde, Per capta utilizado para os cálculos foi de 

100L/hab.dia, e Coeficiente de retorno de 80%.   

• Cálculo dos poluentes presentes no esgoto, com base no Quadro 3 e sua redução após 

passar pela ETE: Com isso, foram encontrados os valores para cada poluente saindo da 

ETE e lançado no corpo d’água. Por último, foi feito o cálculo do abatimento das cargas 

poluidoras dos efluentes lançados no rio. 

Quadro 3: Valores típicos de parâmetros no esgoto 

Parâmetro (mg/L) Esgoto Fraco Esgoto Médio 

DBO 100 200 

N.Total 20 40 

N.Orgânico 10 20 

Amônia Livre 10 20 

Nitrito 0 0,05 

Nitrato 0,1 0,2 

P. Total 5 10 

P.Orgânico 2 4 

P.Inorgânico 3 6 

Fonte: Jordão & Pessôa (2009) 

As simulações foram feitas para 100% de cobertura, ou seja, meta final de alcance da 

qualidade da água. 

3.3. Processo de decisão sobre a seleção das ações de gestão 

Este item visa apresentar os procedimentos desenvolvidos na construção do processo 

decisório sobre a seleção do conjunto de ações de gestão para despoluir a bacia hidrográfica e 

atender as metas de qualidade da água.  
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3.3.1. Teste da Metodologia 

Antes de levar o problema de decisão para ser discutido com os decisores foi conduzida uma 

simulação do enquadramento dos corpos d’água dentro de salas de aula da Universidade 

Federal da Bahia (UFBA), no intuito de testar a aplicação de alguns métodos de análise 

multicritério e também como forma de validar um formato de questionário que fosse de fácil 

aceitação pelos membros dos CBH. 

As turmas foram divididas em segmentos (poder público, sociedade civil e usuários) para 

estimulá-los a pensar como as categorias que representam. A discussão foi realizada em 

grupos e a aplicação do questionário foi individual. 

Para a aplicação dos testes conduzidos em sala de aula, foram selecionados os métodos de 

análise multicritério Analytic Hierarchy Process (AHP) desenvolvido por Thomas L. Saaty, 

em meados de 1970 e o Compromise Programming (CP) ou Programação de Compromisso 

desenvolvido por Zeleny (1973). Os questionários utilizados nos testes para aplicação desses 

métodos estão nos Apêndices C e D.  

Após realização dos testes, foi escolhido o método AHP para aplicação no comitê de bacia 

hidrográfica devido a grande aceitação desse método no meio acadêmico e a disponibilidade 

do software. 

3.3.2. Aplicação do Método Analytic Hierarchy Process (AHP) 

 A seleção das ações de gestão é feita por trecho de rio com base na necessidade de cada um 

em reduzir fontes de poluição. Logo, a aplicação do método AHP deve ser feita por trecho de 

rio, toda vez que se avaliar pertinente alterar os elementos do processo decisório. O método 

AHP é aplicado seguindo as seguintes etapas (Figura 10): 

a) Estruturação hierárquica dos elementos do processo decisório: A partir dos elementos 

do processo decisório definidos no planejamento desta pesquisa, o problema decisório é 

estruturado de forma hierárquica com base em seu objetivo principal, critérios, sub-critérios e 

alternativas de avaliação. 

b) Definição da importância relativa dos critérios selecionados: A prioridade de cada 

critério é feita por meio da análise das matrizes de julgamento, através de comparações aos 

pares de critérios. O preenchimento da matriz deve ser feito respondendo-se à seguinte 

questão: Quão mais importante é um critério do lado esquerdo da matriz (linhas da matriz) 
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quando comparado com outro da parte superior da matriz (colunas da matriz)? (SAATY, 1980 

apud SAATY & TRAN, 2007). Diante disso, é possível definir a ordem de preferências no 

preenchimento da matriz. A partir dessa comparação é definida a importância relativa de cada 

critério para o objetivo específico do processo decisório.  

c) Avaliação das alternativas: A prioridade de cada alternativa é feita por meio da análise 

das matrizes de julgamento e seus autovetores e autovalores.  Ambos os julgamentos 

subjetivos e objetivos são combinados em uma estrutura integrada com base em escalas pré-

definidas através de comparações simples par a par (Pairwise Comparisons) (SRDJEVIC et 

al., 2002). 

Considerando os critérios definidos, deve-se fazer a matriz de julgamento comparando par a 

par cada alternativa com relação a cada critério de forma individual, como demonstrado na 

Figura 9. Sendo assim, para cada critério definido, tem-se uma matriz de julgamento 

relacionando-o com as alternativas, logo, quanto maior a quantidade de critérios e 

alternativas, maior será o número de matrizes para os decisores considerarem no processo. 

Para preenchimento destas matrizes, o decisor deve considerar o seguinte questionamento: 

Considerando o critério n, quão mais importante é a alternativa 1 do lado esquerdo da 

matriz (linhas da matriz) quando comparado com a alternativa 2 (parte superior da matriz - 

colunas da matriz) ?  

Figura 9: Matriz de julgamento comparativo entre os critérios 

 

Fonte: Ishizaka & Labib (2011) 

A matriz de julgamento possui as seguintes características, conforme Saaty (2003):  

- aij são valores referentes aos julgamentos relativos e assumem os valores da escala 

fundamental de Saaty;  

- aij > 0, a matriz de julgamento é positiva;  

- aij = 1, para i = j, uma vez que é indiferente a preferência de um decisor quando comparado 

um elemento a ele mesmo;  
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- aij = 1 / aij, para i, j =1,2,....,n, ou seja a comparação entre os elementos de um mesmo nível 

hierárquico deve ser recíproca;  

- aij = aik . ajk, para i, j, k = 1,2,....,n, se a regra de transitividade é satisfeita, então a matriz é 

consistente. Se apenas uma relação de ambas não for satisfeita, a matriz é inconsistente. 

As matrizes formuladas são submetidas ao cálculo do autovetor, que calcula as prioridades 

locais e globais para cada critério nos diversos níveis hierárquicos e em relação às alternativas 

em análise, tornando possível o estabelecimento de uma ordenação das alternativas e decidir 

pela qual escolher como a mais adequada no processo decisório (LISBOA & WAISMAN, 

2003). O Eigenvector (SAATY, 2003) é a média geométrica definida por Crawford & 

Williams em 1985: 

   (∏     
   )

 
 ⁄                                                                                                                (11) 

O Eigenvector deve ser normalizado para que o somatório de seus elementos seja igual à 

unidade. Para isto, calcular a proporção de cada elemento em relação à soma, como abordado 

na Equação 12. 

  
  

∑  
 ....   

  

∑  
       onde T é o autovetor normalizado.                                               (12) 

O autovetor, por conseguinte, fornece uma ordem de prioridade das características analisadas.  

A qualidade ou consistência da solução obtida, entretanto, deve ser testada com o cálculo da 

razão de consistência (SAATY, 1980 apud SAATY, 2003) 

A razão de consistência é uma característica importante, pois infere que o resultado do 

método seja significativo. Campos (2011) aborda que, talvez a característica mais relevante 

do AHP seja a possibilidade de avaliar o grau de consistência dos julgamentos emitidos de 

forma a alertar o decisor de possíveis erros (inconsistências) recomendando que julgamentos 

sejam revistos para obtenção de resultados satisfatórios. Um forte indicador de inconsistência 

é a falta de transitividade de preferência, por exemplo, se A é preferível a B e B é preferível a 

C, portanto A é preferível a C (CAMPOS, 2011).  

Para testar a consistência da resposta, o que indica se os dados estão logicamente 

relacionados, Saaty (1977) apud Campos (2011) propõe o seguinte procedimento: 

Estima -se inicialmente o autovalor  (λmáx) a partir da Equação: 

 λmax = T . W                                                                                                          (13) 
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Onde, w é calculado pela soma das colunas da matriz de comparações.           

Calcula-se o índice de consistência pela relação: 

   
         

     
   Onde, n é o número de ordem da matriz.                                          (14) 

A razão de consistência (RC) é calculada através da equação 15. RC é a razão entre IC e um 

índice de consistência Randômico (IR). 

     
  

  
                                                                                                                  (15) 

O índice de consistência Randômico (IR) é proveniente de uma média de uma amostra de 500 

matrizes recíprocas positivas geradas aleatoriamente (ISHIZAKA & LABIB, 2011). Schmidt 

(1995) acrescenta que o IR é baseado na escala de 1-9 e suas entradas foram preenchidas 

randomicamente, sendo que, as entradas da diagonal principal são unitárias, e para cada 

posição acima da diagonal, foram colocados randomicamente qualquer dos inteiros de 1 a 9 

ou seus recíprocos. Na posição abaixo da diagonal foram colocados os seus recíprocos 

forçados. Por exemplo, se na posição aij = 5 então na posição aji = 1/aij = 1/5. O Quadro 4 

apresenta os IR's correspondentes (SCHMIDT, 1995).  

 Quadro 4: Valores do índice Randômico em função da ordem da matriz 

N 3 4 5 6 7 8 9 10 

IR 0,58 0,90 1,12 1,24 1,32 1,41 1,45 1,49 

Fonte: Saaty, 1977 apud Boas, 2006 

Se o RC for menor que 10%, então a matriz é consistente. Para valores de RC maiores que 

10% recomenda- se uma revisão na matriz de comparações, até que se obtenha RC menor ou 

igual a este valor (ISHIZAKA & LABIB, 2011). 

Após a determinação das prioridades locais referentes às matrizes de julgamentos de cada 

elemento da hierarquia, efetua-se a valoração global de cada uma das alternativas, de acordo 

com o método da soma ponderada, descrito pela Equação 16 (ABREU et al., 2000): 

     ∑          
          ∑                          

                                      (16)                          

Onde, V(a) corresponde ao valor global da alternativa analisada; pj à importância relativa do 

critério j e vj ao nível de preferência da alternativa analisada no critério j.  
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d) Análise de sensibilidade: Pode ser definida como uma “técnica que permite investigar e 

avaliar os impactos associados a alterações dos valores das variáveis de entrada e dos 

parâmetros do sistema nas variáveis de saída” (CAMPOS, 2011). Após ter todas as 

prioridades das alternativas, deve-se retornar na fase de ponderação dos critérios e alternativas 

e alterar os julgamentos. 

Para definir a importância relativa dos critérios e avaliar as alternativas foi utilizada uma 

escala de peso verbal, com base na Escala Fundamental de Saaty, dividida em quatro 

categorias: Razoável, melhor, pior, igual. Após receber os questionários respondidos, o 

facilitador do processo (autora desta pesquisa) transformou a escala verbal em numérica com 

base na Escala Fundamental de Saaty, e construiu as matrizes de avaliação. Para resolução das 

matrizes e alcance dos resultados, foi utilizado o Software “Export Choice”. 
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Figura 10: Etapas da Aplicação do Método de Análise Multicritério AHP proposto para esta pesquisa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Próprio autor
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A avaliação do grupo de ações de gestão foi realizada através da utilização das Tecnologias da 

Informação e Comunicação (TIC), devido principalmente aos problemas de mobilidade dos 

membros dos comitês em reuni-los e à dificuldade de acessibilidade às informações 

necessárias para o processo decisório.  

Para aplicação dos questionários foi necessário capacitar os membros dos comitês de bacia 

devido a problemas relacionados à falta de informação e conhecimento sobre o instrumento de 

gestão enquadramento dos corpos d’água. Para isso, foi proposto um curso gratuito de 

capacitação à distância (EAD) conduzido por esta dissertação com apoio do GRH da UFBA.  

Esse curso que possui como temática “Ações de gestão para o controle da poluição em bacias 

hidrográficas” foi realizado dentro da plataforma livre do Facebook. A escolha dessa 

ferramenta levou em consideração sua grande expansão e aceitação mundialmente como rede 

social, promovendo a sua utilização como um meio de passar e trocar informações, em um 

processo educacional na gestão das águas.   

O curso foi dividido em quatro módulos de acordo com as temáticas de interesse para o 

processo decisório sobre a escolha de ações de gestão para compor o programa de efetivação 

do enquadramento dos corpos d’água, como descreve a Tabela 7. 

Tabela 7: Módulos do curso EAD 

Módulo Temas trabalhados 

01 
Enquadramento dos 

corpos d'água 

Instrumentos de gestão (Lei 9433/1997); Qualidade da água: 

Enquadramento dos corpos d’água (Procedimentos Resolução CNRH 

N° 91/2008); Classificação dos corpos d’água (Resolução CONAMA 

357/2005); Programa de efetivação do enquadramento; Participação do 

CBH dentro do Programa de efetivação e sua atribuição segundo a 

PNRH. 

02 

Saneamento básico – 

Processos de 

tratamento do esgoto 

Coleta, transporte, tratamento e disposição final dos esgotos, dando 

uma maior ênfase para os processos centralizados e descentralizados de 

tratamento de esgoto de interesse para essa pesquisa; Lançamento de 

efluentes pontual e difuso: Capacidade de autodepuração dos rios. 

03 
Uso eficiente da água 

na agricultura 

Agricultura; Métodos de conservação do solo; Sistema de irrigação; 

Reuso, Campanhas educativas; Orientação direcionadas para os 

agricultores e Uso de culturas que demandem menos quantidade de 

água. 

04 

Auxílio à tomada de 

decisão - Métodos de 

Análise Multicritério 

Processo de decisão; Elementos do processo decisório; Método de 

análise multicritério e exemplos de aplicação do método AHP 

(questionário). 

Fonte: Próprio autor 
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Cada módulo é composto por um vídeo aula, material de apoio (tutorial) e um exercício 

avaliativo. Todo material didático foi construído em uma linguagem simples, respeitando os 

diferentes graus de formação presentes em um CBH, utilizando em sua estrutura muitas 

figuras, textos curtos de alguns autores na área do conhecimento em questão e vários 

fluxogramas.  

As atividades foram construídas seguindo os padrões do material de apoio e do vídeo aula. 

Cada atividade possui três questões objetivas. O material de apoio de todos os módulos foram 

revisados por especialistas na área de conhecimento das temáticas do curso.  Após fazer a 

divisão dos módulos foi criada a plataforma do Facebook do curso com o nome de “Bahia 

CBH”. 

Os vídeos foram postados na rede social do YouTube e o link gerado foi postado na 

plataforma do Facebook do curso (Apêndice I). Os exercícios para averiguar o rendimento do 

curso estão apresentados no Apêndice H.  

Com todo material do curso finalizado, foi enviado um convite (Apêndice E) para os 

membros dos comitês do Estado da Bahia por meio do e-mail e reforçado por telefone. Após 

confirmação dos membros interessados em participar do curso, foi enviado o convite pela 

plataforma do Facebook. Com todos os participantes integrados a plataforma, foi iniciada as 

aulas. Os procedimentos seguidos foram: 

• Lançamento de uma ficha de inscrição (Apêndice F). Lançamento do vídeo de abertura e 

um material de instruções (em pdf e imagem). 

• Lançamento de todo material correspondente aos módulos 01 e 02 (vídeos aula, tutorial e 

exercício). 

• Resolução dos exercícios avaliativos dos módulos 01 e 02. Entrega dos exercícios via 

plataforma ou e-mail do curso. 

• Lançamento de todo material correspondente aos módulos 03 e 04 (vídeos aula, tutorial e 

exercício).  

• Resolução dos exercícios avaliativos dos módulos 03 e 04. Entrega dos exercícios via 

plataforma ou e-mail do curso. 

• Lançamento dos questionários para aplicação do método AHP. Os questionários foram 

divididos em dois momentos, de acordo com as etapas do método, um para avaliação dos 

critérios, outro para avaliação das alternativas. Entrega dos questionários via plataforma 

ou e-mail do curso. 
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Após recebimento dos questionários, o aluno finalizava o curso e recebia o certificado. Os 

questionários recebidos foram transformados em matrizes para serem inseridos no software do 

método AHP e chegar a um resultado. O objetivo da construção do curso foi reduzir os custos, 

pelo fato de não precisar reunir fisicamente os decisores, a rapidez nos resultados e maior 

tempo para discussão e tomada de decisão sobre o problema decisório. Os questionários 

aplicados estão no Apêndice G. 

3.4. Proposição do conjunto de ações para compor o programa de efetivação do 

enquadramento  

O programa de efetivação deve conter medidas ou ações progressivas e obrigatórias, 

necessárias ao atendimento das metas intermediárias e final de qualidade de água 

estabelecidas para o enquadramento do corpo hídrico (CONAMA 357/05), os prazos de cada 

ação, os custos, alocação de recursos para implantar as ações e entidades envolvidas. Os 

custos, alocação de recursos e entidades envolvidas não foram analisadas por esta pesquisa, 

contemplando apenas a seleção das ações por trecho de rio e o atendimento das classes 

(metas) de referência de qualidade da água.  

Logo, as ações analisadas e escolhidas pelo comitê de bacia através do processo decisório irá 

compor o programa de efetivação do enquadramento. 

3.5. Análise e interpretação dos resultados 

Nesta ultima etapa foi sistematizado todas as informações obtidas durante a realização dessa 

pesquisa para discussão dos resultados e verificação de objetivos alcançados. A Figura 11 

ilustra o resumo dos procedimentos desenvolvidos na metodologia. 
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 Figura 11: Procedimentos metodológicos 
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4. CASO DE ESTUDO: BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO SALITRE/BA 

4.1. Estudos antecedentes desenvolvidos na Bacia do Rio Salitre 

 

A bacia hidrográfica do Rio Salitre tem sido referência do Grupo de Recursos Hídricos 

(GRH) da UFBA para o desenvolvimento de diversos estudos e projetos contemplando 

aspectos de diferentes áreas do conhecimento no intuito de proporcionar uma melhor gestão 

de suas águas. O conjunto de resultados conduzidos por alguns destes estudos, formam a base 

de dados para a concretização desta pesquisa. Abaixo serão elencados alguns trabalhos 

desenvolvidos na Bacia. 

- PLANGIS integra o sub-projeto de Gerenciamento Integrado das Atividades Desenvolvidas 

em Terra do São Francisco. Trata-se, portanto, de um projeto que visa equacionar os 

problemas de degradação ambiental e instituir uma gestão sustentável na bacia do rio São 

Francisco, do qual o rio Salitre é um afluente. O PLANGIS teve inicio em maio/2000 e tem 

como objetivo desenvolver um modelo descentralizado e sustentável de gestão dos recursos 

hídricos da bacia do Salitre (MEDEIROS et al., 2003). 

- PROENQUA apresenta o diagnóstico da bacia, incluindo a caracterização fisiográfica 

(hidrologia, climatologia, geomorfologia, geologia, cobertura vegetal, solos); caracterização 

socioeconômica (economia regional, saúde pública e saneamento); recursos hídricos (estudos 

hidrológicos, pluviométricos e fluviométricos, barramentos, oferta da água); matriz de 

problemas de uso da água (cadastramento de usuários, demanda dos usos); Comitê de Bacia 

Hidrográfica e instrumentos de gestão na bacia (MEDEIROS et al.,  2004). 

- Proença (2004) apresenta um estudo para definir os parâmetros relevantes de qualidade de 

água, baseando-se na Resolução CONAMA 20/86 (Revogada pela CONAMA 357/05 e 

430/2011), para o monitoramento do enquadramento dos corpos d’água de bacias 

hidrográficas do semiárido, com o caso de estudo a bacia do Salitre. Em seu trabalho, a autora 

usou pontos de amostragem, considerando o rio principal e os tributários, para definição dos 

parâmetros de qualidade de água.  Foram selecionados 16 parâmetros, considerando aspectos 

físico-químicos, biológicos e ás interferências antrópicas e naturais.  

- Gonçalves (2008), propôs um estudo da participação dos atores sociais na gestão dos 

recursos hídricos, em especial na implementação das etapas do enquadramento dos corpos 

d’água. Sua principal abordagem foi com relação à identificação dos atores sociais envolvidos 

no enquadramento, identificação das etapas em que esses atores participam e como ocorre a 
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participação e por último, a apresentação das experiências de participação dos atores sociais e 

do CBH na definição da classe de qualidade da água visando o enquadramento.  

- Silva (2011), por meio de Análise Multivariada, a Árvore de Decisão (AD), pesquisou os 

efeitos ambientais, técnicos e econômicos da implantação de alternativas de gestão da 

demanda (GDA) de água para agricultura, tendo como caso de estudo o trecho Baixo da bacia 

do Rio Salitre. Para tanto, a autora construiu 7 cenários, constando o cenário 0, como o atual 

da bacia, os demais cenários contemplaram cada um 2 alternativas de GDA, uma de 

intervenção direta e outra de incentivos ou conjunturais. Para análise dos cenários 

construídos, utilizou 3 critérios: ambiental (conservação do solo; qualidade da água); 

econômico (consumo de água, rentabilidade ou viabilidade econômica, produtividade da 

cultura) e técnico (viabilidade técnica/operacional). 

- Damasceno (2013) fez uma abordagem da participação social dentro do enquadramento, 

trazendo uma análise do processo decisório dentro do CBHS na elaboração do instrumento 

enquadramento em seus diferentes momentos. Sua metodologia baseou-se em entrevistas, 

aplicação de questionários, participação nas plenárias do comitê, análise das Atas das reuniões 

e uma simulação do enquadramento através de uma oficina realizada em janeiro de 2013.  

- Pessôa (2013) trouxe um estudo de caso no trecho Baixo do rio Salitre, no intuito de avaliar, 

conforme CONAMA 357/05 isoladamente e em conjunto com a Portaria MS 2914/11, a 

possibilidade de destinação de corpos hídricos superficiais, localizados em regiões semiáridas, 

para abastecimento humano após a aplicação de ações de saneamento básico. O abatimento 

das cargas poluidoras foi feito por simulações no modelo de qualidade de água, através de 

quatorze cenários baseados em ações de saneamento básico. 

Deve-se deixar claro que a Bacia hidrográfica do Rio Salitre não possui aplicação do 

instrumento enquadramento dos corpos d’água, logo, esta pesquisa retrata a aprovação do 

programa de efetivação em uma situação de simulação, considerando que as características 

necessárias para avançar nesta etapa, como levantamento das fontes de poluição e múltiplos 

usos foram baseados em estudos anteriores descritos neste capítulo. 

4.2. Caracterização da área de estudo 

 

A caracterização da área de estudo levou em consideração os trabalhos descritos 

anteriormente, em especial Medeiros et al.,  (2003); Medeiros et al. (2004) e Proença (2004).  
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- Localização: A bacia do Rio Salitre é uma Sub-bacia do Rio São Francisco, situada no 

centro-Norte do estado da Bahia (Figura 12), totalmente inserida em território baiano, entre as 

longitudes de 40°22’ e 41°30’ oeste, e altitudes 9°27’ e 11°30’ sul, possuindo uma área de 

13.468 Km
2
. A BHS é limitada a leste pelas bacias do rio Itapicuru e do submédio São 

Francisco, a oeste pela bacia dos rios Jacaré/Verde e a sul pela bacia do rio Paraguaçu, 

especificamente a sub-bacia do rio Jacuípe. O Quadro 5 apresenta uma relação das áreas totais 

dos municípios que compõem a Bacia, e de sua população estimada. 

Quadro 5: Área e população estimada dos Municípios da Bacia do Salitre 

 

Municípios 

Área total dos 

municípios 

(km2) 

Área 

inserida na 

Bacia (km2) 

População total 

estimada (N° 

habitantes) 

População Inserida na 

Bacia (N° de 

habitantes) 

Campo Formoso 7.259 5.835,60 66.638 32.143 

Jacobina 2360 790,3 79.285 8.507 

Juazeiro 6.501 818,4 197.984 6.769 

Miguel Calmon 1.568 114,4 26.466 778 

Mirangaba 1.698 1.391,90 16.323 8.491 

Morro do 

Chapéu 

5.743 1.144,60 35.207 4.323 

Ourolândia 1.488 1.284,80 16.477 16.985 

Umburanas 1.670 1.501,60 17.010 17.057 

Várzea Nova 1.292,70 1.292,70 13.127 13.863 

Total 29.579 14.196 468.517 108.915 

Fonte: Medeiros et al. (2003)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



79 
 

 
 

Figura 12: Localização dos municípios na Bacia Hidrográfica do Rio Salitre 

 

  

 

Fonte: Próprio autor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Próprio autor 

- Climatologia: A BHS localiza-se geograficamente numa área de clima tropical semiárido, 

totalmente inserido no Polígono das Secas. Este clima caracteriza-se por uma estação chuvosa 

curta, com um regime hidroclimatológico irregular, com precipitações médias anuais variando 

de 400 a 800 mm, apresentando longos períodos de estiagens e a maioria dos seus cursos 

d’água, secos, em grande parte do ano. O trimestre de maior estiagem ocorre em julho, agosto 

e setembro, enquanto que o trimestre mais chuvoso vai de janeiro a março. A temperatura 

média mensal varia entre 24,5 a 28,2 °C, com altos valores médios de evapotranspiração 

potencial, variando de 1000 a 1400 mm, sendo que o mês mais frio é julho e os meses mais 

quentes são novembro e dezembro. A BHS possui 3 estações climatológicas sendo: Morro do 

Chapéu (83184); Jacobina (83186) e Petrolina (82983), ambas operadas pelo INMET. 

A caracterização pluviométrica da BHS é composta por 34 redes hidrometeorológicas de 

responsabilidade Nacional (ANA/ HIDROWEB) e do Estado (INEMA). Porém, muitas dessas 

estações foram desativadas anos atrás. A caracterização fluviométrica é composta por quatro 

estações encontradas no Inventário de Estações da HIDROWEB/ANA (2010), sendo Estação 

 

• Fazem parte da bacia nove municípios: 

Campo Formoso, Jacobina, Juazeiro, 

Miguel Calmon, Mirangaba, Morro do 

Chapéu, Ourolândia, Umburanas, 

Várzea Nova.  

• As divisões territoriais destes 

municípios são bastante diferenciadas. 

Várzea Nova é o único município 

completamente inserido na Bacia, vindo 

em seguida de Ourolândia (com 

participação de 93%), Umburanas, 

Campo Formoso e Mirangaba (em torno 

de 70% do território), enquanto 

Jacobina apresenta uma posição 

intermediária (com menos da metade de 

seu território). 

• Juazeiro e Morro do Chapéu têm 

participação relativamente pouco 

expressiva e Miguel Calmon tem o 

menor peso em termos territoriais. 
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Brejão da Caatinga (47880000), possui registro, porém não possui dados medidos; Estação 

Junco Montante (47960000) foi desativada em 1973 e substituída por Junco (47961000) que 

finalizou a operação em janeiro de 1980 e Abreus (47900000) onde iniciou sua operação em 

1984 e é o único posto Fluviométrico de toda a Bacia que permanece em operação. 

- Hidrografia: A BHS apresenta uma extensão total dos cursos d’água de 4.733 km, 

apresentando uma drenagem muito pobre de 0,333km/km
2
. Apresenta-se como uma bacia 

pouco irregular (coeficiente de compacidade de 1,80) e com baixa tendência de enchentes 

(fator de forma de 0,13). As nascentes do rio Salitre estão localizadas aproximadamente a 

750m de altitude e encontra-se na cota 370 metros, totalizando uma queda de 380 metros, 

após um percurso de 333,2 km.  

O regime hidrológico do rio Salitre, assim como de seus afluentes é efêmero, cujas águas 

escoam em seu leito por mais algum tempo depois de cessadas as chuvas. Apresenta como 

principais afluentes da BHS, em sua margem esquerda Rio/Riacho: Escurial (893,385km
2
), 

Morim (877,39km
2
), Orlando (322,75km

2
), Pacuí/Laje (748,45Km

2
), Preto (490,46km

2
), 

Cachoeira (780,17km
2
), Mandaiçara (779,58km

2
) e Seco (735,68km

2
). Em sua margem direita 

Rio/Riacho: Piabas (311,17km
2
), Santo Antônio (865,61km

2
), Riachão (309,47km

2
) e 

Canavieira/Preto (1823,85km
2
).  

- Barramentos: Caracterizado pelo clima semiárido, foram construídas vários barramentos na 

BHS para enfrentar as irregularidades das chuvas e intermitência dos rios. Todavia, como 

acontece em muitas barragens, localizadas em regiões semiáridas, muitas não possuem 

projetos de engenharia, ou qualquer outro estudo que justifique sua construção ou a 

capacidade de atender as demandas da população.  No trecho da Bacia correspondente a sede 

de Ourolândia, o rio teve seu fluxo cortado após a construção da barragem de Ouro 

Branco/Ourolândia, impedindo a liberação da água para restituição da vazão do rio a jusante, 

tornando-se um dos maiores problemas de conflito entre a população. A partir deste trecho, 

devido este barramento, os usuários a jusante da barragem utilizam os mananciais 

subterrâneos através de poços artesianos, e os superficiais através de cacimba e pequenos 

açudes particulares para suprir as demandas.  

Nos estudos realizados por Medeiros et al. (2003) foram identificados 50 tipos de 

barramentos e/ou aguadas, quase todas interceptando o rio Salitre e seus tributários e com 

extrema carência de informações sobre estudos hidrológicos e hidráulicos e em estado 

precário de conservação. 
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- Solos e Cobertura vegetal: Na região predominam solos originários de granito, gnaiss, 

siltito e calcário com excelente permeabilidade e aeração. As principais unidades pedológicas 

que ocorrem na Bacia são: Latossolo Vermelho Amarelo (33,95%), associado ao afloramento 

das rochas calcárias; Cambissolos (39,58%) apresentam boas condições de fertilidade e 

Neossolos Litólicos (23,34%), solos rasos e pouco desenvolvidos.  

A irregularidade na ocorrência das precipitações, intercalada por prolongados períodos de 

seca, faz com que a vegetação predominante na Bacia sofra alterações em sua fisionomia.  A 

caatinga é a vegetação dominante, com duas subformações Arbórea Densa, ocorrendo 

principalmente, nas baixadas do Rio Salitre. O cerrado existente na Bacia é do tipo Arbóreo 

Aberto apresentando-se sob duas subformas: Arbóreo Aberto sem floresta de Galeria e 

Arbóreo Aberto com floresta de Galeria. 

- Caracterização socioeconômica e ambiental: Os municípios da BHS apresentam 

condições sociais e econômicas diferentes entre si em decorrência de um processo desigual de 

desenvolvimento e baixos investimentos em infraestrutura e serviços de saneamento básico. 

Os serviços de esgotamento sanitário da Bacia seguem o mesmo padrão da maioria dos 

municípios do semiárido que adota o sistema de fossas. Desse modo, com exceção de 

Juazeiro, pois possui uma estação de tratamento de esgoto, todos os municípios restantes 

pertencentes à Bacia, as soluções mais utilizadas para disposição de dejetos é a fossa 

rudimentar ou disposição direta no solo, pois muitas casas não possuem banheiro nem 

sanitário, situação característica da zona rural. A CODEVASF está construindo e efetivando 

projetos voltados ao esgotamento sanitário nos municípios pertencentes à Bacia do Salitre, 

porém, as obras que existem atualmente são voltadas para construção, ampliação e adequação 

das redes coletoras de esgotos, muitas com obras ainda em andamento como Ourolândia, 

Campo Formoso e Jacobina. 

Partindo para o cenário econômico, os municípios da bacia têm como suporte a agricultura 

irrigada, a mineração, a pecuária bovina e a agricultura de subsistência. Na pecuária, destaca-

se a criação de caprinos e ovinos, mensurados como animais de pequeno porte, representando 

77% do rebanho. Existia uma grande exploração mineral na Bacia, incluindo minérios como 

argila; Calcário; Cromo; Mármore; Minério de Manganês; Granito; Areia; Calcita, ouro, 

esmeralda etc. Atualmente, restringe-se basicamente a indústria do mármore, caso do 

município de Ourolândia, onde há o desenvolvimento intenso da extração do mármore. No 

povoado de Caatinga do Moura, município de Jacobina, encontra-se a extração de calcário, 
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que é utilizado para produção de cal (óxido de cálcio). Em campo Formoso ainda existe 

extração de esmeraldas e de outros minerais sobre forma de pequenos garimpos.  

A bacia não possui grandes indústrias. A principal atividade econômica ao longo da Bacia é a 

agricultura irrigada, sendo dividida em cultivos permanentes e temporários. O método de 

irrigação mais usado é o de sulco, sendo uma tecnologia ultrapassada que proporciona um 

grande desperdício de água. O município de Juazeiro desponta como um dos principais 

usuários de água do rio Salitre para irrigação, sendo que no período da estiagem.    

- Disponibilidade de água e abastecimento: Grande parte da Bacia possui carência de água 

para o abastecimento humano, verificando como, prática comum na região a captação em 

postos tubulares, que na maioria das vezes não atendem a população. A exploração dos 

mananciais é feita através das captações no rio Salitre e seus principais afluentes, por meio de 

cacimbas, pequenos barramentos, poços artesianos implantados pela Companhia de 

Engenharia Rural da Bahia (CERB), e alguns poços particulares. 

Nas sedes da maior parte que compõem a Bacia, os serviços de abastecimento de água são 

feitos pela EMBASA, com exceção dos municípios de Umburanas e Juazeiro, onde é feito 

pelo SAAE. Nos municípios de Várzea Nova, Morro do Chapéu e Umburanas, a captação é 

realizada em mananciais subterrâneos, por poços tubulares. Os índices de consumo per capta 

de água, nas sedes municipais avaliadas por Medeiros et al. (2003), estão com valores 

variando entre 83 e 150L/hab./dia, tomando como referência os padrões de consumo adotados 

pela EMBASA (onde admite um consumo de 150L/hab./dia para municípios acima de cinco 

mil habitantes). 

- Principais Fontes de poluição: Os levantamentos das principais fontes de poluição, feitos 

nos estudos anteriormente desenvolvidos na Bacia do Salitre contemplam: Resíduos sólidos; 

esgotamento sanitário; mineração, atividades agropastoris, lavagem de roupa e utensílios 

domésticos nas margens do rio. Em toda a Bacia há problemas com relação à destinação final 

dos resíduos sólidos, onde a maioria do descarte final é feito por disposição inadequada no 

solo e queimadas. Apenas as sedes dos municípios de Ourolândia, Umburanas e Várzea Nova 

e os povoados de Laje do Batata e Caatinga do Moura, no município de Jacobina, dispõem de 

um serviço regular de coleta de lixo.  

A questão do esgotamento sanitário é um problema crítico em toda extensão da Bacia. Nos 

municípios de Várzea Nova, Mirangaba, Miguel Calmon, as prefeituras são responsáveis pela 

implantação da rede coletora de esgotos, porém, dos sistemas já implantados, atendem uma 
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minoria da população. A rede coletora operada pelas prefeituras, quando existe, não realiza 

nenhum tratamento dos efluentes, lançando-os a céu aberto. Outro problema característico da 

região de Ourolândia e Caatinga do Moura, no município de Jacobina é com relação aos 

resíduos da mineração, provenientes da extração do minério. Esses compostos são 

transportados pelo vento e pela água em períodos de chuva, para o leito do rio Salitre.  

As atividades agropastoris são características de praticamente toda a Bacia. Os dejetos de 

animais representam um grande contribuinte para fonte de poluição das águas do Salitre.  Em 

algumas localidades como Umburanas (povoado de Delfino), Jacobina (povoado de Caatinga 

do Moura) e Mirangaba (povoado de Taquarendi) existe matadouros sem nenhuma 

infraestrutura para tal atividade, os animais são abatidos no local e os restos ficam a céu 

aberto. Nas atividades de agricultura, existe uma disseminação de agrotóxicos. Os municípios 

de Juazeiro, Campo Formoso, Mirangaba e Jacobina são os que possuem a maior área irrigada 

da bacia, com diversas culturas. 
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5. APLICAÇÃO DA METODOLOGIA NA ÁREA DE ESTUDO 

A metodologia apresentada nesta pesquisa é aplicada ao caso de estudo da Bacia Hidrográfica 

do Rio Salitre. Nos próximos itens serão descritos os resultados encontrados com a aplicação 

dos procedimentos metodológicos na área de estudo. 

5.1. Divisão do rio Salitre em trechos 

O enquadramento deve ser feito por trecho de Rio com relação principalmente aos usos, as 

fontes de poluição e características da bacia. Nos estudos de Medeiros et al. (2004) 

“Enquadramento de Rio Intermitente: Estudo de caso bacia do Rio Salitre”, foram 

subdivididos trinta e um trechos do rio em função da localização e usos estratégicos, comuns 

ou mais intensos, ao longo do rio principal e de seus tributários, como por exemplo, 

nascentes, barragens, áreas de balneabilidade, pontos de captação, entrada de tributários, 

assim por diante. No caso específico para esta pesquisa, não foi utilizado esta mesma divisão 

devido à falta de dados detalhados e coincidentes de qualidade da água e hidrológicos de 

todos os trechos para calibrar e conseguir validar o modelo de qualidade da água a ser 

utilizado.  

Outra questão importante é com relação aos usos da água, onde foi apresentado pelos estudos 

anteriores desenvolvidos na bacia que o principal uso da água é para irrigação, dessedentação 

animal, recreação de contato primário, lavagem de roupa e em menor escala e mais localizado 

abastecimento humano, devido à salinidade, escassez e má qualidade da água.  

Devido estas considerações, a bacia hidrográfica do rio Salitre foi dividida em três trechos, 

conforme a Figura 13 apresenta. O primeiro trecho vai da nascente até a barragem de Ouro 

Branco em Ourolândia. O segundo trecho segue dessa barragem até a confluência com o Rio 

Pacuí, sendo o tributário de maior contribuição de vazão do rio Salitre. O último trecho segue 

desta confluência até o município de Junco, próximo à foz do rio. Esse último trecho 

caracteriza-se principalmente por ter um número significativo de conflitos e por possuir a 

agricultura como principal atividade econômica da região e a agricultura irrigada, a grande 

responsável pelo uso excessivo de água (SILVA, 2011). 
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Figura 13: Divisão do Rio Salitre em trechos  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Próprio autor 

 

Os municípios de Várzea Nova (Trecho 01), Umburanas e Ourolândia (Trecho 02) possuem a 

zona urbana de influência no Rio Salitre, os demais municípios possuem a zona rural de 

influência no rio, como ilustra a Figura 13. Os limites dos trechos são marcados por pontos de 

monitoramento da qualidade da água, como apresenta o Quadro 6.  

 

 

 

 

 

 

 

• Trecho 01 - Da nascente até 

Barragem Ourolândia (Ouro 

Branco) Trecho perene próximo à 

nascente, engrunado próximo a 

Barragem Tamboril. Sofre 

influência da zona urbana. 

• Trecho 02 - Jusante da Barragem 

de Ourolândia até confluência 

com o Rio Pacuí. Trecho 

intermitente. Sofre influência da 

zona urbana e rural. 

• Trecho 03-Jusante da confluência 

com o rio Pacuí até próximo ao 

povoado de Junco (próximo à foz 

do Rio Salitre). Trecho perene até 

próximo do povoado de Junco, 

município de Juazeiro, próximo à 

foz, a água é bombeada do Rio 

São Francisco. Sofre influência da 

zona rural. 
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Quadro 6: Limites dos trechos do Rio Salitre  

Parâmetro de qualidade da 

água (Período úmido) 

Trecho 01 Trecho 02 Trecho 03 

P1 P2 P2 P3 P3 P5 

DBO (mg/L) 18 13 13 1 1 2 

OD (mg/L) 4,78 4,06 4,06 6 6 10,3 

Coliformes termotolerantes 

(NMP/100mL) 

130 2800 2800 50 50 1100 

Namoniacal (mg/L) 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 

N.nitrato(mg/L) 0,002 0,002 0,002 0,1 0,1 2,31 

N.nitrito(mg/L) 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002 0,01 

T (°C) 18 25 25 22 22 24 

pH 3,47 8,14 8,14 8,24 8,24 8,35 

Fonte: Adaptado de Proença (2004) 

5.2. Condição atual e desejada de qualidade da água dos trechos do rio 

 Os Quadros 7 e 8 representam o percentual de cada parâmetro de qualidade da água dentro de 

cada classe para os três trechos do rio Salitre.  A partir dos estudos de Medeiros et al. (2004) 

foram identificados além dos usos mais frequentes na bacia (irrigação, dessedentação animal e 

recreação contato primário) usos menos frequentes (abastecimento humano), porém, muito 

desejado pela população. De acordo com a Resolução CONAMA 357/2005, o enquadramento 

dos corpos d’água deve atender os usos mais restritivos, que nesse caso é o abastecimento 

humano, logo, a classe de qualidade de água deve ser no mínimo classe 3 ou 2 para condição 

de água doce e classe 1 para condição de água salobra para atender aos usos futuros. 

Os parâmetros considerados na Resolução CONAMA 357/05 para classificação da água 

salobra e água doce são iguais com exceção da DBO, que é analisada apenas em situação de 

água doce. Os valores de referência para o parâmetro coliforme fecal para classe 2 água doce 

e classe 1 água salobra são os mesmos, ambos não podendo ser superior a 1000 NMP/100ml.  
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Quadro 7: Classificação atual e desejada para Rio Salitre em condição de água DOCE 

Trechos 
Classe 

para água 

doce 

Coliformes 

(%) 
N.Total  

(%) 
OD 
(%) 

DBO 

(%) 
Condição 

atual 
Condição 

desejada 

Trecho 

1 

1 18,88 100 0 0 

4           2 
2 40,34 0 0 0 
3 0 0 7,73 6,01 

4 40,77 0 92,27 93,99 

Trecho 

2 

1 0 100 0 17,03 

4           2 
2 0 0 0 9,99 

3 0 0 18,94 15,42 
4 100 0 81,06 57,56 

Trecho 

3 

1 0 100 0 100 

3 2 
2 0 0 0 0 

3 100 0 100 0 
4 0 0 0 0 

Fonte: Próprio autor 

 

Quadro 8: Classificação atual e desejada para Rio Salitre em condição de água SALOBRA 

Trechos Classe para 

água salobra 
OD 
(%) 

Coliformes 

(%) 
N.Total  

(%) 
Condição 

atual 
Condição 

desejada 

Trecho 

1 

1 0 18,88 100 

3               1 2 7,73 40,34 0 
3 92,27 40,77 0 

Trecho 

2 

1 0 0 100 

3               1 2 18,94 27,02 0 

3 79,00 5,73 0 

Trecho 

3 

1 0 0 64,17 

2 1 2 100 100 35,83 

3 0 0  0 

Fonte: Próprio autor 

5.3. Resultado dos testes em sala de aula 

Inicialmente, o teste foi feito apenas para os trechos 01 e 02 do Rio Salitre, tendo como 

alternativas cinco sistemas coletivos de tratamento de esgoto: Reator UASB + Lagoa de 

Polimento; Reator UASB + Lagoa facultativa + Lagoa Maturação; Lagoa Anaeróbia + Lagoa 

Facultativa + Lagoa Maturação; Reator UASB + Disposição no solo; Lagoa Anaeróbia 

+Lagoa Facultativa. Os critérios utilizados para avaliar essas alternativas foram à eficiência 

de redução dos poluentes e os custos de implantação e operação dos sistemas de tratamento. 

Através da aplicação dos métodos AHP e CP foi possível conhecer o funcionamento das 

técnicas, identificar as dificuldades, o tempo gasto durante a aplicação e aceitação dos 
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métodos dentro de um grupo heterogêneo em um processo decisório participativo. Algumas 

considerações relevantes puderam ser levantadas pensando em uma aplicação dentro de um 

comitê de bacia hidrográfica. 

O tempo gasto para apresentação das ações de gestão e as etapas de funcionamento dos 

métodos foi entre uma a duas horas, uma vez que os participantes não tinham conhecimento 

da Bacia do Rio Salitre, nem dos métodos AHP e CP. O método AHP por possuir uma 

estrutura de aplicação mais complexa, exigiu uma maior atenção e tempo para julgamento dos 

pares das alternativas dentro de cada critério. Foi tomado o cuidado também na aplicação 

deste método, sobre as possíveis inconsistências no preenchimento das matrizes. 

O resultado dos testes apontou o critério eficiência de redução de patógenos e os sistemas 

coletivos de tratamento de esgoto composto por Reator UASB +Lagoa Polimento e Reator 

UASB + Lagoa Facultativa + Lagoa Maturação como as de maior preferência entre os 

decisores. 

O método AHP apresentou como principais vantagens a estruturação do problema decisório, a 

facilidade de uso do seu software e uma avaliação mais robusta por comparar os pares de 

critérios e alternativas. Como principal desvantagem engloba a quantidade de julgamentos 

necessários para os decisores executarem ao acrescentar critérios e alternativas no processo.  

Com relação ao método CP sua principal vantagem perfaz na sua simplicidade, reduzido 

tempo de aplicação e resolução matemática para encontrar a solução de maior compromisso. 

A aplicação de ambos os métodos apresentaram resultados semelhantes diante das 

preferências dos decisores. 

Durante a aplicação em sala, foi constatada a necessidade de reduzir e simplificar a escala de 

pesos apresentada tanto para o método AHP quanto para o método CP, melhorar a forma de 

aplicação dos métodos e aperfeiçoar as alternativas e critérios propostos.  A partir dos testes 

foi escolhido o método AHP para ser aplicado em comitês de bacia por motivos já 

apresentados na metodologia desta pesquisa. Foram aperfeiçoadas todas as dificuldades 

encontradas durante a aplicação dos testes, como a escala de peso e o formato dos 

questionários. 

5.4. Definição dos elementos do processo decisório para área de estudo 

- Definição dos decisores: Os decisores sobre a escolha das ações de gestão para compor o 

programa de efetivação do enquadramento são os membros dos comitês de bacia do Estado da 
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Bahia. Todos os membros que fazem parte dos comitês do Estado foram convidados a 

participarem do processo decisório, como ilustra a Figura 14. 

 Figura 14: Regiões de planejamento e gestão das águas do Estado da Bahia

 

Fonte: Banco de dados do INEMA (2012) 

Apesar desta pesquisa, estar utilizando os dados da bacia hidrográfica do Rio Salitre como 

caso de estudo, a aplicação da metodologia proposta foi ampliada para todos os comitês de 

bacia do Estado da Bahia. Essa problemática foi disponibilizada a todos os comitês em função 

do número reduzido de membros titulares do CBHS e em função desse comitê estar passando 

por processo eleitoral de renovação de seus membros durante o desenvolvimento desta 

pesquisa. Considerando esses fatores, vinculados à necessidade do maior número possível de 

participantes no processo em um curto espaço de tempo, foi aberto o convite a todos os 

membros de comitês interessados a participar.  

Comitês de bacias 

hidrográficas que foram 

convidadas a participar 

desta pesquisa: 

1. Grande; 

2. Sobradinho; 

3. Paraguaçu; 

4. Verde Jacaré; 

5. Salitre; 

6. Itapicuru; 

7. Corrente; 

8. Contas; 

9. Recôncavo Norte e 

Inhambupe; 

10. Recôncavo Sul; 

11. FRABS; 

12. PIJ; 

13. PASO; 

14. Leste. 
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- Definição das alternativas - Ações de gestão para o controle e redução da poluição na 

área de estudo: O Quadro 9 apresenta os dados de fontes de poluição, usos da água e 

algumas ações para redução da poluição no rio Salitre. Percebe-se que o problema do 

lançamento de esgoto doméstico é uma fonte de poluição comum a todos os trechos do rio.  

O trecho 2, como apresenta-se praticamente seco durante todo o ano, tendo água apenas onde 

possui confluência com alguns riachos, o uso da água para abastecimento humano não é 

contemplado. Dos usos levantados, o maior uso de água da bacia é a agricultura seguida de 

dessedentação animal, o consumo humano é feito apenas em zonas rurais. 

Quadro 9: Caracterização dos usos e fonte de poluição por trecho do Rio Salitre 

Trechos 

do Rio 

 

Principais usos Principais fontes de 

poluição 
Ações para redução da poluição 

no rio 

Trecho 

1 

Abastecimento 

Humano; 
Dessedentação 

animal; 
Recreação contato 

primário; 
Pecuária e Irrigação; 
Mineração; 

Lixo Urbano; Esgoto 

doméstico; Uso de 

detergentes para lavagem 

de utensílios; Dejetos de 

animais e Usos de 

agrotóxicos na atividade 

agrícola; Resíduos de 

beneficiamento de minério. 

Coleta de lixo e aterro sanitário; 
Soluções coletivas e individuais 

de tratamento do esgoto; 

Educação Ambiental; Alteração 

dos métodos de irrigação, 

contenção poluição difusa. 

Trecho 

2 

Dessedentação 

animal; 
Lavagem de roupas e 

utensílios; 
Mineração; 
 

Dejetos de animais; 

Resíduos de produto de 

limpeza; Resíduos de 

beneficiamento de minério; 

Esgoto doméstico. 

Educação Ambiental e 

disciplinamento dos usos. 
Soluções coletivas e individuais 

de tratamento do esgoto. 

Trecho 

3 

Abastecimento 

humano; 
Lavagem de roupas; 
Pecuária e Irrigação. 

Lixo Urbano; Esgoto 

doméstico; Uso de 

detergentes para lavagem 

de utensílios; Dejetos de 

animais e agrotóxicos pela 

atividade agrícola.  

Coleta de lixo e aterro sanitário; 

Soluções individuais de 

tratamento do esgoto; Campanhas 

educativas e disciplinamento dos 

usos da água. Ações de uso 

eficiente da água na agricultura. 

Fonte: Próprio autor com base em Medeiros et al. (2003) 

A seleção das ações de gestão dependerá de forma excludente das características dos 

municípios de cada trecho da bacia. Das ações identificadas no Quadro 9, as ações prioritárias 

da bacia do Rio Salitre foram relacionadas a área do saneamento básico e agricultura. Os itens 

a seguir irão apresentar os grupos de alternativas distribuídos nos trechos do rio, variando 

conforme as características apresentadas no Quadro 9 e no Capítulo 4 desta pesquisa.  

a) Trechos 01 e 02 do Rio Salitre (Aplicação do primeiro grupo das alternativas): As 

ações definidas para estes dois trechos de rio estão direcionadas para os processos 
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centralizados de tratamento do esgoto. O trecho 01 contempla a implantação de uma Estação 

de Tratamento de Esgoto (ETE) localizada no município de Várzea Nova, e o trecho 02 

contempla a implantação de duas ETEs, uma no município de Ourolândia, outro no município 

de Umburanas. Todos os outros municípios que fazem parte desses dois trechos incluem 

adoção de sistemas individuais (descentralizados) de tratamento de esgoto, devido sua 

influência rural.  

Os municípios dos trechos 01 e 02 com influência rural no Rio Salitre, não foram 

considerados nesta pesquisa, pois além das ações coletivas serem a prioridade para esses 

trechos, pois os lançamentos são mais característicos na qualidade da água do rio, a 

consideração desses municípios levaria a um novo processo decisório, logo, prolongaria e 

dificultaria a aplicação da metodologia na área de estudo. A análise dos sistemas 

descentralizados de tratamento de esgoto apresentados para o trecho 03 podem ser utilizados 

como referência também para os demais municípios rurais dos trechos 01 e 02.  

Os tratamentos centralizados de esgoto foram selecionados buscando a simplicidade 

operacional, a minimização do consumo de energia e outros insumos, minimização de 

resíduos gerados e minimização de custos de implantação e maximização da eficiência na 

remoção de poluentes. 

A partir da aplicação dos testes da simulação do enquadramento dos corpos d’água em sala de 

aula, e de consulta com especialistas na área da engenharia sanitária e ambiental, os sistemas 

coletivos de tratamento de esgoto inicialmente apresentados foram aperfeiçoados.  No sistema 

australiano foi retirada a lagoa anaeróbia, devido vários problemas como mau cheiro e 

acumulo de lodo e foi construída uma alternativa composta por Lagoa Facultativa seguida de 

Lagoa Maturação. O sistema composto por Reator UASB +Lagoa Polimento foi mantido pela 

grande preferência dos decisores e por último, foi escolhido o sistema composto por Reator 

UASB + disposição no solo por Wetlands. Diante disso, foram propostas três alternativas, 

como ilustra a Figura 15. 

Figura 15: Ações coletivas de tratamento do esgoto para os trechos 01 e 02 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: Próprio autor 

Sistema 

CENTRALIZADO 

de Tratamento do 

esgoto 

2. Reator UASB + Lagoa Polimento em série 

 

 3. Lagoa Facultativa primária + Lagoa Maturação em 

série 

1. Reator UASB + Terras úmidas Construídas 
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1. Reator UASB + Terras úmidas Construídas (Wetlands): O Wetlands construído (WC) 

pode constituir uma boa opção para o pós-tratamento de efluentes provenientes de Reator 

UASB (CALIJURI et al., 2009; SOUZA et al., 2004). Para Calijuri et al. (2009), este sistema 

tem crescido substancialmente em várias partes do mundo, geralmente em instalações de 

pequeno porte, no Brasil, a maioria das informações disponíveis refere-se a instalações em 

escala piloto e/ou a estudos em períodos de operação/monitoramento relativamente curtos. 

Possui como principais desvantagens: Susceptível a entupimento dos espaços vazios do 

substrato; necessidade de manejo das macrófitas e alta demanda de área e como principais 

vantagens fácil operação e manejo; remove satisfatoriamente matéria orgânica e sólidos 

suspensos, nitrogênio e fósforo, e a depender do sistema, remove consideravelmente 

coliformes fecais (DORNELAS, 2008). 

2. Reator UASB + Lagoa Polimento em série: De forma geral, a lagoa de polimento é um 

pós-tratamento com o objetivo de desinfecção, obtendo efluente com qualidade exigida pelas 

normas vigentes, para lançamento em águas de superfície ou uso em culturas irrigadas, sem 

que haja um impacto adverso no meio ambiente ou possibilidade de problemas de saúde 

pública (CAVALCANTI et al., 2000). O Reator UASB possui baixa eficiência de remoção de 

nutrientes e coliformes fecais, logo, o uso da lagoa de polimento como pós-tratamento é uma 

excelente alternativa diante de suas vantagens.  

3. Lagoa Facultativa primária + Lagoa Maturação em série: Geralmente lagoas 

facultativas são utilizadas como pós-tratamento de lagoas anaeróbias, porém, alguns 

projetistas têm evitado o uso de lagoas anaeróbias devido a problemas relacionados com a 

produção e destino do lodo e geração de odores, dando preferência para as séries combinadas 

lagoa facultativa seguida de lagoa de maturação em série (VALE, 2006). Apesar de ocuparem 

maiores áreas, tais sistemas estão menos sujeitos aos problemas decorrentes da falta de 

operação e manutenção adequadas, tais como maior acúmulo de lodo e mau cheiro. As lagoas 

de maturação como pós-tratamento de efluentes da lagoa facultativa é utilizada com o 

objetivo de desinfecção.  

Os processos centralizados de tratamento dos esgotos propostos por esta pesquisa não 

considera em sua análise e discussão o tratamento preliminar dos esgotos e o tratamento e 

disposição final do lodo gerado nas ETE.   

b) Trecho 03 do rio Salitre (Aplicação do segundo grupo das alternativas): 

Diferentemente dos outros dois trechos, o trecho 03 distingue-se por possuir a zona rural dos 
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municípios de influência direta no rio Salitre. Esse trecho caracteriza-se por ter uma grande 

influência da atividade de agricultura e pela carência dos sistemas de esgotamento sanitário. 

Devido a essas características, as ações de gestão prioritárias propostas para esse trecho 

condizem com processos descentralizados de tratamento dos esgotos, por se referir de zona 

rural e algumas ações de uso eficiente da água na agricultura, uma vez que as águas do Rio 

Salitre são utilizadas de forma desregulada para irrigação. Desta forma, foram propostas três 

alternativas, cada uma contendo um tipo de sistema de tratamento descentralizado de esgoto 

associada a um tipo de sistema para alcançar o uso eficiente da água na agricultura. A Figura 

16 ilustra o conjunto de ações (alternativas) propostas por este estudo para serem avaliadas 

diante das características desse trecho e a Tabela 8 apresenta as características de cada ação 

definida na Figura 16. 

Figura 16: Ações de controle e redução da poluição propostas para o trecho 03 da área de estudo 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: Próprio autor 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sistema 

INDIVIDUAL 
de Tratamento do 

esgoto 

3. Tanque séptico + Filtro Anaeróbio 

1. Tanque séptico + Filtro Anaeróbio + Filtro Intermitente 

de areia 

2. Tanque séptico + Filtro Anaeróbio + Infiltração lenta 

+ 

Ações de uso 

eficiente da água 

na agricultura 

1. Manejo adequado da irrigação + Campanhas 

educativas 
 

2. Uso de sistemas de irrigação mais eficientes e substituição 

dos sistemas de irrigação de baixa eficiência. 

3. Programa de suporte técnico e orientação aos 

agricultores + Incentivo aos agricultores a cultivarem 

variedades que demandam menor quantidade de água 
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Tabela 8: Características dos processos descentralizados de tratamento dos esgotos 

Processos 

descentralizados de 

tratamento dos esgotos 

Características 

Tanque séptico + 

Filtro Anaeróbio + 

Filtro Intermitente de 

areia 

 

O filtro intermitente de areia entra neste sistema como polimento dos 

efluentes, com o objetivo de melhorar os efluentes produzidos nos tanques 

sépticos e filtros anaeróbios para assim serem lançados no meio ambiente 

com menor concentração de poluentes ou serem reutilizados.  

Tanque séptico + 

Filtro Anaeróbio + 

Infiltração lenta 
 

O processo de infiltração lenta é característico de uso do solo para o 

tratamento dos esgotos. O uso da infiltração lenta no pós-tratamento dos 

efluentes de sistemas anaeróbios possuem uma eficiência de remoção de 

carga orgânica de 90-99%; remoção de sólidos suspensos maior que 93%; 

remoção de nitrogênio total maior que 75%; remoção de fósforo total 

maior que 85% e alta remoção de coliformes fecais de 3-5 unidades log.  

Tanque séptico + 

Filtro Anaeróbio 

 

Este tipo de tratamento de esgoto é simplificado, apresentando uma 

eficiência de remoção de matéria orgânica de 80-85%; remoção de sólidos 

suspensos de 80-90%; remoção de nitrogênio total menor que 60%; 

remoção de fósforo total menor que 35% e BAIXA remoção de coliformes 

fecais de 1-2 unidades log. Esse sistema de tratamento sai com um efluente 

rico em sais minerais, com grande quantidade de microrganismos 

patogênicos. 

Alternativas de uso 

eficiente da água na 

agricultura 

Características 

Manejo adequado da 

irrigação 

O manejo da irrigação consiste em determinar quanto e quando irrigar.  

Em regiões onde a água é o fator limitante, como no trecho 03 do Rio 

Salitre, o objetivo do manejo de irrigação deve ser a máxima produção por 

unidade de água aplicada. Para viabilizar o manejo da irrigação da forma 

adequada, deve-se investir em equipamentos e em conhecimento técnico.  

Alteração dos sistemas 

de irrigação 

 

A eficiência da irrigação está condicionada à correta escolha do método e 

do sistema a ser implantado. O uso de um sistema de irrigação deve se 

adequar as condições locais, como solo, clima e disponibilidade de água. 

Deve ser buscado o uso de sistemas de irrigação mais eficientes, como os 

localizados. 

Programa de suporte 

técnico e orientação 

aos agricultores 

Orientação aos agricultores sobre o uso sustentável dos recursos hídricos, 

sobre formas de melhorias para produzir com o menor consumo de água. 

Os métodos de irrigação, o manejo, o tipo de solo, o preparo do solo, a 

seleção de culturas e a evaporação, possuem um impacto significativo 

sobre o uso eficiente da água, por isso, o suporte técnico pode orientar os 

agricultores no uso de práticas de cultivo e assim a melhorar o consumo de 

água e maximizar a produção agrícola. 

Campanhas 

educativas 

Informar e conscientizar a população usuária sobre a problemática da 

escassez de água e da qualidade, buscando corroborar com as medidas 

para melhorar a eficiência do uso da água e reduzir a contaminação dos 

corpos hídricos. 

Adoção de práticas 

agrícolas mais 

eficientes 

Implantação da adubação verde e outras práticas agrícolas que visam à 

conservação do solo (redução de erosão), aumento da infiltração de água 

no solo e reduzam a perda de água por evaporação, mantendo a umidade 

no solo. 

Fonte: Silva (2011); Jordão e Pessôa (2009); Von Sperling (2005); Ávila (2005); Luna et al (2013) 
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- Seleção dos critérios: Para o trecho 03 do Rio Salitre, os critérios já foram definidos de 

acordo com os estudos de Silva (2011). Para os trechos 01 e 02 do Rio Salitre, a Tabela 9, 

apresenta os resultados da aplicação dos questionários com os especialistas. 

Tabela 9: Seleção dos critérios para análise das alternativas dos trechos 01 e 02  

Critérios Peso 

Eficiência na redução da carga de patógenos 44,63 

Eficiência na redução de nutrientes (N e P) 43,0 

Eficiência na redução da carga orgânica 41,0 

Custo de operação e manutenção 32,13 

Custo de Implantação 28,7 

Demanda de área  28,65 

Resíduos Gerados 26,4 

Fonte: Próprio autor 

Os critérios densidade populacional e nível de salubridade, considerados inicialmente no 

levantamento bibliográfico, foram desconsiderados na análise dos critérios, pois, ao longo do 

processo e discussão com os especialistas ficou definido que o primeiro é um critério 

excludente do tipo de sistema de tratamento, coletivo ou individual, e o segundo é um 

objetivo a ser alcançado após melhoria da qualidade da água do rio, não devendo ser utilizado 

na avaliação das alternativas. Deve-se considerar também em sua análise que ele ficou 

sobreposto com a eficiência na redução da carga patogênica. Foi acrescentado o critério 

eficiência na redução de nutrientes (nitrogênio e fósforo) pela sua importância no corpo 

hídrico, principalmente ligado ao fenômeno eutrofização, expresso em porcentagem.  

Pela hierarquia formada na Tabela 9, percebe-se que os critérios eficiência nas reduções 

coliformes, carga orgânica e de nutrientes, foram os que apresentaram a maior preferência por 

parte dos especialistas. O critério de custo de implantação obteve uma pontuação inferior ao 

critério custo operação e manutenção para todos os consultados.  

Para esta pesquisa foram considerados os critérios de eficiência de redução dos poluentes e os 

custos para análise do primeiro grupo de alternativas.  

5.5. Simulação das condições de qualidade da água no cenário atual e desejado 

A falta de dados hidrológicos na Bacia do Rio Salitre trouxe uma necessidade de aplicar um 

modelo chuva-vazão para subsidiar a modelagem de qualidade da água e embasar a análise de 

ações estratégicas de gestão na bacia. Na área de estudo existe apenas um posto fluviométrico 

ativo (47900000), logo, foi necessário fazer a espacialização da vazão e geração da vazão 
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mínima de referência para cada trecho de rio. Essa vazão mínima foi utilizada como dado de 

entrada na simulação do abatimento de carga poluidora dentro do modelo de qualidade da 

água. 

Considerando que o objetivo principal desta pesquisa não é puramente a aplicação da 

modelagem matemática, a escolha dos modelos matemáticos hidrológico e de qualidade de 

água levou em consideração a simplicidade na estrutura dos modelos, o alcance dos objetivos 

do seu uso, a falta de dados para uma modelagem mais robusta, estudos anteriores na área que 

envolveu a modelagem e a familiaridade da autora com os modelos. 

Os resultados da calibração e validação dos modelos hidrológico e de qualidade da água 

encontram-se no apêndice A. Neste item é apresentado os resultados encontrados das 

simulações dos cenários de qualidade de água atual e futuro, para os  trechos do rio Salitre. 

Foram realizadas simulações para a implantação das alternativas, contemplando os processos 

de tratamento de esgoto, de acordo com as características da área de estudo. As alternativas 

simuladas estão apresentadas no Quadro 10. 

Quadro 10: Alternativas utilizadas na simulação do modelo de qualidade da água por trecho de rio  

Trechos Alternativas simuladas 

Trecho 01 e 

Trecho 02 

Reator UASB + Terras úmidas Construídas (Wetlands) 

Reator UASB + Lagoa polimento em série 

Lagoa facultativa primária + Lagoa maturação em série 

Trecho 03 

Tanque Séptico + Filtro Anaeróbio + Filtro Intermitente de Areia 

Tanque Séptico + Filtro Anaeróbio + Infiltração Lenta 

Tanque Séptico + Filtro Anaeróbio 

Fonte: Próprio autor  

As simulações foram feitas com base nas eficiências de cada tratamento proposto para 

redução dos poluentes e alcance da classe meta de qualidade da água e verificação dos 

padrões de lançamento da Resolução CONAMA 430/2011. As eficiências dos três tipos de 

tratamentos propostos são semelhantes, apresentando uma maior variação na eficiência de 

redução de patógenos.  A Figura 17 ilustra o diagrama do Rio Salitre utilizado nas 

simulações. 
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Figura 17: Diagrama do Rio Salitre utilizado na simulação da qualidade da água 

 

Fonte: Próprio autor 

a) Simulação para o Trecho 01 do Rio Salitre 

As três alternativas propostas foram simuladas para a ETE do município de Várzea Nova, 

verificando na simulação, o comportamento do trecho 01 do rio após o lançamento do 

efluente. O Quadro 11 apresenta os resultados encontrados em condições de água doce e 

salobra, considerando o lançamento do efluente gerado no Rio Salitre.    
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Quadro 11: Definição da extensão dos parâmetros dentro de cada classe de qualidade para o trecho 01 

Alternativas Classe DBO 

(%) 

OD 

(%) 

Coliformes 

(%) 

N total(%) Classe 

resultante 

Reator UASB + 

Wetlands 

1 0,00 94,85 0,86 100,00 

4 
2 0,00 4,72 13,30 0,00 

3 33,48 0,43 0,00 0,00 

4 66,52 0,00 85,94 0,00 

Reator UASB + 

Lagoa polimento 

1 0,00 94,85 58,37 100,00 

4 
2 0,00 4,72 41,63 0,00 

3 30,47 0,43 0,00 0,00 

4 69,53 0,00 0,00 0,00 

Lagoa Facultativa 

primária + Lagoa 

Maturação em série 

1    0,00 94,85 58,37 100,00 

4 
2 0,00 4,72 41,63 0,00 

3 27,90 0,43 0,00 0,00 

4 72,10 0,00 0,00 0,00 

Alternativas Classe OD (%) Coliformes 

(%) 

N total(%) Classe 

resultante 

Reator UASB + 

Wetlands 

1 99,57 0,86 60,94 

3 2 0,43 82,83 37,77 

3 0,00 16,31 1,29 

Reator UASB + Lagoa 

polimento 

1 99,57 58,37 60,94 

3 2 0,43 41,63 37,77 

3 0,00 0,00 1,29 

Lagoa Facultativa 

primária + Lagoa 

Maturação em série 

1 99,57 58,37 58,37 

3 2 0,43 41,63 24,03 

3 0,00 0,00 17,60 

Fonte: Próprio autor 

Verifica-se que nenhum dos tratamentos definidos para esse trecho implica em condições de 

qualidade desejada pela população, satisfatórios aos padrões para consumo humano, tanto em 

condição de água doce quanto em condição de água salobra. Isso acontece porque o Rio 

Salitre, assim como os rios de caráter intermitente, não possui capacidade de diluição das 

cargas, logo, ocorre um aumento na concentração dos poluentes no corpo receptor, como 

ilustra a Figura 18. Essa Figura relaciona o comportamento do rio normal e após o lançamento 

de uma carga efluente para o parâmetro coliformes fecais, utilizando a alternativa 1 como 

tratamento para o trecho 01.  
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Figura 18: Simulação da concentração de coliformes fecais no trecho 01 do Rio Salitre  

 

Fonte: Próprio autor. * Ponto de lançamento de efluentes da ETE 

A partir da distância de aproximadamente 41Km, percebe-se um grande aumento na 

concentração de coliformes fecais no rio, devido ao lançamento de efluentes proveniente da 

ETE do município de Várzea Nova. O mesmo comportamento do rio, após receber os 

efluentes, acontece para os parâmetros carga orgânica e Nitrogênio total. 

A simulação das três alternativas, sem o lançamento no corpo receptor, alcançou uma melhor 

classe de qualidade (Classe 3, condição de água doce e Classe 1 condição de água salobra) 

para o trecho 01 do Rio Salitre.  O parâmetro responsável pela limitação da classificação em 

classe mais nobre para condição de água doce foi à carga orgânica que se apresenta em 

grandes concentrações no inicio da simulação (18mg/L). A alta concentração deste parâmetro 

juntamente com a baixa vazão do rio, promoveu pouca diluição no decorrer do trecho 

analisado. Diante disso, para análise do processo decisório, foram consideradas as três 

alternativas sem o lançamento em corpo receptor.  

b) Simulação para o Trecho 02 do Rio Salitre 

Este trecho apresenta uma situação crítica de vazão mínima de referência, sendo a menor de 

todos os trechos analisados. O modelo de qualidade da água representou bem esta 

complexidade, uma vez que acompanhou o decaimento de vazão ao longo do trecho até se 

tornar completamente seco. 

A simulação das três alternativas de tratamento de esgoto proposta para este trecho foi feita 

desconsiderando o lançamento dos efluentes gerados no corpo receptor. Logo, o 
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comportamento do rio foi semelhante para a implantação das alternativas 2 e 3. Todos os 

parâmetros analisados tenderam a zero, juntamente com a vazão do rio, como ilustra a Figura 

19. O mesmo comportamento do rio acontece para os parâmetros carga orgânica e nitrogênio 

total. 

Figura 19: Concentração de coliformes fecais no Rio Salitre após implantação das alternativas 

 

Fonte: Próprio autor 

Nesta situação, exclui-se a possibilidade de qualquer lançamento de efluentes na calha do rio. 

O Art. 15 da Resolução CONAMA 430/2011 apresenta que: “para o lançamento de efluentes 

tratados em leito seco de corpos receptores intermitentes, o órgão ambiental competente 

poderá definir condições especiais, ouvido o órgão gestor de recursos hídricos”. Ou seja, 

apesar da legislação relatar a necessidade de um tratamento específico para o caso de rios de 

leito seco, a mesma deixa lacunas que possibilita a deterioração de rios de caráter 

intermitente, principalmente pela falta de padrões específicos e usos direcionados para a 

sazonalidade apresentado por estes rios.  

Diante disso, a classificação da qualidade da água não foi considerada devido ao caráter de 

leito seco neste trecho. Os usos da água devem ser disciplinados e os parâmetros de 

classificação devem ser direcionados para as características peculiares de rio intermitente. A 

Resolução CONAMA 357/2005 torna-se incipiente para esta discussão.  

Esta pesquisa, a partir das simulações conduzidas no Rio Salitre concorda com os estudos de 

alguns autores como Medeiros et al. (2003), Teixeira (2008) e Formigoni et al. (2011), no que 

diz respeito à criação de uma “Classe intermitente” para suprir a lacuna da legislação vigente 
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e direcionar mais claramente as peculiaridades existentes em rios intermitentes que merecem 

uma atenção específica dos gestores e de toda sociedade. 

 c) Simulação para o Trecho 03 do Rio Salitre 

Este trecho se inicia a partir da confluência com o Rio Pacuí, sendo o tributário, se não for o 

único de fato de maior contribuição de vazão no Rio Salitre, contemplando o seu trecho 03. 

As alternativas foram simuladas considerando o lançamento e o não lançamento de efluentes 

gerados no Rio Salitre. A única alternativa que possui possibilidade direta de não conter o 

lançamento é a alternativa 2 (Tanque séptico + Filtro anaeróbio + Infiltração lenta – Valas de 

infiltração). O Quadro 12 apresenta os resultados encontrados na simulação das alternativas 

para condição de água doce e salobra. 

Quadro 12: Definição da extensão dos parâmetros dentro de cada classe de qualidade para o trecho 03 

Alternativas Cla

sse 

DBO 

(%) 

OD (%) Coliformes 

(%) 

N 

total(%) 

Classe 

resultante 

Tanque Séptico + Filtro 

Anaeróbio+ Filtro 

Intermitente de areia 

1 72,53 100,00 28,76 72,53 

3 
2 27,47 0,00 43,78 27,47 

3 0,00 0,00 27,47 0,00 

4 0,00 0,00 0,00 0,00 

Tanque Séptico + Filtro 

Anaeróbio + Infiltração 

Lenta 

1 72,53 100,00 100,00 100,00 

2 
2 27,47 0,00 0,00 0,00 

3 0,00 0,00 0,00 0,00 

4 0,00 0,00 0,00 0,00 

Tanque Séptico + Filtro 

Anaeróbio  

1 72,53 100,00 18,45 72,53 

4 
2 27,47 0,00 9,01 27,47 

3 0,00 0,00 27,46 0,00 

4 0,00 0,00 45,06 0,00 

Alternativas Classe OD (%) Coliformes 

(%) 

N total(%) Classe 

resultante 

Tanque Séptico + Filtro 

Anaeróbio+ Filtro 

Intermitente de areia 

1 100,00 28,76 72,53 

2 2 0,00 71,24 27,47 

3 0,00 0,00 0,00 

 Tanque Séptico + Filtro 

Anaeróbio + Infiltração 

Lenta 

1 100,00 100,00 100,00 

1 2 0,00 0,00 0,00 

3 0,00 0,00 0,00 

Tanque Séptico + Filtro 

Anaeróbio 
1 100,00 18,45 41,63 

3 2 0,00 9,01 30,90 

3 0,00 72,53 27,46 

Fonte: Próprio autor 

De acordo com as simulações feitas, das alternativas propostas para o trecho 03, a única que 

conseguiu alcançar a meta de qualidade foi a alternativa 2 (tanque séptico + filtro anaeróbio + 
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infiltração lenta), uma vez que este sistema de tratamento de esgoto visa a disposição 

controlada no solo, como forma de tratamento, não havendo lançamento em corpo receptor.  

O pós-tratamento de efluente por disposição no solo deverá analisar principalmente o tipo de 

solo da região, a capacidade de infiltração, a distância das fontes de água superficial e 

subterrânea e a profundidade do lençol freático. 

A alternativa 1 (Tanque séptico + filtro anaeróbio + Filtro intermitente de areia) é viável, 

desde que seja utilizado juntamente com alternativas que visem a reutilização do efluente 

gerado, sem lançamento em corpo receptor. O reuso agrícola, pode ser uma boa opção, uma 

vez que a região caracteriza-se por forte atividade agrícola e este tipo de tratamento possui as 

condições adequadas para reuso, desde que bem implantado e operado. 

A alternativa 3 (Tanque séptico + filtro anaeróbio) apesar de ser atrativa por possui um baixo 

custo de implantação e operação, possui baixa eficiência na remoção de patógenos. O 

lançamento do efluente gerado no corpo receptor (Rio Salitre) é inviável, uma vez que tende a 

agravar o quadro ambiental e social da região, aumentando as incidências de doenças de 

veiculação hídrica devido ao aumento dos poluentes como coliformes fecais, e 

consequentemente agravamento de problemas de saúde pública na população local. A 

reutilização do efluente gerado por este sistema deverá conter um pós-tratamento, para 

atender as recomendações da Organização Mundial de Saúde relativa à qualidade 

microbiológica.  

Como o órgão regulador do Estado é o responsável por emitir padrões de lançamento em 

situações de rio de leito seco (Resolução CONAMA 430/2011), estes projetos acabam sendo 

aprovados e implantados, sem o mínimo de estudo de capacidade de autodepuração do rio.  

Nessas condições, a pesquisa concorda com os estudos levantados por Pessôa (2013) nesse 

mesmo trecho em estudo, onde apresenta que apenas as soluções individuais seguidas de 

infiltração no solo podem acarretar em águas com classes mais nobres, compatíveis para 

abastecimento humano com tratamento simplificado ou avançado. De acordo com Pessôa 

(2013), os demais tratamentos descentralizados, porém, com lançamento de efluentes no 

corpo receptor, não alcançará classes mais nobres para abastecimento humano em função da 

Resolução CONAMA 357/2005 ser muito restritiva que a Portaria do MS 2914/2011.  
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- Programa de efetivação do enquadramento dos corpos d’água 

O programa de efetivação é construído com base nos usos pretendidos dos corpos d’água em 

relação à proposta do enquadramento. Para esta pesquisa, foi considerado apenas a proposição 

de ações e verificação do atendimento da classe meta, que para a área de estudo foi 

considerada, Classe 2 para condição de água doce e Classe 1 para condição de água salobra.  

Com o auxílio do modelo hidrológico e de qualidade da água foi possível fazer as simulações 

das ações referentes ao tratamento dos esgotos, no intuito de averiguar o comportamento do 

rio após o lançamento dos efluentes gerados.  

 Com relação à parte financeira, como a bacia hidrográfica do Rio Salitre não possui a 

aplicação do instrumento cobrança pelo uso da água, sendo uma alternativa de alocação de 

recursos para implementação das ações de gestão propostas, deverá se pensar em outros meios 

para garantir a efetividade das ações.  

As simulações feitas mostraram que para alcançar a classe de meta definida para os trechos 01 

e 02 do rio deverão ser propostas além dos sistemas de tratamento de esgoto, sem lançamento 

em corpo receptor, outros tipos de ações que contemplem a prevenção da poluição na fonte, 

uma vez que a maioria desses trechos é caracterizada por poluição difusa.  

Em caso de lançamento de efluentes no corpo receptor, nos trechos 01 e 02 do Rio Salitre, é 

necessário a reaeração dos esgotos para aumentar a taxa de OD na água, em situação onde o 

oxigênio dissolvido esteja abaixo do estabelecido pela classe-meta desses trechos após ser 

verificado nas simulações.  

Para o trecho 03, a implantação de sistemas descentralizados de tratamento de esgoto de alta 

eficiência, como as alternativas 1 e 2 propostas sem o lançamento em corpo receptor, 

conseguem reduzir substancialmente a concentração dos poluentes no corpo d’água. Atrelado 

a isso, a aplicação de alternativas visando o uso eficiente da água na agricultura promove uma 

redução do consumo de água para fins agrícolas e o escoamento superficial, 

consequentemente uma melhoria na qualidade da água do rio.  

5.6. Análise das alternativas no contexto da área de estudo 

As alternativas propostas para os trechos do rio foram analisadas por meio de critérios de 

avaliação de acordo com as características da área de estudo apresentadas no Capítulo 4 desta 

pesquisa.  
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5.6.1. Análise das alternativas propostas mediante critérios de avaliação para os Trechos 

01 e 02 da área de estudo 

O Quadro 13 apresenta os elementos do processo decisório propostos para os trechos 01 e 02 

do Rio Salitre. Para esses dois trechos serão analisados a implantação de Estações de 

tratamento de esgoto nos municípios que possuem influência da zona urbana no Rio Salitre. 

Quadro 13: Elementos do processo decisório para os trechos 01 e 02 do Rio Salitre  

Objetivo 
 

Selecionar sistema coletivo de tratamento de esgoto para redução da 

poluição e melhoria da qualidade da água do rio 

Critérios 

Critério 1: Custo de Implantação 

Critério 2: Custo de Operação e Manutenção 

Critério 3: Eficiência na redução da carga orgânica 

Critério 4: Eficiência na redução da carga patogênica 

Critério 5: Eficiência na redução de Nutrientes –N e P 

Alternativas 

Alternativa 1 

 Reator UASB + terras úmidas construídas (Wetlands) 

Alternativa 2 

 Reator UASB + Lagoa polimento em série 

Alternativa 3 

Lagoa facultativa primária + Lagoa maturação em série 

Fonte: Próprio autor 

Análise das alternativas: Para análise das alternativas dentro de cada critério foi considerado 

os estudos de Cavalcanti et al (2000); Von Sperling (2005); Von Sperling (2007), Dornelas 

(2008), Jordão e Pessôa (2009) e Teixeira (2009). 

- Para o critério custo de implantação: Dentre as alternativas propostas, a alternativa 1 é a 

que apresenta o maior custo de implantação, pois é composto por um Reator UASB, que 

possui um custo considerável para sua construção e por um sistema de Wetlands que necessita 

de grandes extensões de área e substratos (areia, brita, etc.) para sua construção, elevando o 

custo de sua implantação. 

Os sistemas de lagoas de estabilização, presentes nas alternativas 2 e 3, possuem o mais baixo 

custo dentro desse critério, logo, a  alternativa 3, composta toda por sistemas de lagoas, é a 

que possui o menor custo de implantação. 

 - Para o critério custo de operação e manutenção: A alternativa 1 é a que possui o maior 

custo de operação e manutenção, dentre outras coisas pelo fato de necessitar de troca do leito 

(substrato e macrófitas)  em curto tempo de operação (média de 5 anos), comparado com as 

lagoas, por ser susceptível a entupimento dos espaços vazios do substrato, e por necessitar de 
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um manejo constantes das macrófitas. A alternativa 3 possui o custo mais baixo para operar e 

manter o sistema. Todos os sistemas compostos por Reator UASB necessitarão de uma 

operação/manutenção mais robusta para que ele funcione com eficiência. 

- Para o critério eficiência na redução de carga orgânica: Todas as alternativas propostas 

conseguem reduzir altas concentrações de carga orgânica, quando bem implantadas e 

operadas. Nos estudos de Souza et al. (2004) e Calijuri et al. (2009), foram alcançados 

eficiências de remoção de DBO5 de 70-80% no sistema composto por Reator UASB + 

Wetlands construído (alternativa 1). 

- Para o critério eficiência na redução da carga patogênica: Os organismos patogênicos 

presentes no esgoto sanitário são bactérias, vírus, protozoários e helmintos. Basicamente dois 

tipos de organismos são utilizados como indicadores de qualidade microbiológica de esgoto: 

Concentração de coliformes fecais (expressa em número mais provável ou NMP/100 mL) e 

ovos de helmintos (expresso em número de ovos/L) (CAVALCANTI et al., 2000). Os ovos 

de helminto são removidos por sedimentação no sistema de lagoas e os coliformes decaem 

naturalmente em sistemas de tratamento. 

 As lagoas de polimento/maturação, presentes nas Alternativas 2 e 3, possuem efeito sobre 

praticamente todos esses patógenos. O longo Tempo de Detenção Hidráulica (TDH) 

necessários para esses sistemas estabilizarem a matéria orgânica, promovem uma redução 

eficiente de ovos de helminto (aproximadamente zero), coliformes fecais (10 a 102 unidades 

log) e concentração de sólidos sedimentáveis. A alta eficiência alcançada por esses sistemas, 

quando bem implantados e com o mínimo de operação e manutenção colocam estas 

alternativas na posição de destaque para o reuso agrícola, atendendo as diretrizes da 

Organização Mundial de Saúde. Diante disso, essas alternativas são mais favoráveis que a 

alternativa 1 dentro desse critério.  

Apesar da Alternativa 1 possuir uma eficiência boa de redução de coliformes fecais, como 

apresentado nos estudos de Dornelas (2008) com 95,8% de redução,  as Alternativas 2 e 3 são 

mais favoráveis na redução do conjunto de patógenos de forma geral. 

- Para o critério eficiência na redução de nutrientes: A remoção de nutrientes (nitrogênio e 

fósforo) é necessária quando o efluente final é lançado em corpo receptor, ou quando as 

concentrações são significantes para reuso agrícola. O Reator UASB proposto como pré-

tratamento das alternativas 1 e 2 reduzem concentrações de carga orgânica e Sólidos 

Suspensos Total (SST), porém, não reduzem nutrientes.  
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A remoção desses constituintes é alcançado nas alternativas 2 e 3 através das lagoas de 

polimento/maturação, desde que sejam construídas de forma rasa (menor que 1 m). As lagoas 

rasas associadas aos pré-tratamentos promovem uma redução na carga orgânica e nos Sólidos 

Suspensos Totais (SST), consequentemente, reduzem a turbidez, aumentam a atividade 

fotossintética por aumentar a penetração de luz solar na coluna d’água e por fim promovem 

um consumo maior de CO2 e aumento do pH nas lagoas. O aumento do pH possibilita a 

remoção dos nutrientes por ativar as reações dos constituintes, como transformar íon amônia 

(    
 ) em amônia molecular livre (NH3), um gás que irá se desprender da fase líquida. 

A alternativa 1, consegue reduzir as concentrações dos nutrientes através da presença das 

macrófitas no leito do Wetlands. Nos estudos realizados por Dornelas (2008), o sistema 

composto por Reator UASB seguido por Wetlands alcançou remoção de 56% de nitrogênio 

total e 67% de fósforo total. Diante dessas premissas, quando as lagoas forem construídas de 

forma adequada para esses fins, conseguem reduzir nutrientes de forma mais significativa que 

o Wetlands, apesar do desse sistema também conseguir reduzir estes constituintes de forma 

significativa.  

O Quadro 14 apresenta um resumo das análises das alternativas dentro de cada critério de 

avaliação. Apesar das altas eficiências de redução dos poluentes apresentadas pelas 

alternativas propostas para o tratamento coletivo de esgoto, nenhuma delas alcançará de fato 

estas eficiências se não receberem o mínimo de operação e manutenção do sistema. O Reator 

UASB, por exemplo, pode ter parte de suas vantagens excluídas, como a eliminação de mau 

cheiro, caso seja mal dimensionado e operado. 
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Quadro 14: Análise das alternativas propostas para os trechos 01 e 02 do rio mediante critérios  

 

Sistema Coletivo de 

tratamento de esgoto por 

trecho de Rio. 

Custo de 

Implantação 

(R$/hab) 

Custo de Operação/ 

Manutenção 

R$/hab.ano) 

Eficiência na redução 

da carga orgânica 

(%) 

Eficiência na redução da 

carga patogênica 

(unid.log) 

Eficiência na 

redução de 

Nutrientes –N e P 

(%) 

ALTERNATIVA 1 

 

Reator UASB + terras 

úmidas construídas 

(Wetlands) 

50 - 90 5,0 – 7,0 
 

80 - 90 

 

3-4 

N: 50-65                  

P: >50 

ALTERNATIVA 2 

 

Reator UASB + Lagoa 

polimento em série 

 

40 - 70 

 

4,5 – 7,0 

 

77-87 

 

CF: 3-5 

Ovos helminto: <1 

N: 50-65                  

P: >50 

 

ALTERNATIVA 3 

 

Lagoa facultativa primária 

+ Lagoa maturação em 

série 

30 – 65 2,0 – 4,0 80 - 85 

 

CF: 3-5 

Ovos helminto: <1 

N: 40-65                  

P: >40 

Fonte: Cavalcanti et al (2000); Von Sperling (2005); Von Sperling (2007), Dornelas (2008) e  Jordão e Pessôa (2009); Calijuri et al (2009). N: Nitrogênio, P: 

Fósforo, CF: Coliformes Fecais 

 

 



108 
 

 
 

5.6.2. Análise das alternativas propostas mediante critérios de avaliação para o trecho 

03 da área de estudo 

O Quadro 15 apresenta os elementos do processo decisório para o trecho 03 do Rio Salitre. 

Para esse trecho, foi analisada a implantação de um sistema descentralizado de esgoto e de 

alternativas que visam à redução e uso eficiente da água na agricultura. 

Quadro 15: Elementos do processo decisório para o trecho 03 do Rio Salitre 

Objetivo 
 

Selecionar processo individual (descentralizado) para o tratamento de esgoto e a 

melhor alternativa de uso eficiente da água na agricultura para redução da 

poluição e melhoria da qualidade da água do rio Salitre. 

Critérios 

Critério 1: Qualidade da água 

Critério 2: Conservação do solo 

Critério 3: Rentabilidade ou viabilidade econômica 

Critério 4: Viabilidade técnica/ operacional 

Alternativas 

Alternativa 1 - Composto por Sistema descentralizado de tratamento de esgoto: 

Tanque séptico + filtro anaeróbio + filtro intermitente de areia.  

Na área da agricultura: Manejo adequado da irrigação + Campanhas educativas 

Alternativa 2 - Composto por Sistema descentralizado de tratamento de esgoto: 

Tanque séptico + filtro anaeróbio + infiltração lenta.  

Na área da agricultura: Alteração do sistema de irrigação  

Alternativa 3 - Composto por Sistema descentralizado de tratamento de esgoto: 

Tanque séptico + filtro anaeróbio.  

Na área da agricultura: Programa de suporte técnico aos agricultores + Incentivo aos 

agricultores a cultivarem variedades que demandam menor quantidade de água 

Fonte: Próprio autor  

A Tabela 10 apresenta a situação real em que o trecho 03 do Rio Salitre se encontra e as 

informações necessárias para caracterizar as alternativas propostas dentro de cada critério. 

 

 

 

 



109 
 

 
 

Tabela 10: Análise das alternativas propostas para o trecho 03 do Rio Salitre mediante critérios  

SITUAÇÃO ATUAL DO TRECHO 03 DO RIO SALITRE 

Situação atual 

Na área da agricultura: Predomínio do sistema de irrigação por sulco e inundação (método de superfície), implantado sem critérios técnicos e em 

áreas onde o solo não é favorável ao método, caracterizando a baixa eficiência do sistema. O método de irrigação inadequado favorece o escoamento 

superficial, perda de solo (erosão) e, contaminação dos corpos d’água. A maioria dos agricultores possui baixa escolaridade, logo, não possuem 

conhecimento técnico necessário. Isso promove usos indiscriminados de defensivos e fertilizantes; manejo da irrigação inadequado e utilização de 

culturas que não resistem ao déficit hídrico da região, consequentemente, baixa produtividade e erosão do solo. Culturas temporárias predominantes – 

cebola, melão, tomate e outras. 

 

Na área do saneamento básico: Deficiência do serviço público de esgotamento sanitário. A região caracteriza-se por possuir residências com 

distribuição esparsas, típicas de zona rural, o que dificulta à construção de uma rede coletora de esgoto, logo, as soluções individuais tendem a ser a 

melhor opção. Os efluentes domésticos são encaminhados para fossas sépticas, notadamente em mau estado de conservação, ou lançados diretamente 

em vias públicas.  

ALTERNATIVAS ANÁLISE DOS CRITÉRIOS 

 

Alternativa 1 

 

 

 

 

Tanque séptico + filtro anaeróbio + 

filtro intermitente de areia 

 

 

Manejo adequado da irrigação + 

Campanhas educativas  

Qualidade da água 

O manejo adequado da irrigação juntamente com esse tipo de tratamento de esgoto melhora a qualidade da 

água por reduzir o potencial de contaminação dos corpos d’água e evitar a lixiviação de contaminantes. O 

sistema de tratamento de esgoto proposto nesta alternativa possui alta eficiência de redução de patógenos (2 a 5 

unidades log), carga orgânica (98%) e sólidos. Juntamente com um manejo adequado da irrigação, o efluente 

poderá ser usado na agricultura, dependendo do tipo de cultura, tipo de solo e método de irrigação implantado. 

As campanhas educativas promovem o aperfeiçoamento na operação dos sistemas de tratamento de esgoto e 

incentivam os agricultores a adotarem práticas de manejo mais adequadas. 

Conservação do solo 

Com o uso deste sistema de tratamento de esgoto bem dimensionado e operado, em acordo com um manejo 

adequado da irrigação reduz substancialmente o escoamento superficial, consequentemente, reduz a 

contaminação do solo e processos erosivos. 

Rentabilidade ou viabilidade econômica 

Comparada aos outros tratamentos de esgoto descentralizados apresentados neste estudo, esse composto pelo 

filtro intermitente de areia é o que apresenta o maior custo, porém, uma alta eficiência de remoção de 

patógenos e carga orgânica. O uso de um manejo adequado na irrigação reduz o consumo de energia em 30% e 

apresenta maior eficiência no uso de insumos (defensivos e fertilizantes), reduzindo os desperdícios e 

consequentemente os gastos. 
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Viabilidade técnica/ operacional 

É necessário pessoas capacitadas tecnicamente para operação deste sistema de tratamento de esgoto, assim 

como é necessário um investimento em equipamentos de auxílio e treinamentos para que os produtores possam 

realizar um manejo da irrigação com maior eficiência. É imprescindível a necessidade de capacitação para 

implantação desta alternativa. 

Alternativa 2 

 

 

 

 

Tanque séptico + filtro anaeróbio + 

infiltração lenta 

 

Uso de sistemas de irrigação mais 

eficientes e substituição dos 

sistemas de irrigação de baixa 

eficiência. 

 

 

Qualidade da água 

Redução do potencial de contaminação dos recursos hídricos pela água de drenagem dos sistemas por sulco. 

Melhora a qualidade da água do rio, pois o sistema proposto possui uma alta eficiência de redução de 

patógenos (4 - 5 unidades log) e carga orgânica (99%). Em caso de não haver lançamento em corpo receptor 

(como exemplo valas de infiltração) tende a ser a melhor solução de tratamento dos esgotos domésticos para a 

área de estudo. 

Conservação do solo 

O método de irrigação localizada permite a aplicação mais precisa de insumos na lavoura, por meio da 

fertirrigação, reduzindo o potencial de contaminação dos corpos d’água. Os solos são mais adequados a esses 

sistemas, por isso, espera-se a redução do potencial de erosão. Espera-se um solo adequado para a implantação 

do sistema de tratamento de esgoto proposto, pois utiliza o solo como local de tratamento. Deve-se verificar a 

localização dos postos d’água para consumo humano, profundidade do lençol freático e tipo de solo. 

Rentabilidade ou viabilidade econômica 

Possui um alto custo inicial de implantação. Para o caso de alterar o sistema de irrigação por um mais eficiente 

deverá ter os seguintes custos: Para culturas temporárias – gotejamento – eficiência de 95%. Redução de 50% 

do consumo total de água; para cultura permanente – microaspersão – eficiência de 90%. No caso da 

implantação do sistema de tratamento de esgoto possui 80-130 (R$/habitante) e para operar e manter o sistema 

em funcionamento 6,0-10,0 (R$/habitante. ano). 

Viabilidade técnica/ operacional 

O método de irrigação localizada é mais adequado ao solo da região (que possui potencial para erosão), bem 

como para o clima (elevada evapotranspiração) e para baixa oferta de água, devido à aplicação de baixas 

lâminas diretamente sobre as raízes da planta e pela eficiência do uso da água, respectivamente. O manejo e a 

operação destes sistemas, apesar de exigir menor número de funcionários, esses devem ser treinados para obter 

um bom desempenho do sistema. 
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Alternativa 3 

 

 

 

Tanque séptico + filtro anaeróbio 

 

Programa de suporte técnico e 

orientação aos agricultores visando 

o uso eficiente da água na 

agricultura + Incentivo aos 

agricultores a cultivarem variedades 

que demandam menor quantidade 

de água 

 

 

Qualidade da água 

Este tipo de tratamento de esgoto possui uma menor eficiência em termos de remoção de patógenos (1 a 2 

unidades log), carga orgânica (até 85%) e nutrientes (Nitrogênio < 60% e Fósforo<35%) comparado aos outros 

tratamentos descentralizados de esgoto apresentados neste estudo. Caso o objetivo do tratamento seja o reuso 

agrícola, o efluente deverá passar por um processo de desinfecção, e em caso de lançamento em corpo receptor, 

deverá ser considerado a sua capacidade de diluição. No caso da área de estudo, este sistema de tratamento de 

esgoto não atende aos padrões de lançamento, pois o rio possui baixa capacidade de diluição. O programa de 

suporte técnico aos agricultores irá disciplinar para um adequado uso de insumos agrícolas (defensivos e 

fertilizantes), reduzindo o potencial de contaminação dos corpos d’água. 

Conservação do solo 

Redução dos processos erosivos com a utilização de técnicas de conservação auxiliadas pelo programa de 

orientação aos agricultores, como a adoção de plantio em palha reduzindo a exposição do solo e os processo 

erosivos. O sistema de tratamento de esgoto proposto por esta alternativa deve ser analisado com maior cautela, 

pois possui baixa eficiência de redução de patógenos, podendo causar contaminação do solo a depender da 

exposição do efluente tratado. 

Rentabilidade ou viabilidade econômica 

Das alternativas propostas essa possui um dos mais baixos custos de implantação. 

Viabilidade técnica/ operacional  

O uso de culturas que demandem uma menor quantidade de água e a aplicação de programas de suporte técnico 

aos agricultores em uma região onde a população carece de informações é viável tecnicamente.  

Fonte: Próprio autor com base em Medeiros et al. (2003); Von Sperling (2005); Jordão e Pessôa (2009); Silva (2011); Luna et al (2013)
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Classificação das alternativas: A classificação das alternativas dentro de cada critério foi feita 

a partir de categorias ordinais propostas no estudo de Silva (2011): Muito baixa (1); Baixa 

(2); Média (3); Alta (4); Muito alta (5). Abaixo serão apresentados os resultados para essa 

análise de acordo com as características da bacia e as informações contidas na Tabela 10. 

- Para o critério conservação do solo: A classificação das alternativas para o critério 

conservação do solo foi feita de acordo com os estudos de Silva (2011) e de uma análise 

qualitativa das alternativas mediante as características da área de estudo. 

A alternativa 1 é a que possui o maior grau de conservação do solo (categoria muito alta), pois 

contemplam um sistema de tratamento de esgoto eficiente, reduzindo a exposição do esgoto 

bruto no solo, um manejo adequado da irrigação que favorece o uso correto de insumos e uma 

aplicação de água adequada para suprir as necessidades da cultura, além de contar com 

campanhas educativas que favorecem a continuidade das ações implantadas. 

A alternativa 2 apesar de ser composto por um sistema de tratamento de esgoto eficiente, 

reduzindo a contaminação do solo por disposição de esgoto bruto, apresenta atividades que 

possuem categoria média dentro do critério em análise. O uso de sistemas de irrigação mais 

eficientes possibilita a aplicação de água de maneira mais adequada, reduzindo a lâmina de 

aplicação (SILVA, 2011), porém, dentre as alternativas proposta é a que apresenta a menor 

influência para a conservação do solo. 

A alternativa 3 possui um alto grau de conservação (categoria alta), por contemplar a adoção 

de práticas agrícolas que demandem uma menor quantidade de água e por proporcionar 

subsídios técnicos para orientar os agricultores sobre meios mais sustentáveis da agricultura 

como o manejo adequado do solo, reduzindo a formação de processos erosivos. 

- Para o critério qualidade da água: A classificação da qualidade da água de cada 

alternativa foi realizada a partir de uma análise qualitativa das alternativas mediante 

características da área de estudo e através dos trabalhos de Tonetti et al. (2004), Luna et al. 

(2013), Von Sperling (2005) e Jordão e Pessôa (2009).  

As alternativas 1 e 2 possuem uma relevância muito alta nesse critério, pois apresentam um 

sistema descentralizado de tratamento de esgoto de alta eficiência, que quando bem 

implantado e operado consegue alcançar padrões de lançamento em conformidade com a 

Resolução CONAMA 430/2011 e reduzir a contaminação dos corpos d’água e 

consequentemente a proliferação de doenças de veiculação hídrica.  
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O conjunto de atividades propostas na Alternativa 1 promove uma melhoria da qualidade da 

água por apresentar além de um sistema eficaz de tratamento dos esgotos, um manejo 

adequado da irrigação que reduz o uso em excesso da água no cultivo, consequentemente 

reduz o escoamento superficial. As campanhas educativas promovem orientação aos 

agricultores nas técnicas de manejo e na possibilidade de reuso agrícola com o efluente do 

filtro intermitente de areia.  O uso de um sistema de irrigação mais eficiente e a atribuição de 

restrições de uso e sanções promove uma redução da captação de água devido a melhor 

eficiência do sistema e também uma redução significativa no volume da água de drenagem 

que são encaminhados para os corpos d’água (SILVA, 2011), consequentemente melhorando 

a qualidade da água do corpo hídrico. 

A alternativa 3, para a área de estudo, possui uma categoria média nesse critério, pois o 

sistema descentralizado de tratamento de esgoto proposto não atende aos padrões de 

lançamento de efluentes definidos na Resolução CONAMA 430/2011, principalmente no que 

diz respeito aos patógenos e nutrientes, logo, este sistema deve vir acompanhado de um pós-

tratamento e/ou desinfecção. O lançamento de efluentes proveniente desse sistema acarretará 

em um grande aumento da concentração dos poluentes na área de estudo, pois o Rio Salitre 

possui baixa capacidade de diluição. 

 O programa de suporte técnico aos agricultores e à mudança das espécies cultivadas, 

propostas na alternativa 3 visa melhorar a qualidade da água por utilizar uma menor 

quantidade de vazão para suprir as necessidades das culturas, e por fornecer subsídios 

técnicos aos agricultores no uso mais eficiente da água para os sistemas de irrigação, no uso 

dos insumos e no manejo adequado agrícola.  

- Para o critério rentabilidade ou viabilidade econômica: A análise das alternativas para 

este critério foi feita de acordo com os estudos de Silva (2011), levando em consideração a 

eficiência de cada alternativa para reduzir o uso da água e de insumos na agricultura.  

As alternativas 1 e 2 possuem a maior eficiência e maior investimento inicial para 

implantação, porém, é o que apresenta o melhor retorno do investimentos, devido a isso está 

classificado como categoria muito alta. Os sistemas descentralizados de tratamento de esgoto 

propostos por essas alternativas, quanto bem implantado e operado, tendem a reduzir a 

contaminação do solo e dos corpos d’água, pela redução do lançamento bruto do esgoto 

doméstico e consequentemente reduzem a contaminação por patógenos melhorando as 

condições e reduzindo os custos com saúde pública. 
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 A alteração do sistema de irrigação atual por sistemas mais eficientes (Alternativa 2) melhora 

significativamente o valor da produção, reduzindo o consumo de água e de insumos 

aumentando a produtividade agrícola. A adoção de um manejo adequado da irrigação 

(Alternativa 1) possui um custo menor que alterar o método de irrigação, e contribui 

significativamente para o aumento da produtividade e redução de custos como a energia e 

custos com insumos. 

A alternativa 3, possui uma classificação na categoria média, pois é composto por um sistema 

descentralizado de tratamento de esgoto de baixo custo e baixa eficiência, e por compor de 

atividade como alteração da cultura atual por culturas que demandem uma menor quantidade 

de água, que de acordo com Silva (2011) possui aproximadamente 19% o valor da produção 

superior que a situação real da área de estudo.  

- Para o critério viabilidade técnica operacional: A classificação das alternativas para o 

critério viabilidade técnica operacional foi feita de acordo com os estudos de Silva (2011) e de 

uma análise qualitativa das alternativas mediante as características da área de estudo. 

De forma geral, todas as alternativas propostas são viáveis tecnicamente e operacionalmente, 

porém, se diferem dentro deste critério em pequenas proporções. A alternativa 2 é a mais 

viável, classificada na categoria muito alta, pois contempla a substituição de sistemas de 

irrigação atuais que são ineficientes e não são viáveis tecnicamente, por sistemas mais 

eficientes. O sistema de irrigação atual não é adequado para os tipos de solo da região, logo, o 

mais adequado é a substituição destes sistemas, para que se possa atingir a máxima eficiência 

possível com um sistema adequado e um projeto adequado (SILVA, 2011). 

As alternativas 1 e 3 são classificados como categoria alta. A alternativa 1 por englobar um 

adequado manejo da irrigação, reduzindo o consumo de água e consequentemente escoamento 

superficial e contaminação do solo e da água e as campanhas educativas, sendo de extrema 

importância para a área de estudo, uma vez que a população caracteriza-se por baixo nível de 

escolaridade. A alternativa 3, por englobar programa de suporte técnico e orientação aos 

agricultores, sendo de extrema importância por fornecer a informação e o conhecimento 

técnico necessário a eles e por incentivar o uso de culturas mais resistentes ao déficit hídrico 

da região, reduzindo o consumo de água, aumentando a produtividade e reduzindo os riscos 

do plantio.  

Os três sistemas descentralizados de tratamento de esgoto são viáveis tecnicamente, pois são 

sistemas de fácil implantação, operação e de baixo custo comparadas com os sistemas 
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centralizados. Deve-se considerar que os tratamentos propostos pelas alternativas 1 e 2 são 

mais viáveis tecnicamente por serem mais eficientes e adequados para a área de estudo que a 

alternativa 3. A Tabela 11 apresenta os resultados da análise das alternativas dentro de cada 

critério de avaliação. 

Tabela 11: Classificação das alternativas analisadas dentro de cada critério  para o trecho 03 do rio  

Alternativa 

Conservação 

do solo 

Qualidade da 

água 

Rentabilidade 

ou viabilidade 

econômica 

Viabilidade técnica 

operacional 

Alternativa 1 5 (Muito alta) 5 (Muito alta) 5 (Muito alta) 4 (Alta) 

Alternativa 2 3 (Média) 5 (Muito alta) 5 (Muito alta) 5 (Muito alta) 

Alternativa 3 5 (Muito alta) 3 (Média) 3 (Média) 4 (Alta) 

Fonte: Próprio autor 

A partir das análises das alternativas propostas por trecho de rio de acordo com cada critério 

de avaliação, foi conduzida a aplicação dos questionários.  

5.7. Análise da utilização das Tecnologias da Informação e Comunicação no processo 

decisório sobre seleção de ações de gestão pelo CBH 

A proposta do curso EAD, antes de ser iniciada, foi apresentada ao Fórum Baiano de CBH e 

ao INEMA. A apresentação foi aceita por ambos colegiados, chamando bastante atenção o 

interesse dos mesmos na metodologia abordada no curso, principalmente o item que descreve 

a utilização de uma rede social, de uso crescente no mundo, para capacitar pessoas. A 

divulgação do curso visava alcançar o maior número de membros de CBH do Estado da 

Bahia. 

Para conseguir ampliar a divulgação, ao enviar o convite para as secretarias executivas, via e-

mail, foi feito uma solicitação que os mesmos encaminhassem o convite para seus respectivos 

membros. Houve resistência e falta de interesse por alguns presidentes e vices de alguns 

comitês, em participar e divulgar o curso, prejudicando a aderência de muitos membros. A 

divulgação foi feita também via plataforma do Facebook, nas páginas dos grupos de alguns 

comitês e por telefone.  

Os participantes convidados ampliaram-se para além dos membros de comitês, abrindo 

espaço para os colaboradores eventuais, atores estratégicos atuantes nas bacias hidrográficas. 

As pessoas que se disponibilizaram a participar do curso possuem ligação com as seguintes 

bacias hidrográficas: Lago do Sobradinho, Salitre, Rio Grande, Recôncavo Sul, Rio de 
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Contas, Leste, PIJ (Peruipe, Itanhém e Jucuruçu), Verde Grande, Itapicuru, Paramirim e Santo 

Onofri, totalizando dez comitês do Estado. O curso foi iniciado dia 22 de dezembro de 2013 

com 59 pessoas integradas a plataforma e encerrado dia 10 de fevereiro de 2014 com 26 

pessoas que concluíram todas as etapas.   

A Tabela 12 apresenta a quantidade de participantes do curso por bacia hidrográfica. 

Considerando que o total de participantes inclui o aluno que concluiu pelo menos um módulo 

do curso. 

Tabela 12: Total de participantes do curso EAD por bacia hidrográfica 

Bacia Hidrográfica 
N° 

Participante 

Lago do Sobradinho 2 

Salitre 5 

Rio Grande 3 

Reconcavo Sul 3 

Rio de Contas 5 

Leste 3 

PIJ 1 

Verde Grande 2 

Itapicuru 3 

Paramirim e Santo Onofri 2 

 TOTAL 29 

Fonte: Próprio autor 

A análise do perfil dos participantes, feita a partir da ficha de inscrição, está ilustrado na 

Figura 20. Considerou-se apenas as fichas das pessoas que concluíram pelo menos os 

primeiros módulos do curso.  

A partir da análise da tabulação dos dados, percebe-se que a maioria dos participantes 

interessados com a temática do curso faz parte do segmento da sociedade civil, seguido pelo 

poder público e em última instância os usuários. No estudo de Damasceno (2013) foi 

apresentado, a partir dos resultados da aplicação dos questionários com o comitê de bacia 

hidrográfica do Salitre, que o segmento que mais participa da tomada de decisão quanto à 

gestão da qualidade da água é a sociedade civil e a que menos participa são os usuários.  

Quanto ao grau de escolaridade dos participantes variou entre o nível fundamental e a pós-

graduação, tendo a maior porcentagem de participantes com pós-graduação, seguido de nível 

superior, nível médio e por último nível fundamental. Deve-se dar ênfase neste ponto com 
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relação a grande porcentagem de participantes variando entre médio a alto nível de 

escolaridade. Com esse resultado, pode-se inferir três hipóteses: 

 Ao propor um processo decisório através de ambiente virtual, os membros de comitês que 

possuem maior nível de escolaridade é o que mais participa, uma vez que o ambiente da 

internet ainda não esta universalizado, como afirma Damasceno (2013); 

 Em função do pouco tempo de divulgação do curso, a maioria dos participantes ficou 

restrita a secretaria executiva dos comitês; 

 Os membros que possuíam mais acesso à internet conseguiram acompanhar o andamento 

das atividades do curso e consequentemente finalizar todos os módulos em tempo, uma 

vez que um curso à distância exige participação através dos fóruns e visitas à rede do 

curso. Esta situação é justificada pela grande demanda inicial do curso com 59 integrantes, 

porém, no decorrer do andamento das atividades, estipulados por prazos, muitos não 

conseguiram acompanhar e desistiram. 

Deve-se considerar ainda nestas análises que alguns comitês de bacia como Rio de Contas; 

Bacia do Leste e Recôncavo Sul, já possuem grupos fechados na plataforma do Facebook, 

com aderência de vários membros. Nesses grupos são discutidas questões relacionadas ao 

plano de bacia e demais instrumentos de gestão, são utilizados para passar comunicados, 

postar arquivos, dentre vários outras coisas, além de fortalecer a comunicação entre os 

membros. Muitos dos membros aderidos a esses grupos se interessaram em participar do 

curso durante o andamento das atividades, porém, não foi possível devido ao cronograma 

restrito dessa dissertação.  

Com relação à percentagem de homens e mulheres participantes, 53,3% é composto por 

homens e 46,7% composto por mulheres. A idade varia entre 18 a 58 anos, tendo a maior 

porcentagem de pessoas dentro da faixa de 33 a 41 anos. A atuação mais frequente dentro do 

comitê que participou do curso foi para os membros suplentes seguido de colaborador 

eventual e câmara técnica. 
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Figura 20: Perfil dos participantes do curso 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  
Fonte: Próprio autor 
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O funcionamento do curso foi dividido em três momentos, lançamento de dois módulos por 

etapa e por último lançamento dos questionários. Foi dado o prazo de 6 a 7 dias por módulo, 

para os alunos estudarem o material e encaminharem as atividades. Alguns participantes 

entregaram as atividades fora do prazo estipulado, sendo considerado desde que ele 

conseguisse acompanhar o andamento do curso. 

Dos participantes que iniciaram o curso, 29 pessoas concluíram o módulo 01, 28 pessoas 

concluíram o módulo 02 e 26 pessoas concluíram os módulos 03 e 04. Os alunos que não 

concluíram os módulos dentro dos prazos estipulados e não conseguiram acompanhar o 

andamento do curso, foram desligados da plataforma. 

Todas as dúvidas dos alunos foram esclarecidas no decorrer do curso de forma rápida através 

de conversas compartilhadas na página da plataforma ou através do item do bate-papo. 

Verificou-se um grande interesse da maioria dos participantes nos assuntos abordados, esses 

iniciaram o curso e seguiram até a última etapa de concretização. O rendimento de cada aluno 

foi verificado a partir de atividades conduzidas dentro de cada módulo. A Figura 21 apresenta 

resultados da aplicação das atividades, apresentando a quantidade de acertos e erros por 

exercícios dentro de cada módulo.  

De acordo com a tabulação dos dados da Figura 21, foram encontrados 88,9% de acertos e 

11,11% de erros para o módulo 01; 92,85% de acertos e 7,14% de erros para o módulo 02; 

97,5% de acertos e 2,46% de erros para o módulo 03 e 81,48% de acertos e 18,51% de erros 

para o módulo 04.  Pode ser observado, que os exercícios que obtiveram mais erros foram o 

exercício 1 do módulo 01 e o exercício 2 do módulo 04. O exercício 1 do módulo 01 trata-se 

de definir a etapa do enquadramento  que é realizado a classificação dos trechos do rio em 

classes de qualidade da água e o exercício 2 do módulo 04 trata-se de definir a etapa da 

análise multicritério  que é realizado a comparação par a par de critérios mediante o objetivo 

da decisão.  

A única questão que obteve a quantidade de erros igual à quantidade de acertos, foi o 

exercício 2 do módulo 04 (Auxílio à tomada de decisão). Os exercícios que obtiveram apenas 

acertos foram 3 do módulo 1, 1 e 3 do módulo 3 e 1 do módulo 4.  

De forma geral, obteve-se um bom rendimento dos alunos. Deve ser observado que mesmo 

abordando assuntos em linhas do conhecimento diferentes, foi alcançado um bom proveito de 

todos os participantes, mostrando o interesse nos temas abordados e uma participação ativa 

nos fóruns de discussão desenvolvidos no decorrer do curso.  
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Figura 21: Resultado dos rendimentos das atividades dos módulos do curso 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 

Fonte: Próprio autor 
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Com relação ao uso da plataforma do Facebook, como meio para capacitar os membros dos 

comitês, foi encontrado uma aceitação de 99,8% dos participantes.  A utilização dessa 

plataforma trouxe grandes vantagens na difusão da informação como: facilidade de 

comunicação com os alunos, auxiliando de forma rápida a troca de informação; facilidade no 

lançamento dos vídeos e postagens de lembretes do curso e maior controle de todos os 

participantes e facilidade nos fóruns de discussões. A maior desvantagem encontrada condiz 

com dificuldades de alguns participantes em baixar os materiais didáticos, os mesmos, 

preferindo receber os arquivos por meio do e-mail. 

A plataforma do Facebook esta cada vez mais crescente no cotidiano das pessoas, sendo 

utilizado para vários fins, desde uma rede de relacionamento até como meio para divulgar e 

expandir informações, considerando que já existem várias páginas relacionadas à área 

ambiental utilizando a plataforma do Facebook como meio de divulgação de diversas 

temáticas e cursos afins. 

Pôde-se perceber durante o desenvolvimento da metodologia desta pesquisa que muitas vezes, 

a utilização das tecnologias da informação e comunicação, direcionada para membros de 

comitês de bacia hidrográfica, fica restrita na maioria das vezes pelo acesso à internet que 

ainda é restrita para algumas regiões rurais da bacia, sendo a maior limitação da expansão 

dessas tecnologias.  

5.8. Resultados da aplicação do método de análise multicritério AHP  

O método AHP foi aplicado para os trechos 01, 02 em conjunto e para o trecho 03 isolado. Os 

questionários foram transformados em matrizes e inseridos no Software “Expert Choice” para 

análise dos resultados.  

5.8.1. Aplicação do método AHP para os trechos 01 e 02 do Rio Salitre 

a) Estruturação hierárquica dos elementos do processo decisório  

A Figura 22 apresenta o problema decisório para os trechos do Rio Salitre, estruturado em três 

níveis hierárquicos: objetivo a ser alcançado; critérios e alternativas.  A avaliação dos critérios 

e alternativas foi feito através da ferramenta Assessment – Pairwise no programa “Expert 

Choice”. 
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Figura 22: Hierarquia do problema decisório para os trechos 01 e 02 do Rio Salitre 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Próprio autor
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b) Definição da importância relativa dos critérios selecionados 

Para atribuir a importância relativa dos critérios, foi entregue aos participantes um material de 

apoio contendo as informações necessárias para análise de cada critério. As matrizes 

construídas, por meio dos questionários, foram inseridas no Software que apresentou para 

cada comparação par a par de critérios e alternativas o valor da Razão de Consistência (RC).  

Na comparação par a par de critérios foi encontrado altas inconsistências para três 

questionários (RC > 0,10). Logo, com o objetivo de rever os julgamentos, foi construído um 

material de apoio para esclarecer todas as questões de inconsistências das comparações e 

entregue aos três membros que responderam os questionários. Não obtendo retorno e 

considerando a necessidade de seguir o cronograma proposto, optou-se por desconsiderar 

esses questionários na análise do processo decisório. Logo, foram analisados 22 questionários. 

Trazendo essa análise para uma perspectiva de processo decisório real, os decisores que 

obtiveram seus resultados de julgamento inconsistentes, jamais seriam excluídos do processo. 

Essa opção foi considerada neste estudo em função do pouco tempo para aplicação da 

metodologia proposta, apresentando-se como uma limitação da pesquisa.  

O resultado final da comparação de critérios foi alcançado através da combinação dos 

julgamentos entre todos os participantes. A combinação foi feita através do módulo de cálculo 

(Erase Node’s judgments) dentro do próprio software. A Figura 23 apresenta a hierarquia 

alcançada pela combinação dos julgamentos dos critérios. 

Figura 23: Hierarquia final da combinação dos julgamentos dos critérios para os trechos 01 e 02 pelo 

método AHP 

 

 

 

 

Fonte: Expert Choice  

Nota-se que os critérios foram dispostos em ordem decrescente de prioridade, apresentando 

como o critério de maior preferência pelos decisores à eficiência de redução de patógenos 

(27,0%) e o de menor preferência à eficiência de redução de nutrientes.  
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O programa “Expert Choice” possui a opção de apresentar as contribuições de cada critério na 

determinação das prioridades das alternativas, como ilustrado na Figura 24. De acordo com 

essa figura, para a opção da Alternativa 1 (Reator UASB + Wetlands), o critério “eficiência de 

redução da carga orgânica” obteve o maior peso, seguido do critério “eficiência de redução de 

patógenos”, onde esse foi o critério de maior peso tanto para Alternativa 2 (Reator UASB + 

Lagoa Polimento) quanto para Alternativa 3 (Lagoa Facultativa Primária + Lagoa maturação 

em série). 

Figura 24: Influência dos critérios na análise de prioridades das alternativas para os trechos 01 e 02 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Próprio autor com base nos resultados do software “Expert Choice” 

c) Avaliação das alternativas 

Após fazer a avaliação da importância relativa dos critérios foi encontrado o score de decisão 

para cada alternativa. Para isso, foram considerados os pesos dados na comparação dos 

critérios e os níveis de preferência das alternativas inseridas no programa. A melhor 

alternativa, portanto, é aquela que possuir o maior score. O Resultado final foi obtido 

considerando a combinação dos julgamentos dos participantes para todos os critérios (Figura 

25). 

 Figura 25: Prioridade das alternativas para os trechos 01 e 02 do rio 

 

 

 

 

Fonte: Expert Choice  
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De acordo com a Figura 25, a alternativa 3 (Lagoa Facultativa primária + Lagoa Maturação 

em série) foi a de maior preferência dos decisores dentre as alternativas apresentadas com 

39,3%, seguido da alternativa 2 (Reator UASB + Lagoa Polimento) com 30,6% e alternativa 1 

(Reator UASB + Wetlands) com 30,0%. Observa-se que as alternativas 1 e 2 obtiveram scores 

muito próximos.  

Neste momento, é importante frisar que a ordem das prioridades das alternativas pode ser 

alterada caso seja incluídas novas alternativas no processo decisório. Por exemplo, se algum 

decisor achar pertinente a inclusão de outro tipo de tratamento de esgoto, além dos 

selecionados para a área de estudo, pode modificar a posição relativa da prioridade das 

alternativas, devendo ser refeito todos os julgamentos, uma vez que a decisão final sempre é 

do grupo de decisores. Esta desvantagem do método AHP é chamada de Rank Reversal e 

acontece todas as vezes que for introduzida uma nova alternativa no modelo e essa chegar 

próximo ou superior ao score da alternativa de maior prioridade.  

A importância relativa das prioridades das alternativas dentro de cada critério de avaliação 

está apresentada no Quadro 16.   

Quadro 16: Posição e grau de prioridade (%) das alternativas propostas para os trechos 01 e 02  

Preferências das alternativas dentro de 

cada critério 

Alternativa 1 Alternativa 2 Alternativa 3 

Eficiência na Redução de Patógenos (%) 18,7 42,4 38,9 

Posição 3° 1° 2° 

 Eficiência na Redução de nutrientes (%) 42,5 41,1 16,4 

Posição 1° 2° 3° 

Eficiência na Redução carga orgânica (%) 62,5 18,9 18,6 

Posição 1° 2° 3° 

Custo de operação/manutenção (%) 16,3 22,8 60,9 

Posição 3° 2° 1° 

Custo de implantação (%) 11,4 16,5 62,0 

Posição 3° 2°   1° 

Fonte: Próprio autor 

Pelo Quadro 16, observa-se que para os critérios custo de implantação e operação, a 

alternativa 3 obteve posição de destaque seguida pela alternativa 2. Para o critério “eficiência 

de redução de patógenos” a alternativa 1 obteve o maior score.  
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5.8.2. Aplicação do método AHP para o trecho 03 do Rio Salitre 

a) Estruturação hierárquica dos elementos do processo decisório 

Da mesma forma que foi feita para a análise do trecho 01 e 02 foi feito também para o trecho 

03, porém com alteração de critérios e alternativas. A Figura 26 ilustra a hierarquia dos 

elementos do processo decisório para análise do trecho 03 do rio. 
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Figura 26: Hierarquia do problema decisório para o trecho 03 do Rio Salitre 
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Fonte: Próprio autor 



128 
 

 
 

b) Definição da importância relativa dos critérios selecionados 

Após a estruturação dos elementos do processo decisório inicia-se a fase de avaliação. Da 

mesma forma que foi feita para análise das inconsistências encontradas nos questionários dos 

trechos 01 e 02, foi feito também para a análise das inconsistências do trecho 03. Logo, os 

questionários que obtiveram inconsistências muito altas na comparação par a par de critérios e 

alternativas foram desconsiderados na avaliação do processo decisório. Foram analisados 20 

questionários. Observa-se a mesma limitação encontrada na primeira aplicação do método 

AHP para os trechos 01 e 02. 

Para a comparação par a par dos critérios, os decisores receberam um material de apoio 

descrevendo o significado de cada critério e suas categorias. Os resultados foram encontrados 

através da combinação dos julgamentos entre todos os participantes (Figura 27). 

Figura 27: Hierarquia final da combinação dos julgamentos dos critérios para o trecho 03 do rio pelo 

método AHP 

 

 

 

 

Fonte: Expert Choice  

Os Critérios foram ordenados de forma decrescente, onde aqueles que obtiveram a maior 

preferência dos decisores foram “Conservação do solo” com 35,3%, e “qualidade da água” 

com 32,8%. Observa-se que o critério “viabilidade técnica operacional” recebeu o menor 

score, constatando a baixa influência do mesmo na avaliação das alternativas propostas, como 

a Figura 27 apresenta. 

Figura 28: Influência dos critérios na análise de prioridades das alternativas para o trecho 03 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Próprio autor com base nos resultados do “Expert Choice” 
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De acordo com a Figura 28, os critérios que apresentaram maior influência na avaliação do 

score das alternativas foram à conservação do solo e a qualidade da água e o que apresentou a 

menor influência foi à viabilidade técnica operacional.  

c) Avaliação das alternativas 

A Figura 29 apresenta os scores encontrados para as alternativas em ordem decrescente. Nota-

se que a alternativa 1 (Tanque séptico + filtro anaeróbio + filtro intermitente de areia/Manejo 

adequado da irrigação + Campanhas educativas) obteve a maior preferência pelos decisores 

com 46,0%, seguida pela alternativa 2 (Tanque séptico + filtro anaeróbio + infiltração lenta/ 

Alteração do sistema de irrigação) com 31,5% e em última posição a alternativa 3 (Tanque 

séptico + filtro anaeróbio/Programa de suporte técnico aos agricultores + Incentivo aos 

agricultores a cultivarem variedades que demandam menor quantidade de água) com 22,6%. 

Figura 29: Prioridade das alternativas para o trecho 03 do rio 

 

 

 

 

Fonte: Expert Choice  

As alternativas que possuíam os sistemas de tratamento de esgoto mais eficientes foram mais 

visados pelos decisores, independentemente de possuírem os maiores custos. A alternativa 3 

composta na área da agricultura pelo programa de suporte técnico aos agricultores e o 

incentivo aos agricultores a cultivarem variedades que demandam menor quantidade de água, 

são itens muito importantes para o trecho 03, uma vez que as culturas presentes atualmente na 

região demandam uma maior quantidade de água e possuem menor resistência ao déficit 

hídrico, logo, a aplicação desta alternativa além de reduzir o consumo de água, deve aumentar 

também a produtividade. Porém, o sistema de tratamento de esgoto associado a essa opção, 

possui uma baixa eficiência de remoção de poluentes. Em função disso, a alternativa 3 obteve 

à última posição dentre as alternativas analisadas. 

As alternativas propostas para este trecho do rio Salitre apresentam-se de forma combinada, 

ações na área do saneamento básico seguidas de ações na área da agricultura. A combinação 

única dessas duas áreas acarretou em problemas na hierarquização das alternativas pelos 
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decisores, considerando que combinações diferentes poderiam promover uma hierarquia de 

alternativas diferente do resultado encontrado. Ou seja, caso a alternativa 3 tivesse um sistema 

descentralizado de tratamento de esgoto de maior eficiência, o ranque das alternativas poderia 

ser alterado.  

Para este estudo, essa limitação foi necessária considerando que ao separar o agrupamento das 

alternativas na área do saneamento básico com as alternativas na área da agricultura, alteraria 

o objetivo da decisão, consequentemente, no lugar de uma única aplicação do método AHP 

para o trecho 3, deveriam ter duas aplicações do referido método, uma para o grupo de 

alternativas apenas na área do saneamento básico, outra para o grupo de alternativas na área 

da agricultura. Isso acarretaria na necessidade de mais tempo para finalizar a pesquisa, não 

sendo possível em detrimento do cronograma pré-estabelecido.  

O Quadro 17 apresenta a avaliação das alternativas mediante critérios, observando que a 

alternativa 3 obteve as últimas posições em praticamente todos os critérios.  

Quadro 17: Posição e grau de prioridade (%) das alternativas propostas para o trecho 03  

Preferências das alternativas dentro de cada 

critério 

Alternativa 1 Alternativa 2 Alternativa 3 

 Qualidade da água (%) 54,6 33,4 11,9 

Posição 1° 2° 3° 

 Conservação do solo(%) 48,9 12,7 38,4 

Posição 1° 3° 2° 

 Rentabilidade ou viabilidade econômica (%) 34,7 49,4 15,9 

Posição 2° 1º 3° 

 Viabilidade técnica/operacional(%) 32,4 51,6 16,0 

Posição 2° 1º 3° 

Fonte: Próprio autor 

Pelo Quadro 17, observa-se que a alternativa 3, com exceção do critério conservação do solo, 

obteve a última posição em todos os demais critérios. A alternativa 2 composta por um 

sistema de tratamento de esgoto de médio custo, comparado aos outros sistemas propostos, e 

alteração do sistema de irrigação, item de alto custo, possui posição de destaque dentro dos 

critérios viabilidade econômica e técnica. Essa posição foi conquistada diante dos retornos 

financeiros esperados ao melhorar a eficiência no uso da água, e reduzir os problemas 

causados pelos sistemas inadequados às características locais, possibilitando um aumento 

significativo na produtividade agrícola.  
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Após a aplicação do método AHP para os trechos do rio Salitre pôde-se constatar a falta de 

conflitos no processo decisório entre os membros dos comitês de bacia, sendo uma 

característica comum em qualquer tomada de decisão que seja feita de forma presencial por 

membros de comitês. A falta dessa abordagem foi considerada como uma falha na 

metodologia proposta por esta pesquisa, uma vez que a mediação de conflitos é um fator 

relevante e imprescindível na delimitação de um processo decisório.  
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6. CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES 

O processo decisório sobre a seleção de ações para compor o programa de efetivação do 

enquadramento dos corpos d’água deve contar com a participação do comitê de bacia 

hidrográfica. A efetiva participação desses atores sociais se apresenta como um grande 

desafio para a gestão da qualidade das águas.  

A tomada de decisão que envolve múltiplos atores sociais apresenta falhas. Algumas dessas 

falhas encontradas na literatura por alguns autores (Gonçalves, 2001; Boas, 2006; Brites, 2010 

e Damasceno, 2013) referem-se à falta de:  informação; transparência nos processos de 

decisão; tempo par obtenção de consenso; confiança entre os respectivos membros que os 

conduza a assumir compromissos de longo prazo; além de falta metodológica para apoio aos 

comitês. 

No sentido de minimizar estas falhas, o objetivo geral desta pesquisa foi desenvolver uma 

metodologia de apoio à decisão sobre o programa de efetivação do enquadramento de corpos 

d’água. O alcance do objetivo proposto foi possível em função da utilização de um conjunto 

de ferramentas de apoio à construção do processo decisório no ambiente dos comitês de bacia.  

Uma dessas ferramentas são modelos hidrológico e de qualidade da água. A aplicação desses 

modelos teve importante contribuição na compreensão da dinâmica dos processos de 

dispersão e diluição de poluentes nos cursos d’água, além de ter simulado situações futuras, 

em termos de condições e intervenções no corpo hídrico.   

O caso de estudo analisado na Bacia hidrográfica do Rio Salitre apresentou, nas simulações 

com os sistemas de tratamento de esgoto, algumas especificidades próprias de região 

semiárida como: aumento das concentrações dos poluentes após um lançamento, não 

alcançando, nessa situação, a classe meta definida no enquadramento; o lançamento de 

efluentes proveniente de ETE, mesmo dentro dos padrões da Resolução 430/2011, tende a 

desenquadrar o corpo d’água; a implementação de sistemas centralizados de tratamento de 

esgoto mais robustos que os sistemas propostos nesse estudo não é viável operacionalmente, 

uma vez que a região carece de mão-de-obra especializada, e legislação precária em se 

tratando de lançamento de efluentes em rios intermitentes. 

Após análise dos sistemas de tratamento de esgoto pelo modelo de qualidade de água, a 

seleção de ações para compor o programa de efetivação deve ser submetida à aprovação do 

comitê de bacia. Com vistas ao aperfeiçoamento do processo participativo de decisão na 
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seleção do melhor conjunto de ações foi utilizado o método de análise multicritério Analytic 

Hierarchy Process (AHP). 

Toda construção do processo decisório apresentada na metodologia desenvolvida por essa 

pesquisa foi conduzida através da utilização das Tecnologias da Informação e Comunicação 

(TIC). Desta forma, no intuito de capacitar os membros dos comitês de bacia para 

compreender o problema decisório e desenvolver habilidades para a tomada de decisões 

coletivas, foi realizado um curso à distância (EAD). A plataforma utilizada para realização do 

curso foi à rede social do Facebook.  

Analisando a aplicabilidade do método AHP, pode-se inferir que a sua complexidade, 

evidenciado por alguns autores, está na forma como ele é apresentado aos decisores.  A partir 

dos testes feitos em sala de aula, os questionários foram aperfeiçoados para uma forma mais 

simples e a escala de pesos foi reduzida. Essas modificações facilitaram a aceitação e o 

entendimento dos membros dos comitês no momento de preencher os questionários.  

A maior desvantagem evidenciada durante a aplicação do método AHP refere-se à quantidade 

de julgamentos necessários para efetuar as comparações par a par, uma vez que quanto mais 

critérios e alternativas forem adicionados, mais longo e cansativo se torna o processo 

decisório. Em função disso, esta pesquisa apresentou algumas limitações na aplicação desse 

método, como: Redução da quantidade de critérios do processo; redução para apenas uma 

aplicação em conjunto do método para os trechos 01 e 02 do Rio Salitre e combinação das 

alternativas (ações de agricultura e de saneamento básico) para o trecho 03 do rio. 

Quanto ao uso da Tecnologia da Informação e da Comunicação (TIC), feito através do 

processo de ensino, aprendizagem e Educação à Distância (EAD) utilizando como plataforma 

do curso uma rede social (Facebook). As principais vantagens encontradas na sua aplicação 

foram: 

• Facilidade quanto à viabilização da participação dos membros dos comitês de bacia no 

processo de decisão, além de ter facilitado e tornado eficiente à aplicação do método 

multicritério AHP; 

• Disseminação seletiva da informação, como meio para troca de conhecimentos e 

levantamentos de debates e interação entre os participantes; 

• Solução de problemas como a falta de mobilidade dos membros dos CBH; 

• Maior tempo para discussão e obtenção de consenso. 
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A capacitação trouxe para os membros do comitê de bacia maior esclarecimento quanto ao 

instrumento de gestão “enquadramento dos corpos d’água” e mais conhecimento sobre o 

problema decisório. Isso proporcionou discussões pautadas em conhecimento e 

consequentemente tomadas de decisões mais sólidas. 

Durante o desenvolvimento do curso EAD foi encontrado algumas limitações, como pouco 

tempo para divulgação do curso e restrição quanto ao acesso à internet de algumas regiões da 

bacia consequentemente, aderência de um menor número de participantes; falta de mediação 

de conflitos no processo decisório e a uniformização dos participantes em níveis de 

escolaridade.  

Diante dos resultados encontrados nessa pesquisa é possível inferir que a aplicação da 

metodologia desenvolvida por este estudo trouxe resultados relevantes para a difusão e 

transferência de conhecimento na área da gestão dos recursos hídricos. Com isso, pôde-se 

perceber avanços metodológicos de apoio na seleção de ações estratégicas de controle, 

minimização e correção da poluição em rios intermitentes, no semiárido e melhorias na 

percepção e compreensão dos atores sociais (papel dos comitês de bacia) no processo de 

tomada de decisão. 

A metodologia desenvolvida pode ser aprimorada, para tanto, recomenda-se para futuros 

trabalhos: 

• Validar a metodologia proposta através da aplicação presencial dos membros de um 

comitê de bacia hidrográfica;  

• Testar a seleção de ações de gestão com outras ferramentas de decisão; 

• Testar a metodologia com outros grupos de ações de gestão; 

• Contemplar no programa de efetivação do enquadramento, a progressividade das 

ações, os investimentos e alocação de recursos; 

• Separar a combinação de alternativas proposto para o trecho 03, em dois grupos 

contemplando separadamente as ações na área do saneamento básico e ações na área 

da agricultura. 

• Considerar nas simulações dos sistemas de tratamento de esgoto a quantificação da 

poluição difusa em função da grande contribuição dessas cargas na zona rural e sua 

influência na qualidade dos corpos d’água.  
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APÊNDICE A – MODELAGEM HIDROLÓGICA E DE QUALIDADE DA 

ÁGUA 

DADOS PARA A MODELAGEM HIDROLÓGICA 

Foram definidos oito postos pluviométricos, cinco de monitoramento da ANA (Hidroweb) e 

três de monitoramento do INEMA. Os registros disponíveis selecionados que coincidiram as 

séries de dados foram do ano de 2002 até 2011. Os postos climatológicos, monitorados pelo 

INMET presentes na bacia são: Petrolina, Morro do Chapéu e Jacobina. 

Postos de monitoramento utilizados na modelagem 

ESTAÇÃO COORDENADAS  

Nome Código Tipo Entidade Latitude Longitude 

Mirangaba 1040033 Pluviométrico INEMA 10° 57' 11" 40° 34' 23" 

Olho d'água 1040034 Pluviométrico INEMA 10°41'55" 40° 36' 00" 

Taquarendi 1138028 Pluviométrico INEMA 10° 53' 31" 40°41' 08" 

Abreus 1040028 Pluviométrico ANA 10°06' 00" 40° 41'00" 

Lajes 1040036 Pluviométrico ANA 10° 11' 07" 40° 57' 31" 

Ourolândia 1041013 Pluviométrico ANA 10° 58' 57" 41° 05' 17" 

Delfino 1041015 Pluviométrico ANA 10° 27' 15" 41° 12' 22" 

Tombador 

Araújo 

1140040 Pluviométrico INEMA 11°10' 01" 40° 40' 09" 

Abreus 47900000 Fluviométrico ANA 10°00' 37" 40°41' 43" 

Petrolina 940031 Climatológica INMET 09°23' 00" 40°29' 00" 

Jacobina 1140013 Climatológica INMET 11°11' 00" 40°298 00" 

Morro do 

Chapéu 

1141003 Climatológica INMET 11°33' 00" 41°13' 00" 

Fonte: ANA (2013), Medeiros et al. (2003), INEMA (2013) 
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- A área de influência de cada posto pluviométrico definido no método de Thiessen através do 

software Arcgis versão 9.3 esta apresentado na tabela abaixo. 

Posto Área Área/Área Total 

1040034 1.984,36 0,14 

1138028 1.261,49 0,089 

1040028 2.267,84 0,16 

1040036 2.026,88 0,143 

1041013 2.593,84 0,183 

1041015 2.877,32 0,203 

1140040 1.063,05 0,075 

1040033 99,22 0,007 

TOTAL 14074,78 1 

 

- O inicio do ano hidrológico na Bacia do Rio Salitre é correspondente ao período de outubro 

a setembro (MEDEIROS et al., 2003).  O período de dados usados na calibração e validação 

para os três critérios com base nas áreas de drenagens para os trechos do rio foram de 10/2002 

- 09/2005 e 10/2006 – 09/2011 respectivamente. A simulação das vazões sintéticas, após o 

modelo calibrado e validado, foi feita a partir de outubro do ano de 2002 até setembro de 

2011. 

Os parâmetros foram ajustados considerando as características da Bacia que incluem análise 

do tipo de solo, declividade, tipo de precipitação mais frequente, vazão, comportamento da 

água superficial e subterrânea, geologia, vegetação presente, etc. Os valores para cada 

parâmetro estão apresentados na Tabela abaixo.  

Faixa de valores usados na calibração do modelo SMAP para o Rio Salitre 

Parâmetros Critério 1 Critério 2 Critério 3 

Capacidade de saturação do solo (mm) 1300 9000 1300 

Constante de recessão do escoamento superficial 

(dias) 
10 8 10 

Recarga subterrânea (%) 20 20 20 

Abstração inicial (mm) -1 -3 2 

Capacidade de campo (%) 30 30 30 

Constante de recessão do escoamento básico (dias) 800 180 800 

Umidade inicial do solo 0,25 0,53 0,25 

Escoamento básico inicial 0,6 0,3 0,6 

Área de drenagem (Km
2
) 2551,7 8590 2818,4 

Fonte: Próprio autor com base em Lopes (1999) 
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Abaixo é apresentado os gráficos gerados na calibração e validação do modelo hidrológico. 

Observa-se que no gráfico da calibração, apesar do hidrograma gerado conseguir acompanhar 

de forma coerente o comportamento do hidrograma observado, a vazão simulada 

superestimou os valores da vazão observada em praticamente todos os picos do gráfico.  

No gráfico da validação os picos de vazão observada não foram bem representados pelo 

modelo, observando que a vazão máxima foi a que mais apresentou discrepâncias entre 

valores observados e simulados para todos os critérios e as vazões mínimas apresentaram uma 

melhor aproximação entre as vazões simuladas e observadas. Não foi possível análise do 

ajuste do hidrograma gerado nos períodos de maio/2006, fevereiro/2007, julho a setembro de 

2008 e maio/2009 devido à existência de falhas na vazão observada. 

A Tabela abaixo apresenta o coeficiente de correlação, as vazões médias, máximas e mínimas 

geradas na calibração e validação. De forma geral, as correlações encontradas para todos os 

critérios são semelhantes, apresentando um bom ajuste dentro do esperado por esta pesquisa.  
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- Análise da calibração e validação do modelo hidrológico 

Análise da calibração e validação 
Critério 1 Critério 2 Critério 3 

Calibração Validação Calibração Validação Calibração Validação 

Vazão 

Média 

Simulada 1,13 0,75 0,69 0,5 1,2 0,8 

Observada 0,528 0,99 0,528 0,99 0,528 0,99 

Vazão 

Máxima 

Simulada 11,48 6,27 7,24 4,08 12,6 6,9 

Observada 4,07 10,45 4,07 10,45 4,07 10,45 

Vazão 

Mínima 

Simulada 0,26 0,15 0,22 0,17 0,26 0,15 

Observada 0,08 0,34 0,08 0,34 0,08 0,34 

Correlação 0,7 0,6 0,64 0,6 0,62 0,54 

 

- Calibração e validação do modelo SMAP para as três áreas de drenagens do Rio Salitre 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Calibração 
Validação 



149 
 

 
 

A partir do modelo calibrado e validado foi gerada a curva de permanência para as três áreas 

de drenagem dos trechos do Rio Salitre: 

- Curva de permanência para os três trechos do Rio Salitre 

 

 

Observa-se que a vazão mínima de referência (Q90) para as três áreas de drenagem são 

semelhantes, apresentando maior variação apenas na frequência entre 0 à 40% da curva. As 

vazões encontradas foram: 0,28m
3
/s; 0,18 m

3
/s; 0,3 m

3
/s para os trechos 01, 02 e 03 

respectivamente.  De acordo com a curva do gráfico, a vazão observada aproxima-se mais da 

vazão gerada no trecho 01. 

MODELAGEM DA QUALIDADE DA ÁGUA 

- Dados de qualidade da água: Os dados de qualidade da água foram utilizados a partir de 

duas campanhas feitas no trabalho de Medeiros et al. (2003) e analisados por PROENÇA 

(2004). Essas campanhas foram realizadas para um período seco (outubro) e um período 

úmido (junho), ambas feitas no ano de 2002. Foi considerado que os parâmetros utilizados 

nesta pesquisa, sendo OD, DBO, Coliformes, Nitrogênio e suas frações não tiveram alterações 

bruscas de dados do ano da análise até os dias atuais. Esta consideração pôde ser comprovada 

com as visitas de campo realizadas em janeiro e outubro de 2012, trabalho de Pessôa (2013) e 
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levantamento bibliográfico feito na Bacia durante a realização desta pesquisa. As coordenadas 

dos postos utilizados na modelagem estão descritos na tabela abaixo. 

Localização dos pontos de monitoramento da qualidade da água no Rio Salitre 

Pontos Coordenadas 

P1 (Morro do Chapéu) S 11°24'02'' W 41° 09'20'' 

P2 (montante Barragem Ourolândia) S 10°58'35'' W 41° 05'13'' 

P3 (Abreus) S 10°00'08'' W 40° 41'05'' 

P4 (Alegre/Juazeiro) S 9°45'36'' W 40° 35'04'' 

P5 (Junco/Juazeiro) S 9°40'08'' W 40° 36'02'' 

Fonte: Modificado de Medeiros et al. (2003), Proença (2004) 

- Características hidráulicas do rio: Os dados necessários para os ajustes das características 

hidráulicas do rio foram obtidos pela estação fluviométrica de Abreus disponíveis no site da 

HidroWeb da ANA. A velocidade foi estimada segundo equação de Manning, admitindo-se a 

seção do rio como trapezoidal com largura de 1,0 (um) metro e inclinação do talude de 45º 

(Z=1). A declividade foi calculada a partir dos dados do perfil transversal do Rio do ano de 

2002, correspondente ao período de dados de qualidade da água. Foi encontrada uma 

declividade média de 0,0174 m.m
-1

. 

Deve-se deixar claro nesta fase, que as características hidráulicas (profundidade, velocidade) 

do rio são variáveis em seu percurso, porém, pela falta de dados para uma melhor 

representatividade da realidade da Bacia, foram adotados os coeficientes de velocidade e 

profundidade constantes ao longo de toda extensão da modelagem. 
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- Vazão Distribuída Incremental e Captações: A vazão distribuída incremental foi 

calculada por trecho de rio a partir dos dados das demandas por água para atividade agrícola e 

abastecimento humano disponíveis em Medeiros et al. (2003) e Medeiros et al. (2004). No 

cálculo envolvendo demanda agrícola foi considerado a eficiência do método de irrigação por 

superfície (mais utilizado na bacia) sendo de 50%. Todos os valores encontrados foram 

divididos pela extensão total correspondente a cada trecho. Foi obtido um valor de vazão 

distribuída incremental variando entre 0,00084 a 0,00001 m
3
/s. 

Os valores utilizados para o cálculo da vazão distribuída foram também utilizados para o 

cálculo das captações com coeficiente de retorno de 20%. Foi encontrado um valor entre 

0,001 m
3
/s – 0,0004 m

3
/s, variando conforme o trecho. 

- Lançamento de efluentes: Como contribuição de lançamento de efluentes, foi considerada 

apenas a dos esgotos domésticos das sedes dos municípios onde a zona urbana com presença 

de rede coletora de esgoto influencia no lançamento direto na calha do rio. O único município 

com esta característica foi Várzea Nova, os outros municípios com influência da área urbana 

no rio sendo Ourolândia e Umburanas, estão em situações atuais de construção de redes 

coletoras de esgoto, com obras ainda em andamento, portanto, não foram consideradas. O Rio 

Caatinga do Moura, seco praticamente por todo o ano, é utilizado como ponto de descarte de 

esgoto, logo, foi considerado na calibração do modelo. 

A poluição difusa existe em grandes extensões em todos os trechos do Rio Salitre, porém, 

para a calibração, não foi considerada, pelo fato da difícil quantificação de suas cargas. Não 

foram considerados também efluentes gerados por indústrias, pois não é uma atividade 

característica no contexto econômico da bacia, existindo atualmente apenas uma pequena 

parcela de indústria extrativista mineral.  

- Contribuição dos tributários: A Bacia do Rio Salitre possui aproximadamente 14 

(quatorze) afluentes considerando suas margens direita e esquerda, no entanto, praticamente 

todos são intermitentes. A maior e muitas vezes única contribuição de vazão provém do Rio 

Pacuí, localizado próximo ao Posto Fluviométrico de Abreus. Desta forma, o único afluente 

considerado para modelagem foi o Rio Pacuí, com uma vazão média de 0,25m3/s entrando na 

extensão 218,9 Km do Rio Salitre, contando a partir da nascente, de acordo com o posto de 

monitoramento do INEMA.  

- Discretização espacial: O trecho em estudo tem início próximo à nascente, onde está 

localizado o primeiro ponto de monitoramento até próximo a foz do rio em Juazeiro onde está 
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localizado o ultimo ponto de monitoramento. A extensão total do trecho é de 324,4 Km.  A 

Figura abaixo apresenta o diagrama unifilar da bacia hidrográfica do rio Salitre indicando os 

lançamentos de efluentes considerados na calibração. Cada lançamento (entrada) neste 

diagrama estão representadas com suas vazões e concentrações. 

A calibração foi feita de forma manual utilizando os dados de qualidade de água 

correspondente ao período úmido (junho/2002) e a vazão média correspondente a este período 

sendo 0,36m
3
/s. Os valores encontrados dos coeficientes dos parâmetros de qualidade da água 

utilizados na calibração estão apresentados no quadro abaixo. 

 

COEFICIENTE DESCRIÇÃO VALOR 

K1 Coeficiente de desoxigenação 0,35 

Kd Coeficiente de remoção da 

DBO efetiva no rio 

0,5 

Ks Coeficiente de remoção da 

DBO por sedimentação 

0,10 

Para a calibração da DBO foi considerado para área de estudo corpo d’água raso recebendo 

esgoto bruto 

K2 máximo Coeficiente de reaeração 20,0 

m Coeficiente de ajuste para 

parâmetro OD 

52,97 

n Coeficiente de ajuste para 

parâmetro OD 

0,05 

Kb Coeficiente de decaimento 

bacteriano 

0,5 d-1 (base e, 20°C) 

 

- Calibração para os coeficientes de conversão do nitrogênio 

Coeficientes Faixa de valor 

adotado 

Kso  (1/d) 0,05 

Koa (1/d) 0,2  

Kan  (1/d) 0,10 

Knn  (1/d) 1,00 

Knitr (L/mg) 0,60 

Snamon  (g/m2.d) 0,05  

RO2Namon (mgO2/mgNamon oxid) 3,2 

RO2Nnitri (mgO2/mgNnitrito oxid) 1,1 

fNH3 (pH = 7,8) 0,033 
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A figura acima ilustra as entradas “inputs” da calibração do modelo. 

- Para a validação foi utilizado os dados de qualidade da água para o período seco, uma vazão 

de 0,235m
3
/s.  

Os gráficos a seguir representam a calibração dos parâmetros de qualidade da água definidos 

para área de estudo e os gráficos gerados na validação. Os pontos em triângulo equivalem aos 

dados observados dos pontos de monitoramento da qualidade da água e a curva 

acompanhando os pontos representa os dados simulados. De forma geral, o modelo 

apresentou um bom ajuste para os parâmetros de qualidade da água tanto na calibração quanto 

na validação. 
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- Calibração do modelo de qualidade da água 
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- Validação do modelo de qualidade da água 

-  
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A Tabela abaixo apresenta a análise estatística dos resultados para a calibração e validação da 

aplicação do modelo de qualidade da água. Observa-se que as menores eficiências tanto na 

calibração quanto na validação foram para o parâmetro oxigênio dissolvido. 

Parâmetro 
R² Erro Relativo (%) 

Calibração Validação Calibração Validação 

DBO 0,90 0,7 9,34 24 

OD 0,30 0,2 35,8 40,7 

Ntotal 0,8 0,85 64,03 52,1 

Colif. Termotolerantes 0,6 0,73 54,61 28,2 
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APÊNDICE B - QUESTIONÁRIO PARA ESPECIALISTAS 

 

Trabalho desenvolvido por Cássia Juliana Fernandes Torres pela UFBA, mestrado em 

Engenharia Ambiental Urbana, com o título “DESENVOLVIMENTO 

METODOLÓGICO PARA APOIO À TOMADA DE DECISÃO SOBRE O 

PROGRAMA DE EFETIVAÇÃO DO ENQUADRAMENTO DOS 

CORPOS D’ÁGUA”. 

Objetivo do questionário: Definir critérios para avaliação de alternativas de tratamento de 

esgoto coletivo para melhoria da qualidade do Rio Salitre, semiárido baiano, em 

conformidade com os usos. 

Para avaliação das alternativas, o especialista deverá, segundo o seu julgamento, primeiramente 

atribuir o peso de ponderação a cada critério, numa escala de 1 a 5. Posteriormente, o especialista 

deverá ponderar os sub-critérios dando uma nota na escada de 1 a 10.  A ordenação será 

estabelecida através do produto da nota dada ao critério pelo peso do seu subcritério 

correspondente. Caso tenha algum outro critério que possibilite a avaliação das alternativas de 

ações, preencher a parte em branco da tabela. 

Ponderação dos critérios 

Categoria dos 

critérios 

Peso (1 a 5) 

Econômico  

Técnico  

Social  

Ambiental  
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Sub-critérios para avaliar ações coletivas 

Categoria Critérios Descrição Atributo Peso (1 a 

10) 

 

 

ECONÔMICO 

Custo de 

operação e 

manutenção 

Custos para funcionamento e 

manutenção do sistema 

implantado.  

Expresso em 

valor monetário 

por habitante. ano 

(R$/hab.ano) 

 

Custo de 

Implantação 

 

Recursos financeiros 

necessários para implantação 

do tratamento.  

Expresso em 

valor monetário 

por habitante 

(R$/hab.) 

 

 

 

 

 

TÉCNICO 

 

 

Eficiência na 

redução 

da carga 

orgânica 

Desempenho de determinado 

tratamento em retirar carga 

orgânica 

Expresso em 

porcentagem (%) 

 

 

Eficiência na 

redução da 

carga 

patogênica 

 

Desempenho de determinado 

tratamento em retirar 

coliformes. 

Expresso em 

NMP por 100mL 

 

Densidade  

populacional 

Indica a possibilidade da 

presença de rede coletora de 

esgoto, direcionando para 

soluções coletivas de 

tratamento. 

Expresso em n° 

de habitantes. 

 

 

SOCIAL 

Nível de 

salubridade 

 

Incremento da saúde física da 

população (redução de 

enfermidades, etc.) 

 

Subjetivo 

 

 

 

AMBIENTAL 

Resíduos  

gerados 

 

Volume de lodo gerado pelo 

sistema de tratamento. 

Expresso 

(L/hab.ano) 

 

Demanda de  

área 

 

Área necessária para 

implantação do sistema de 

tratamento 

Expresso 

(m
2
/hab) 
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APÊNDICE C - APLICAÇÃO TESTE DO MÉTODO MULTICRITÉRIO AHP  

 

Objetivo: Escolher sistema coletivo de tratamento de esgoto para melhoria da qualidade da água do rio para os trechos um e 

dois do Rio Salitre. 

 

A avaliação das alternativas deve ser executada aos pares de acordo com a escala de peso descritos na tabela abaixo. 

 

Escala de Pesos 

Escala 

Numérica Escala Verbal 

1 Mesma importância 

3 Importância moderada de uma sobre a outra 

5 Importância forte de uma sobre a outra 

  1/3 Fracamente pior 

  1/5 Definitivamente pior 

 

Observação: Cuidado com as inconsistências durante as comparações. Exemplo: Se A é preferível de B e B é preferível de 

C, logo A é preferível de C. 
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Importância Relativa de cada critério mediante o objetivo do processo decisório 

 

Ao preencher esta planilha, o decisor deverá responder a seguinte pergunta: Quão mais importante é um critério do lado esquerdo da matriz 

(linhas da matriz) quando comparado com outro da parte superior da matriz (colunas da matriz)? 

 

CRITÉRIOS 
Eficiência na redução 

da carga de patógenos 

Eficiência na redução 

de nutrientes (N e P) 

Eficiência na redução da carga 

orgânica 

Custo de operação e 

manutenção 

Custo de 

Implantação 

Eficiência na redução da carga de 

patógenos 
1         

Eficiência na redução de 

nutrientes (N e P)   1       

Eficiência na redução da carga 

orgânica     1     

Custo de operação e manutenção 
       1   

Custo de Implantação 
         1 
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Avaliação das alternativas com relação a cada critério 

 

Ao preencher esta planilha, o decisor deverá responder a seguinte pergunta: Considerando o 

critério n, quão mais importante é a alternativa 1 do lado esquerdo da matriz (linhas da 

matriz) quando comparado com a alternativa 2 (parte superior da matriz - colunas da matriz) ?  

Eficiência na redução da Carga Patogênica 

Alternativas Cenário 1 Cenário 2 Cenário 3 

Cenário 1 1     

 Cenário 2   1   

Cenário 3     1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eficiência na redução da Carga Orgânica 

Alternativas Cenário 1 Cenário 2 Cenário 3 

Cenário 1 1     

Cenário 2   1   

Cenário 3     1 

Custo Operação e Manutenção 

Alternativas Cenário 1 Cenário 2 Cenário 3 

Cenário 1 1     

Cenário 2   1   

Cenário 3     1 

Custo Implantação 

Alternativas Cenário 1 Cenário 2 Cenário 3 

Cenário 1 1     

Cenário 2   1   

Cenário 3     1 

Eficiência na redução dos Nutrientes (N e P) 

Alternativas Cenário 1 Cenário 2 Cenário 3 

Cenário 1 1     

Cenário 2   1   

Cenário 3     1 
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APÊNDICE D - APLICAÇÃO TESTE DO MÉTODO PROGRAMAÇÃO DE 

COMPROMISSO (CP) 

 

Objetivo: Escolher sistema coletivo de tratamento de esgoto para melhoria da qualidade da 

água do rio para os trechos um e dois.  

Diante da escala de pesos definida, preencha as planilhas de acordo com o seu julgamento. 

 

Escala de Pesos 

Escala Numérica Escala Verbal 

5 Muito Alto 

4 Alto 

3 Médio 

2 Baixo 

1 Muito Baixo 

 

Avaliação dos Critérios  

Critérios PESOS 

Eficiência na redução da carga de patógenos   

Eficiência na redução de nutrientes (N e P)   

Eficiência na redução da carga orgânica   

Custo de operação e manutenção   

Custo de Implantação   

 

Avaliação das alternativas (Cenários) diante de cada critério 

Critérios 

 
Medida Alternativas 

 Pesos das alternativas de acordo com cada critério. Unidade 
Cenário 

1 

Cenário 

2 

Cenário 

3 

Eficiência na redução da carga de patógenos unid.log       

Eficiência na redução de nutrientes (N e P) 

 

Porcentagem       

Eficiência na redução da carga orgânica 

 

Porcentagem       

Custo de operação e manutenção  R$/hab.ano       

Custo de Implantação R$/hab       



163 
 

 

 
 

APÊNDICE E – CONVITE PARA PARTICIPAR DO CURSO EAD 

 

CONVITE 

 

Prezados senhores (as), 

 

Venho por meio desta, convidar a participar do curso de extensão à distância GRATUITO 

referente ao tema: Ações de Gestão para Controle da Poluição em Bacias Hidrográficas. 

O curso faz parte de uma pesquisa de mestrado “Desenvolvimento metodológico para apoio 

à tomada de decisão sobre o programa de efetivação do enquadramento dos corpos 

d’água” desenvolvido pelo Grupo de Recursos Hídricos da Universidade Federal da 

Bahia/UFBA, contemplando os seguintes temas e professores: enquadramento dos corpos 

d’água (Professora Yvonilde Medeiros); saneamento básico rural e urbano (Professor 

Luciano Matos); alternativas para o uso eficiente da água na agricultura (Professora Sarah 

Rabelo) e auxílio à tomada de decisão: Método de Análise Multicritério (Professora Cássia 

Juliana F. Torres). O curso tem como objetivos contribuir para a formação dos membros dos 

comitês de bacia hidrográfica do Estado, em relação ao processo decisório de gestão das 

águas e testar novas metodologias de acessibilidade aos sistemas de apoio à decisão.   

 

Ministração do curso: Será realizado dentro da Plataforma livre e gratuita do FACEBOOK 

Formato das aulas: Quatro vídeos aulas de curta duração envolvendo os temas do curso e 

um tutorial de apoio aos estudos. 

Participação do aluno: Será contata participação através de um ícone disponível na 

plataforma do Facebook (Curtir, Comentar, Compartilhar) 

Carga Horária: 60hs 

 

Para finalizar o curso e verificar os conhecimentos adquiridos, os alunos responderão a um 

QUESTIONÁRIO que deve ser enviado para o e-mail: forumbaianocbh@yahoo.com.br ou 

enviado no próprio facebook. Após confirmação de recebimento do questionário respondido o 

aluno receberá o CERTIFICADO de CURSO DE EXTENSÃO EAD PELA UFBA. Todas 

as dúvidas durante a realização do curso serão discutidas dentro da plataforma do facebook 

através do “bate papo”. Apesar do aluno fazer seu próprio horário, deverá respeitar os prazos 

de início e fim do curso. 

 

 

 

mailto:forumbaianocbh@yahoo.com.br
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O CURSO POSSUI OS SEGUINTES PROCEDIMENTOS: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informo que, devido às características da pesquisa, é necessário uma autorização prévia de 

todos os participantes do curso para utilizar os resultados dos questionários enviados no corpo 

de texto deste trabalho.  

 

Posteriormente ao envio deste convite, estaremos entrando em contato por telefone, para 

confirmação da participação. Peço aos membros que receberem esta carta, confirmar 

recebimento. 

 

Desde já agradeço a atenção dispensada, 

 

Cássia Juliana Fernandes Torres 

Ângela Patrícia Deiró Damasceno 

Yvonilde Dantas Pinto Medeiros (Orientadora da dissertação de mestrado) 
Ilce Marília Dantas Pinto (Co – Orientadora da dissertação) 
 

 

Receber a carta de 

divulgação 

Aceitar o convite de 

participação do 

curso (Confirmar 

por e-mail) 

Já possui plataforma de 

FACEBOOK? 

Aceitar 

convite pelo 

facebook 

Criar uma 

CONTA no 

facebook 

SIM NÃO 

Iniciar o 

curso  

Assistir as 4 

aulas/baixar 

tutorial  

Responder e 

enviar o 

questionário  

Fim do curso e entrega do certificado 
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APÊNDICE F – FICHA DE INSCRIÇÃO DO CURSO 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOME COMPLETO: _________________________________________________________ 

 

 

1- ATUAÇÃO NO COMITÊ DE BACIA HIDROGRÁFICA (CBH)/ BACIA:  

 

(    ) Membro titular       (      ) Membro suplente   (     )    Câmara técnica     (    ) Membro comissão eleitoral   (   ) Colaborador eventual do CBH 

 

(    ) Consultor                (     ) Outros (Especifique) _________   _________________________ 

 

 

2- NOME DO COMITÊ QUE FAZ PARTE:___________________________________ 

 

 

3- SEGMENTO QUE REPRESENTA:         (   ) Sociedade civil           (    ) Poder Público           (    ) Usuários 

 

 

4-  SEXO:        (    ) Feminino     (    ) Masculino                                              IDADE:_____ 

 

 

5- GRAU DE FORMAÇÃO:     (   ) Alfabetizado       (   ) Nível Fundamental        (    ) Nível Médio        (   ) Nível Superior        (   ) Pós-graduação             

 

 

FICHA DE INSCRIÇÃO DO CURSO 

CURSO: AÇÕES DE GESTÃO PARA CONTROLE DA POLUIÇÃO EM BACIAS HIDROGRÁFICAS 

E-MAIL DO CURSO PARA ENVIAR A FICHA DE INSCRIÇÃO: forumbaianocbh@yahoo.com.br 
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APÊNDICE G - QUESTIONÁRIOS PARA APLICAÇÃO DO MÉTODO AHP 

 

- PARA O TRECHO 01 E 02 

 

 

 

MARQUE UM ( x )  NA SUA RESPOSTA!! 

 

1.  Para escolher entre um dos sistemas coletivos de tratamento de esgoto o CRITÉRIO 

1(custo de implantação) é __________ que o CRITÉRIO 2 (custo de operação/manutenção)? 

(   )      Razoável          (   ) Melhor             (   )Pior                  (   ) Igual 

2. Para escolher entre um dos sistemas coletivos de tratamento de esgoto, o CRITÉRIO 

1(custo de implantação) é __________ que o CRITÉRIO 3 (Eficiência na redução da carga 

orgânica)? 

(   )      Razoável          (   ) Melhor             (   )Pior                  (   ) Igual 

3. Para escolher entre um dos sistemas coletivos de tratamento de esgoto, o CRITÉRIO 

1(custo de implantação) é __________ que o CRITÉRIO 4 (Eficiência na redução da carga 

patogênica)? 

(   )      Razoável          (   ) Melhor             (   )Pior                  (   ) Igual 

4. Para escolher entre um dos sistemas coletivos de tratamento de esgoto, o CRITÉRIO 

1(custo de implantação) é __________ que o CRITÉRIO 5 (Eficiência na redução de 

Nutrientes –N e P)? 

(   )      Razoável          (   ) Melhor             (   )Pior                  (   ) Igual 

5. Para escolher entre um dos sistemas coletivos de tratamento de esgoto, o CRITÉRIO 2 

(custo de operação/manutenção) é __________ que o CRITÉRIO 3 (Eficiência na redução 

da carga orgânica)? 

(   )      Razoável          (   ) Melhor             (   )Pior                  (   ) Igual 

6. Para escolher entre um dos sistemas coletivos de tratamento de esgoto, o CRITÉRIO 2 

(custo de operação/manutenção)é __________ que o CRITÉRIO 4 (Eficiência na redução da 

carga patogênica)? 

(   )      Razoável          (   ) Melhor             (   )Pior                  (   ) Igual 

ANÁLISE TRECHO 01 e 02: AVALIAÇÃO DOS CRITÉRIOS  
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7. Para escolher entre um dos sistemas coletivos de tratamento de esgoto, o CRITÉRIO 2 

(custo de operação/manutenção)é __________  que o CRITÉRIO 5 (Eficiência na redução 

de Nutrientes –N e P)? 

(   )      Razoável          (   ) Melhor             (   )Pior                  (   ) Igual 

8. Para escolher entre um dos sistemas coletivos de tratamento de esgoto, o CRITÉRIO 3 

(Eficiência na redução da carga orgânica)é __________ que o CRITÉRIO 4 (Eficiência na 

redução da carga patogênica)? 

(   )      Razoável          (   ) Melhor             (   )Pior                  (   ) Igual 

9. Para escolher entre um dos sistemas coletivos de tratamento de esgoto, o CRITÉRIO 3 

(Eficiência na redução da carga orgânica)é __________ que o CRITÉRIO 5 (Eficiência na 

redução de Nutrientes –N e P)? 

(   )      Razoável          (   ) Melhor             (   )Pior                  (   ) Igual 

10. Para escolher entre um dos sistemas coletivos de tratamento de esgoto, o CRITÉRIO 4 

(Eficiência na redução da carga patogênica) é __________ que o CRITÉRIO 5 (Eficiência na 

redução de Nutrientes –N e P)? 

(   )      Razoável          (   ) Melhor             (   )Pior                  (   ) Igual 

 

 

 

 

 

MARQUE UM ( x )  NA SUA RESPOSTA!! 

 

1. Para o critério CUSTO DE IMPLANTAÇÃO 
 

 

I. Para o critério CUSTO DE IMPLANTAÇÃO, a ALTERNATIVA 1 (Reator UASB 

+ terras úmidas construídas - Wetlands) é __________ que a ALTERNATIVA 2 (Reator 

UASB + Lagoa polimento em série). 

(   )      Razoável          (   ) Melhor             (   )Pior                  (   ) Igual 

 

II. Para o critério CUSTO DE IMPLANTAÇÃO, a ALTERNATIVA 1 (Reator UASB 

+ terras úmidas construídas - Wetlands) é __________ que a ALTERNATIVA 3 (Lagoa 

facultativa primária + Lagoa maturação em série). 

(   )      Razoável          (   ) Melhor             (   )Pior                  (   ) Igual 

 

III. Para o critério CUSTO DE IMPLANTAÇÃO, a ALTERNATIVA 2 (Reator UASB + 

Lagoa polimento em série) é __________ que a ALTERNATIVA 3 (Lagoa facultativa 

primária + Lagoa maturação em série). 

ANÁLISE DO TRECHO 01 e 02 - AVALIAÇÃO DAS ALTERNATIVAS DENTRO DE CADA 

CRITÉRIO 
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(   )      Razoável          (   ) Melhor             (   )Pior                  (   ) Igual 

 

2. Para o critério CUSTO DE OPERAÇÃO/MANUTENÇÃO 
 

I. Para o critério CUSTO DE OPERAÇÃO/MANUTENÇÃO, a ALTERNATIVA 1 (Reator 

UASB + terras úmidas construídas - Wetlands) é __________ que a ALTERNATIVA 2 

(Reator UASB + Lagoa polimento em série). 

(   )      Razoável          (   ) Melhor             (   )Pior                  (   ) Igual 

 

II. Para o critério CUSTO DE OPERAÇÃO/MANUTENÇÃO, a ALTERNATIVA 1 (Reator 

UASB + terras úmidas construídas - Wetlands) é __________ que a ALTERNATIVA 3 

(Lagoa facultativa primária + Lagoa maturação em série). 

(   )      Razoável          (   ) Melhor             (   )Pior                  (   ) Igual 

 

III. Para o critério CUSTO DE OPERAÇÃO/MANUTENÇÃO, a ALTERNATIVA 2 

(Reator UASB + Lagoa polimento em série) é __________ que a ALTERNATIVA 3 (Lagoa 

facultativa primária + Lagoa maturação em série). 

(   )      Razoável          (   ) Melhor             (   )Pior                  (   ) Igual 

 

3. Para o critério EFICIÊNCIA NA REDUÇÃO DA CARGA ORGÂNICA 

 

I. Para o critério EFICIÊNCIA NA REDUÇÃO DA CARGA ORGÂNICA, a 

ALTERNATIVA 1 (Reator UASB + terras úmidas construídas - Wetlands) é __________ 

que a ALTERNATIVA 2 (Reator UASB + Lagoa polimento em série). 

(   )      Razoável          (   ) Melhor             (   )Pior                  (   ) Igual 

 

II. Para o critério EFICIÊNCIA NA REDUÇÃO DA CARGA ORGÂNICA, a 

ALTERNATIVA 1 (Reator UASB + terras úmidas construídas - Wetlands) é __________ 

que a ALTERNATIVA 3 (Lagoa facultativa primária + Lagoa maturação em série). 

(   )      Razoável          (   ) Melhor             (   )Pior                  (   ) Igual 

 

III. Para o critério EFICIÊNCIA NA REDUÇÃO DA CARGA ORGÂNICA, a 

ALTERNATIVA 2 (Reator UASB + Lagoa polimento em série) é __________ que a 

ALTERNATIVA 3 (Lagoa facultativa primária + Lagoa maturação em série). 

(   )      Razoável          (   ) Melhor             (   )Pior                  (   ) Igual 

 

4. Para o critério EFICIÊNCIA NA REDUÇÃO DE PATÓGENOS 
 

I.Para o critério EFICIÊNCIA NA REDUÇÃO DE PATÓGENOS, a ALTERNATIVA 1 

(Reator UASB + terras úmidas construídas - Wetlands) é __________ que a 

ALTERNATIVA 2 (Reator UASB + Lagoa polimento em série). 

(   )      Razoável          (   ) Melhor             (   )Pior                  (   ) Igual 

II. Para o critério EFICIÊNCIA NA REDUÇÃO DE PATÓGENOS, a ALTERNATIVA 1 

(Reator UASB + terras úmidas construídas - Wetlands) é __________ que a 

ALTERNATIVA 3 (Lagoa facultativa primária + Lagoa maturação em série). 

 

(   )      Razoável          (   ) Melhor             (   )Pior                  (   ) Igual 
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III. Para o critério EFICIÊNCIA NA REDUÇÃO DE PATÓGENOS, a ALTERNATIVA 2 

(Reator UASB + Lagoa polimento em série) é __________ que a ALTERNATIVA 3 (Lagoa 

facultativa primária + Lagoa maturação em série). 

(   )      Razoável          (   ) Melhor             (   )Pior                  (   ) Igual 

 

5. Para o critério EFICIÊNCIA NA REDUÇÃO DE NUTRIENTES 
 

I. Para o critério EFICIÊNCIA NA REDUÇÃO DE NUTRIENTES –N (NITROGÊNIO) E P 

(FÓSFORO), a ALTERNATIVA 1 (Reator UASB + terras úmidas construídas - Wetlands) é 

__________ que a ALTERNATIVA 2 (Reator UASB + Lagoa polimento em série). 

 

(   )      Razoável          (   ) Melhor             (   )Pior                  (   ) Igual 

II. Para o critério EFICIÊNCIA NA REDUÇÃO DE NUTRIENTES –N (NITROGÊNIO) E P 

(FÓSFORO), a ALTERNATIVA 1 (Reator UASB + terras úmidas construídas - Wetlands) é 

__________ que a ALTERNATIVA 3 (Lagoa facultativa primária + Lagoa maturação em 

série). 

 

(   )      Razoável          (   ) Melhor             (   )Pior                  (   ) Igual 

III. Para o critério CUSTO DE IMPLANTAÇÃO, a ALTERNATIVA 2 (Reator UASB + 

Lagoa polimento em série) é __________ que a ALTERNATIVA 3 (Lagoa facultativa 

primária + Lagoa maturação em série). 

 

(   )      Razoável          (   ) Melhor             (   )Pior                  (   ) Igual 
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- PARA O TRECHO 03 DA ÁREA DE ESTUDO 

 

 

 

MARQUE UM ( x )  NA SUA RESPOSTA!! 

 

1. Para escolher entre um dos sistemas descentralizados de tratamento de esgoto e a melhor 

alternativa de uso eficiente da água na agricultura, o CRITÉRIO 1 (qualidade da água) é 

__________ que o CRITÉRIO 2 (conservação do solo)? 

 

(   )      Razoável          (   ) Melhor             (   )Pior                  (   ) Igual 

  

2. Para escolher entre um dos sistemas descentralizados de tratamento de esgoto e a melhor 

alternativa de uso eficiente da água na agricultura, o CRITÉRIO 1 (qualidade da água) é 

__________ que o CRITÉRIO 3 (Rentabilidade ou viabilidade econômica)? 

 

(   )      Razoável          (   ) Melhor             (   )Pior                  (   ) Igual 

 

 

3. Para escolher entre um dos sistemas descentralizados de tratamento de esgoto e a melhor 

alternativa de uso eficiente da água na agricultura, o CRITÉRIO 1(qualidade da água) é 

__________ que o CRITÉRIO 4 (Viabilidade técnica/ operacional)? 

 

(   )      Razoável          (   ) Melhor             (   )Pior                  (   ) Igual 

 

4. Para escolher entre um dos sistemas descentralizados de tratamento de esgoto e a melhor 

alternativa de uso eficiente da água na agricultura, o CRITÉRIO 2 (conservação do solo) 

é __________ que o CRITÉRIO 3 (Rentabilidade ou viabilidade econômica)? 

 

(   )      Razoável          (   ) Melhor             (   )Pior                  (   ) Igual 

 

 

5. Para escolher entre um dos sistemas descentralizados de tratamento de esgoto e a melhor 

alternativa de uso eficiente da água na agricultura, o CRITÉRIO 2 (conservação do solo) 

é __________ que o CRITÉRIO 4 (Viabilidade técnica/ operacional)? 

 

(   )      Razoável          (   ) Melhor             (   )Pior                  (   ) Igual 

  

 

6. Para escolher entre um dos sistemas descentralizados de tratamento de esgoto e a melhor 

alternativa de uso eficiente da água na agricultura, o CRITÉRIO 3 (Rentabilidade ou 

viabilidade econômica) é __________ que o CRITÉRIO 4 (Viabilidade técnica/ 

operacional)? 

 

(   )      Razoável          (   ) Melhor             (   )Pior                  (   ) Igual 

 

ANÁLISE TRECHO 03: AVALIAÇÃO DOS CRITÉRIOS  
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MARQUE UM ( x )  NA SUA RESPOSTA!! 

 

1. Para o critério QUALIDADE DA ÁGUA 
 

I.  Para o critério QUALIDADE DA ÁGUA, a ALTERNATIVA 1 é __________ que a 

ALTERNATIVA 2. 

 

(   )      Razoável          (   ) Melhor             (   )Pior                  (   ) Igual 

 

II.  Para o critério QUALIDADE DA ÁGUA, a ALTERNATIVA 1 é __________ que a 

ALTERNATIVA 3. 

 

(   )      Razoável          (   ) Melhor             (   )Pior                  (   ) Igual 

 

III. Para o critério QUALIDADE DA ÁGUA, a ALTERNATIVA 2  é __________ que a 

ALTERNATIVA 3. 

 

(   )      Razoável          (   ) Melhor             (   )Pior                  (   ) Igual 

 

 

2. Para o critério CONSERVAÇÃO DO SOLO 

 

I. Para o critério CONSERVAÇÃO DO SOLO, a ALTERNATIVA 1 é __________ que a 

ALTERNATIVA 2. 

 

(   )      Razoável          (   ) Melhor             (   )Pior                  (   ) Igual 

 

II. Para o critério CONSERVAÇÃO DO SOLO, a ALTERNATIVA 1 é __________ que a 

ALTERNATIVA 3. 

 

(   )      Razoável          (   ) Melhor             (   )Pior                  (   ) Igual 

 

ANÁLISE DO TRECHO 03 - AVALIAÇÃO DAS ALTERNATIVAS DENTRO DE CADA 

CRITÉRIO 
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III. Para o critério CONSERVAÇÃO DO SOLO, a ALTERNATIVA 2  é _________que a 

ALTERNATIVA  3. 

(   )      Razoável          (   ) Melhor             (   )Pior                  (   ) Igual 

 

 

3. Para o critério RENTABILIDADE OU VIABILIDADE ECONÔMICA 

 

I. Para o critério RENTABILIDADE OU VIABILIDADE ECONÔMICA, a 

ALTERNATIVA 1 é _______que a ALTERNATIVA 2. 

(   )      Razoável          (   ) Melhor             (   )Pior                  (   ) Igual 

 

II. Para o critério, RENTABILIDADE OU VIABILIDADE ECONÔMICA a 

ALTERNATIVA 1 é _______que a ALTERNATIVA 3. 

(   )      Razoável          (   ) Melhor             (   )Pior                  (   ) Igual 

 

III. Para o critério RENTABILIDADE OU VIABILIDADE ECONÔMICA, a 

ALTERNATIVA 2 é ______que a ALTERNATIVA 3. 

(   )      Razoável          (   ) Melhor             (   )Pior                  (   ) Igual 

 

 

4. Para o critério VIABILIDADE TÉCNICA/OPERACIONAL 

 

I. Para o critério VIABILIDADE TÉCNICA/OPERACIONAL, a ALTERNATIVA 1 é 

_______ que a ALTERNATIVA 2. 

(   )      Razoável          (   ) Melhor             (   )Pior                  (   ) Igual 

 

II. Para o critério VIABILIDADE TÉCNICA/OPERACIONAL, a ALTERNATIVA 1 é 

_______que a ALTERNATIVA 3. 

(   )      Razoável          (   ) Melhor             (   )Pior                  (   ) Igual 

 

III. Para o critério VIABILIDADE TÉCNICA/OPERACIONAL, a ALTERNATIVA 2  é 

_______que a ALTERNATIVA 3. 

(   )      Razoável          (   ) Melhor             (   )Pior                  (   ) Igual 
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APÊNDICE H - EXERCÍCIOS DE AVALIAÇÃO DE RENDIMENTO DO 

CURSO 
 

 

 

Marque um (x) na resposta correta para cada pergunta. 

 
1. A atividade “Classificação dos trechos do rio em classes de qualidade de água de acordo 

com a Resolução CONAMA 357/2005” é feita em que etapa do enquadramento dos 

corpos d’água? 

  (    ) Diagnóstico    

  (    ) Prognóstico  

  (    ) Proposta de metas  

  (    ) Programa de efetivação  

 

2. Quem possui a atribuição de APROVAR o PROGRAMA DE EFETIVAÇÃO DO 

ENQUADRAMENTO (escolher o conjunto de ações a ser implementadas na bacia 

hidrográfica) é: 

  (    )  Conselho Nacional de Recursos Hídricos    

  (    )  Comitê de Bacia Hidrográfica (CBH)  

  (    )  Agência Nacional de Águas   

  (    )  Secretaria de meio ambiente  

 

3. A classificação dos corpos hídricos segundo a Resolução CONAMA 357/2005 é feita: 

 (     ) Apenas para água doce  

 (     ) Apenas para água salobra  

 (     ) Apenas para água salina   

 (     ) Para água doce, salobra e salina  

 

 

 

Marque um (x) na resposta correta para cada pergunta 

1. Devemos tratar os esgotos para remover: 

    (    )   Apenas matéria orgânica  

    (    )   Apenas sólidos grosseiros  

    (    )   Sólidos em suspensão, nutrientes, matéria orgânica e organismos patogênicos  

    (    )    Metais pesados  

 

2. O sistema composto por TANQUE SÉPTICO + FILTRO ANAERÓBIO é um 

sistema de tratamento de esgoto: 

ATIVIDADE MÓDULO 01: ENQUADRAMENTO DOS CORPOS D’ÁGUA 

ATIVIDADE MÓDULO 02: SANEAMENTO BÁSICO 
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   (    )   Individual - Descentralizado  

   (    )   Coletivo- Centralizado  

 

3. O sistema de tratamento de esgoto que UTILIZA PLANTAS MACRÓFITAS como 

forma de tratamento é: 

   (    )  Lagoas de estabilização  

   (    )  Tanque séptico  

   (    )  Terras úmidas construídas - Wetlands  

   (    )  Filtro intermitente de areia  

 

 

 

Marque um (x) na resposta correta para  cada pergunta 
 

1. A FALTA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA NA PRODUÇÃO 

AGRÍCOLA, em geral promove diversos problemas encontrados nas pequenas 

propriedades, tais como: 

  (    )   Uso indiscriminado de defensivos e de fertilizantes agrícolas; Baixa produtividade 

agrícola e problemas ambientais.  

  (    )  Uso eficiente da água na agricultura; 

  (    )  Melhoria do solo por utilizar corretivos agrícolas. 

2.  O sistema de irrigação considerado MAIS EFICIENTE é: 

  (    ) Superfície. 

  (    ) Localizada. 

  (    ) Aspersão. 

 

3. É considerado como O GRANDE DESAFIO DA AGRICULTURA diante dos 

problemas de escassez de água: 

 

(   ) Reduzir a produção de alimento diante dos problemas gerados pelos defensivos agrícolas; 

(  ) Produzir mais alimentos com menos água para a geração presente sem comprometer as 

necessidades das gerações futuras. 

(   ) Produzir mais alimentos independente da disponibilidade da água para demanda. 

 

 

ATIVIDADE MÓDULO 03: ALTERNATIVAS PARA O USO EFICIENTE DA ÁGUA NA 

AGRICULTURA 



175 
 

 

 

 
 

 

 

Marque um (x) na resposta correta para  cada pergunta 
 

1. São algumas das etapas dos métodos de análise multicritério: 

 

   (    )  Definição das alternativas; Definição dos critérios; Definição da escala de pesos; 

   (    )  Análise do acesso à informação 

   (    )  Análise dos recursos financeiros 

    

2. De acordo com o Método de Análise multicritério AHP, a pergunta clássica “DIANTE 

DO OBJETIVO DA DECISÃO, o CRITÉRIO 1 é_______ que o CRITÉRIO 2”? é 

feita na comparação par a par de: 

 

  (    )  Critérios 

  (    )  Alternativas 

 

3. NO EXEMPLO DO DECISOR “JOÃO” que tem o objetivo de comprar um imóvel, 

DESCRITO NA AULA DESTE MÓDULO, a localização de cada imóvel, custo de 

cada imóvel e a preferência da família representam que elemento do processo decisório: 

 

  (    )  Alternativas 

  (    )  Facilitador 

  (    ) Critérios de avaliação 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ATIVIDADE MÓDULO 04: AUXÍLIO À DECISÃO – MÉTODO DE ANÁLISE 

MULTICRITÉRIO 
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APÊNDICE I – LINKS DOS VÍDEOS DO CURSO EAD 

 

 

• MÓDULO 01: ENQUADRAMENTO DOS CORPOS D’ÁGUA E SEUS USOS 

PREPONDERANTES 
Professora: Yvonilde Dantas P. Medeiros 

Engenheira Civil/UFBA 

Msc Hidráulica e Saneamento/USP 

Drª Hidrologia/ University of Newcastle Upon Tyne - UK 

Link do vídeo: http://www.youtube.com/watch?v=VeYxyBkyvGw&feature=youtu.be 

 

• MÓDULO 02: SANEAMETO BÁSICO – PROCESSOS DE TRATAMENTO DE ESGOTO 

Professor: Luciano Matos Queiroz 

Engenheiro civil/UFBA 

Msc. Engenharia Civil Hidráulica/USP 

Dr°. Engenharia Hidráulica e Sanitária/ USP 

Link do vídeo: http://www.youtube.com/watch?v=Ie4A1oUF4l8&feature=youtu.be 

 

• MÓDULO 03: ALTERNATIVAS DE USO EFICIENTE DA ÁGUA NA AGRICULTURA 

Professora: Sarah Rabelo Silva 

Engenheira Agrícola Ambiental /UFV 

Msc. Engenharia Ambiental Urbana / UFBA 

Link do vídeo: http://www.youtube.com/watch?v=sPF-iwNRiEY&feature=youtu.be 

 

• MÓDULO 04: AUXÍLIO À TOMADA DE DECISÃO – MÉTODOS DE ANÁLISE 

MULTICRITÉRIO 

Professora: Cássia Juliana F. Torres 

Engenheira Ambiental/UESB 

Engenheira de Segurança do Trabalho/FTC 

Mestranda em Engenharia Ambienta Urbana/UFBA 

Link do vídeo: http://www.youtube.com/watch?v=IVgJwj2c5mc&feature=youtu.be 

 

 

 

http://www.youtube.com/watch?v=VeYxyBkyvGw&feature=youtu.be
http://www.youtube.com/watch?v=sPF-iwNRiEY&feature=youtu.be
http://www.youtube.com/watch?v=IVgJwj2c5mc&feature=youtu.be

