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RESUMO – O objetivo do presente artigo é apresentar o emprego de indicadores como ferramenta 
para avaliação e monitoramento de Planos de Recursos Hídricos. Foram apresentados os atributos 
que um bom indicador deve possuir segundo a Fundação Getúlio Vargas e em que se baseia a 
estruturação de um modelo de indicadores.  Quanto à seleção de variáveis a serem monitoradas e 
avaliadas levou-se em consideração os temas recorrentes em quase todas as regiões visando a 
melhoria da gestão. Como exemplo, foram apresentados os indicadores propostos para avaliação 
dos Planos de Recursos Hídricos dos Estados de São Paulo e da Paraíba. 
 
ABSTRACT – The aim of this paper is to present the use of indicators for Water Resources Plans 
monitoring and evaluation. The attributes that a good indicator should have according to the Getúlio 
Vargas Foundation and on which the structure of a model of indicators should base were also 
presented. For the selection of variables to be monitored and evaluated were considered the current 
issues in almost all regions. As an example, were presented the proposed indicators for evaluation 
of Water Resources Planning Management of the States of São Paulo and Paraíba in Brazil. 
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1 – INTRODUÇÃO 

 

 Atualmente, observa-se o crescente emprego e divulgação do uso de indicadores na sociedade, 

sendo utilizados principalmente nas áreas econômica e social. Na área de gestão de recursos 

hídricos, a tendência permanece. Cada vez mais nota-se o reconhecimento dos comitês de bacia 

hidrográficas, dos pesquisadores da problemática hídrica e dos usuários da água acerca da 

necessidade de definição, uso e validação de indicadores de referência para a gestão eficaz dos 

recursos hídricos.  

 De forma geral, pode-se dizer que indicadores são parâmetros, ou funções derivadas deles, 

que têm a capacidade de descrever um “estado” ou uma “resposta” dos fenômenos que ocorrem em 

um meio. Quando um parâmetro é entendido como indicador, seu valor transcende o número ou a 

característica em si, adquirindo outro significado. Por exemplo, o valor de um parâmetro 

relacionado à água pode ter diferentes significados quando analisado sob a forma de indicador de 

qualidade em diferentes regiões. Há diferentes visões, linhas de interpretação, usos e destinações 

para um mesmo dado ou informação (SANTOS, 2004). 

 A seleção criteriosa de indicadores auxilia na redução do número de parâmetros e medidas 

sobre o meio, diminuindo e norteando a amostragem, o que é de fundamental importância ao 

planejamento, onde o processo decisório requer agilidade e eficiência no emprego de recursos. 

 O uso de indicadores geralmente está associado ao aprimoramento do banco de dados e à 

quantificação e simplificação da informação. Como ferramentas de auxílio à decisão, os indicadores 

são modelos de fácil interpretação da realidade, tornando mais simples a compreensão dos 

fenômenos. Outra atribuição dos indicadores é medir o avanço em direção a metas e objetivos, 

sendo muito úteis para tomadores de decisão e para a sociedade, por permitirem avaliar 

permanentemente cenários dinâmicos que variam no espaço e no tempo, comparar regiões, 

identificar avanços e retrocessos, pontos fortes e fracos, aferindo e acompanhando os resultados de 

uma decisão tomada.  

 Além disso, o emprego de indicadores pode contribuir para otimizar as funções de 

disponibilidade e demandas de recursos hídricos, visto que são confiáveis como ferramenta 

orientadora de estratégias para diminuir a pressão das demandas, melhorar a eficiência e a eficácia 

do uso da água, proteger a qualidade, além de manter estoques hídricos seguros e acessíveis, com 

equanimidade para todos os múltiplos usos e usuários (CARNEIRO, 2006).  
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 No contexto dos Planos de Recursos Hídricos, os indicadores podem avaliar o progresso da 

gestão dos recursos hídricos em qualquer região de seu domínio, medindo como, quanto e com que 

qualidade as metas do Plano vão sendo atendidas e como esses Planos vão sendo implementados. 

2 – ATRIBUTOS DE INDICADORES PARA A GESTÃO DE RECURSOS HÍDRICOS 

 

 Segundo FGV10 (2000, citado por CARNEIRO, 2006), os indicadores para a gestão de 

recursos hídricos devem possuir as seguintes características:  

Pertinência política e utilidade para os usuários: 

-  deve representar de forma confiável as condições ou o estado do meio ambiente, as 

pressões, os impactos e as respostas; 

-  deve ser simples, fácil de interpretar e capaz de simular/prever tendências;  

-  deve refletir o estado do meio ambiente correlacionado com as ações antrópicas; 

-  deve servir de referência para comparação e validação na escala de trabalho definido 

(bacia, território nacional ou internacional); 

-  deve estar referenciado a um conjunto de valores de significado prático, acessível à 

compressão dos tomadores de decisão, gerentes e usuários da água; 

Exatidão e análise: 

-  deve estar referenciado por fundamentos teóricos consistentes em termos científicos, 

técnicos, socioeconômicos e culturais;  

-  deve ser aceito por expertos nacionais e internacionais quanto a sua validade e 

aplicabilidade; 

-  pode reportar-se aos modelos econômicos e aos sistemas de previsão usados na tomada de 

decisões estratégicas. 

Mensurabilidade: 

-  deve ser acessível, disponível e resultar de uma relação custo / benefício razoável; 

                                                
10  Fundação Getúlio Vargas (FGV) (2000). Indicadores de Sustentabilidade para a Gestão dos Recursos Hídricos no Brasil. 
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-  deve ter validade institucional e social; 

-  deve ser revisado e atualizado em intervalos regulares. 

Segundo Magalhães Jr. (2007), essas qualidades devem, em seu conjunto, ser consideradas na 

construção e/ou escolha de um indicador visando potencializar e demonstrar: 

-  o passado, o estado atual e as tendências da saúde cultural, social, econômica e ambiental 

em curto, médio e longo prazo; 

-  os níveis de satisfação social em relação a ações, iniciativas, programas e políticas; 

-  a relevância espacial em função dos objetivos (local, regional, nacional e internacional); 

-  o caráter do indicador quanto aos seus objetivos: problemas (pressões/estado) ou soluções 

(respostas), metas, meios ou resultados; 

-  o nível de satisfação, aceitabilidade e atração do indicador para a sociedade, incluindo a 

mídia. 

Além disso, os indicadores devem ser selecionados pelos seus usuários, de forma a atender às 

suas necessidades. O conjunto de indicadores deve ser gradualmente estabelecido, de modo que 

satisfaça às várias necessidades de um sistema de planejamento e gestão de recursos hídricos, dentre 

os quais se destacam: 

-  monitorar a sua qualidade e os efeitos decorrentes da implementação dos programas e 

projetos que são conduzidos, bem como o progresso e o cumprimento das metas fixadas; 

-  corrigir o curso de programas e projetos, sempre que o desvio desses se tornar excessivo e 

estabelecer normas regionais e globais; 

-  determinar o impacto de ações empreendidas ou situações existentes; e  

-  medir e comparar a eficácia de ações alternativas. 
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Em termos de número e grau de complexidade, a utilização de muitos indicadores ou de 

indicadores extremamente detalhados, pode gerar dificuldades no processamento e interpretação 

dos dados. Ao mesmo tempo, a opção por poucos ou que reflitam informações muito superficiais, 

pode levar a resultados insuficientes MÜLLER11 (1995, citado por BRASSAC, N.M. et al., 2007).  

A implementação de um bom indicador pode, em casos mais complexos, levar um longo 

tempo até que a base de dados e os procedimentos metodológicos estejam satisfatoriamente 

definidos. 

 3 – MODELOS DE ESTRUTURAÇÃO DE INDICADORES 

 

 No enfoque de planejamento ambiental, os dados de um parâmetro indicador devem vir 

acompanhados de perguntas sobre o estado, as pressões e as respostas. Estes devem responder sobre 

características, propriedades e qualidades do meio e estar intimamente associados aos “objetivos” e 

“objeto” do planejamento (BRASSAC, N.M. et al., 2008).  

 Assim, os indicadores têm sido estruturados em modelos, desenvolvidos a partir da década 

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

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

(Tabela 1).  

Tabela 1 - Modelos de Estrutura de Relacionamento de Indicadores Ambientais 

Modelo 
Categorias 

PER (PSR) FER (DSR) FPEIR (DPSIR) PEIR (SPIR) PEER 
(PSER) 

Força motriz (Drive)  X X   
Pressão (Pressure) X  X X X 
Estado (State) X X X X X 
Impacto (Impact)   X X  
Resposta (Response) X X X X X 
Efeito (Effect)     X 
Fonte OECD (1993) CSD (2001) EEA (1999) PNUMA (2002) USEPA (*) 
FONTE: Adaptado de Projeto GEO Bacias (2008) 

 

Para a proposição do sistema de indicadores, a Coordenadoria de Recursos Hídricos 

(CRHi) e o Instituto de Pesquisas Tecnológicas (IPT) de São Paulo em seu projeto GEO Bacias, 

por exemplo, optou pelo modelo FPEIR em face de sua amplitude e também em razão de ter sido 

                                                
11  MULLER, A.C. (1995). Hidrelétricas – Meio Ambiente e Desenvolvimento. São Paulo: Makron Books. 
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desenvolvido pela European Environment Agency (EEA) para elaboração de seus relatórios de 

Avaliação do Ambiente Europeu, inclusive para avaliação dos recursos hídricos. 

A estrutura denominada Força Motriz – Pressão – Estado – Impacto – Resposta (FPEIR) 

ou, em inglês, Driving Force – Pressure – State – Impact - Response (DPSIR), cuja filosofia geral 

é dirigida para analisar problemas ambientais, considera que a Força-Motriz, isto é as atividades 

humanas, produzem Pressões no meio ambiente que podem afetar seu Estado, o qual, por sua vez, 

poderá acarretar Impactos na saúde humana e nos ecossistemas, levando à sociedade (Poder 

Público, população em geral, organizações, etc) emitir Respostas por meio de medidas, as quais 

podem ser direcionadas a qualquer compartimento do sistema, isto é, a resposta pode ser 

direcionada para a Força-Motriz, para Pressão, para o Estado ou para os Impactos.  

Na Figura 1 são apresentados exemplos utilizando como força motriz a urbanização e a 

industrialização. A urbanização como força motriz, produz resíduos sólidos e esgoto que afeta a 

qualidade das águas superficiais e subterrâneas causando impactos como as doenças de veiculação 

hídrica impondo a necessidade de respostas que podem ser por meio de normas e controle 

ambiental, investimentos em coleta e tratamento de esgoto e disposição adequada de resíduos 

sólidos ou pela recuperação de corpos d’ água que estão degradados. 

A industrialização como força motriz pode aumentar o consumo de água o que diminui a 

disponibilidade de águas superficiais e subterrâneas causando impactos como a interrupção de 

abastecimento de água. As respostas a essa nova situação pode vir na forma de outorga e cobrança 

pelo uso da água, em novos sistemas industriais que são mais eficientes e em investimentos com 

reservação de água e proteção de aqüíferos. 



XVIII Simpósio de Recursos Hídricos 7 

 

Figura 1 – Relacionamento de indicadores no modelo FPEIR. Fonte: Adaptado de Projeto GEO Bacias (2008)  

4 – SELEÇÃO DAS VARIÁVEIS A SEREM MONITORADAS E AVALIADAS 

 

A escolha das variáveis deve levar em conta as diversas listas sugeridas ao longo do processo 

e elaboração do Plano. Para tanto, Lobato da Costa e Chagas citados por Castor (2005) fornecem 

valioso subsídio ao enumerar os temas recorrentes em quase todas as regiões para a melhoria da 

gestão. De acordo com Lobato, tais variáveis deveriam permitir o monitoramento e avaliação dos 

seguintes aspectos: 

Abastecimento de água: problemas associados à garantia de disponibilidade hídrica, à 

população não atendida com água potável e à poluição de mananciais; 

Efluentes urbanos: deterioração da qualidade da água causada pelos efluentes domésticos e 

industriais lançados nos corpos hídricos das bacias onde estão localizados os grandes centros 

urbanos; 

Drenagem urbana e disposição de resíduos sólidos: além das deficiências no tratamento de 

efluentes, destacam-se a drenagem urbana inapropriada e a disposição e tratamento inadequados dos 

resíduos sólidos;  

Inundações ribeirinhas e urbanas: inundações resultantes do uso e ocupação inadequados de 

áreas ribeirinhas e devido ao aumento da taxa de urbanização das cidades;  

Outorga, cobrança 

Investimentos em 
reservação d’água 

Industrialização 

Consumo de água 

Disponibilidade das águas superficiais 

Pressõe
s 

Estado 

Impactos 

Resposta Atividade
s 
 

Estado 

Atividade
s 
 

Resposta 

Estado 

Atividade
s 
 

Impactos 

Resposta 

Estado 

Atividade
s 
 

 
Pressões 

 
Impactos 

 
Resposta 

 
Estado 

Atividades 
 Humanas 

Recuperação de 
corpos d’água 
degradados 

Qualidade das águas superficiais 

Lançamentos de 
efluentes em 
corpos d’água 

Urbanização 

Reuso, eficiência 
Investimentos em 
coleta e tratamento 
de esgoto 

Normas, leis, controle ambiental 

Interrupção de abastecimento 

Doenças de veiculação hídrica 
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Conflitos entre usuários da água: identificam-se como principais conflitos aqueles entre os 

seguintes usos: controle de inundações e geração de energia hidrelétrica; irrigação e abastecimento 

público; irrigação e geração de energia hidrelétrica; geração de energia hidrelétrica e navegação; 

abastecimento público e lançamentos de efluentes; geração de energia hidrelétrica e pesca; turismo 

e lazer e lançamentos; e, entre o propósito de preservação ambiental e os usos consuntivos 

excessivos e usos que causem diminuição da qualidade da água; 

Doenças de veiculação hídrica: principalmente causadas pela falta de acesso à água potável e 

pelo tratamento inadequado ou ausente dos efluentes, vinculados aos grandes centros urbanos; 

Turismo e lazer: os aspectos de recreação e turismo são de importância socioeconômica no 

País e mantêm estreita relação com os recursos hídricos, nas regiões costeiras, lagos e reservatórios. 

Esse uso está relacionado à qualidade da água, à balneabilidade e à harmonia paisagística; impactos 

derivados do uso e ocupação inadequados do solo: associados ao desmatamento, queimadas, 

poluição, contaminação e erosão nas áreas agrícolas, e urbanização desordenada; 

Instrumentos legais: constata-se que diversos estados da federação ainda estão em processo 

inicial de implementação e regulamentação de suas legislações; 

Sistema e instrumentos de gestão: Observa-se um processo ainda incipiente da instituição dos 

comitês e das agências de bacia, além da elaboração dos planos de recursos hídricos e 

implementação de enquadramento, outorga, cobrança, fiscalização e sistema de informação;  

Monitoramento e previsão hidrológica: limitações da rede de monitoramento quantitativo que 

necessita modernização e ampliação, em alguns casos, foco em bacias rurais e urbanas, além da 

melhoria do monitoramento de sedimentos e da qualidade da água. Observa-se ainda a falta de 

sistemas de previsão e alerta antecipado das condições hidroclimáticas; 

Capacitação e educação ambiental: falta de investimentos em capacitação e educação 

ambiental, com foco voltado aos recursos hídricos. 

Definidas as variáveis, deve-se então seguir a escolha dos indicadores que irão representar 

sinteticamente informações sobre estas variáveis, apontando assim a situação em que se encontram 

os temas monitorados. 
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5 – EXEMPLOS DE PROPOSIÇÃO DE USO DE INDICADORES 

 

Os indicadores de avaliação e monitoramento dos Planos de Recursos Hídricos têm por 

objetivo orientar a gestão dos recursos hídricos, verificando a efetividade dos programas e ações 

dos Planos. Além disso, pode-se criar uma base de informações a ser permanentemente atualizada e 

divulgada. Na seqüência, serão apresentados indicadores propostos para avaliação e monitoramento 

dos Planos de Recursos Hídricos dos Estados de São Paulo e da Paraíba. 

5.1 – Indicadores propostos para o Plano Estadual de Recursos Hídricos de São Paulo 

 
Para o acompanhamento do Plano Estadual de Recursos Hídricos (PERH) de São Paulo 

adotaram-se três grupos de indicadores:  

Grupo I – Indicadores de conjuntura socioeconômica e cultural 

 Este primeiro grupo corresponderia a indicadores exógenos, isto é, gerados por outros 

setores e traduziriam o pano de fundo macroeconômico em que o PERH se desenvolve, 

estabelecendo pontos de contato com a realidade socioeconômica em que o plano será 

implementado (ver Tabela 2). 

Grupo II – Indicadores de estado da gestão dos recursos hídricos do Estado de São Paulo 

O segundo grupo de indicadores estaria direcionado ao desenho do estado da gestão dos 

recursos hídricos, isto é, o conjunto de indicadores dessa categoria traduziria o estado da gestão dos 

recursos hídricos - a qualidade, a eficiência e as transformações obtidas na bacia com o processo de 

gestão - permitindo identificar avanços, retrocessos, pontos fortes e fracos. Não obstante, alguns 

indicadores poderiam, também, monitorar a implementação de alguma meta particular (Tabela 3). 

Grupo III – Indicadores de implementação do Plano por meta geral priorizada 

Este grupo de indicadores estaria relacionado, diretamente, com a implementação das Metas 

do plano consideradas prioritárias, mais voltados para as questões operacionais e o progresso físico 

dos programas (ver Tabela 4).  

 Assim, os indicadores propostos seguidos das suas unidades são apresentados a seguir: 
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Tabela 2 - Indicadores Propostos de Conjuntura Socioeconômica e Cultural 

Referência Indicador Unidade 

Investimentos feitos em infra-estrutura na UGRHI/ 
Investimentos totais na UGRHI % 

Econômicos 
Valor adicionado R$ 

Taxa de variação da densidade demográfica % 

Taxa de urbanização % Demográficos 

Índice de sazonalidade % 

Sócio-Culturais IPRS   

 
  Tabela 3 - Indicadores Gerais da Gestão dos Recursos Hídricos Propostos 

Referência Indicador Unidade 

Recursos do FEHIDRO efetivamente aplicados pelo 
Comitê/Recursos disponíveis no FEHIDRO para o 
Comitê 

% Recursos aplicados e 
representatividade 

Participação setorial nas reuniões dos CBHs % de cada setor 

Áreas de proteção regulamentadas/ano km²/ano 

Áreas Protegidas Áreas de mananciais de abastecimento público 
protegidas e/ou regulamentadas (nº de mananciais 
protegidos / nº total de mananciais) 

% 

Índice anual de pluviosidade (Total anual/Total anual 
médio) Relação 

Quantidade de água 
disponível Variação dos níveis piezométricos de aqüíferos em 

poços de controle (por UGRHIs ou bacias) m 

Qualidade da água 
superficial Índices da CETESB: IAP, IVA, OD Unidades utilizadas pela 

CETESB 

pH, Nitrato, Cromo Valor ou Teor Qualidade das águas 
subterrâneas Poços monitorados com indicação de contaminação % 

Densidade da rede de monitoramento hidrológico estação/km² 

Densidade da rede de monitoramento da qualidade de 
água superficial estação/km² 

Monitoramento da 
quantidade e qualidade das 
águas 

Densidade da rede de monitoramento da qualidade de 
água subterrânea poço/km² 

Relação Q7,10/Demandas Totais % Relação entre uso e 
disponibilidade Relação Qmed/Demandas Totais % 

Área irrigada na UGRHI / área plantada % 

Cobertura vegetal (área de vegetação natural / área total 
da bacia) % Diversos 

Indicador de erosão % de crescimento 

Resíduos Sólidos IQR % 
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Tabela 4 - Indicadores Propostos de Implementação do Plano 

Meta 
Estratégica Meta Geral Indicadores Unidade 

1 
Desenvolver um Sistema de 

Informações em recursos 
hídricos 

Grau de progresso na implantação do 
sistema % 

2 

Implementar o gerenciamento 
efetivo dos recursos hídricos 
superficiais e subterrâneos 

(outorga, cobrança) 

Já relacionados na Tabela 3 Tabela 3 

Indicador de cobertura de abastecimento 
da água % 

Indicador de cobertura de coleta de esgotos 
e tanques sépticos 

Indicador de cobertura de esgotos tratados 
% 

3 
Recuperar a qualidade dos 

recursos hídricos incentivando o 
tratamento de esgotos urbanos 

Nº de inconformidades verificadas no 
monitoramento da qualidade dos corpos 
hídricos em relação ao enquadramento dos 
mesmos 

Nº de eventos/ano ou 
% em relação ao total 
de medições no ano 

Consumo urbano per capita m³/hab/ano 
Usos domésticos/usos totais % 
Usos industriais/usos totais % 
Usos em irrigação/usos totais 

4 Promover o uso racional dos 
recursos hídricos 

Uso de água subterrânea/usos totais 
% 

Tamanho e distribuição de áreas úmidas 
(wetlands) km² 

5 

Apoiar as iniciativas de 
implantação de medidas não 

estruturais no controle de 
inundações Total de áreas úmidas em relação ao total 

de áreas úmidas do Estado % 

5 

Elaborar planos e projetos 
específicos visando o controle 

de eventos hidrológicos 
extremos 

Nº de planos diretores municipais de uso e 
ocupação do solo, devidamente articulados 
com os planos de recursos hídricos /nº total 
de municípios da UGRHI ou do Estado 

% 

Estimativa dos benefícios diretos/ano 
produzidos pelas intervenções implantadas   

5 
Implementar as intervenções 

estruturais de controle de 
recursos hídricos Nº de intervenções de regularização 

outorgadas por ano Unidade 

Nº de eventos de inundação/ano e pontos 
inundados /ano Unidade 

Nº de escorregamentos/ano Unidade 
5 

Prevenir e administrar as 
consequências de eventos 

hidrológicos extremos População submetida a cortes no 
fornecimento de água tratada x nº de dias 
de corte no fornecimento por ano 

Hab x dias / ano 

6 

Promover o desenvolvimento 
tecnológico e treinar e 

capacitaro pessoal envolvido na 
gestão dos recursos hídricos, em 

seus diversos segmentos 

Nº de homens hora de treinamento 
oferecido com recursos do SIGRH HH/ano 
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5.2 – Indicadores propostos para o Plano Estadual de Recursos Hídricos da Paraíba 

 
Para avaliação do Plano Estadual de Recursos Hídricos da Paraíba, foram propostos 20 

indicadores de monitoramento de acordo com as seguintes classes: 

Classe de crescimento econômico: estes indicadores visam avaliar o crescimento econômico, 

que promove a melhoria na qualidade de vida, protegendo a saúde humana e o meio ambiente 

(Tabela 5).  

Classe de uso sustentável da água: neste caso, os indicadores avaliam a disponibilidade dos 

recursos hídricos de forma adequada às necessidades dos consumidores, o sustento do ambiente 

aquático e o uso eficiente da água (Tabela 6). 

Classe de meio ambiente: os indicadores avaliam o estado qualitativo do corpo d’água e a 

conformidade com a legislação ambiental (Tabela 7).  

Classe de equidade social: avaliar a qualidade de vida, considerando a oferta de emprego, a 

saúde pública e a escolaridade (Tabela 8). 

Classe de gestão de recursos hídricos e participação da sociedade: verificar a eficiência da 

gestão dos recursos hídricos com a participação da sociedade (Tabela 9).  

A utilização dos indicadores pode ser realizada em três perspectivas: 

Retrospectiva ou corrente: neste caso é mostrada a evolução de um indicador no passado até 

atingir os valores correntes, caracterizando a situação pregressa da região; 

Prospectiva: mostra a evolução esperada do indicador no futuro, como conseqüência das 

intervenções que são propostas nos planos, caracterizando as suas contribuições benéficas e 

adversas; 

Monitoramento: o indicador é utilizado ao longo da implementação de um plano, programa ou 

projeto para avaliar os seus resultados.  

São apresentados, a seguir, a distribuição dos 20 indicadores nas 5 classes propostas: 
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Tabela 5 - Indicadores Propostos para Avaliação e Monitoramento do Plano: Classe de Crescimento Econômico 

Classe de crescimento econômico 

Indicador Perspectiva  

1. Produto Interno Bruto - PIB Retrospectivo, prospectivo e monitoramento 

2. Estrutura da economia Retrospectivo, prospectivo e monitoramento 

Tabela 6 - Indicadores Propostos para Avaliação e Monitoramento do Plano: Classe de Uso Sustentável da Água 

Classe de Uso Sustentável da Água 

Indicador para as Águas Superficiais e Subterrâneas Perspectiva 

3. Indicador de Ativação de Disponibilidades - IAD Retrospectivo, prospectivo e monitoramento 

4. Utilização das Disponibilidades Atuais - IUDa Retrospectivo e prospectivo 

5. Utilização das Disponibilidades Máximas - IUDm  Retrospectivo, prospectivo e monitoramento 

Indicador para o Abastecimento Público Perspectiva 

6. Taxas unitárias de utilização de água por habitante nos 
sistemas públicos de abastecimento de água Retrospectivo, prospectivo e monitoramento 

Indicadores Específicos para Açudes Perspectiva 

7. Água disponibilizada para uso/afluência total Retrospectivo, prospectivo e monitoramento 

8. Demandas atendidas/ capacidade de regularização  Retrospectivo, prospectivo e monitoramento 

9. Demandas para abastecimento humano/ capacidade de 
regularização Retrospectivo, prospectivo e monitoramento 

Tabela 7 - Indicadores Propostos para Avaliação e Monitoramento do Plano: Classe de Meio Ambiente 

Classe de Meio Ambiente 

Indicador Perspectiva 

10. Indicador de qualidade de água - 

11. Riscos de poluição Retrospectivo, prospectivo e monitoramento 

12. Indicador de conformidade das áreas marginais aos 
corpos d'água com a legislação ambiental Retrospectivo, prospectivo e monitoramento 
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Tabela 8 - Indicadores Propostos para Avaliação e Monitoramento do Plano: Classe de Equidade Social 

Classe de Equidade Social 

Indicador Perspectiva 

13. Mortalidade Infantil Retrospectivo, prospectivo e monitoramento 

14. Expectativa de vida ao nascer  Retrospectivo, prospectivo e monitoramento 

15. Indicador de Desenvolvimento Humano - IDH Retrospectivo, prospectivo e monitoramento 

16. Acesso à sistema de abastecimento de água Retrospectivo, prospectivo e monitoramento 

17. Acesso a esgotamento sanitário Retrospectivo, prospectivo e monitoramento 

18. Tratamento de esgoto Retrospectivo, prospectivo e monitoramento 

Tabela 9 - Indicadores Propostos para Avaliação e Monitoramento do Plano: Classe de Gestão de Recursos 
Hídricos e Participação da Sociedade 

Classe de Gestão de Recursos Hídricos e Participação da Sociedade 

Indicador Perspectiva 

19. Comitês de Gerenciamento de Bacia Hidrográfica, 
criados e em operação Prospectivo e monitoramento 

20. Associação de usuários de água, criadas e em operação Prospectivo e monitoramento 

6 – CONCLUSÕES 

 

A adoção de indicadores visa resumir a informação de caráter técnico e científico para 

transmiti-la de forma sintética, preservando o essencial dos dados originais e utilizando apenas as 

variáveis que melhor servem aos objetivos. A informação é assim mais facilmente compreendida 

por parte de gestores, políticos, grupos de interesse e público em geral. Utilizando-se indicadores ou 

índices, ganha-se clareza e operacionalidade o que se perde em detalhe da informação. Assim, os 

indicadores e os índices são projetados, basicamente, para simplificar a informação sobre 

fenômenos complexos de modo a melhorar a comunicação. Por permitirem maior objetividade e 

uma superior sistematização da informação, facilitando o monitoramento e a avaliação periódica, os 

indicadores ambientais têm adquirido crescente expressão, sendo particularmente interessantes para 

situações que se processam com cronograma de implantação de médio prazo, como é o caso dos 
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planos de recursos hídricos, uma vez que a comparação entre diferentes períodos é mais simples e 

efetiva. 

Deste modo, o uso de indicadores parece uma boa alternativa para avaliação e monitoramento 

de Planos de Recursos Hídricos, apesar de até o presente momento, serem poucas as aplicações 

propriamente ditas. Isto porque a implementação de um bom indicador pode, em casos mais 

complexos, levar um longo tempo até que a base de dados e os procedimentos metodológicos 

estejam satisfatoriamente definidos. 
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