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RESUMO --- A Resolução CONAMA 357 define as classes e, conseqüentemente, os parâmetros 
de qualidade a partir dos usos pretendidos para as águas. Já a Diretiva Européia para Classificação 
da Águas determina que para classificar as águas deve ser feita uma análise ecológica dos 
ecossistemas aquáticos. O objetivo deste trabalho é discutir as diferenças entre as legislações de 
classificação das águas do Brasil e da Europa. Para tanto, foram analisadas as características 
metodológicas dos dois documentos e estudados exemplos de aplicação. Apesar das diferenças 
existentes entre os dois documentos, tanto a legislação brasileira quanto a legislação européia 
apresentam limitações operacionais que impedem suas implementações efetivas. 

ABSTRACT --- The Brazilian CONAMA Resolution nº 357 defines classes and, consequently, 
quality parameters from the intended uses of water resources. The European Water Framework 
Directive determines that an ecological analysis of the aquatic ecosystems must be performed in 
order to classify water. The aim of the present study was to discuss legislation differences in the 
classification of water in Brazil and Europe. For such, the methodological characteristics of the two 
documents were analyzed and application examples were studied. Despite the differences between 
the two documents, both the Brazilian and European legislation present operational limitations that 
hinder their effective implementation. 
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1 - INTRODUÇÃO 

“O dia 22 de Dezembro de 2000 será lembrado como um marco na história das políticas de 

água na Europa: nesta data, a Diretiva Européia para definição do Estado da Água foi publicada no 

jornal oficial da Comunidade Européia” (Wallin et al., 2003).  

Foi desta maneira que a Diretiva Européia para definição do Estado da Água foi recebida 

pelos pesquisadores de Recursos Hídricos na Europa. A diretiva, resultado de um processo de mais 

de cinco anos de discussões e negociações entre um grande número de peritos em recursos hídricos 

e partes interessadas, possui como objetivo principal proteger e melhorar a qualidade das águas de 

superfície interiores, das águas de transição, das águas costeiras e das águas subterrâneas (União 

Européia, 2000). Entretanto, após sete anos, o principal desafio para a implementação da diretiva 

ainda é definir uma forma de classificação para as águas (Søndergaard et al., 2005). 

No Brasil, a classificação das águas superficiais foi definida de acordo com a Resolução 20 de 

1986 do Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA), as águas subterrâneas ainda não 

possuem uma classificação. Os objetivos principais da Resolução CONAMA 20 foram (i) criar um 

instrumento para avaliar a evolução da qualidade das águas de forma a facilitar a fixação e controle 

de metas visando atingir gradativamente os objetivos propostos e (ii) reformular a classificação 

existente, para melhor distribuir os usos das águas, melhor especificar as condições e padrões de 

qualidade requeridos, sem prejuízo de posterior aperfeiçoamento. Para tanto, a resolução 

estabeleceu nove classes das águas, em doces, salobras e salinas, segundo seus usos preponderantes. 

As principais críticas quanto a Resolução CONAMA 20, por parte de pesquisadores de 

recursos hídricos, foram com relação aos critérios para a definição das classes dos corpos de água e 

os padrões de qualidade exigidos para estas classes. As definições de classes não levavam em 

consideração as características do ecossistema do corpo de água. Além disso, a lista dos parâmetros 

de qualidade era extremamente extensa e os parâmetros difíceis de serem verificados. 

Após 19 anos, em 2005, o CONAMA criou a Resolução 357 que revogou a Resolução 20 de 

1986. A Resolução CONAMA 357 continuou considerando os usos das águas para a definição das 

classes. Entretanto, ela introduziu modificações nas classes e introduziu novos conceitos para a 

definição do enquadramento dos corpos d’água1.  

O objetivo deste trabalho é discutir as diferenças entre as legislações de classificação das 

águas do Brasil e da Europa, tentando responder as seguintes perguntas: Quais as diferenças entre a 

Diretiva Européia 60 e a Resolução CONAMA 357? É possível aplicar a diretiva européia no 

Brasil? Quais as vantagens e restrições da aplicação da diretiva européia e da resolução brasileira? 

A partir destas análises serão apontados aspectos positivos e negativos de cada documento. 
                                                 
1 Estabelecimento da meta ou objetivo de qualidade da água a ser, obrigatoriamente, alcançado ou mantido em um 
segmento de corpo de água, de acordo com os usos preponderantes pretendidos, ao longo do tempo (CONAMA, 2005). 
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2 – RESOLUÇÃO CONAMA 357 

A Resolução CONAMA 357 substituiu a Resolução CONAMA 20, sendo que as principais 

mudanças foram a inclusão de classes e padrões de lançamento de efluentes; alteração de alguns 

parâmetros de classificação; e a introdução de algumas diretrizes ambientais para a definição do 

processo de enquadramento, tal como a vazão de referência, metas progressivas e a consideração 

dos rios intermitentes.  

Ela classifica as águas em treze classes segundo seus usos preponderantes, entre doces, 

salobras e salinas (Tabela 1), na Resolução CONAMA 20 eram nove classes. A diferenciação 

quanto à salinidade continuou sendo definida da seguinte forma: 

I - águas doces: águas com salinidade igual ou inferior a 0,5 ‰; 

II - águas salobras: águas com salinidade superior a 0,5 ‰ e inferior a 30 ‰; 

III - águas salinas: águas com salinidade igual ou superior a 30 ‰. 

Tabela 1 – Classes das águas. Adaptado de CONAMA (2005). 

Classe 
Água Doce Água Salina Água Salobra Uso 

Especial 1 2 3 4 Especial 1 2 3 Especial 1 2 3 
Abastecimento 

humano 
X(1) X(2) X(3) X(4)       X(4)   

Preservação do 
equilíbrio natural das 

comunidades 
aquáticas 

X     X    X    

Preservação dos 
ambientes aquáticos 

em UCPI(5) 
X     X    X    

Proteção das 
comunidades 

aquáticas 
 X X    X    X   

Recreação de contato 
primário 

 X X    X    X   

Irrigação  X(6) X(7) X(8)       X(6,7)   
Aqüicultura e à 

atividade de pesca 
  X    X    X   

Pesca amadora    X    X    X  
Recreação de contato 

secundário 
   X    X    X  

Dessedentação de 
animais 

   X          

Navegação     X    X    X 
Harmonia paisagística     X    X    X 

(1) Com desinfecção; 
(2) Após tratamento simplificado; 
(3) Após tratamento convencional; 
(4) Após tratamento convencional ou avançado; 
(5) Unidades de Conservação de Proteção Integral; 
(6) Hortaliças consumidas cruas e de frutas que se desenvolvam rentes ao solo e que sejam ingeridas cruas sem remoção 
de película; 
(7) Hortaliças, plantas frutíferas e de parques, jardins, campos de esporte e lazer, com os quais o público possa vir a ter 
contato direto; 
(8) Culturas arbóreas, cerealíferas e forrageiras. 
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As condições e padrões de qualidade das águas são definidos em função das classes. As 

condições fixadas são: oxigênio dissolvido; materiais flutuantes; óleos e graxas; gosto e odor; 

turbidez; dentre outros; parâmetros inorgânicos, tais como: fósforo total; nitrato; nitrito; dentre 

outros; e parâmetros orgânicos, por exemplo: benzeno; estireno; tolueno, dentro outros. Além disso, 

são fixados demais parâmetros, que são: Clorofila a, densidade de cianobactérias e sólidos 

dissolvidos totais. Nas águas de classe especial deverão ser mantidas as condições naturais do corpo 

de água. 

Uma das principais modificações na resolução 357 foi que os valores máximos estabelecidos 

para os parâmetros relacionados, em cada uma das classes de enquadramento, deverão ser 

obedecidos nas condições de vazão de referência. De acordo com CONAMA (2005), a vazão de 

referência é a vazão do corpo hídrico utilizada como base para o processo de gestão, tendo em vista 

o uso múltiplo das águas e a necessária articulação das instâncias do Sistema Nacional de Meio 

Ambiente (SISNAMA) e do Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos (SINGRH). 

A Resolução CONAMA 357 também estabelece as condições de lançamento de efluentes, que 

são: 

I - pH entre 5 a 9; 

II - temperatura: inferior a 40ºC, sendo que a variação de temperatura do corpo receptor não 

deverá exceder a 3ºC na zona de mistura; 

III - materiais sedimentáveis: até 1 mL/L em teste de 1 hora em cone Imhoff. Para o 

lançamento em lagos e lagoas, cuja velocidade de circulação seja praticamente nula, os materiais 

sedimentáveis deverão estar virtualmente ausentes; 

IV - regime de lançamento com vazão máxima de até 1,5 vezes a vazão média do período de 

atividade diária do agente poluidor, exceto nos casos permitidos pela autoridade competente; 

V - óleos e graxas: 1 - óleos minerais: até 20mg/L; 2- óleos vegetais e gorduras animais: até 

50mg/L; e 

VI - ausência de materiais flutuantes. 

Segundo CONAMA (2005), como nas águas de classe especial deverão ser mantidas as 

condições naturais do corpo de água é vedado o lançamento de efluentes ou disposição de resíduos 

domésticos, agropecuários, de aqüicultura, industriais e de quaisquer outras fontes poluentes, 

mesmo que tratados. Nas demais classes de água, o lançamento de efluentes deverá, 

simultaneamente: 

I - atender às condições e padrões de lançamento de efluentes; 

II - não ocasionar a ultrapassagem das condições e padrões de qualidade de água, 

estabelecidos para as respectivas classes, nas condições da vazão de referência. 

Os padrões para o lançamento de efluentes são definidos conforme a Tabela 2 a seguir. 
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Tabela 2 – Padrões de lançamento de efluentes. Adaptado de CONAMA (2005). 

Parâmetros Inorgânicos Valor Máximo 
Arsênio total 0,5 mg/L As 
Bário total 5,0 mg/L Ba 
Boro total 5,0 mg/L B 

Cádmio total 0,2 mg/L Cd 
Chumbo total 0,5 mg/L Pb 
Cianeto total 0,2 mg/L CN 

Cobre dissolvido 1,0 mg/L Cu 
Cromo total 0,5 mg/L Cr 
Estanho total 4,0 mg/L Sn 

Ferro dissolvido 15,0 mg/L Fe 
Fluoreto total 10,0 mg/L F 

Manganês dissolvido  1,0 mg/L Mn 
Mercúrio total 0,01 mg/L Hg 

Níquel total 2,0 mg/L Ni 
Nitrogênio amoniacal total  20,0 mg/L N 

Prata total  0,1 mg/L Ag 
Selênio total 0,30 mg/L Se 

Sulfeto 1,0 mg/L S 
Zinco total 5,0 mg/L Zn 

Parâmetros Orgânicos Valor Máximo 
Clorofórmio 1,0 mg/L 
Dicloroeteno 1,0 mg/L 

Fenóis totais (substâncias que reagem com 
4 – aminoantipirina) 

0,5 mg/L C6H5OH 
 

Tetracloreto de Carbono 1,0 mg/L 
Tricloroeteno 1,0 mg/L 

 

2.1 – Exemplo de aplicação da Resolução CONAMA 357 

A Resolução CONAMA 357 já é aplicada para estabelecer o processo de enquadramento dos 

recursos hídricos em bacias hidrográficas brasileiras. Normalmente, o processo é estabelecido 

através do levantamento das características da bacia hidrográfica e dos corpos d’água da região e 

discussão com a sociedade da bacia. 

Na bacia hidrográfica do Rio Santa Maria, que se localiza no estado do Rio Grande do Sul, 

por exemplo, o processo de enquadramento foi realizado pela Fundação Estadual de Proteção 

Ambiental (FEPAM), no ano de 2001, utilizando os padrões de qualidade da Resolução CONAMA 

20. Entretanto, após a substituição da Resolução CONAMA 20 pela Resolução CONAMA 357 os 

parâmetros foram alterados. A proposta de enquadramento foi elaborada de acordo com as etapas 

abaixo relacionadas (FEPAM, 2001): 

- Levantamento dos subsídios necessários: usos do solo e da água, avaliação da qualidade 

atual da água e identificação de ecossistemas importantes na região; 

- Realização da primeira rodada de reuniões com a comunidade: definição e metodologia de 

enquadramento, apresentação dos levantamentos dos usos do solo e da água, avaliação da qualidade 

atual da água e relatos de outras experiências; 
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- Aplicação de questionários: foram distribuídos questionários com o objetivo de obter 

subsídios da sociedade para a elaboração da proposta de enquadramento; 

- Elaboração de uma proposta de enquadramento: A FEPAM elaborou uma proposta de 

enquadramento como um subsídio às discussões que se realizariam a seguir; 

- Divulgação da proposta: apresentação da proposta de enquadramento em uma reunião 

ordinária do Comitê da Bacia do Rio Santa Maria pela FEPAM; 

- Elaboração de outras propostas por outros setores da sociedade; 

- Realização da segunda rodada de reuniões com a comunidade, para discussão das propostas 

existentes; 

- Aprovação da proposta de enquadramento pelo Comitê e encaminhamento para o Órgão 

Ambiental; 

- Aprovação da proposta de enquadramento pela FEPAM e transformação em instrumento 

legal; 

- Efetivação do enquadramento, através da elaboração e implementação do Plano de Bacia. 

Na bacia do rio Santa Maria o enquadramento foi aprovado no ano de 2005, tornando-se 

instrumento legal (Resolução 15/05 do Conselho Estadual de Recursos Hídricos – CERH). As 

seguintes classes devem ser atendidas na bacia: i) Classe 2 como classe básica do enquadramento; 

ii) Classe Especial em áreas de nascentes que apresentam remanescentes de ecossistemas 

significativos de matas ou banhados e a pressão de uso é pouco significativa; e iii) Classe 1 em 

áreas de nascentes onde ainda existem ecossistemas importantes a serem conservados, mas a 

pressão de uso é maior. A Figura 1 apresenta a proposta de enquadramento aprovada. 
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Figura 1 – Proposta de enquadramento dos recursos hídricos aprovada pelo comitê para a bacia do 

rio Santa Maria (FEPAM, 2001). 

3 – A DIRETIVA EUROPÉIA PARA DEFINIÇÃO DO ESTADO DA ÁGUA 

(EUROPEAN WATER FRAMEWORK DIRECTIVE - WFD) 

A União Européia (UE), anteriormente designada por Comunidade Econômica Européia 

(CEE) ou Comunidade Européia (CE), é uma organização internacional constituída atualmente por 

25 Estados-Membros, estabelecida com este nome pelo Tratado da União Européia (normalmente 

conhecido como Tratado de Maastricht) em 1992, mas muitos aspectos desta união já existindo 

desde a década de 50. A UE tem muitas facetas, sendo as mais importantes o mercado único 
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europeu (ou seja, uma união aduaneira), uma moeda única (adotada por 12 dos 25 Estados 

membros) e políticas agrícolas, de pescas, comercial e de transportes comuns.  

O Tratado de Paris, assinado em 1951, estabelecendo a Comunidade Européia do Carvão e do 

Aço, e o Tratado de Roma, assinado em 1957, que instituiu a Comunidade Econômica Européia e a 

Comunidade Européia da Energia Atômica ou Euratom, foram assinados pelos seis membros 

fundadores: Alemanha, Bélgica, França, Itália, Luxemburgo e Países Baixos. Depois disto, foram 

assinados outros tratados para adicionar membros em cinco épocas diferentes: em 1973, Dinamarca, 

Irlanda e Reino Unido; em 1981, Grécia; em 1986, Espanha e Portugal; em 1995, Áustria, Finlândia 

e Suécia; em 2004, República Checa, Chipre, Eslováquia, Eslovênia, Estónia, Hungria, Letônia, 

Lituânia, Malta e Polônia. A Croácia, Bulgária, Romênia e Turquia são candidatos à adesão à UE. 

A Bulgária e a Romênia têm adesão marcada para 2007. As negociações com a Turquia e a Croácia 

iniciaram-se oficialmente em outubro de 2005, mas ainda não há uma data de adesão definida - o 

processo pode estender-se por vários anos. A Figura 2 a seguir apresenta o mapa da UE. 

 
Estados-Membros 

Países candidatos 

Países terceiros 

  

Projeção azimutal equivalente 

de Lambert. 

Mapa atualizado no primeiro 

trimestre de 2004. 

Editor: Comissão Européia, 

Direção Geral da Imprensa e 

da Comunicação. 

Cartografia de Lovell Johns. 

Consultor: BC Géomatique, 

Universidade de Liège. 

 

 

 

 

 

Figura 2 – Mapa da União Européia (UE) Fonte: União Européia (2006). 

 

Neste contexto de assinatura de tratados entre Estados-Membros e para adicionar novos 

Estados-Membros, a Diretiva Européia para definição do Estado da Água (WFD) foi aprovada em 

23 de Outubro de 2000 pelo Parlamento Europeu e pelo Conselho da União Européia, buscando 

estabelecer um quadro de ação comunitária no domínio da política da água na Europa. De acordo 
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com Premazzi et al. (2003), a WFD é considerada o principal documento na legislação da União 

Européia para proteção do meio-ambiente. 

Segundo União Européia (2000), o objetivo da WFD é estabelecer um enquadramento para a 

proteção das águas de superfície2 interiores3, das águas de transição4, das águas costeiras5 e das 

águas subterrâneas6 que: 

a) Evite a continuação da degradação e proteja e melhore o estado dos ecossistemas aquáticos, e 

também dos ecossistemas terrestres e zonas úmidas diretamente dependentes dos ecossistemas 

aquáticos, respeitando às suas necessidades de água; 

b) Promova um consumo de água sustentável, baseado na proteção em longo prazo dos recursos 

hídricos disponíveis; 

c) Vise uma proteção reforçada e uma melhora do ambiente aquático, por meio de medidas 

específicas para a redução gradual das descargas, das emissões e perdas de substâncias prioritárias e 

da eliminação de descargas, emissões e perdas dessas substâncias prioritárias; 

d) Assegure a redução gradual da poluição das águas subterrâneas e evite a agravação da sua 

poluição; e 

e) Contribua para mitigar os efeitos das inundações e secas. 

Contribuindo, dessa forma, para: 

• O fornecimento em quantidade suficiente de água superficial e subterrânea de boa qualidade, 

conforme necessário para uma utilização sustentável, equilibrada e eqüitativa da água; 

• Reduzir significativamente a poluição das águas subterrâneas; 

• A proteção das águas marinhas e territoriais; 

• O cumprimento dos objetivos dos acordos internacionais pertinentes, incluindo os que se destinam 

à prevenção e eliminação da poluição no ambiente marinho, para cessar ou eliminar as descargas, 

emissões e perdas de substâncias perigosas, com o objetivo último de reduzir as concentrações no 

ambiente marinho para valores próximos dos de fundo para as substâncias naturalmente presentes e 

próximas de zero para as substâncias sintéticas antropogênicas. 

De maneira geral, pode-se dizer que a diretiva visa impedir a deterioração da qualidade atual 

de todos os corpos da água de superfície e conseguir um estado “bom” para todas as águas até o ano 

                                                 
2 “Águas de superfície”, as águas interiores, com exceção das águas subterrâneas, das águas de transição e das águas 
costeiras, exceto no que se refere ao estado químico; este estado aplica-se também às águas territoriais. 
3 “Águas interiores”, todas as águas lênticas ou correntes à superfície do solo e todas as águas subterrâneas que se 
encontram entre terra e a linha de base a partir da qual são marcadas as águas territoriais. 
4 “Águas de transição”, massas de águas de superfície na proximidade da foz dos rios, que têm um caráter parcialmente 
salgado em resultado da proximidade de águas costeiras, masque são significativamente influenciadas por cursos de 
água doce. 
5 “Águas costeiras”, as águas de superfície que se encontram entre terra e uma linha cujos pontos se encontram a uma 
distância de uma milha náutica, na direção do mar, a partir do ponto mais próximo da linha de base a de delimitação das 
águas territoriais, estendendo-se, quando aplicável, até ao limite exterior das águas de transição. 
6 “Águas subterrâneas”, todas as águas que se encontram abaixo da superfície do solo na zona de saturação e em 
contacto direto com o solo ou com o subsolo. 
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de 2015. A WFD considera que a boa qualidade da água assegurará o abastecimento das populações 

com água potável. 

A WFD é um documento complexo, que aborda vários elementos para determinar o estado de 

qualidade de um corpo d’água. Segundo a diretiva, a classificação das águas será realizada através 

da análise de elementos de qualidade biológica (fitoplâncton, macrófitas e fitobentos, invertebrados 

bentônicos e peixes), de elementos de qualidade hidromorfológica (regime hidrológico, 

continuidade do rio e condições morfológicas) e de elementos de qualidade físico-química 

(poluentes sintéticos e não sintéticos específicos). A definição geral das classes para águas de 

superfície é apresentada na Tabela 3 a seguir. 

Tabela 3 – Definição geral para rios, lagos, águas de transição e águas costeiras (Adaptado de 

União Européia, 2000). 

Estado excelente Estado bom Estado razoável Estado medíocre Estado mau 
Nenhumas (ou muito 
poucas) alterações 
antropogênicas dos 
valores dos elementos 
de qualidade físico-
químicos e 
hidromorfológicos do 
tipo de massa de 
águas de superfície 
em relação aos 
normalmente 
associados a esse tipo 
em condições não 
perturbadas. 
Os valores dos 
elementos de 
qualidade biológica 
do tipo de massa de 
águas de superfície 
refletem os 
normalmente 
associados a esse tipo 
em condições não 
perturbadas e não 
apresentam qualquer 
distorção, ou mostram 
apenas uma distorção 
muito ligeira. 
 

Os valores dos 
elementos de 
qualidade biológica 
do tipo de massa de 
águas de superfície 
apresentam baixos 
níveis de distorção 
resultantes de 
atividades humanas, 
mas só se desviam 
ligeiramente dos 
normalmente 
associados a esse tipo 
de massa de águas de 
superfície em 
condições não 
perturbadas. 
 

Os valores dos 
elementos de 
qualidade biológica 
do tipo de massa de 
águas de superfície 
desviam-se 
moderadamente dos 
normalmente 
associados a esse tipo 
de massa de águas de 
superfície em 
condições não 
perturbadas. Os 
valores mostram 
sinais moderados de 
distorção resultante da 
atividade humana e 
são significativamente 
mais perturbados do 
que em condições 
próprias do bom 
estado ecológico. 

Alterações 
consideráveis dos 
valores dos elementos 
de qualidade 
biológica referentes 
ao tipo de massa de 
águas de superfície 
em questão e em que 
as comunidades 
biológicas relevantes 
se desviam 
substancialmente das 
normalmente 
associadas a esse tipo 
de massa de águas de 
superfície em 
condições não 
perturbadas. 

Alterações graves dos 
valores dos elementos 
de qualidade 
biológica referentes 
ao tipo de massa de 
águas de superfície 
em questão e em que 
estejam ausentes 
grandes porções das 
comunidades 
biológicas relevantes 
normalmente 
associadas a esse tipo 
de massa de águas de 
superfície em 
condições não 
perturbadas. 

 

Cada aspecto de qualidade (biológica, hidromorfológica e físico-química) possui uma análise 

diferenciada para os corpos d’água. Segundo a diretiva, o estado das águas de superfície é a 

expressão global do estado em que se encontra uma determinada massa de águas de superfície, 

definido em função do pior dos dois estados, ecológico ou químico. O “bom estado das águas de 

superfície” é o estado em que os estados ecológico e químico são considerados, pelo menos, "bons", 

comparando com as condições não perturbadas. 
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Já para águas subterrâneas, a diretiva determina que o estado das águas é a expressão global 

do estado em que se encontra uma determinada massa de águas subterrâneas, definido em função do 

pior dos dois estados, quantitativo ou químico, dessas águas. O “bom estado das águas 

subterrâneas” é o estado em que se encontra uma massa de águas subterrâneas quando os seus 

estados quantitativo e químico são considerados, pelo menos, “bons”, também comparadas com as 

condições não perturbadas. A Tabela 4 a seguir apresenta a forma de classificação do bom estado 

quantitativo e químico das águas subterrâneas. 

Tabela 4 – Definição do bom estado quantitativo e químico das águas subterrâneas (Adaptado 

de União Européia, 2000). 

Elementos Bom estado quantitativo 
Nível freático O nível da água na massa de águas subterrâneas é tal que os recursos hídricos subterrâneos 

disponíveis não são ultrapassados pela taxa média anual de captação em longo prazo. 
Assim, os níveis freáticos não estão sujeitos a alterações antropogênicas que possam: 
– impedir que sejam alcançados os objetivos ambientais especificados nos termos do 
artigo 4º para as águas de superfície que lhe estão associadas 
– deteriorar significativamente o estado dessas águas 
– provocar danos significativos nos ecossistemas terrestres diretamente dependentes do 
aqüífero. 
Podem ocorrer temporariamente, ou continuamente em áreas limitadas, alterações na 
direção do escoamento subterrâneo em conseqüência de variações de nível, desde que 
essas alterações não provoquem intrusões de água salgada, ou outras, e não indicam uma 
tendência antropogenicamente induzida constante e claramente identificada, susceptível de 
conduzir a tais intrusões. 

Elementos Bom estado químico 
Geral A composição química da massa de águas subterrâneas é tal que as concentrações de 

poluentes: 
– conforme especificado adiante, não apresentam os efeitos de intrusões salinas ou outras. 
– não ultrapassam as normas de qualidade aplicáveis nos termos de outros instrumentos 
jurídicos comunitários relevantes de acordo com o artigo 17º 
– não são de molde a impedir que sejam alcançados os objetivos ambientais especificados 
nos termos do artigo 4º para as águas de superfície associadas, nem a reduzir 
significativamente a qualidade química ou ecológica dessas massas, nem a provocar danos 
significativos nos ecossistemas terrestres diretamente dependentes da massa de águas 
subterrâneas. 

Condutividade As modificações da condutividade não revelam a ocorrência de intrusões salinas ou outras 
na massa de águas subterrâneas 

 

De acordo com Premazzi et al. (2003), a WFD é inovadora ao introduzir mudanças no sistema 

de monitoramento e nos métodos da classificação para as águas superficiais. O estado ambiental da 

qualidade será determinado não somente pelo monitoramento da matriz aquática, mas também pelo 

sedimento e a biota. A opinião dos autores é de que a WFD guiará os esforços para alcançar um 

ambiente aquático sustentável no futuro.  

Para facilitar o entendimento e a implementação das recomendações da diretiva foram 

produzidos inúmeros documentos de apoio aos Estados-Membros. A Tabela 5 a seguir apresenta a 

Tabela de Tempo sugerida aos Estados-Membros para implementação da WFD. 
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Tabela 5 – Tabela de Tempo para implementação da WFD (Environment European 

Commission, 2006). 

Ano Assunto Referência na WFD 
2000 Entrada em vigor da Diretiva. Art. 25 

2003 
Infração às legislações nacionais. 

Identificação das bacias hidrográficas e autoridades. 

Art. 23 

Art. 3 

2004 
Características da região hidrográfica: análise de impacto ambiental, da atividade 

humana e análise econômica da utilização da água. 
Art. 5 

2006 
Estabelecimento de uma rede de monitoramento do estado das águas. 

Início da disponibilização de informação para consulta do público (até o final). 

Art. 8 

Art. 14 
2008 Esboço atual dos Planos de Gestão de bacia hidrográfica. Art. 13 

2009 
Finalizar os Planos de Gestão de bacia hidrográfica incluindo um programa de 

medidas. 
Art. 13 & 11 

2010 Introduzir políticas de preço. Art. 9 
2012 Realização de programas operacionais para as medidas a serem adotadas. Art. 11 
2015 Atingir os objetivos ambientais. Art. 4 
2021 Final do primeiro ciclo de gestão. Art. 4 & 13 

2027 
Final do segundo ciclo de gestão, fim do prazo final para atingir os objetivos 

ambientais propostos. 
Art. 4 & 13 

 

Wallin et al. (2003) argumentam que na WFD pode se ver elementos de todas as forças 

diferentes que guiaram a reforma da política da água da EU: proteção ambiental, nova 

regulamentação e subsídios financeiros. Além disso, elementos da abordagem de instrumentos 

econômicos (introdução do princípio da recuperação de custo), dos interesses quantitativos (ajuste 

de objetivos mínimos de fluxo para rios e de limites de captação para as águas subterrâneas) e a 

busca de integração (gerenciamento das bacias hidrográficas com representação de todas as partes 

interessadas) são todos refletidos na WFD.  

Entretanto, muitos pesquisadores enfatizam a pouca objetividade da diretiva para definir a 

maneira de classificação dos corpos d’água e o dilema para se definir as condições não perturbadas 

das águas, ou seja, o estado das águas sem a atividade antropogênica. Moss et al. (2002) 

argumentam que a diretiva não define o método de classificação que deve ser empregado e que a 

definição dos níveis de qualidade sem atividade antropogênica é de difícil mensuração. Søndergaard 

et al. (2005) citam que a diretiva prevê apenas orientação geral relativo às definições dos 

indicadores e à determinação de limites entre classes. Dessa forma, o esforço atual dos 

pesquisadores europeus está justamente em produzir pesquisas para definir um sistema de 

classificação. 

3.1 – Exemplos de aplicação da WFD 

Foram selecionados dois estudos para caracterizar a aplicação da WFD. O primeiro estudo 

(ICPR, 2007) é um Relatório Técnico da Comissão Internacional de Proteção do Rio Reno 

(International Commission for the Protection of the Rhine, ICPR), formada por representantes da 
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Alemanha, Áustria, Bélgica, França, Itália, Liechtenstein, Luxemburgo, Suíça e Países Baixos. O 

segundo estudo (Søndergaard et al., 2005) foi desenvolvido por pesquisadores dinamarqueses que 

procuraram definir uma classificação ecológica de lagos na Dinamarca.  

3.1.1 – Rio Reno 

Conforme (ICPR, 2007), o Reno é um rio vital para o eixo ocidental da Europa, caracterizado 

por uma forte densidade demográfica e industrial em sua bacia de contribuição. É um dos rios mais 

explorados no mundo e ao mesmo tempo um ecossistema para o homem. É o meio de recepção para 

a água poluída da população e das indústrias, canal de navegação, fonte de água para abastecimento 

e para refrigeração e também utilizado para a produção de energia elétrica (hidroeletricidade). Sua 

bacia se distribui em 9 países: Alemanha, Áustria, Bélgica, França, Itália, Liechtenstein, 

Luxemburgo, Suíça e Países Baixos.  

Os países que compõe a bacia do rio Reno cooperam para a melhoria do seu estado desde o 

começo dos anos 1950. A partir de 2000, com a criação da WFD, foi necessária a articulação e a 

cooperação transfronteiriça para a gestão integrada do rio Reno, na escala da sua bacia hidrográfica. 

O objetivo desta articulação e cooperação é atender a WFD, ou seja, obter um estado bom para as 

águas do rio, devendo não somente ser limpa, mas ecologicamente saudável até o ano de 2015.  

Um inventário total do rio Reno e de seus afluentes e da água subterrânea foi realizado em 

2004. O objetivo foi traçar um plano de ação, definindo locais onde será possível atingir 

rapidamente o estado “bom” para as águas e aqueles que não poderão atingir este estado sem 

medidas suplementares. Foi verificado que para analisar o estado atual do rio, em escala de bacia 

hidrográfica, e para definir as medidas para sua melhoria era necessário estabelecer um 

monitoramento contínuo em intervalos de tempo regulares. Assim, os países membros do CIPR 

foram convidados para, até o fim do ano de 2006, recuperar suas estações de monitoramento de 

parâmetros biológicos (peixes, macrozoobentos, fitoplâncton, fitobentos e macrófitas), parâmetros 

hidromorfológicos (as características físicas da bacia associadas com o seu regime hidrológico) e 

parâmetros físico-químicos (temperatura, índice de oxigênio dissolvido, os nutrientes, o pH ou a 

condutividade e os cloretos) das águas superficiais e subterrâneas.  

Após a realização do inventário, onde foram identificadas altas pressões de atividades 

humanas no ecossistema do rio, foi estabelecida uma rede de monitoramento com um maior número 

de locais de medição. Além disso, foram estabelecidas ações para:  

- restaurar a continuidade biológica e para aumentar a diversidade dos habitats;  

- reduzir as contribuições difusas que deterioram a água de superfície (por exemplo, alguns 

metais pesados, nitrogênio, fósforo e micropoluentes orgânicos) e águas subterrâneas (por exemplo, 

nitratos);  
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- continuar a redução dos desperdícios industriais e no abastecimento humano. 

Os resultados esperados da articulação e a cooperação transfronteiriça para a gestão integrada 

da bacia hidrográfica do rio Reno são (ICPR, 2007):  

- avaliação dos impactos dos usos da água na bacia;  

- avaliação em longo prazo, decorrentes das ações para melhoria do estado das águas, das 

modificações nas condições atuais das águas superficiais e subterrâneas da bacia; e 

- avaliação em longo prazo das modificações devido às atividades antropogênicas.  

3.1.2 – Lagos na Dinamarca 

Søndergaard et al. (2005) realizaram um estudo com objetivo de: (i) identificar bons 

indicadores potenciais e analisar a distribuição deles ao longo de um gradiente de fósforo para tipos 

de lagos diferentes; (ii) analisar limites potenciais entre as cinco classes ecológicas da WFD e 

desenvolver um método para calcular um índice de qualidade ecológico; (iii) elucidar problemas 

potenciais na implementação da WFD. 

O estudo utilizou substâncias químicas e dados biológicos de 709 lagos dinamarqueses para 

investigar se e como os tipos de lagos respondem diferentemente a eutrofização. Na ausência de 

uma condição de referência bem definida, foram agrupados lagos de acordo com alcalinidade e 

profundidade de água, e as respostas para eutrofização foram ordenadas de acordo com o gradiente 

de fósforo total (TP) para o teste de aplicabilidade de limites predefinidos. 

Os pesquisadores sugeriram como classificação preliminar uma classificação baseada no TP 

em alto, bom, moderada, ruim e pobre qualidade ecológica utilizando os limites de 0–25, 25–50, 

50–100, 100–200 e > 200 µgPL-1 para lagos rasos, e os limites de 0–12.5, 12.5–25, 25–50, 50–100 

e > 100 µgPL-1 para lagos fundos. Dentro de cada categoria de TP, valores médios foram usados 

para definir os limites preliminares para os indicadores biológicos. 

Os autores argumentaram que a maioria dos indicadores respondeu fortemente ao aumento da 

TP, mas houve apenas pequenas diferenças entre a alcalinidade baixa e alta dos lagos e variações 

modestas entre os lagos fundos e rasos. A variabilidade de indicadores dentro de uma determinada 

classe de TP era, porém, alta, e para a maioria dos indicadores havia uma considerável sobreposição 

entre categorias de TP adjacentes. A Biomassa de Cianofíceas, cobertura de macrófitas submergida, 

números de peixe e clorofila a ficaram entre os melhores indicadores, mas suas habilidades para 

separar diferentes classes de TP variaram com o TP. 

Segundo Søndergaard et al. (2005), ao usar indicadores múltiplos o risco de um ou mais 

indicadores indicarem diferentes classes ecológicas é alto por causa de uma alta variabilidade de 

todos os indicadores dentro uma classe de TP específica, e o princípio de ‘um fora–todos fora' em 

relação aos indicadores não pareceu ser praticável. Alternativamente, um certo nível de 
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complacência ou um valor médio dos indicadores pode ser usada para definir classes ecológicas. 

Um índice de qualidade ecológica preciso, usando valores entre 0 e 1, pôde ser calculado baseado 

na extensão do número total de indicadores que encontraram-se nas condições limites, como se 

demonstrou em três lagos dinamarqueses. 

Os autores explicam que a WFD estipula que a qualidade ecológica de um lago deverá ser 

definida por um índice de qualidade que usa valores entre 0 e 1, onde 1 representa a qualidade 

ecológica mais alta. Porém, como enfatizado por Moss et al. (2003), os ecossistemas como lagos 

não são conformados segundo uma única fórmula. Isto foi demonstrado pelos resultados 

encontrados pelos autores na alta variabilidade de todos os indicadores dentro de uma classe 

particular de TP.  

O índice sugerido se mostrou bastante robusto nas simulações realizadas pelos autores, pois o 

índice responde e localiza as mudanças vistas em TP, clorofila a e profundidade de Secchi. Porém, 

também demonstra uma troca entre duas classes vizinhas de qualidade com o passar do tempo em 

lagos sem mudanças ambientais freqüentes. Segundo os autores isto levanta uma pergunta que 

considera se a classificação de lagos deveria ser baseada em medidas de um único ano ou se 

amostras deveriam compensar as variações interanuais naturais. 

4 – DISCUSSÃO E CONCLUSÕES 

A principal diferença entre a Diretiva Européia para a Classificação das Águas (WDF) e a 

Resolução CONAMA 357 é a referência para a classificação das águas nos dois documentos. 

Enquanto a primeira busca a classificação das águas a partir da situação do ecossistema não 

perturbado, que se caracteriza pela ausência da ação antropogênica, na resolução CONAMA o 

padrão é determinado para os usos determinados, que implica em níveis de qualidade que na 

maioria das vezes não respeitam as características dos ecossistemas e são mais fáceis de se 

estabelecer. Ou seja, a diretiva européia busca classificar os corpos d’água com objetivo de proteção 

dos ecossistemas aquáticos, e a resolução brasileira busca a classificação das águas com objetivo de 

ser uma ferramenta de gestão dos recursos hídricos. 

Existe a possibilidade de aplicação da WFD no Brasil, desde que seja implementado um 

sistema de monitoramento eficiente no qual todas os elementos de classificação da WFD sejam 

monitorados (elementos de qualidade biológica, de qualidade hidromorfológica e de qualidade 

físico-química), por exemplo, o programa de monitoramento desenvolvido pela ICPR na bacia 

hidrográfica do rio Reno. Entretanto, conhecendo a realidade brasileira, pode-se dizer que este tipo 

de monitoramento só poderia ser feito em escala experimental, em algumas bacias brasileiras.  

Ainda, devido aos poucos dados históricos, ficaria muito difícil estabelecer o ponto de 

referência para a classificação. De acordo com a WFD, o estado ecológico de um corpo d’água 
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deveria ser definido relativo ao seu desvio para uma condição de referência, isto é, a qualidade 

ecológica esperada na ausência de influência antropogênica. Søndergaard et al. (2005) enfatizam 

que as condições de referência e classificações ecológicas precisam ser especificadas a tipos 

individuais de corpos d’água, pois diferentes ecossistemas aquáticos não necessariamente 

respondem semelhantemente a um fator de stress como, por exemplo, a eutrofização. Condições de 

referência podem ser determinadas usando diferentes aproximações: análises palaeolimnológicas, 

identificação das características dos locais de impactados, dados históricos, modelagem, julgamento 

especialista, ou uma combinação destes. 

Premazzi et al. (2003) mostram que existem poucos exemplos que tratam dos elementos 

pensados como apropriados para a avaliação da água como requerido pela WFD. Os autores 

argumentam também que a aplicação dos objetivos especificados na WFD ainda é desconhecida 

pela maior parte dos pesquisadores e profissionais da área. 

As diferenças metodológicas existentes entre os dois documentos estudados no presente artigo 

sugerem que a legislação brasileira é de mais fácil aplicação e operacionalização. Entretanto, 

atualmente nos processos de enquadramento dos corpos d’água no Brasil, um aspecto que é pouco 

considerado é que as definições de classes e dos respectivos níveis de qualidade repercutem nas 

atividades desenvolvidas na bacia hidrográfica. Desta forma, as metas traçadas no processo de 

enquadramento podem não ser atingidas, pois necessitariam de dispendiosos recursos para o 

tratamento de efluentes e/ou mudanças nas atividades desenvolvidas.  

Além disso, existe outra limitação operacional para a obtenção das metas de enquadramento 

devido às atividades que alteram os recursos hídricos não serem geridas pelos órgãos responsáveis 

pela gestão das águas. Por exemplo, o planejamento do uso do solo é atribuição do município e 

impactam os recursos hídricos por meio da contaminação com poluentes provenientes da drenagem 

urbana e sedimentos carreados aos corpos d’água. 

A qualidade do ecossistema aquático está além do uso definido para a água. A Qualidade da 

água implica no conhecimento e interação da hidrologia e hidrodinâmica, características químicas, 

características biológicas e características dos habitats aquáticos (Marques, 2006). Desta forma, a 

aplicação da WFD no Brasil garantiria uma melhor definição da qualidade da água e a 

sustentabilidade dos ecossistemas, pois seriam resultado de um estudo mais aprofundado do 

ecossistema aquático e da definição de indicadores adequados para avaliar o atendimento das metas 

traçadas. 
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