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RESUMO – Este trabalho avalia o Índice de Conformidade ao Enquadramento (ICE) aplicado no 

trecho perene do rio Ipojuca, no seu baixo curso, localizado em Pernambuco (Nordeste do Brasil). 

Para isso, foram utilizados os dados do monitoramento de cinco estações da Agência Estadual de 

Meio Ambiente (CPRH), entre 2001 e 2016, e analisados onze parâmetros de qualidade da água. Os 

índices calculados a partir de metodologias definidas por Amaro (2009) e ANA (2012) consideraram 

as metas de qualidade da água do rio para duas hipóteses: 1 - enquadramento na Classe 2, conforme 

prevê a Resolução CONAMA nº 357/2005 (BRASIL, 2005); e 2 - enquadramento na Classe 3, de 

acordo com o Plano Hidroambiental da Bacia Hidrográfica do Rio Ipojuca - PHA Ipojuca 

(PERNAMBUCO, 2010). Os resultados mostraram que o ICE para a hipótese 1, apresentou tendência 

de decréscimo, permanecendo na faixa de classificação “Péssimo”. Na hipótese 2, o ICE apresentou 

a mesma tendência, porém variando dentro da faixa de classificação “Ruim”. Em ambos os casos, os 

índices indicaram distanciamento das metas estabelecidas pelos enquadramentos propostos. 

  

ABSTRACT– This paper presents a space-time analysis of the Conformity Index to the Framing 

applied in the perennial stretch of the Ipojuca River, located in Pernambuco (Northeastern Brazil). 

For this, the data of the monitoring of five stations of the State Agency of the Environment (CPRH), 

between 2001 and 2016, were used, and eleven water quality parameters were analyzed. The 

calculated indices considered the water quality targets for two conditions: class 2, as provided for in 

CONAMA Resolution No. 357/2005, and classified in Class 3, in accordance with the Hydro-

environmental Plan of the Ipojuca River Basin. The results showed that the ICE, in condition 1, 

showed a decreasing tendency, remaining in the classification range "Poor". In condition 2, ICE 

showed the same trend, but varied within the "Bad" classification range. In both cases, the indices 

indicated the distancing of the goals established by the proposed frameworks. 
 

Palavras-Chave – ICE, qualidade da água, rio Ipojuca. 
 

INTRODUÇÃO 

Os índices e/ou indicadores correspondem a ferramentas compostas por uma ou mais variáveis, 

objetivando agregar e quantificar dados, a fim de deixar a sua relevância mais evidente. Normalmente 

são utilizados como diretrizes para as políticas públicas, direcionando o planejamento, a gestão e a 

tomada de decisões (SILVA JUNIOR et al., 2018).  

 
1) Doutorando em Engenharia Civil (Recursos Hídricos) pelo PPGEC/UFPE e Professor Substituto na UFPE. E-mail: marcos.barbosasilva@ufpe.br. 

2) Doutoranda em Engenharia Civil (Recursos Hídricos) pelo PPGEC/UFPE. E-mail: camilla.piress@ufpe.br. 

3) Doutorando em Engenharia Civil (Recursos Hídricos) pelo PPGEC/UFPE e Engenheiro Civil na SERH-PE. E-mail: gastaocerquinha@gmail.com. 
4) Doutoranda em Engenharia Civil (Recursos Hídricos) pelo PPGEC/UFPE. E-mail: arivania.rodrigues@ufpe.br. 

5) Professor na UFPE e POLI/UPE. E-mail: jcabral@ufpe.br. 



 

      

 

XVI Simpósio de Recursos Hídricos do Nordeste 

15º Simpósio de Hidráulica e Recursos Hídricos dos Países de Língua Portuguesa 
  

2 

  

Na gestão de rios urbanos, por exemplo, o uso de índices e/ou indicadores possibilita avaliar a 

situação de um corpo hídrico em relação ao atendimento das metas progressivas, intermediárias e 

final de qualidade da água propostas no enquadramento (um dos principais instrumentos da Política 

Nacional de Recursos Hídricos - Lei n° 9.433/97). Além disso, também é possível verificar os efeitos 

das ações de despoluição sobre a qualidade do corpo hídrico.  

No Brasil, a Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico (ANA) tem utilizado, dentre 

outros indicadores de qualidade da água, o índice CCME Water Quality Index 1.0, desenvolvido pelo 

Canadian Council of Ministers of the Environment (CCME, 2001) e que foi aplicado como Índice de 

Conformidade ao Enquadramento (ICE) nos trabalhos de Amaro (2009) e ANA (2012). 

Em Pernambuco, Oliveira et al. (2018) aplicaram tal índice para avaliar quatro reservatórios 

quanto às metas de enquadramento da resolução CONAMA nº 357/2005 para águas doces (Classe 1: 

Jucazinho; e Classe 2: Bituri, Botafogo e Pirapama). Com o cálculo do ICE, as autoras observaram 

que os reservatórios do Agreste do Estado estão mais distantes de atender às metas do enquadramento, 

enquanto que os localizados no Litoral apresentaram melhores condições qualitativas de água. 

Assim como todos os rios pernambucanos, o Ipojuca não possui enquadramento em classe de 

uso preponderante. Na falta deste instrumento, a legislação vigente (CONAMA nº 357/2005) define 

que os corpos de água doce sejam enquadrados na Classe 2 (BRASIL, 2005). Segundo a Política 

Estadual de Recursos Hídricos de Pernambuco (Lei Estadual nº 12.984/2005; art. 55, XI e art. 47, 

VI), a proposta de enquadramento deve ser feita pela Agência de Bacia, aprovada pelo Comitê de 

Bacia e, posteriormente, homologada pelo Conselho Estadual de Recursos Hídricos. Na ausência da 

Agência de Bacia, a sobredita Lei Estadual (art. 48, XIII) atribui ao órgão gestor e ambiental, a 

responsabilidade pela elaboração da citada proposta (PERNAMBUCO, 2005).  

Em 2010, no âmbito do Plano Hidroambiental da Bacia Hidrográfica do Rio Ipojuca (PHA 

Ipojuca), foi desenvolvida uma proposta de referência para o enquadramento dos corpos hídricos em 

classes de usos preponderantes. A proposta foi feita com participação de membros do Comitê e foram 

classificados, com base na qualidade da água e nos usos atuais e preponderantes, os cursos d’água e 

reservatórios em: Classe 1 (da nascente até a montante da cidade de Sanharó), Classe 2 (de Sanharó 

até Belo Jardim) e Classe 3 (de Belo Jardim até a foz) (SILVA et al., 2011; PERNAMBUCO, 2010).  

Recentemente, em 2019, foi concluída a Proposta de Enquadramento dos Cursos de Água da 

Bacia Hidrográfica do rio Ipojuca (PERNAMBUCO, 2019). O documento realizou um diagnóstico 

da qualidade atual das águas do rio, classificando-o, em quase sua totalidade, na Classe 4, e propôs o 

enquadramento de todos os corpos hídricos da bacia na Classe 3. 

Visando avaliar a qualidade das águas do rio Ipojuca, com vistas ao atendimento das metas 
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estabelecidas pelos enquadramentos em classes de usos preponderantes propostos pela resolução 

CONAMA nº 357/2005 (hipótese 1) e pelo PHA Ipojuca (hipótese 2), este artigo faz uma análise do 

Índice de Conformidade ao Enquadramento (ICE) aplicado no trecho perene do sobredito rio.  

MATERIAL E MÉTODOS 

Área de estudo 

A área de estudo é a bacia hidrográfica do rio Ipojuca e está situada em Pernambuco, na região 

nordeste do Brasil. Com área total de 3.435,34 km² (cerca de 3,49% do território de Pernambuco), a 

bacia abrange 25 municípios, total ou parcialmente, sendo os destaques que possuem sedes cortadas 

pelo rio: Pesqueira, Belo Jardim, São Caetano, Caruaru, Bezerros e Gravatá (no Agreste), Escada e 

Ipojuca (na Zona da Mata) (Figura 1).  

 Figura 1 – Localização da bacia hidrográfica do rio Ipojuca e das estações de monitoramento de qualidade da água. 

O rio principal, de mesmo nome da bacia, possui extensão de 320 km e tem sua nascente na 

Serra do Pau D’arco, no município de Arcoverde, apresentando-se intermitente até a cidade de 

Gravatá (ALMEIDA et al., 2017), quando se torna perene até a desembocadura ao sul do Porto de 

Suape. Seus principais afluentes pela margem direita são: riacho Liberal, riacho Papagaio, riacho Pau 

Santo e rio do Mel; e pela margem esquerda são: riacho Ângelo Novo, riacho da Onça, riacho dos 

Mocós, riacho do Meio e riacho Pata Choca. 

O Comitê da Bacia Hidrográfica do rio Ipojuca, o COBH Ipojuca, foi formado em 2001 e 

homologado pela Resolução CRH/PE nº 5/2002. Possui 30 membros/representantes empossados para 

a gestão 2018-2021, sendo: 12 (poder público); 12 (usuários de água); e 6 (entidades civis).  

Os usos da água mais expressivos estão voltados para o abastecimento público, dessedentação 

animal e agricultura irrigada, e ocorrem a partir dos reservatórios e no próprio Ipojuca, apenas no seu 
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baixo curso. Em virtude do uso e ocupação do solo (que abriga áreas urbanas e industriais, pecuária, 

policultura e cultivo da cana-de-açúcar), o rio Ipojuca recebe um volume elevado de poluentes de 

efluentes domésticos, agroindustriais e industriais (SILVA et al., 2011). Esse é um uso comum dado 

às águas do rio, que embora irregular e ambientalmente criminoso, acontece cotidianamente. 

Com esta realidade, atualmente a qualidade das águas do rio Ipojuca encontra-se bastante 

comprometida, com níveis de poluição acima dos limites aceitáveis. Segundo os dados do IDS - 

Indicadores de Desenvolvimento Sustentável (IBGE, 2015), o Ipojuca está entre os rios mais poluídos 

do Brasil. Os resultados do monitoramento realizado em novembro de 2021 pela Agência Estadual 

de Meio Ambiente (CPRH), revelam qualidade da água variando de “moderadamente comprometida” 

a “muito poluída”, apresentando padrões equivalentes à Classe 4 da resolução CONAMA nº 357/2005 

para águas doces (PERNAMBUCO, 2019; CPRH, 2021). 

Monitoramento da qualidade da água 

O monitoramento da qualidade das águas na bacia hidrográfica do rio Ipojuca é realizado pela 

Agência Estadual de Meio Ambiente (CPRH) desde setembro de 1986. Atualmente, na bacia existem 

17 estações de monitoramento em operação, sendo sete situadas no trecho intermitente, sete no trecho 

perene (das quais duas estão em área estuarina) e três em reservatórios. Neste estudo, foi avaliada, 

apenas, a rede de monitoramento no trecho perene (excluindo as duas estações em área estuarina), 

totalizando assim, em cinco estações (Figura 1).  

Os resultados do monitoramento, disponíveis nos relatórios anuais da CPRH, foram obtidos 

no site da instituição, abrangendo o período de 2001 a 2016 (Tabela 1). Nas cinco estações, foram 

avaliados 11 parâmetros de monitoramento, a saber: pH, OD (oxigênio dissolvido), DBO (demanda 

bioquímica de oxigênio), turbidez, fósforo total, coliformes termotolerantes, salinidade, amônia, 

sólidos totais, cloreto e condutividade elétrica. A periodicidade das coletas das amostras é trimestral. 

Tabela 1 - Descrição das estações, período de dados e números de resultados de monitoramento. 

Estação Descrição Período de dados 
Enquadramento¹ 

RM² 
1 2 

IP-64 
Na ponte à jusante da cidade de Chã 

Grande, no município de Chã Grande. 
2001-2002; 2004-2012 Classe 2 Classe 3 407 

IP-70 
Na ponte à jusante da Usina União 

Indústria, no município de Primavera. 

2001-2003; 2005-2012; 

2016 
Classe 2 Classe 3 371 

IP-85 
Na ponte BR-101 à jusante da cidade de 

Escada, no município de Escada. 
2001-2013; 2016 Classe 2 Classe 3 592 

IP-90 
Na ponte PE-60 à jusante da Usina 

Ipojuca, no município de Ipojuca. 
2001-2013; 2016 Classe 2 Classe 3 658 

IP-95 
À jusante da Usina Salgado, no município 

de Ipojuca. 
2001-2013; 2016 Classe 2 Classe 3 442 

TOTAL DE RESULTADOS DO MONITORAMENTO 2470 

Nota: ¹Hipótese 1 - Resolução CONAMA nº 357/2005; Hipótese 2 - PHA Ipojuca (2010). ²RM: Resultados do 

monitoramento por estação. 
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Índice de Conformidade ao Enquadramento (ICE) 

O ICE é uma adaptação de um índice de qualidade da água desenvolvido pelo Conselho 

Canadense de Ministros do Meio Ambiente - CCME WQI. É composto por 3 fatores que criam um 

vetor no espaço tridimensional, a partir de um método matemático de cálculo estatístico baseado na 

combinação desses fatores (OLIVEIRA et al., 2018): 

• Fator 1 – Abrangência (F1): representa o número de variáveis de qualidade da água que, pelo 

menos uma vez no período de observação, não atenderam os limites estabelecidos (Eq. 1). 

F1 =  (
Número de variáveis que falharam

Número total de variáveis
) × 100        (1) 

• Fator 2 – Frequência (F2): representa a porcentagem de vezes que as variáveis de qualidade da 

água estiveram em desconformidade, em relação ao número de observações (Eq. 2). 

F2 =  (
Número de testes que falharam

Número total de variáveis
) × 100         (2) 

• Fator 3 – Amplitude (F3): representa a quantidade pela qual o valor testado falhou, isto é, a 

diferença entre o valor mensurado e o valor a ser alcançado de acordo com o objetivo de 

qualidade da água. O F3 é calculado em três etapas: 

1) O número de vezes que a concentração individual é maior (ou menor, quando o objetivo é um 

mínimo), ou seja, quando o valor do teste não deve exceder o objetivo (Eq. 3). 

∆Vi = variação =  (
Valor testado que falhou

Objetivosi
) − 1        (3) 

Para os casos em que o valor do teste não deve ser abaixo do objetivo, usou-se a Eq. 4: 

∆Vi = variação =  (
Objetivosi

Valor testado que falhou
) − 1        (4) 

2) A junção dos testes individuais, que não apresentaram inconformidade, é calculada somando 

todas as variações individuais que não atenderam aos objetivos e dividindo pelo número total 

de testes. Esta variável é a “soma normalizada das variações” ou “snv”, calculada pela Eq. 5: 

snv =
∑ variaçõesi

n
i=1

número total de testes
           (5) 

3) O valor de F3 é calculado pela soma normalizada das variações dos objetivos (snv), sendo que 

estas foram reduzidas a uma variável entre 0 e 100 (Eq. 6). 

F3 =  (
snv

0,01×snv+0,01
)            (6) 

Portanto, o índice pode ser obtido através da Eq. 7, sendo o fator 1,732 empregado de forma 

a normalizar o resultado, pois cada um dos três fatores individuais pode chegar a 100. 

𝐼𝐶𝐸 = 100 − (
√𝐹1

2+𝐹2
2+𝐹3

2

1,732
)           (7) 
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As faixas de classificação do ICE foram baseadas nas categorias de qualidade da água do 

CCME, adaptadas pela ANA, e são apresentadas a seguir (ANA, 2012): 

 Ótimo (95 ≤ ICE ≤ 100): A qualidade de água está protegida com virtual ausência de impactos. A qualidade da 

água está muito próxima da condição natural. 

 Bom (80 ≤ ICE < 95): A qualidade de água está protegida, apresentando um pequeno grau de impacto. A 

qualidade da água raramente se desvia da condição natural ou dos padrões de enquadramento. 

 Regular (65 ≤ ICE < 80): A qualidade da água está protegida, mas ocasionalmente ocorrem impactos. A 

qualidade da água se desvia dos padrões estabelecidos pelo enquadramento. 

 Ruim (45 ≤ ICE < 65): A qualidade da água é frequentemente afetada. Com frequência os parâmetros de 

qualidade de água não atendem os padrões estabelecidos pelo enquadramento. 

 Péssimo (ICE < 45): A qualidade da água quase sempre está alterada. Os parâmetros de qualidade 

frequentemente não atendem os padrões estabelecidos pelo enquadramento. 

Para o cálculo do ICE, foram elaboradas planilhas eletrônicas com os resultados dos 11 (onze) 

parâmetros do monitoramento sistemático da qualidade da água considerados. O ICE foi calculado 

para cada ano da série histórica das cinco estações de amostragem, permitindo, posteriormente, uma 

visualização gráfica da distribuição temporal dos índices e sua linha de tendência ao longo dos anos.  

Também foram obtidos alguns parâmetros estatísticos dos ICE’s calculados para o período total 

(2001-2016), seco (setembro a fevereiro) e chuvoso (março a agosto) de cada estação de amostragem, 

como: valores máximos, mínimos e médios, além de coeficientes de variação (CV). Os índices foram 

calculados considerando os limites de qualidade da água de duas hipóteses: 1- enquadramento na 

Classe 2, conforme prevê a Resolução CONAMA nº 357/2005; e 2 - implementação da proposta de 

enquadramento do plano hidroambiental da bacia hidrográfica do rio Ipojuca, na Classe 3 (Tabela 1). 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Parâmetros desconformes de qualidade da água para as hipóteses 1 (Classe 2) e 2 (Classe 3) 

A Figura 2 mostra, para cada parâmetro monitorado, o percentual de resultados que violaram 

os padrões de qualidade da água exigida para o enquadramento nas hipóteses 1 (Classe 2) e 2 (Classe 

3), considerando os resultados das coletas realizadas no período seco, chuvoso e total (2001-2016). 

Nota-se que os parâmetros que obtiveram resultados mais desconformes, relacionados às hipóteses 1 

e 2, são: Coliformes Termotolerantes, Fósforo Total e Condutividade Elétrica.  

Quando comparados os resultados das coletas no período seco e chuvoso, observou-se que os 

parâmetros DBO e OD apresentaram as maiores variações percentuais de resultados que violaram os 

limites das hipóteses 1 (DBO≤5mg/l: 56% seco e 9% chuvoso; OD≥5mg/l: 77% seco e 31% chuvoso) e 2 

(DBO≤10mg/l: 34% seco e 4% chuvoso; OD≥4mg/l: 70% seco e 17% chuvoso). Isso evidencia que o período 

chuvoso promove maior capacidade de diluição da carga poluidora, fazendo com que, principalmente, 

os valores de DBO violem menos os limites estabelecidos nas hipóteses 1 e 2.  
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Figura 2 – Percentual de desconformidades dos parâmetros da qualidade da água: a) hipótese 1 e b) hipótese 2. 

Análise do ICE 

A Tabela 2 apresenta os ICE’s calculados para cada estação de amostragem, considerando o 

período total (2001-2016), seco e chuvoso. Observou-se que para a hipótese 1, os valores médios do 

ICETOTAL variaram de 24-43 (Péssimo), ICESECO de 21-43 (Péssimo) e ICECHUVOSO de 40-58 (Péssimo 

a Ruim). Já na hipótese 2, os valores médios do ICETOTAL variaram de 37-69 (Péssimo a Regular), 

ICESECO de 34-70 (Péssimo a Regular) e ICECHUVOSO de 56-78 (Ruim a Regular). Os coeficientes de 

variação (CV) entre 11 e 40% indicam valores médios de ICE’s com dispersão de moderada a alta.  

A Figura 4 mostra a frequência de classificação dos ICE’s por estação, para os períodos total 

2001-2016 (T), seco (S) e chuvoso (CH). Observou-se que na hipótese 1 (Classe 2), para todos os 

períodos considerados, as classificações mais frequentes dos índices foram “péssimo” e “ruim”. Já na 

hipótese 2 (Classe 3), as classificações mais frequentes foram “ruim” e “regular”. Nota-se que, em 

ambas as hipóteses, o período chuvoso melhora a classificação dos índices, possuindo alguns poucos 

resultados que variaram de “bom” a “ótimo”.  
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Tabela 2 – ICE por estação de amostragem. 

  Parâmetros Estatísticos IP-64 IP-70 IP-85 IP-90 IP-95 

H
IP

Ó
T

E
S

E
 1

 (
C

L
A

S
S

E
 2

) 

IC
E

T
O

T
A

L
 Máximo 58 41 57 67 62 

Mínimo 28 15 31 26 18 
Médio 37 24 43 42 34 

CV (%) 25 28 20 24 37 
Classificação ICE PÉSSIMO PÉSSIMO PÉSSIMO PÉSSIMO PÉSSIMO 

IC
E

S
E

C
O
 Máximo 60 38 59 60 52 

Mínimo 30 11 28 24 13 
Médio 39 21 43 37 29 

CV (%) 23 35 22 25 40 
Classificação ICE PÉSSIMO PÉSSIMO PÉSSIMO PÉSSIMO PÉSSIMO 

IC
E

C
H

U
V

O
S

O
 

Máximo 56 65 63 81 86 
Mínimo 29 22 32 42 25 
Médio 40 48 46 58 55 

CV (%) 26 31 22 18 31 
Classificação ICE PÉSSIMO RUIM RUIM RUIM RUIM 

H
IP

Ó
T

E
S

E
 2

 (
C

L
A

S
S

E
 3

) 

IC
E

T
O

T
A

L
 Máximo 68 56 81 78 74 

Mínimo 43 17 55 36 33 
Médio 51 37 69 60 53 

CV (%) 16 37 11 17 23 
Classificação ICE RUIM PÉSSIMO REGULAR RUIM RUIM 

IC
E

S
E

C
O
 Máximo 73 54 82 75 69 

Mínimo 41 11 53 35 32 
Médio 50 34 70 55 47 

CV (%) 20 37 12 19 26 
Classificação ICE RUIM PÉSSIMO REGULAR RUIM RUIM 

IC
E

C
H

U
V

O
S

O
 

Máximo 71 86 86 90 88 
Mínimo 47 23 53 63 41 
Médio 56 66 72 78 70 

CV (%) 15 29 14 11 19 
Classificação ICE RUIM REGULAR REGULAR REGULAR REGULAR 

Nota: ICETOTAL: 2001-2016; ICESECO: setembro a fevereiro; ICECHUVOSO: março a agosto. 

 

 
Figura 4 – Frequência de classificação do ICE por estação de amostragem: a) hipótese 1; e b) hipótese 2. 
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A Figura 5 mostra a distribuição temporal dos ICE’s das cinco estações de amostragem. No 

gráfico, é possível notar que nos anos de 2014 e 2015 não foram calculados ICE’s, pois não havia 

dados de monitoramento em tal período. Apesar da grande variabilidade e alta dispersão dos ICE’s, 

os resultados indicaram que os índices da hipótese 1, tiveram tendência de decréscimo, permanecendo 

na faixa de classificação “Péssimo”. Na hipótese 2, os ICE’s apresentaram a mesma tendência, porém 

variando dentro da faixa de classificação “Ruim”. Em ambos os casos, ao longo do tempo, os índices 

indicaram distanciamento dos limites de qualidade da água estabelecidas pelos enquadramentos 

propostos pelas hipóteses analisadas (Classes 2 e 3). De maneira geral, tais resultados são indicativos 

da degradação atual da qualidade das águas do rio Ipojuca, apresentando parâmetros que se equivalem 

e/ou superam os limites da Classe 4 (CONAMA 357/2005 - águas doces).  

 

Figura 5 – Distribuição temporal do ICE e linha de tendência das séries nas hipóteses 1 e 2. 
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A aplicação do ICE ajudou a evidenciar o quão distante está a qualidade atual das águas do 

rio Ipojuca em relação aos padrões de enquadramento nas Classes 2 ou 3. Observou-se que os 

parâmetros mais desconformes, e que acentuam a degradação das águas do rio, foram: Coliformes 

Termotolerantes (efluentes domésticos e percolação de fossas), Fósforo Total (efluentes industriais e 

lixiviação de solos agricultáveis e vias urbanas) e Condutividade Elétrica (quantidade de sais na água, 

diretamente ligada à quantidade de sólidos dissolvidos totais). 

Os enquadramentos propostos em 2010 (PHA-Ipojuca) e em 2019 (Proposta de Enquadramento 

do rio Ipojuca) apontam ações, prazos e investimentos visando melhorar os parâmetros desconformes 

de qualidade das águas do rio, para atendimento dos limites do CONAMA nº 357/2005. Dentre as 
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ações, têm-se: a construção de Sistemas de Esgotamento Sanitário (SES) e Estações de Tratamento 

de Esgoto (ETEs) em sedes municipais e áreas antropizadas; ações de recuperação, revitalização e 

limpeza do rio; e a construção de parques urbanos (Janelas para o Rio).  

Por fim, observou-se que a análise fundamentada pela aplicação do ICE pode contribuir com 

subsídio teórico para orientar as tomadas de decisão no controle de fontes potencialmente poluidoras 

e na educação ambiental, além de servir como um instrumento para acompanhar a compatibilização 

da qualidade da água com o enquadramento proposto. 
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