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RESUMO – O objetivo geral desse trabalho consistiu em analisar o Índice de Sustentabilidade 

Hidroambiental da Unidade de Planejamento Hídrico do Alto Piranhas-PB, pertencente à Bacia 

Hidrográfica do Piranhas-Açu, por meio da aplicação de um Sistema de Indicadores de 

Sustentabilidade Hidroambiental Participativo, o ISHAP, proposto por Sales (2014), que tem o 

intuito de auxiliar na construção de realidades hidroambientais de localidades que fazem parte do 

semiárido brasileiro. Para a realização deste trabalho foi necessário a utilização de alguns 

procedimentos e técnicas de pesquisa, quais foram: a) Pesquisa Bibliográfica; b) Pesquisa de dados 

Secundários; e c) Pesquisa de Gabinete. Após a aplicação do Sistema de Indicadores de 

Sustentabilidade Hidroambiental Participativo (ISHAP), percebeu-se que  o índice gerado fornece 

resultados preocupantes, haja vista que na Unidade de Planejamento Hídrico do Alto Piranhas-PB 

foi encontrado índice com valor de 0,3869 o qual se enquadra como Baixa Sustentabilidade. O 

ISHAP é uma ferramenta que contribui com a construção da realidade hidroambiental local podendo 

auxiliar no processo de planejamento e gerenciamento dos recursos hídricos locais. 

 

Palavras chave: Sistema de Indicadores; Índice de Sustentabilidade Hidroambiental Participativo; 

Realidade Hidroambiental. 
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ABSTRACT– The overall goal of work consisted to analyze the Sustainability Index 

Hydroenvironmental the Water Resources Planning Unit of the Alto Piranhas - PB belonging to the 

Basin Piranhas - Açu , through the application of a System of Sustainability Indicators 

Hydroenvironmental Participatory , the ISHAP, proposed by Sales (2014) , that aims to assist in the 

construction of reality hydroenvironmental localities that are part of the Brazilian semiarid region. 

To perform this work was necessary to use some procedures and research techniques , which were : 

a) Library Research ; b) Secondary research data; and c) Research Office. After the implementation 

of the Sustainability Indicators Hydroenvironmental Participatory System (ISHAP) it was noticed 

that the index generated provides worrying results , given that the Water Resources Planning Unit of 

the Alto Piranhas -PB was found Low Sustainability index , with a value of  0,3869 . The ISHAP is 

a tool that contributes with the construction of the local hydro- reality may assist in the planning and 

management of local water resources process. 

 

Key-words : Indicators System ; Hydroenvironmental Participatory Sustainability Index ; Reality 

Hydroenvironmental 

 

INTRODUÇÃO:  

Nos anos de 2011, 2012 e 2013 um fenômeno recorrente ao semiárido brasileiro vem 

acontecendo, provocando grandes impactos sociais, econômicos, ambientais e institucionais - a 

Seca. Agendas governamentais se direcionam para enfrentar o problema da escassez hídrica, mesmo 

que de forma parcial, já que com o término do ciclo de estiagem tudo volta a ser como era antes. 

Esse ciclo Seca - Enfrentamento da Escassez Hídrica – Chuvas – “Normalidade” – Secas (...), 

gerou no imaginário coletivo uma sensação de impotência que se materializou no discurso, também 

coletivo, como o semiárido - região problema de terras secas e de misérias (SALES, 2014).  

Todo esse processo de construção do imaginário coletivo e, posteriormente a sua 

materialização acarretou na constituição de atores sociais passivos perante a promoção de um 

desenvolvimento regional sustentável. Da mesma forma, acredita-se que tais posturas passivas 

diante da realidade favoreceram a adoção de políticas públicas que não foram capazes de mudar tal 

concepção de semiárido “região-problema” e a busca de um desenvolvimento sustentável ficou cada 

vez mais distante (BARBOSA, 2008).  

Desta forma, como contribuir para a mudança de postura dos atores sociais da região do 

Semiárido Brasileiro e consequentemente transformar a realidade de tal região? De antemão afirma-

se que não se pode planejar, gerenciar e desenvolver de forma sustentável aquilo que não se 

conhece. Portanto, conhecer a realidade que está se propondo analisar é fundamental. 

Este trabalho partiu da premissa de que no processo de planejamento e de gestão de recursos 

hídricos locais deve-se levar em consideração o auxílio de Sistemas de Indicadores Hidroambientais 

que busquem a construção do conhecimento sobre a realidade hidroambiental local, insumo 

fundamental na promoção de uma participação social mais consistente em busca de uma 

sustentabilidade do desenvolvimento local. 
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Quanto ao pressuposto básico da pesquisa é o de que, quanto mais democrático for o processo 

de construção do conhecimento da realidade hidroambiental local a partir da aplicação de um 

sistema de indicadores de sustentabilidade hidroambiental participativo maior será o envolvimento 

dos atores na gestão dos recursos hídricos e, consequentemente maior será a chance de um projeto 

de desenvolvimento sustentável para a região.  

Diante da formulação da problemática, o objetivo geral consistiu em analisar o Índice de 

Sustentabilidade Hidroambiental da Unidade de Planejamento Hídrico do Alto Piranhas, 

pertencente à Bacia Hidrográfica do Piranhas-Açu, informação que poderá contribuir para a 

construção da realidade hidroambiental local que, por sua vez, poderá auxiliar no processo de 

planejamento e gerenciamento dos recursos hídricos da unidade analisada. 

Para tanto, alguns objetivos específicos foram construídos, a saber:  

a) Caracterizar a Unidade de Planejamento Hídrico do Alto Piranhas no tocante aos seus aspectos 

físicos e socioeconômicos; 

b) Realizar uma revisão teórico-metodológica acerca do Sistema de Indicadores de Sustentabilidade 

Hidroambiental Participativo (ISHAP) 

c) Aplicar o ISHAP na Unidade de Planejamento Hídrico do Alto Piranhas escolhido como piloto, 

demonstrando sua aplicabilidade. 

 

 Referencial Teórico: 

A sustentabilidade do desenvolvimento de um determinado recorde espacial seja ele global, 

nacional, regional ou local está associada a três vertentes, quais sejam: 1) o crescimento econômico, 

2) a melhoria da qualidade ambiental e; 3) a questão social. Sendo assim, surge a necessidade de se 

construir instrumentos capazes de acompanhar a transformação espacial com base na definição de 

um desenvolvimento sustentável ambientalmente, economicamente e socialmente (SALES, 2014). 

O termo indicador tem origem do latim indicare, que significa indicar, apontar, descobrir, 

anunciar. O conjunto desses indicadores podem comunicar ou informar sobre o progresso em 

direção a uma determinada meta política e gestão e também podem revelar uma tendência ou 

fenômeno socioeconômico e ambiental que não seja imediatamente detectado (BELLEN, 2006). 

Os indicadores, na concepção da sustentabilidade do desenvolvimento, se tornam uma 

importante ferramenta, tendo em vista que auxiliam a descrever as condições de sistemas de maior 

complexidade e interdependência, promovendo e avaliando o desempenho de vários modos de 

gestão e políticas aplicadas em um determinado local (CERQUIRA, 2008). 

A construção de Sistemas de Indicadores de Sustentabilidade se faz necessária ao longo do 

processo de planejamento de gestão de recursos naturais, pois são verdadeiros instrumentos de 
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auxílio na tomada de decisão, bem como no julgamento de seu comportamento tendo em vista os 

objetivos instituídos, afim de que possam fornecer alicerces para o planejamento de ações futuras 

que interliguem ações passadas e presentes com os objetivos futuros (PELISSARI, 2003). 

Esses sistemas de indicadores servem para um conjunto vasto de aplicações podendo 

destacar algumas das mais conhecidas que atuam em diferentes dimensões do conceito como as 

descritas na Tabela 1. 

TABELA 01 - APLICAÇÃO DOS INDICADORES 

Atribuição de recursos 

Suporte de decisões, ajudando os tomadores de decisão ou gestores na 

atribuição de fundos, alocação de recursos naturais e determinação de 

prioridades. 

Classificação de locais Comparação de condições em diferentes locais ou áreas geográficas. 

Análise de tendências 
Aplicação a séries de dados para detectar tendências no tempo e no 

espaço. 

Informação ao público Informação sobre os processos de Desenvolvimento Sustentável. 

Fonte: Silva (2008), Adaptado. 

 

Atualmente Indicadores de sustentabilidade são fundamentais no auxílio de operações e 

processos de planejamento ambiental, sendo bem como no auxílio no processo de tomada decisão.   

Ao se tratar da inadequada distribuição interna da água aqui no Brasil percebe-se que a região 

Nordeste é a região que possui uma maior problemática em um cenário nacional, com apenas 3,30% 

dos recursos hídricos do país. 

Diante desse cenário, configurado por uma região de escassez hídrica, foi necessário uma 

estratégia de, num primeiro momento, “combate à seca” e, posteriormente, de uma adaptação, de 

uma “convivência com o semiárido”. 

Dessa forma o Sistema de Indicadores de Sustentabilidade Hidroambiental Participativo 

(ISHAP) é uma ferramenta pensada e construída a partir de outros modelos existentes na literatura 

científica, sua construção foi caracterizada pela busca de diferentes sistemas de indicadores de 

sustentabilidade que têm em suas origens teórico-metodológicas o intuito de captar processos e 

fenômenos de contextos locais que buscam um nível de desenvolvimento mais sustentável. 

 

Material e Métodos 

 Para a realização do trabalho foi necessário a utilização de alguns procedimentos e técnicas 

de pesquisa, quais foram: 

1. Pesquisa Bibliográfica – foi realizada uma pesquisa bibliográfica junto a periódicos 

científicos bem como a literaturas bibliográficas da biblioteca do Centro de Ciências e 

Tecnologia Agroalimentar (CCTA) da UFCG. A análise das bibliografias consultadas foi de 

grande importância para a compreensão da temática de indicadores de sustentabilidade 

hidroambiental e gestão de recursos hídricos; 
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2. Pesquisa de Dados Secundários – essa etapa foi realizada com o intuito de levantar os 

dados secundários referentes às variáveis que compuseram o Sistema de Indicadores de 

Sustentabilidade Participativo (ISHAP) junto às seguintes instituições: Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística (IBGE), Censo Agropecuário de 2006 do IBGE, Sistema Nacional de 

Informações sobre Saneamento (SNIS) de 2010, Plano de Recursos Hídricos da Bacia 

Piranhas-Açu (em elaboração) pela IBI Engenharia e Agência Nacional das Águas (ANA), 

Sistema de Informação de Atenção Básica (SIAB) do Ministério da Saúde, Índice de 

Desenvolvimento Humano (IDH) do PNUD, Agência Estadual de Gestão das Águas da 

Paraíba (AESA), dentre outros. 

3. Pesquisa de Gabinete – Última etapa necessária para a concretização do 

trabalho, na qual, de posse das informações secundárias levantadas na etapa 2, foram feitas 

as tabulações e análises dos dados, com o intuito de calcular o Indice de Sustentabilidade 

Hidroambiental Participativo. 

 

Resultados e Discussão 

A Unidade de Planejamento Hídrico (UPH) do Alto Piranhas está localizada a Oeste do 

território paraibano e é composta oficialmente por 7 municípios, quais sejam: Bonito de Santa Fé, 

Carrapateira, Monte Horebe, Nazarezinho, São Domingos, São José da Lagoa Tapada e São José de 

Piranhas. 

A espacialização fornece para os atores sociais responsáveis pela discussão, planejamento e 

gerenciamento de recursos hídricos locais a oportunidade de visualizar os índices de cada município 

que compõe a sub-bacia, podendo aferir rapidamente, qual município está melhor ou pior em termos 

de sustentabilidade hidroambiental. 

Para a dimensão social da sustentabilidade, os dados secundários coletados e ponderados 

pelos atores sociais revelaram que os municípios de Bonito de Santa Fé, São Domingos e São José 

de Piranhas apresentaram uma Média Sustentabilidade. Já os municípios de Carrapateira, Monte 

Horebe, Nazarezinho e São José da Lagoa Tapada apresentaram uma Baixa Sustentabilidade. 

Três questões pesaram para que os municípios de Bonito de Santa Fé, São Domingos e São 

José de Piranhas apresentaram uma Média Sustentabilidade, quais sejam: o Tema Saúde, com 

índices em taxa de mortalidade infantil e Expectativa de vida ao nascer; o Tema Dinâmica da 

população, com taxas de densidade populacional rural e grau de urbanização; o Tema Renda, com a 

variável porcentagem de pessoas que vivem abaixo da linha de pobreza; e o Tema Educação, cuja 

variável é a taxa de alfabetização. 
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Para a dimensão Econômica da sustentabilidade, os dados secundários coletados e ponderados 

pelos atores sociais revelaram que os municípios de Bonito de Santa Fé, Nazarezinho, São 

Domingos e São José de Piranhas apresentaram Média Sustentabilidade. O município de 

Carrapateira apresentou Baixa Sustentabilidade. Já os municípios de São José da Lagoa Tapada e 

Monte Horebe se apresentaram como Insustentáveis. 

A principal questão que pesou para que os municípios de Bonito de Santa Fé, Nazarezinho, 

São Domingos e São José de Piranhas apresentaram uma Média Sustentabilidade na dimensão 

Econômica, foi a tarifa media de água, onde se pôde observar que os municípios de Bonito de Santa 

Fé e Nazarezinho, encontram-se em melhor situação com índices ponderados de 1,0000 e 0,8148 

respectivamente. Já os municípios de São José de Piranhas e São Domingos também obtiveram 

bons resultados nos índices para o referido tema, onde observou-se índices ponderados de  0,7407 e 

0,6667, respectivamente. 

Quanto a Sustentabilidade Ambiental em nível de municípios pertencentes à Unidade de 

Planejamento Hídrico do Alto Piranhas, observa-se que os municípios de Bonito de Santa Fé, 

Carrapateira, Monte Horebe, São José da Lagoa Tapada e São José de Piranhas apresentaram Baixa 

Sustentabilidade. Já os municípios de Nazarezinho e São Domingos apresentaram como 

Insustentáveis. 

Duas questões pesaram para que os municípios de Bonito de Santa Fé, Carrapateira, Monte 

Horebe, São José da Lagoa Tapada e São José de Piranhas apresentassem Baixa Sustentabilidade, 

uma delas foi o controle de resíduos líquidos e sólidos, sendo o último indicador o mais agravante, 

haja vista que, de acordo com os dados do Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento 

(SNIS) de 2010, em nenhum dos municípios em estudo havia coleta e tratamento de esgoto. O outro 

contribuinte para tal resultado foi o recurso, no qual observou-se que apenas o município de São 

José de Piranhas obteve média sustentabilidade nesse tema, enquanto os demais enquadraram-se 

como baixa sustentabilidade. 

A dimensão que apresentou os piores números em termos de sustentabilidade 

hidroambiental foi a Institucional. Essa dimensão é composta por um único tema, o Político-

Institucional que contempla duas variáveis: a) o Índice de Capacidade Institucional e; 2) a 

Participação do município em Comitês de Bacias Hidrográficas.  

Apenas o município de Nazarezinho apresentou média sustentabilidade. Os municípios, 

Carrapateira, São José da Lagoa Tapada e São José de Piranhas apresentaram como 

sustentabilidade. Já os municípios de Bonito de Santa Fé, Monte Horebe e São Domingo foram 

considerados como Insustentáveis. 
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FIGURA 1: Mapa do Índice de Sustentabilidade Hidroambiental Participativo por município pertencente a 

Unidade de Planejamento Hídrico do Alto Piranhas-PB 

 

Como podemos ver na figura anterior a síntese desses resultados gerou o Mapa do Índice de 

Sustentabilidade Hidroambiental Participativo dos municípios que fazem parte da Unidade de 

Planejamento Hídrico do Alto Piranhas, revelando qual são os municípios com melhores ou piores 

índices de sustentabilidade hidroambiental. 

Pelas informações, o maior município da UPH do Alto Piranhas, o município de São José 

de Piranhas, possui um melhor ISHAP com 0,5319, ou seja, em um nível de Média Sustentabilidade 

Hidroambiental. Já o restante dos municípios ficaram com o ISHAP entre 0.2001 até 0.5000, 

destacando-se negativamente o município de Monte Horebe com o ISHAP de 0,2298. 

O último objetivo específico do trabalho consiste na aplicação do sistema proposto na Sub-

Bacia Hidrográfica do Rio do Peixe escolhida como piloto, demonstrando sua aplicabilidade. Já viu-

se que o resultado da aplicação do Sistema ISHAP para os municípios revelou uma situação de 

Baixa Sustentabilidade Hidroambiental para a maioria deles. 

O cálculo é realizado da seguinte forma: 
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Tpolitico-Institucional = (Ipond de Capacidade Intitucional. + Ipond da Participação do Município em 

Comitês de Bacias Hidrográficas) 

Logo, Tpolitico-Institucional = (0,1148+ 0,1319)= 0,2467 

Após obter o índice de cada tema, fez-se o cálculo para cada dimensão da sustentabilidade 

hidroambiental. Para tanto, foi utilizada a da fórmula já exposta na metodologia e na análise das 

dimensões para cada município. Para calcular o Índice da Dimensão Social, somou-se os temas: 

Renda, Educação, Saúde, Dinâmica da População e Acesso) e dividiu-se o resultado por 5, ficando 

da seguinte forma: 

IDS = (ITrenda + IT educação + ITsaúde + IT din. da pop. + IT acesso) ÷ 5 

Logo, IDS = (0,5500+ 0,6901+ 0,5989+ 0,5042+ 0,2952) ÷ 5 = 0,5277 

A Dimensão Social da Sustentabilidade ficou com o valor de 0,5277, sendo esse o melhor 

resultado entre todas as outras dimensões e a única dimensão que se obteve uma média 

sustentabilidade, haja vista que o resultado da Dimensão Econômica foi de 0,4806. A Dimensão 

Ambiental, que foi a mais valorizada pelos atores sociais no trabalho de Sales (2014), ficou com um 

índice de apenas 0,2926 e, por fim, a Dimensão Institucional ficou com o índice de 0,2467. 

Por fim, o cálculo do Índice de Sustentabilidade Hidroambiental Participativa da Unidade 

de Planejamento Hídrico do Alto Piranhas. O ISHAP foi obtido a partir da média dos índices 

ponderados das dimensões, conforme expressão a seguir. 

ISHAP = (IDS + IDE + IDA+ IDI) / 4 

ISHAP = (0,5277+ 0,4806+ 0,2926+ 0,2467) ÷ 4 

Logo, ISHAP = 0,3869 

 

Com base na média dos índices ponderados para as dimensões, obteve-se o ISHAP da 

Unidade de Planejamento Hídrico do Alto Piranhas-PB, o qual se encontra em um nível de Baixa 

Sustentabilidade para a realidade hidroambiental, haja vista que o valor final da ISHAP = 0,3869 

encontra-se entre 0,2001 e 0,5000.  

 

Conclusões 

A Unidade de Planejamento Hídrico do Alto Piranhas-PB encontra-se inserida no semiárido 

paraibano e seus municípios são na sua totalidade pequenos. Sua dimensão Social obteve o melhor 

ISHAP com índice de 0,5277, podendo ser enquadrada como Média Sustentabilidade. Para demais 

dimensões a área de estudo mostrou-se com uma Baixa Sustentabilidade.  
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 O Índice de Sustentabilidade Hidroambiental Participativo da Unidade de Planejamento 

Hídrico do Alto Piranhas-PB forneceu resultados preocupantes, haja vista que o índice final 

encontrado foi de 0,3869, o que deixou a UPH estudada como Baixa Sustentabilidade. 

Percebe-se que há uma grande necessidade de se aplicar sistemas como esse, com intuito de 

analisar o Índice de Sustentabilidade Hidroambiental para outras Unidade de Planejamento Hídrico 

pertencente a Bacia Hidrográfica do Piranhas-Açu contribuindo assim para a construção da 

realidade hidroambiental local podendo auxiliar no processo de planejamento e gerenciamento dos 

recursos hídricos das unidades de planejamento analisadas, haja vista que ainda existem nove outra 

UPH para serem exploradas. 

 O Sistema de Indicadores de Sustentabilidade Hidroambiental Participativo (ISHAP) 

demonstrou ser uma importante ferramenta para analises da realidade hidroambientais locais.  

 A falta de monitoramento de parte dos recursos naturais é a principal limitação na 

construção de uma realidade hidroambiental local, minimiza a precisão de quis quer que seja o 

instrumento utilizado, logo cabe ao poder publico investirem de forma mais precisa no 

monitoramento de recursos naturais e disposição de informações. 
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