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1.Introdução Geral

Conjunturas da gestão dos recursos hídricos

Figura 1: Região Hidrográfica do Parnaíba: Piauí,
Parte do Maranhão e Ceará (ANA, 2010).
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Figura 2: Região Hidrográfica do Tocantins-Araguaia:
Goiás, Tocantins, Para, Maranhão, Mato Grosso e
Distrito Federal (ANA,2010).

1.Introdução Geral

Conjunturas da gestão dos recursos hídricos

Sistema de
Informação

Cobrança

Outorga

Plano de bacia

Enquadramento

Figura 3: Instrumentos de gestão dos recursos hídricos brasileiros (PNRH, 2007).
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1. Introdução Geral

Conjunturas da gestão dos recursos hídricos
“estabelecimento da meta ou objetivo de qualidade da água (classe) a ser, obrigatoriamente, alcançada ou
mantido em um segmento de corpo de água, de acordo com os usos preponderantes pretendidos, ao longo
do tempo.” (BRASIL, 1997)
Proteção das
comunidades aquáticas

Aquicultura e pesca

Recreação

Dessedentação de
animais

Harmonia paisagística

Navegação

Preservação das
comunidades aquáticas

Abastecimento para
consumo humano

Figura 4: Classes e usos para água doce (COSTA, 2009).
Irrigação
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Figura 5: Usos múltiplos previstos na resolução
CONAMA no 357/2005.

1. Introdução Geral

Interfaces entre o enquadramento e os demais instrumentos de gestão dos
recursos e de gestão ambiental
SISNAMA

SINGREH

Enquadramento
•
•
•
•
•
•
•

Padrões de Qualidade Ambiental
Zoneamento Ambiental
Termos de Ajuste de Conduta
Licenciamento
Sistema de Informações
Fiscalização
Avaliação de Impacto Ambiental

•
•
•
•

Planos de Bacias
Outorga
Sistema de Informação
Cobrança

Figura 5: Relação entre o enquadramento e os demais instrumentos de gestão dos recursos
hídricos e de meio ambiente.
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2. Objetivo Geral e Específicos

Objetivo Geral
Contribuir para a democratização e qualificação do processo de
enquadramento dos corpos d´água em classes de uso com o
apoio dos conhecimentos oriundos da ecologia.
Objetivo Específicos
• Identificar o estado da arte do enquadramento de corpos
d´água em classes de usos no Brasil e na Região Hidrográfica VI
do estado do Rio de Janeiro;
• Caracterizar os conhecimentos ecológicos utilizados no
processo de enquadramento dos recursos hídricos.
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3. Área de Estudo

Região Hidrográfica VI do estado do Rio de Janeiro

1) Rio Mato Grosso

5) Rio Seco

2) Rio Tinguí

6) Rio dos Padres

3) Rio Mole

7) Rio Bacaxá

4) Rio Jundiá

8) Canal Salgado

Araruama, Arraial do Cabo, Armação dos Búzios, Cabo Frio, Cachoeira de Macacu, Casimiro de
Abreu, Iguaba Grande, Rio Bonito, Saquarema, São Pedro da Aldeia e Silva Jardim e Maricá
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4.Capítulo 1

O Estado da Arte do Enquadramento de Corpos d´água em Classes de Usos no Brasil
Método
• Pesquisa documental em âmbito nacional
Leis, Resoluções, Decretos, teses, dissertações, artigos científicos, livros, revistas, Planos de Bacia, Planos
Estaduais de Recursos Hídricos e materiais técnicos produzidos pela ANA e pelo MMA (ex: Relatórios,
Resumos Executivos, livros, informativos e cadernos).
Lacunas, Avanços e Tendências.

4.Capítulo 1

O Estado da Arte do Enquadramento de Corpos d´água em Classes de Usos no Brasil
Resultados e discussão: Lacunas
• A Resolução CONAMA no 357/2005 não aborda alguns indicadores biológicos como zooplâncton e bentos;
• Poucos investimentos em ações de gestão com foco no planejamento;
• Maior enfoque para as questões vinculadas a saúde pública do que as relacionadas a proteção dos
ecossistemas aquáticos em si.
• No estado do Rio de Janeiro, bem como em outros estados Brasileiros, ainda não existe Plano Estadual de
Recursos Hídricos. Sendo assim, o enquadramento do estado como um todo ainda não foi realizado.
• Ausência de bases de dados confiáveis;

4.Capítulo 1

O Estado da Arte do Enquadramento de Corpos d´água em Classes de Usos no Brasil
Resultados e discussão: Lacunas
• Falta de participação direta da Plenária do Comitê no processo de elaboração das alternativas de
enquadramento;
• Aprovação do Plano em descompasso com a aprovação do enquadramento;
• Poucas experiências no Brasil, principalmente, baseadas na resolução CONAMA no 357/2005 e Resolução
CNRH no 91/2008;

4.Capítulo 1

O Estado da Arte do Enquadramento de Corpos d´água em Classes de Usos no Brasil

Resultados e discussão: Lacunas
• Pouca capacitação técnica para viabilizar a ampliação e efetivação do enquadramento;

A - Falta de capacidade técnica (32%)
B - Falta de metodologia (26%)
A

E

C - Falta de ações de gestão (26%)

D

D - Falta de recursos (11%)

B
C

E - Falta de coordenação das ações (5%)
Figura 6 Problemas enfrentados pelos Estados para a
implementação e aplicação do enquadramento (SRH/MMA,
1999).

4.Capítulo 1

O Estado da Arte do Enquadramento de Corpos d´água em Classes de Usos no Brasil
Resultados e discussão: Avanços
• A revisão da normatização metodológica para o processo de enquadramento através da revogação da
Resolução CNRH no 12/2000 pela resolução CNRH no 91/2008;
• A revisão da classificação dos corpos de água e diretrizes ambientais para o enquadramento através da
revogação da CONAMA no 20/1986 (9 classes) pela CONAMA no 357/2005 (13 classes);

• Estabelecimento dos parâmetros prioritários para o enquadramento;
• Participação da sociedade no processo de enquadramento ocorrido após a promulgação da Lei no 9.433/1997;
• Atingimento da meta considerando a vazão de referência (exceção possível);
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4.Capítulo 1

O Estado da Arte do Enquadramento de Corpos d´água em Classes de Usos no Brasil

Concentração de Poluente

Resultados e discussão: Avanços
• Entendimento do enquadramento como condição a ser alcançada (CONAMA no 357/2005) e não como se já
estivesse nas condições da classe em que foi enquadrado (CONAMA no 20/1986).

Qualidade
atual

Metas intermediárias
progressivas

• Adição de novos parâmetros de
qualidade (CONAMA no 357/2005) e
revisão dos já existentes (CONAMA no
20/1986)

Meta Final

• Realização de novos enquadramentos e
revisão dos enquadramentos antigos.
Tempo
Metas progressivas de qualidade da água

Figura7. Meta progressivas intermediárias de
enquadramento (ANA, 2007).
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4.Capítulo 1

O Estado da Arte do Enquadramento de Corpos d´água em Classes de Usos no Brasil
Resultados e discussão: Tendências
• A correta implementação desse instrumento de planejamento vai forçar mudanças no modo com que vem
sendo feita a gestão da qualidade da água no Brasil nas últimas décadas;
• Aumento de esforço para implementação de instrumentos de planejamento;
• Amplo aperfeiçoamento institucional, sendo especialmente necessária, forte articulação entre o setor de
saneamento e os CBHs para a elaboração dos Programas de Efetivação do Enquadramento (FURUKAWA &
LAVRADOR, 2005);

• Mais estudos sobre enquadramento;
• Aumento do número de bacias enquadradas;
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4.Capítulo 1

O Estado da Arte do Enquadramento de Corpos d´água em Classes de Usos no Brasil

Resultados e discussão: Tendências
• Investimento em capacitação técnica, desenvolvimento de metodologias e aperfeiçoamento da legislação.
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4.Capítulo 1

O Estado da Arte do Enquadramento de Corpos d´água em Classes de Usos na Região Hidrográfica VI
Método
• Pesquisa documental
Resoluções promulgadas até o presente momento pelo CBH LSJ bem como conteúdos contidos em seu site
oficial.
Resultado
“Ainda não há proposta de enquadramento dos corpos de água para a Região Hidrográfica Lagos São João”
(CBH LSJ, site oficial).
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4.Capítulo 1

O Estado da Arte do Enquadramento de Corpos d´água em Classes de Usos na Região Hidrográfica VI
Método
• Pesquisa primária
Questionário com 9 membros do CBH LSJ (3PP, 3U, 3SC)
• Método de análise dos dados coletados
Análise de Conteúdo
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4.Capítulo 1

O Estado da Arte do Enquadramento de Corpos d´água em Classes de Usos na Região Hidrográfica VI
Método - Questionário
1) Imagine que todos os corpos de água da Região Hidrográfica VI amanhecessem com a condição original de
qualidade de água e todos os setores (poder público, sociedade civil e usuários) estivessem dispostos a
desprender todo esforço necessário para mantê-los assim. Sugira até cinco ações prioritárias que devem ser
feitas em ordem decrescente de importância.
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4.Capítulo 1

O Estado da Arte do Enquadramento de Corpos d´água em Classes de Usos na Região Hidrográfica VI

Resultados e Discussões – Pergunta 1
Categoria

A

B

C

D

E F
3% 3%

10%
8%
8%

F

G

H I

G

H

Definição/Recuperação/Conservação da

I

faixa marginal de proteção e outras

A

Saneamento ambiental

B

Educação Ambiental

C

Restrição ao uso da água e do solo

D

Fortalecimento do Comitê de Bacia

B

Hidrográfica

C

12%

E

Monitoramento

F

Fiscalização

G

Tratamento de água

H

Políticas sociais

I

17%
12%

A

áreas vulneráveis

27%

E
D

Legenda

Figura 8: Categorização das ações prioritárias para a manutenção da qualidade das águas da RH VI do estado do
Rio de Janeiro.
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4.Capítulo 1

O Estado da Arte do Enquadramento de Corpos d´água em Classes de Usos na Região Hidrográfica VI

Método – Questionário & Resultado e Discussão – Pergunta 2
2) Você conhece os cinco instrumentos de gestão dos recursos hídricos instituído pela Política Nacional de
Recursos Hídricos? ( ) Não ( ) Sim.
Se a resposta foi sim, cite os que conhece:

Características do “sim”
•Citação de outros termos;
•Citação de apenas alguns dos cinco;
•Citaram organizações colegiadas;
•Citaram instâncias de caráter executivo.

Figura 9: Conhecimento pessoal sobre os cinco
instrumentos de gestão dos recursos hídricos.

4.Capítulo 1

O Estado da Arte do Enquadramento de Corpos d´água em Classes de Usos na Região Hidrográfica VI
Método - Questionário
3) De modo geral, qual é o nível de conhecimento por parte dos membros do CBH LSJ sobre os cinco
instrumentos de gestão de recursos hídricos estabelecidos pela Lei no 9.433/97? Escolha apenas uma alternativa.

4.Capítulo 1

O Estado da Arte do Enquadramento de Corpos d´água em Classes de Usos na Região Hidrográfica VI

Resultado e Discussão – Pergunta 3
Categorias
Não conhecem os IG

III

I

Conhecem os IG, porém não conhecem suas
finalidades no processo de gestão

IV

Conhecem os IG e suas finalidades, porém não
conhecem as metodologias

VI

Conhecem as finalidades e as metodologias,

V

porém nunca as colocaram em prática

II

III

IV

Conhecem as finalidades e já colocaram em
prática as metodologias, porém não se sentiram

V

capacitados ao fazê-lo
Conhecem as finalidades, já colocaram em
prática

as

metodologias

e

se

sentiram

VI

capacitados ao fazê-lo

Figura 10: Nível de conhecimento por parte dos demais membros do CBH LSJ
sobre os cinco instrumentos de gestão.
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4.Capítulo 1

O Estado da Arte do Enquadramento de Corpos d´água em Classes de Usos na Região Hidrográfica VI
Método – Questionário & Resultado e Discussão – Pergunta 4
4) Você saberia dizer o que é o enquadramento dos corpos hídricos?
( ) Não ( ) Sim
Se a resposta foi sim, dê uma breve descrição desse instrumento:
Características do “sim”
•Definição em completo desacordo (1U)
•Definição citou ‘qualidade de água’
•Definição citou ‘usos múltiplos’
(2U e 3PP)
Características do “não”
•3SC
Figura 11: Conhecimento pessoal sobre o que é o
enquadramento dos corpos d´água.
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4.Capítulo 1

O Estado da Arte do Enquadramento de Corpos d´água em Classes de Usos na Região Hidrográfica VI

Método – Questionário & Resultado e Discussão – Pergunta 5
5) A Região Hidrográfica VI – Lagos São João está enquadrada? ( ) Sim ( ) Não.

Características do “sim”
•2SC e 1U
Características do “não”
•1SC, 2U e 3PP

Figura 12: Nível de conhecimento pessoal sobre o estado
da arte do enquadramento na Região Hidrográfica VI.
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4.Capítulo 1

O Estado da Arte do Enquadramento de Corpos d´água em Classes de Usos na Região
Hidrográfica VI

Método - Questionário
6) Os integrantes do CBH LSJ estariam qualificados para participar do processo de
enquadramento da Região Hidrográfica VI? ( ) Sim ( ) Não.
Se a resposta foi não, qual seria a justificativa? Gradue a resposta de 1 a 5 adotando 1
para a justificativa mais relevante e 5 para a justificativa menos relevante.
( ) Falta de capacidade técnica;
( ) Falta de metodologia;
( ) Falta de ações de gestão;
( ) Falta de recursos financeiros;
( ) Falta de coordenação das ações.

(SRH/MMA, 1999)
Programa de Pós-Graduação em Ecologia - UFRJ
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4.Capítulo 1

O Estado da Arte do Enquadramento de Corpos d´água em Classes de Usos na Região Hidrográfica VI

Resultado e Discussão – Pergunta 6
Características do “sim”
•3SC, 1U e 2PP
Características do “não”
•2U e 1PP -> titulares da Plenária
Pergunta 4 – O que é o enquadramento?
Características do “sim”
•Definição em completo desacordo (1U)
•Definição citou ‘qualidade de água’
•Definição citou ‘usos múltiplos’
Figura 13: Nível de qualificação dos integrantes do CBH
LSJ para participarem do processo de enquadramento
da Região Hidrográfica VI.
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(2U e 3PP)
Características do “não”
•3SC

4.Capítulo 1

O Estado da Arte do Enquadramento de Corpos d´água em Classes de Usos na Região Hidrográfica VI

Método – Questionário & Resultado e Discussão – Pergunta 6
Qual seria a justificativa?
•Sem consenso
•Falta de capacidade técnica
•Falta de ações de gestão
•Falta de metodologia

Figura 14: Nível de qualificação dos integrantes do CBH
LSJ para participarem do processo de enquadramento da
Região Hidrográfica VI.

(SRH/MMA, 1999)

Falta de capacidade
técnica
32%

Falta de ações de gestão
26%
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Falta de
metodologia
26%
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4.Capítulo 1

O Estado da Arte do Enquadramento de Corpos d´água em Classes de Usos na
Região Hidrográfica VI
Método – Questionário & Resultado e Discussão – Pergunta 6

Figura 14: Nível de qualificação dos integrantes do CBH
LSJ para participarem do processo de enquadramento da
Região Hidrográfica VI.
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6.1 Quais conhecimentos poderiam
auxiliar a capacitação dos membros do
CBH LSJ para o enquadramento da Região
Hidrográfica VI?
1PP – titular
•Qualidade da água
•Definição de usos/usuários
•Potencialidade
socioeconômica
e
ambiental dos recursos hídricos
•Usos potencialmente poluidores
•Metodologia
2U - titulares
•Importância,
consequências
do
processo de enquadramento
•Hidrogeológico e bacia hidrográfica
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4.Capítulo 1

O Estado da Arte do Enquadramento de Corpos d´água em Classes de Usos na Região Hidrográfica VI

Método – Questionário & Resultado e Discussão – Pergunta 7
7) Você saberia dizer quais são as condições essenciais propostas pela Agência Nacional de Águas para o
processo de enquadramento? ( ) Não ( ) Sim
Se a resposta foi sim, cite as que conhece:

Características do “não”
•Dificuldade da ANA em
integrantes do SNGREH

Figura 15: Nível de qualificação dos integrantes do CBH LSJ
para participarem do processo de enquadramento da Região
Hidrográfica VI.

atingir

todos

os
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4.Capítulo 1

O Estado da Arte do Enquadramento de Corpos d´água em Classes de Usos na Região Hidrográfica VI

Método – Questionário & Resultado e Discussão – Pergunta 8
8) Você concorda com as condições essenciais proposta pela Agência Nacional de Águas (ANA, 2009) para o
processo de enquadramento? Marque apenas uma opção para cada item:
•
(
•
(
•
(
•
(

Deve ser um processo participativo?
) Não ( ) Sim
Deve representar a visão de futuro da bacia?
) Não ( ) Sim
Deve estabelecer metas realistas?
) Não ( ) Sim
Deve considerar a progressividade das ações?
) Não ( ) Sim
Figura 16: Nível de concordância com as condições
essenciais propostas pela Agência Nacional de Águas
para o processo de enquadramento.
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4.Capítulo 1

O Estado da Arte do Enquadramento de Corpos d´água em Classes de Usos na Região Hidrográfica VI
Resultado & Discussão – Pergunta 8

Características do “sim”
•Pode indicar certo alinhamento entre
premissas brasileiras para a gestão dos
recursos hídricos e os anseios dos
setores envolvidos na gestão a RH VI

Figura 16: Nível de concordância com as condições essenciais
propostas pela Agência Nacional de Águas para o processo de
enquadramento.
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4.Capítulo 1

O Estado da Arte do Enquadramento de Corpos d´água em Classes de Usos na Região Hidrográfica VI
Resultado & Discussão – Pergunta 8
8.1 Como garantir ocorrência das condições?
•Maior esforço político por parte dos
integrantes do CBH LSJ e maior
comprometimento da gestão pública para
com os núcleos de gestão participativa
(4; 1SC, 1PP e 2U)

Figura 16: Nível de concordância com as condições essenciais
propostas pela Agência Nacional de Águas para o processo de
enquadramento.
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•Sem resposta (2SC)
•Informações devem estar disponíveis e
serem acessíveis a todos, citaram a
importância da Educação Ambiental, da
capacitação e da consolidação de estudos
(2; 1PP e 1U)
•Atrelar as propostas de enquadramentos
aos Planos de Bacia e aos Planos de
Governo federal/estadual/municipal (1PP)
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4.Capítulo 1

O Estado da Arte do Enquadramento de Corpos d´água em Classes de Usos na Região Hidrográfica VI

Método – Questionário & Resultado e Discussão – Pergunta 9
9) De modo geral, quais usos múltiplos atualmente ocorrem na Região Hidrográfica VI (A) e quais são os usos
futuros (B) pretendidos pelos integrantes do CBH LSJ?

Usos Atuais (A)

Usos Pretendidos (B)

Pesca (tainha, corvina, siri, camarão etc)
Esporte náuticos com pequenas embarcações
Beleza cênica
Abastecimento humano e animal

Pretendidos

Lazer
Turismo (ecológico)
Natação
Pecuária (gado extensivo)
Agricultura (irrigação)
Produção de sal

Não pretendidos

Reserva extrativista
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4.Capítulo 1

O Estado da Arte do Enquadramento de Corpos d´água em Classes de Usos no Brasil e na Região Hidrográfica
VI
Conclusões
•Lacunas a serem superadas: organização institucional e suporte financeiro para gestão.
•Avanço em função das mudanças nas premissas do gerenciamento dos recursos hídricos e arcabouço legal.
•Tendências de investimentos em instrumentos de planejamento.
•Região Hidrográfica VI não está enquadrada atualmente.
•De modo geral, SC conhece menos os instrumentos de gestão.
•Importância da efetiva e qualificada atuação nos espaços participativos demarcados pela legislação.
•Necessidade de capacitação de recursos humanos para a gestão dos recursos hídricos e implementação do
enquadramento.
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5.Capítulo 2

Contribuição do conhecimento ecológico no processo de enquadramento dos corpos d’água em classes de uso
Quintas (2009)
Processo de contaminação de um rio pode estar distante das comunidades afetadas:
• espacialmente (os contaminantes são lançados a vários quilômetros rio acima).
• temporalmente (começou há muitos anos, e ninguém lembra quando).
• Pode não apresentar efeito visível (a água não muda de sabor e de cor, mas pode estar contaminada por
metal pesado, por exemplo).
• Pode não apresentar efeito imediato sobre o organismo humano (ninguém morre na mesma hora ao beber a
água).
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5.Capítulo 2

Curso de Capacitação para o Enquadramento da Laguna de Saquarema e
Jaconé
Método
Estrutura geral do curso de capacitação
• Público alvo: integrantes do CBH LSJ

• Objeto para o exercício: Lagunas de Saquarema e Jaconé
• Carga Horária: 35 horas
• Módulos: 7
• Turma: Doze integrantes (4SC, 4U e 4PP)

39
39

5.Capítulo 2

Curso de Capacitação para o Enquadramento da Laguna de Saquarema e Jaconé
Método
Delineamento conceitual e metodológico: Legislação
• Política Nacional de Meio Ambiente (1981).
• Política Nacional de Recursos Hídricos (1997).
• Politica Nacional de Educação Ambiental (1999).
• Lei no 9.984 (2000) – Criação da ANA.
• Resolução CNRH no 39 (2004) – institui a Câmara Técnica de Educação, Capacitação, Mobilização Social e
Informação em Recursos Hídricos – CTEM.
• Resolução CONAMA no 357 (2005) – classificação dos corpos de água e diretrizes ambientais para o seu
enquadramento.
• Decreto de 22/03/2005 – decreta a Década Brasileira da Água.
• Política Nacional de Saneamento Básico (2007).
• Resolução CNRH no 91/2008 – dispõe sobre procedimentos gerais para o enquadramento dos corpos de
água superficiais e subterrâneos.

Programa de Pós-Graduação em Ecologia - UFRJ
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5.Capítulo 2

Curso de Capacitação para o Enquadramento da Laguna de Saquarema e Jaconé
Método
Delineamento conceitual e metodológico: Legislação
• Resolução CNRH no 98/2009 - estabelece princípios, fundamentos e diretrizes para a educação, o
desenvolvimento de capacidades, a mobilização social e a informação para a Gestão Integrada de Recursos
Hídricos no Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos.

Programa de Pós-Graduação em Ecologia - UFRJ
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5.Capítulo 2

Curso de Capacitação para o Enquadramento da Laguna de Saquarema e Jaconé

Método
Concepção pedagógica
Educação Ambiental Crítica, Emancipatória e Transformadora
• Participativa
• Dialógica
• Questionadora
• Ter a capacidade de explicitar e problematizar conjunturas estruturais da sociedade
• Permitir que os sujeitos sejam capazes de identificar as assimetrias socioambientais e políticas existentes
• Compreender os fenômenos socioambientais
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5.Capítulo 2

Curso de Capacitação para o Enquadramento da Laguna de Saquarema e Jaconé
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Definição do conteúdo dos módulos: ANA (2009)
Tabela 1: Parâmetros prioritários para o enquadramento dos corpos d´água em classes de uso de
acordo com a Agência Nacional de Águas (2009).
Parâmetros prioritários para o enquadramento
Parâmetro

Justificativa

Matéria orgânica biodegradável

Ocasiona o consumo de oxigênio dissolvido

Nutrientes (ex.: fósforo e nitrogênio)

Causam a eutrofização do corpo d’água.

Organismos patogênicos

Causam as doenças de veiculação hídrica.

Substâncias orgânicas (ex.: agrotóxicos)

Sólidos em suspensão

Programa de Pós-Graduação em Ecologia - UFRJ

Provocam o efeito tóxico nos organismos aquáticos e podem se
acumular em seus tecidos.
Aumentam a turbidez da água afetando a biota aquática e
causando assoreamento do corpo d’água.
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Definição do conteúdo dos módulos: Odum (1988), Begon et al. (2007) e Esteves et al. (2011)

Espécie

Espécies raras

Espécies comuns

População

Comunidade

Abundância

Dominância

Equitabilidade

Riqueza de espécies

Metabolismo aquático

Diversidade de espécies

Contribuição alóctone

Eutrofização

Cadeia trófica

Produtividade primária

Fatores limitantes

Figura 17: Conceitos importantes para compreensão ecológica dos sistemas aquáticos na gestão
dos recursos hídricos.
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Conteúdo por módulo
Tabela 2: Estrutura do curso de capacitação para integrantes de Comitês de Bacias Hidrográficas.
Capacitação para o enquadramento das lagunas de Saquarema e Jaconé

Relação entre conceitos ecológicos e limnológicos e os principais parâmetros de qualidade da
água utilizados no enquadramento considerando a proteção das comunidades aquáticas,

Conceitos ecológicos,
limnológicos, hidrológicos e

recreação e abastecimento humano

institucionais-gerenciais
Conceitos

Ecológicos e

Prática

Detalhamento conceitual

educativa

Introdução à Gestão
Detalhamento Conceitual

Ambiental Pública

Parâmetros

Principais características e conceitos norteadores

Limnológicos
Gestão dos recursos
Caracterização

hídricos: instrumentos de

e estrutura da

gestão

comunidade

Comunidade fitoplanctônica

Módulo 1

Clorofila

parâmetros

Demanda bioquímica de oxigênio

d’água

(DBO), coliformes termotolerantes,

Conceitos gerais em

turbidez, pH e patógenos

ecologia dos ecossistemas
aquáticos e hidrologia
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importância

e

suas

consequências.

enquadramento dos corpos
Causas para a variação dos

servem? Como colocá-los em prática?
Enquadramento:

Introdução ao processo de

aquática

Eutrofização

Quais são os instrumentos de gestão? Para que

Ecologia: Comunidade, População, Cadeia Trófica,
Metabolismo
Módulo 2

Referência

Aquático.

Hidrologia:

Vazão

de
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Conteúdo por módulo
Tabela 2: Estrutura do curso de capacitação para integrantes de
Comitês de Bacias Hidrográficas.

Capacitação para o enquadramento das lagunas de Saquarema e Jaconé
Conceitos ecológicos,

Relação entre conceitos ecológicos e limnológicos e os principais parâmetros de qualidade da água
utilizados no enquadramento considerando a proteção das comunidades aquáticas, recreação e

limnológicos, hidrológicos
e institucionais-gerenciais

Prática

Detalhamento conceitual

educativa

abastecimento humano
Caracterização e estrutura

Conceitos
Ecológicos e

Detalhamento Conceitual

Parâmetros

da comunidades aquáticas

Módulo 5

Comunidade fitoplanctônica

Limnológicos
Caracterização e
estrutura da
comunidade

Eutrofização
Comunidade fitoplanctônica

Módulo 6

Clorofila

Causas e consequências da eutrofização artificial
Escolha da alternativa de enquadramento (ruim,

aquática

Demanda bioquímica de oxigênio (DBO),
Eutrofização

Diferencial entre eutrofização natural e artificial.

Causas para a variação dos parâmetros

coliformes termotolerantes, turbidez, pH
e patógenos

justificada e individual da
alternativa de
enquadramento
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mediana e ótima baseado nos quatro critérios

Apresentação e escolha

essenciais para o enquadramento – ANA,2009)
Módulo 7

•
•
•
•

Participativo
Representar a visão de futuro da bacia
Estabelecer metas realistas
Considerar a progressividade das ações
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Aferição do potencial replicador
• Utilidade no cotidiano
• Contribuição para a qualificação
•Facilidade na assimilação dos conteúdos
•Linguagem adequada
•Interesse em participar de outros cursos neste formato
•Confiança em ministrar o curso

Programa de Pós-Graduação em Ecologia - UFRJ
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6.Considerações Finais

Considerações Finais
Curso de Capacitação
•Representa iniciativa da Universidade em contribuir com o processo de formação para a gestão dos recursos
hídricos.
•Visa contribuir para a ruptura das relações de opressão e dependência.
•Constitui-se ferramenta adaptável as conjunturas locais.
•Visa contribuir para a democratização do conhecimento técnico-científico.
•Visa contribuir para a qualificação da gestão dos recursos hídricos brasileiros.
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Figura 20: Usos múltiplos da água.
(ANA, 2005)

Considerações Gerais

•A gestão dos recursos hídricos ainda precisa superar alguns entraves;
•Ocorreram avanços importantes, a PNRH é um marco no amadurecimento brasileiro;
•A tendência é que os avanços continuem;
•No entanto, a ausência de capacitação técnico-científica é um grande empecilho a esta tendência;
•Especialmente no que concerne ao conhecimento e domínio dos instrumentos de gestão;

•A Universidade pode auxiliar os órgãos gestores de recursos hídricos na capacitação de recursos humanos
para a gestão das águas.

Obrigada

MSc., PMP, CSM Jamile Marques
www.jamilemconsulting.com
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