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RESUMO 
O objetivo deste presente estudo foi avaliar a gestão dos recursos hídricos na bacia hidrográfica do Rio Capibaribe, 
localizada no Estado de Pernambuco, com uma área de 7.454,88km2. Para o desenvolvimento da pesquisa adotou-se o  
Indicador de Gestão de Recursos Hídricos – IGRH, composto pelos índices de outorga, cobrança e comitê de bacia 
hidrográfica. Sendo assim, foi feita consulta ao banco de dados de instituições governamentais,  além da participação em 
reuniões do Comitê de Bacia Hidrográfica do Rio Capibaribe. Cada índice estudado foi classificado de acordo com uma 
escala de desempenho parcial e depois foi feita a composição destes em escala global. Assim, os resultados obtidos 
indicaram que o desempenho do IGRH no Capibaribe apresentou desempenho “médio”, apontando para a necessidade 
de se avançar na implementação destes instrumentos, em especial na aprovação do instrumento de cobrança.  
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sustentabilidade.  
 
 
INTRODUÇÃO 

Um dos aspectos mais importantes a ser considerado na gestão ambiental trata-se do aumento do uso 
múltiplo das águas para fins de abastecimento público, dessedentação animal, irrigação, hidroeletricidade, 
usos industriais, recreação, turismo, pesca, aquicultura, transporte, navegação, mineração, usos estéticos e 
outros. Esta situação merece maior atenção da sociedade mundial, uma vez que, as diferentes formas de 
utilização deste recurso vêm comprometendo a sua disponibilidade em quantidade e qualidade. 

Neste contexto, o Brasil aprovou em 8 de janeiro de 1997 a Política Nacional de Recursos Hídricos - PNRH, 
Lei nº 9.433 (BRASIL, 1997), contendo os objetivos, fundamentos, e instrumentos, definindo a bacia 
hidrográfica como unidade de gestão territorial para a implementação desta política. Sendo assim, ressalta-
se a importância do conhecimento destes instrumentos: Planos de Recursos Hídricos; enquadramento dos 
corpos de água em classes, segundo os usos preponderantes da água; outorga dos direitos de uso de 
recursos hídricos; cobrança pelo uso de recursos hídricos; compensação a municípios (vetado); e Sistema 
de Informações sobre Recursos Hídricos, visando a ampliação da sua aplicação pelos governos. 

Pernambuco baseando-se no que foi estabelecido pela PNRH, criou a Lei Estadual n° 11.426, de 17 de 
janeiro de 1997, que estabeleceu a Política Estadual de Recursos Hídricos - PERH, sendo a mesma 
revogada em 30 de dezembro de 2005, pela Lei nº 12.984 (PERNAMBUCO, 2005). Além disso, em 26 de 
março do ano de 2010, Pernambuco criou a Agência Pernambucana de Águas e Clima - APAC, através da 
Lei Estadual nº 14.028, contribuindo assim com as ações de gestão já desenvolvidas pela Secretaria de 
Recursos Hídricos e Energéticos de Pernambuco. 

Neste contexto, pensando em contribuir para a gestão de recursos hídricos, alguns autores vêm propondo a 
utilização de indicadores de desempenho considerando que a função básica e principal desses indicadores é 
apoiar e melhorar a política e o processo de tomada de decisão em diferentes níveis (GALLOPIN, 1996). Um 
exemplo disto, é o Indicador de Desempenho do Sistema de Gerenciamento de Recursos Hídricos -  IGRH, 
desenvolvido por Campos; Ribeiro & Vieira (2014), o qual considera os instrumentos de outorga e cobrança, 
além da análise da atuação do comitê de bacia hidrográfica para avaliar o desempenho da gestão de 
recursos hídricos na bacia.  

Portanto, o presente estudo objetivou aplicar o Indicador de Gestão de Recursos Hídricos – IGRH na bacia 
hidrográfica do Rio Capibaribe, a fim de conhecer o desempenho da implementação dos instrumentos de 
outorga e cobrança, além do comitê de bacia hidrográfica nesta bacia.  
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METODOLOGIA 
 
O presente estudo foi desenvolvido através do levantamento de dados secundários, bem como de dados 
primários, destacando a realização de entrevistas com gestores da Agência Pernambucana de Águas e 
Climas (APAC), participação como ouvinte de reuniões do Comitê de Bacia Hidrográfica do Rio Capibaribe 
(COBH Capibaribe), na Base de Dados do Estado de Pernambuco – BDE - CONDEPE-FIDEM, no Instituto 
Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE (2012 e 2015) e consulta ao Plano Hidroambiental da Bacia do 
Rio Capibaribe (Pernambuco – SRHE,2010).   
 
Caracterização da área em estudo 

 

A bacia hidrográfica do Rio Capibaribe abrange uma área de 7.454,88 km² e está localizado na porção 
nordeste do Estado de Pernambuco (Figura 1). Pela sua abrangência regional (agreste, mata e litoral) a 
bacia do Capibaribe exibe um ambiente complexo no qual se evidenciam contrastes climáticos, de relevo, de 
solos e de cobertura vegetal, além de socioeconômicos, que exigem um modelo de gestão hídrica e 
ambiental, que atenda às suas peculiaridades sub-regionais e locais. Desde sua nascente, entre os 
municípios de Poção e Jataúba, à sua foz, no Recife, o rio corta 42 municípios, dos quais 15 estão 
totalmente inseridos na bacia e 26 possuem sua sede na mesma (Pernambuco, 2010). 

 
Figura 01 - Localização da bacia hidrográfica do Capibaribe, em Pernambuco.  

Fonte: LabGeo, IFPE, 2016 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
O Rio Capibaribe, seguindo por vários centros urbanos e servindo de corpo receptor de resíduos industriais 
e domésticos, apresenta direção inicial sudeste-nordeste, até as proximidades de Santa Cruz do Capibaribe, 
quando seu curso toma a direção oeste-leste, percorrendo uma extensão total de cerca de 280 km até sua 
foz, na cidade do Recife. Em vários trechos, serve como divisa entre municípios, como por exemplo, entre 
Santa Cruz do Capibaribe e Brejo da Madre de Deus (Pernambuco, 2010). 
 
De acordo com as características ambientais da região onde a bacia encontra-se inserida em relação às 
precipitações mensais, é possível observar, para a bacia do rio Capibaribe uma alta variabilidade da 
precipitação à qual a bacia está submetida, com valores que vão de 600 a 2400 mm ao ano. Os totais 
anuais precipitados apresentaram uma média de 1133,59 mm, com o aumento da precipitação na medida 
em que os postos se aproximam do litoral (Pernambuco, 2010).  
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Os reservatórios mais representativos dentro da bacia do Capibaribe são Jucazinho, Carpina, Poço Fundo, 
Goitá, e Tapacurá. Estes reservatórios ocupam determinadas áreas dentro da bacia hidrográfica em Km2, 
apresentando suas capacidades variadas em m3 de acordo com os seus principais usos que são de 
abastecimento, controle de enchentes, irrigação, pesca, piscicultura e indústria (Pernambuco, 2010). 
 
Além disso, o rio Capibaribe tem seu monitoramento de qualidade realizado pela Agência Estadual de Meio 
Ambiente (CPRH) e apresenta-se poluído às elevadas concentrações de amônia, fósforo e coliformes 
termotolerantes. As concentrações de OD iguais a zero e a elevada DBO de 5,20, observada a jusante dos 
centros urbanos e indústrias, evidenciam o lançamento de esgotos domésticos e efluentes industriais acima 
da capacidade de autodepuração do rio. O rio encontra-se eutrofizado, variando de eutrófico a 
hipereutrófico, com exceção da estação CB-60, que apresenta estado mesotrófico e moderadamente 
poluída. (Pernambuco, 2010).  
 
Para o cenário da tendência futura, percebe-se que as demandas de irrigação e indústria apresentam um 
déficit geralmente importante durante os anos secos, mas uma otimização da gestão dos reservatórios 
maiores permitiria diminuí-los de maneira significativa; para isso, precisaria de um sistema que permitisse 
controlar aquelas demandas e adaptar a gestão das barragens de maneira dinâmica (Pernambuco, 2010). 
 
Descrição dos Métodos 
Os dados levantados foram aplicados segundo metodologia baseada no estudo de caso  de  Campos; 
Ribeiro & Vieira (2014), que apresenta uma proposta para análise da sustentabilidade hídrica de bacias 
hidrográficas, com base no Indicador de Desempenho do Sistema de Gerenciamento de Recursos Hídricos - 
IGRH e seus respectivos índices (Tabela 01).  

Tabela01 – índices do IGRH e classificação parcial. Fonte: Campos; Ribeiro &Vieira (2014). 
 

ÍNDICE GRAU DESCRIÇÃO 
 
 
 
 
 

Outorga (IO) 

 
Muito Alto 

 

Outorga implantada, boa fiscalização e redução 
no consumo da água 

Alto Outorga implantada, médio nível de fiscalização, 
redução no consumo de água 

Médio Outorga implantada, baixo nível de fiscalização e 
de redução no consumo de água 

Baixo Proposta em lei e em processo de instalação 
Muito Baixo  Nenhuma ação de implantação 

 
 
 
 
 
 

Cobrança (IC) 

 
Muito Alto 

Cobrança implantada, boa arrecadação e 
alto grau de desenvolvimento da bacia 

 
Alto 

Cobrança implantada há alguns anos, 
significativa arrecadação e bom grau de 
desenvolvimento da bacia 

 
Médio 

Cobrança implantada recentemente, déficit 
de arrecadação 

 
Baixo 

Cobrança proposta em lei, em processo de 
Implantação 

Muito Baixo  Nenhuma ação de implantação 

 
 
 
 
 
 

Comitê de bacia 
hidrográfica (ICBH) 

 
Muito Alto 

 
Comitê com boa articulação e solução de 
problemas na bacia 

 
Alto 

 
Atuando há alguns anos e médio nível de 
soluções de problemas 

 
Médio 

Instalado recentemente e com pouca solução de 
problemas 

 
Baixo 

Proposto em lei e em processo de instalação 

Muito Baixo  Nenhuma ação para criação 
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Além disso, na metodologia proposta por Campos; Ribeiro & Vieira (2014), a partir da classificação parcial 
para os índices do IGRH é possível gerar uma classificação global do indicador de gerenciamentos dos 
recursos hídricos variando de muito baixo a muito alto para determinada bacia hidrográfica (Tabela 02).  
 

Tabela 02 - Escala global de classificação para o IGRH. Fonte: Campos; Ribeiro & Vieira (2014) 
 

GRAU UNIÃO GLOBAL DOS ÍNDICES 
MUITO ALTO Comitê outorga e cobrança em pleno funcionamento na bacia, 

gerando alta redução da demanda 
ALTO Comitê, outorga e cobrança atuando há alguns anos, gerando pouca 

redução da demanda 
MÉDIO Comitê, outorga e cobrança (um, ou mais, dos três) implantados 

recentemente, porém com problemas no funcionamento 
BAIXO Comitê, outorga e cobrança (um, ou mais, dos três) propostos em 

lei, em processo de instalação 
MUITO BAIXO Nenhuma ação no sentido de aplicação de (um, ou mais, dos três) 

comitê, outorga e cobrança na bacia 
 

 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 
Os Comitês de Bacias Hidrográficas fazem parte da composição do Sistema Integrado de Gerenciamento de 
Recursos Hídricos do Estado de Pernambuco. São órgãos colegiados, consultivos e deliberativos que têm 
como área de atuação: a totalidade de uma bacia hidrográfica; a totalidade de uma sub-bacia hidrográfica 
tributária do curso de água principal da bacia e/ou grupo de bacias ou sub-bacias hidrográficas 
contíguas. Eles são compostos por no mínimo 20% e no máximo a 40% de representantes dos poderes 
executivos da União, do Estado e dos municípios de membros; de 40% de usuários e no mínimo 20% e no 
máximo a 40% da sociedade civil (Pernambuco, 2016).  Sendo assim, o Comitê de Bacia Hidrográfica do Rio 
Capibaribe (COBH Capibaribe), fundado no dia 23 de Março de 2007 e vem desempenhando um papel 
fundamental para a gestão bacia do Capibaribe através de reuniões e encontros frequentes onde são 
discutidos temas importantes a respeito da bacia e sendo composto por diversos membros de municípios 
diferentes ao longo da bacia.  
 
Já em relação aos instrumentos de outorga e cobrança previstos tanto na legislação nacional quanto na 
estadual, Pernambuco ainda tem que avançar, pois desses instrumentos apenas o da outroga já se encontra 
implantado desde 1998. Ainda assim, mesmo implantada e em execução , foi relatado por gestores da 
Agência Pernambucana de Águas e Climas(APAC) a dificuldade em fiscalizar e acompanhar todas as 
outorgas, pois a demanda da sociedade é bem maior do que o número de funcionários e estrutura disponível 
na APAC. A cobrança pelo uso dos recursos hídricos encontra-se em fase de implantação, onde já existe 
uma empresa em processo de estudo para definir qual a melhor forma de executar a cobrança no estado.  
Ou seja, a bacia do Capibaribe em relação a esses instrumentos de gestão de recursos hídricos encontra-se 
na mesma situação do estado de Pernambuco.  
 
A partir do levantamento de dados e da posterior aplicação da escala dos índices do IGRH na bacia 
hidrográfica do Capibaribe, foi possível classificar a situação dos instrumentos de outorga e cobrança  e 
também de verificar a atuação do  Comitê de Bacia Hidrográfica do Capibaribe obtendo os resultados 
dispostos na tabela abaixo (Tabela 3).  

 
Tabela 03 – Aplicação do IGRH na Bacia do Capibaribe. Fonte: Elaborado pela autora, 2016.  

Índice Descrição Grau 

Comitês de Bacia Hidrográfica 

(ICBH) 

Comitê atuando há alguns anos 

e médio índice de solução de 

problemas na bacia 

 

ALTO 

Outorga (IO) Outorga implantada, baixo índice 

de fiscalização e de redução do 

consumo de água 

 

MÉDIO 

Cobrança (IC) Cobrança proposta em lei, em 
processo de implantação 

 

BAIXO 
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Então, a partir da classificação parcial dos índices do Indicador de Desempenho do Sistema de 
Gerenciamento de Recursos Hídricos – IGRH, foi possível classificar o indicador com o desempenho médio 
em escala global para a bacia hidrográfica do Rio Capibaribe, pois o Comitê é atuante, a outorga é 
implantada e executada, porém ainda apresenta dificuldades vivenciadas pelos gestores em sua 
fiscalização, mas também a cobrança ainda se encontra em processo de estudo para implantação.  

 
 
 
CONCLUSÃO  
 
Considerando os resultados obtidos para o período de estudo na bacia hidrográfica do Capibaribe, foi 
possível inferir que dos resultados obtidos, para o Indicador de Desempenho do Sistema de Gerenciamento 
de Recursos Hídricos – (IGRH), tem o COBH Capibaribe atuando regularmente, esforçando-se para atingir 
melhor articulação com os órgãos gestores e sociedade civil a nível estadual a respeito do uso da água e 
também para a solução dos problemas relacionados a gestão da bacia. O Instrumento de Cobrança (IC) 
ainda encontra-se em fase de estudo para proposta de modelo, ou seja, ainda está em fase de implantação, 
o que confere um aspecto negativo a sustentabilidade da bacia do Capibaribe, uma vez que, são recursos 
financeiros que deixam de ser cobrados.  
 
O Instrumento de outorga (IO) se dá para a água superficial e subterrânea, porém o órgão gestor encontra 
problemas em relação a baixa capacidade que dispõem para fiscalização e de redução do consumo de 
água. A avaliação do desempenho hidroambiental na bacia do Capibaribe mostra que alguns aspectos da 
gestão de recursos hídricos precisam de atenção e investimento do governo, o qual deve se orientar pelo 
Plano Hidroambiental do Capibaribe – PHA elaborado em 2010 e prestes a ser atualizado. 
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