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RESUMO
A utilização de Indicadores Ambientais como ferramenta de análise pode ser considerado um
meio eficaz na promoção das políticas públicas. As ações baseadas nas informações obtidas
por meio dos Indicadores Ambientais, considerando as variáveis ambientais e antrópicas são
capazes de demonstrar seu desempenho ao longo do tempo, e de realizar previsões. A
presente pesquisa foi realizada na área urbana do município de Aquidauana/MS/BRASIL
visando avaliar e conhecer com maior detalhe o conjunto das condições propícias à saúde
pública e os problemas de cada área estudada. Para alcançar os objetivos da pesquisa utilizouse o Indicador de Abastecimento de Água, que é composto pelas variáveis: Indicador de
Cobertura de Abastecimento, Indicador de Qualidade de Água Distribuída e Indicador de
Saturação do Sistema Produtor, do modelo Indicadores de Salubridade Ambientais – ISA que
foi desenvolvido pelo Conselho Estadual de Saneamento do Estado de São Paulo, em 1999.
Assim o objetivo da pesquisa é demonstrar como a utilização dos Indicadores Ambientais
pode auxiliar o planejamento na obtenção de informações necessárias para orientar os
administradores públicos a tomarem decisões e a diagnosticar a salubridade ambiental da área
urbana.
Palavras Chaves: Indicador. Abastecimento de Água. Planejamento. Aquidauana.
INTRODUÇÃO
A finalidade dos indicadores é fornecer informações que permitam auxiliar os
gerenciadores e administradores públicos na elaboração do planejamento e políticas públicas,
visando à melhoria da qualidade de vida urbana. O uso de indicadores ambientais empregados
em cada um dos setores censitários possibilita a interação das mais diversas informações em
um mesmo ambiente, ampliando as ações estratégias na tomada de decisão. Constituindo
desta forma em uma poderosa ferramenta de diagnóstico, análise e avaliação.
A malha urbana de Aquidauana/MS (Figura 01) localiza-se na porção centro-sudoeste
do Estado de Mato Grosso do Sul, situado geograficamente entre as latitudes 20º26’23’’S e
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20º29’21’’S e de longitude 55º48’26’’ e 55º44’49’’ W; com altitude média de 147 m., ficando
a 130 Km da capital Campo Grande (IBGE, 2005).

O sítio urbano encontra-se implantado á margem direita do Rio Aquidauana, com
altitude de 137 metros acima do nível do mar. O perímetro urbano possui uma área em torno
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de 21,65 km2. (IBGE, 2005). A área urbana de Aquidauana é drenada pelo Rio Aquidauana,
Lagoa Comprida e pelos Córregos João Dias, Guanandy e Mangueirão.
A área territorial do município é de 16.958,496 km2, Aquidauana é o 4º maior
município do Estado, possui uma densidade Demografia de 2,71 hab/km2, sendo 59º maior
densidade demográfica do Estado de MS, a estimativa da população 2005 é de 46.007
habitantes, a 6º maior população de MS. Sobre a taxa de urbanização, Aquidauana posicionase como o 24º lugar do Mato Grosso do Sul, sendo que 77,85% encontravam-se na zona
urbana e 22,15% na zona rural (IBGE, 2005).
Para se analisar o Abastecimento de Água do município, a pesquisa utilizou os setores
censitários do Instituto de Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE. O Município de
Aquidauana/MS está dividido em 35 setores censitários (Figura 02) sendo à base de aplicação,
análise e comparação do modelo de indicador adotado, desta forma permitindo visualizar as
desigualdades e levantar os problemas locais em cada um deles.
O Indicador de Salubridade Ambiental – ISA e composto por vários sub-indicadores, e
para esta pesquisa foi utilizado o Indicador de Abastecimento de Água – Iab, no qual
permitirá realizar uma estudo sobre a evolução do Abastecimento de água do Município de
Aquidauana/MS. O ISA é uma ferramenta de análise e avaliação desenvolvida pelo Conselho
Estadual de Saneamento com a finalidade de desenvolver políticas públicas para a crescente
melhora da qualidade de vida no Estado de São Paulo. (SÃO PAULO, 1999)
As informações que irão compor o Indicador de Abastecimento serão levantadas pelo
IBGE por meio de um software (Sistema de Recuperação de Informação Georreferenciadas –
ESTATCART), que apresenta informações por setor censitário. E outra fonte para levantar as
informações necessárias, que não estão disponíveis pelo IBGE, foi solicitada a Empresa de
Saneamento do Mato Grosso do Sul S.A. – SANESUL.
Visando o auxilio ao processo decisório e possibilitando informações com diferencial
agregado no valor das análises. Os dados obtidos podem ser espacializados por meio de
mapas temáticos para uma melhor visualização e interpretação dos dados.
Assim a utilização dos indicadores ambientais nos permite fazer sua aplicação
dividindo a cidade em setores, demonstrando a realidade das condições sanitárias em cada um
dessas unidades, mas as informações serão pontuais no tempo e no espaço, permitindo que o
administrador público direcione os recursos financeiros para cada problemática encontrada
nestes setores. A qualidade de vida urbana se dá através de uma visão holística, visando à
melhoria em cada um dessas unidades, objetivando a salubridade do ambiente urbano no seu
todo.
PLANEJAMENTO E GESTÃO DO ESPAÇO URBANO E SANEAMENTO
Com o crescimento demográfico nos grandes centros urbanos e a evolução tecnológica
houve um aumento na demanda de água para o abastecimento público, irrigação e produção
industrial. Tendo como conseqüência a geração de mais carga poluidora, passando a ser
necessária a ação do gerenciamento dos recursos hídricos e de saneamento por parte dos
Estados. A falta de um órgão regulador dos setores gerou nas pequenas, médias e grandes
cidades a falta de água, sendo agravado pela degradação dos cursos e reservatórios de águas, e
com as mais diversas formas de poluição, piorando ainda mais a falta de água no que resultou
em doenças vinculadas a ela.
De acordo com o Ministério de Meio Ambiente (2006a), antes das décadas de 19501960, o setor de saneamento possuía um quadro positivo, já que o número populacional na
área urbana era baixo e o ritmo de crescimento demográfico não era elevado. Portanto, a
disponibilidade de água para abastecimento urbano e a capacidade de absorver a carga de
poluição pelos recursos hídricos era suficiente, mesmo considerando a quantidade reduzida de
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obras existentes relativos à rede coletora de esgoto, sistema de drenagem e sistema de coleta
de resíduos sólidos domésticos.

Sendo que, no ano 2000 mais de dois milhões de pessoas foram afetadas por doenças
relacionadas à qualidade da água ou à ausência de saneamento e higiene e cerca de seis mil
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crianças morrem diariamente por essas doenças. (GOVERNO DO ESTADO DE SÃO
PAULO, 2004).
A ausência de infra-estrutura básica de saneamento expressa a insustentabilidade do
modelo de desenvolvimento urbano e de saneamento que desestabilizou os sistemas naturais e
gerou precárias condições de vida e do ambiente natural e artificial.
O saneamento para a humanidade é condição indispensável à saúde humana, tornandose medida fundamental a proteção do ambiente e de conforto das populações, sendo elemento
indissociável do planejamento e desenvolvimento urbano e rural, espaço onde o homem
realiza suas atividades (MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE, 2006a).
Pode-se entender que saneamento seria um conjunto de ações que visa à qualidade
ambiental para promover a qualidade de vida, no qual o homem realiza intervenção sobre o
meio físico com o objetivo de controlar todos os fatores naturais que possam exercer efeitos
nocivos ao seu bem estar físico, mental ou social, buscando um ambiente com condições de
salubridade. (HELLER et. al., 1995).
Portanto essa nova dinâmica de crescimento desordenado, o aumento pela demanda de
água e a geração sempre crescente de carga poluidora, resultou em novos procedimentos de
gestão. Tundisi e Tundisi (2005, p. 79) comentam que “a diversificação dos tipos de poluentes
impulsionou novos procedimentos e mecanismos de gestão. O próprio conceito de “gestão das
águas” surgiu nesse contexto, em substituição ao de “tratamento”. Desta forma o controle da
contaminação e gestão das águas passou a ser integrado, incluindo todos os componentes do
ciclo hidrológico deixando de ser setorial, localizado e de respostas as crises.
Com o crescente aumento pela demanda de água nos centros urbanos, industriais e
agrícolas, tornou se imprescindível planejar a utilização do recurso hídrico. Assim entender o
processo de planejamento é fundamental para se atingir o uso racional e sustentável dos
recursos hídricos.
Desta forma, qualquer decisão deve ser baseada em um conjunto de informação que
possibilitará o agente planejador escolher a melhor opção, bem como, tal escolha subsidiará a
ação para se alcançar o objetivo desejado.
Santos (2004, p. 24), baseado em diversos elementos apresentados por vários
planejadores e resume planejamento da seguinte forma:
[...] o planejamento é um processo contínuo que envolve a coleta,
organização e análise sistematizadas das informações, por meio de
procedimentos e métodos, para chegar á decisão ou a escolhas acerca das
melhores alternativas para o aproveitamento dos recursos disponíveis. Sua
finalidade e atingir metas específicas no futuro, levando à melhoria de uma
determinada situação e ao desenvolvimento das sociedades.

Santos (op cit. 2004, p. 24) comenta também que outro papel do planejamento é o de
“orientar os instrumentos metodológicos, administrativos, legislativos e de gestão para o
desenvolvimento de atividades num determinado espaço e tempo, incentivando a participação
institucional e dos cidadãos”. A autora esclarece ainda, que é “importante frisar que a ênfase
do planejamento está na tomada de decisão, subsidiadas num diagnóstico que, ao menos,
identifique e defina o melhor uso possível dos recursos do meio planejado”.
Como definem Setti et al. (2000, p. 127) a seguir:
Para que o processo seja eficiente, é necessário assegurar a clara definição da
política a se aplicar em cada nível de decisão, garantir ampla e livre troca de
idéias nos sentidos descendente e ascendente a hierarquia da administração
pública e das várias entidades interessadas nas ações de planejamento dos
recursos hídricos. Além disso, é importante estimular horizontal de propostas
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e contrapropostas entre os vários departamentos do Estado, procurando
evitar a criação de compartimentos estanques apenas com ligações aos níveis
hierárquicos mais elevados.

Almeida (1999) afirma que o processo de planejamento se desenvolve por meio de
tomadas de decisões antecipadas referente a um conjunto de problemas resultantes da
produção social do espaço, neste caso em constante mutação e graus de incertezas, na busca
de um equilíbrio dinâmico entre compromisso e flexibilidade. Assim, o que caracteriza o
processo de planejamento é a sua capacidade de adaptabilidade e da necessidade de se manter
em aberto as alternativas.
Desta forma Setti et al. (2000, p. 126) explicam que o processo de planejamento deve
ser desenvolvido em uma seqüência de etapas.
Assim, pode-se considerar que o processo de planejamento na sua acepção
mais geral, se desenvolve através de uma seqüência de etapas, dentre as
quais se distinguem a formulação de objetivos, diagnósticos, levantamento
de dados, elaboração de planos alternativos, comparação de alternativas e,
por fim, decisão, programação, implementação e controle.

O planejamento ambiental visa o desenvolvimento sustentável que proporcione a
melhoria e minimize o máximo possível os impactos sobre a natureza. Para isso o
levantamento de uma variedade de informações das diversas áreas do conhecimento se torna
indispensável. É nesse sentido que o presente capítulo visa direcionar a aplicação dos
indicadores ambientais como ferramenta de planejamento. Portanto, os indicadores irão
orientar os gestores públicos e a sociedade civil, na tomada de decisão e na busca pela
melhoria da qualidade ambiental e de vida.
Os indicadores nos permitem criar cenários sobre os estados do meio e acompanhar os
resultados de uma decisão tomada, demonstrando mudanças e as condições do meio, sendo,
empregados na avaliação e comparação de território de diferentes dimensões e
complexidades. No agrupamento destas informações o importante é examinar o tipo de
compatibilização e a ser feita na sobreposição, comparação ou cruzamento dos elementos que
compõem as temáticas (SANTOS, 2004).
A construção de indicadores deve representar uma reflexão coletiva, voltada para uma
mudança na postura ética dentro de um contexto sócio-ambiental, sendo resultado da
compreensão dos problemas por parte da sociedade.
O Planejamento – a visão do futuro próximo ou distante – contribui para que
tarefas sejam melhor realizadas e objetivos sejam mais facilmente atingidos,
por pessoas ou organizações. Ordena as ações e dá prioridade a elas. Permite
mapear dificuldades ou obstáculos e, assim, escolher previamente caminhos,
alternativos. (PETROCCHI, 1998, p. 20).

A utilização dos indicadores ambientais como ferramenta de análise espacial é
considerado um meio eficaz de promover as políticas públicas de saneamento e proteção
ambiental. As ações públicas baseadas nas informações obtidas através dos indicadores
ambientais, considerando as variáveis ambientais e antrópicas, são capazes de demonstrar seu
desempenho ao longo do tempo, e de realizar previsões.
A principal característica dos indicadores é a sua capacidade de quantificar e
simplificar a informação, sendo de senso comum pensar que um bom indicador é aquele que
tem a capacidade de medir, avaliar e expressar, com fidelidade, os fenômenos ao qual se
refere, entretanto sua relevância consiste na sua confiabilidade, tempo de resposta ao
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estímulo, integridade, estabilidade, solidez, relação com as prioridades do planejamento,
utilidade para o usuário, eficiência e eficácia (SANTOS, 2004).
PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS6.
O cálculo O Indicador de Abastecimento de Água – Iab se dá a partir da soma entre os
indicadores Ica (Cobertura de Abastecimento de Água, Atendimento), Iqa (Qualidade da Água
Distribuída) e Isa (Saturação do Sistema Produtor, Quantidade), sendo dividido a sua soma
pelo fator 3. A definição das variáveis é apresentada no Quadro 07.

Iab =

Ica + Iqa + Isa
3

Quadro 07. Critério de aplicação do Indicador de Abastecimento de Água – Iba
Ica – Indicador de
Cobertura de
Abastecimento

Dua = Domicílios urbanos atendidos (públicos e particulares)

Ica = Dua X 100
Dut

Dut = Domicílios urbanos totais.
nº amostras realizadas

Iqa – indicador de
Qualidade de Água
Distribuída

K= nº amost realiz .
K <=1 nº mínimo de amostras a
nº min. amost. efet.
serem efetuadas pelo SAA*
Iqa = K X NAA X 100
NAA = quantidade de amostras consideradas como sendo de
NAR
água potável relativa à colimetria, cloro e turbidez numa
primeira etapa e no futuro, o total da Portaria nº 36 do
Ministério da saúde.
NAR = quantidade de amostras realizadas.

n = número de anos em que o sistema ficará saturado;
VP = volume de produção necessário para atender 100% da
população atual;
Isa – Indicador de
CP = Capacidade de produção;
Saturação do Sistema t = taxa de crescimento anual médio da população urbana para
Produtor
os 5 anos subseqüentes ao ano da elaboração do ISA
(projeção);
K1 = perda atual;
K2 = perda prevista para os 5 anos.

log
n=

CP
.
VP(K2/K1)
log (1+t)

Fonte: Adaptado pelo autor de São Paulo (1999).

A finalidade do Indicador de Cobertura de Água – Ica é o de quantificar por setor o
número de domicílios atendidos pelo sistema de abastecimento de água tratada. A pontuação
variando entre 0 (zero) a 100 (cem), sendo o seu resultado usado diretamente na fórmula do
Iab. O Sub-Indicador da Qualidade de Água Distribuída – Iqa refere-se ao número mínimo de
amostra de água para a verificação das características bacteriológicas, físicas e químicas da
água do sistema de abastecimento público a ser efetuada pela empresa de saneamento do
6
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Município. A freqüência mínima de amostragem e os padrões de potabilidade são
estabelecidos conforme a Portaria/MS nº. 518//2004.
Sendo que, o município de Aquidauana é abastecido pelo Rio Aquidauana, conforme
informação levantada pelo questionário aplicando a empresa de saneamento – Sanesul. Desta
forma, a portaria estabelece o número mínimo de amostra a ser realizado para manancial
superficial. E os parâmetros analisados são: cor, turbidez, pH, coliformes totais, coliformes
Termotolerantes e cloro.
Após a verificação da quantidade mínima de amostragem a serem realizadas pelo
serviço de abastecimento de água, utiliza-se a Quadro 08 para se obter a pontuação e situação
do indicador da qualidade de água distribuída, sendo este resultado empregado diretamente na
fórmula do indicador de Abastecimento de água.
Quadro 08. Pontuação do Indicador da Qualidade de Água Distribuída.
FAIXAS

Iqa

SITUAÇÃO

Iaq = 100%

100

Excelente

Iaq entre 95% e 99%

80

Ótima

Iaq entre 85% e 94%

60

Boa

Iaq entre 70% e 85%

40

Aceitável

Iaq entre 50% e 69%

20

Insatisfatória

Iaq < 49%

0

Imprópria

Fonte: Adaptado pelo autor de São Paulo (1999).

Sub-Indicador de Saturação do Sistema Produtor – Isa está relacionada à quantidade
de água disponível para o abastecimento, com o objetivo de avaliar a oferta e a demanda
visando melhorar a eficiência do sistema de abastecimento, procurando estimular a redução de
perdas e avaliar novas possibilidades de ampliações do sistema ou novas fontes de
abastecimento. O período de atualização é anual, sendo realizado em Dezembro ou quando
houver ampliação e/ou correção ou atualização de cadastros. Este indicador também possui
um quadro de pontuação sendo este resultado aplicado diretamente na equação do Indicador
de Abastecimento de água (SÃO PAULO, 1999).
Quadro 09. Pontuação do Indicador de Saturação do Sistema Produtor Qualidade de Água
Distribuída – Issa.
TIPO DE SISTMA
Sistema Integrados

Sistema Superficiais

Sistema de Poços
Fonte: Adaptado pelo autor de São Paulo (1999).

N
n>=5
5>n>0
n<=0
n>=3
3>n>0
n<=0
n>=2
2>n>0
n<=0

Issa
100
Interpolar
0
100
Interpolar
0
100
Interpolar
0
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RESULTADO E DISCUSSÃO
Na Tabela 05 apresenta o resultado do Indicador de Cobertura de Água, onde
demonstra que apenas os setores 5 e 31 tiveram 100% de cobertura de água. A maioria dos
setores ficou a cima de 90% de cobertura. Sendo que apenas os setores 16, 17, 18,19, 22, 23,
26 e 35 abaixo de 90%, e deste, destacam-se os setores 17, 18 e 23, com os índices mais
baixos de cobertura de abastecimento de água potável, sendo de 30,80%, 50,65% e 68,18%
respectivamente.
A Tabela 03 demonstra todas as formas de cobertura de abastecimento de água,
encontrados nos setores que foram levantados pelo censo demográfico de 2000 do IBGE.
Sendo que os resultados só serão apresentados para os setores que tiveram os menores índices
de cobertura de abastecimento de água.
Tabela 03. Formas de Abastecimento de Água nos Setores 17, 18 e 23.
Domicílios particulares permanentes abastecimento de água
Domicílios particulares abastecidos por
Domicílios particulares abastecidos por rede geral
Rede geral - canalizada em pelo menos um cômodo
Rede geral - canalizada só na propriedade ou terreno
Domicílios particulares abastecidos por poço ou nascente (na propriedade)
Poço ou nascente (na propriedade) - canalizada em pelo menos um cômodo
Poço ou nascente (na propriedade) - canalizada só na propriedade ou terreno
Poço ou nascente (na propriedade) - não canalizada
Domicílios particulares abastecidos por outra forma

Setor
17
198
61
15
46
129
40
5
84
8

Setor
18
229
116
92
24
98
27
10
61
7

Setor
23
264
180
159
21
40
19
0
21
3

Fonte: IBGE, Censo Demográfico de 2000. IBGE 2004.

Os Setores 17, 18 e 23 foram os que tiveram o menor índice de cobertura de
abastecimento de água por rede geral. Portanto, para o setor 17 as formas de fornecimento de
água para os domicílios particulares permanentes abastecidos por rede geral foi de 31%, dos
domicílios com abastecimento de água por poço ou nascente de 65% e os domicílios
abastecidos por outras formas com 4%. O setor 18 apresentou os resultados da siguinte forma:
domicilios abastecidos por rede geral 53%, os domicilios abastecidos por poço ou nascente
44% e os domicilios abastecidos de outra forma 3%. O setor 23 teve a porcentagem de 81%
para os domicilios urbanas abestecidos por rede geral, 18% para os domicilios abastecidos por
poços ou nascente e apenas 1% para os domicilios abastecidos de outra forma. Conforme
Gráfico 03.
Desta forma, o que caracterizam esses três setores é o fato de apresentarem um alto
índice de cobertura de abastecimento de água por poços ou nascentes. A preocupação neste
caso é para a ausência do monitoramento da potabilidade da água dos poços, podendo de
alguma forma colocar em risco a população à doenças vinculadas a água.
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Gráfico 01. Formas de Abastecimento de Água – Setor 17
Fonte: IBGE, Censo Demográfico de 2000. IBGE 2004.

Outra característica que se destaca nestes setores é a forma como a água chega ao
domicilio, podendo ser encanada para toda a residência, ou apenas na propriedade ou em pelo
menos em um cômodo. Assim a porcentagem do setor 17 relativa ao abastecimento de água
para domicílios permanentes particulares por rede geral é de 25% em pelo menos um cômodo
e 75% de canalizada só na propriedade ou terreno. Enquanto que ao abastecimento feito por
poço ou nascente temos os seguintes resultados: 31% por poço ou nascente (na propriedade)
canalizada em pelo menos um cômodo, 4% canalizada só na propriedade ou terreno e 65%
não é canalizada. Conforme mostra os Gráficos 02 e 03.
No setor 18 o resultado não é tão diferente do setor 17, neste setor o abastecimento de
água por rede geral dos domicílios que possuem canalização em apenas um cômodo é de 21%
e 79% para os domicílios com canalização só na propriedade ou terreno. Já a porcentagem por
abastecimento de água por poço ou nascente o setor apresenta os seguintes resultados: 28%
por canalização em pelo menos um cômodo, 10% canalizada só na propriedade ou terreno e
62% não canalizada. Conforme os Gráficos 02 e 03.
No setor 23 a porcentagem referente ao abastecimento de água da rede geral em
apenas um cômodo é de 12% e a canalização só na propriedade ou terreno é de 88% conforme
Gráfico 02. E para o abastecimento de água por poço ou nascente com canalização em pelo
menos em um cômodo é de 47%, enquanto que para canalização só na propriedade ou terreno
não foi apresentado nenhum domicilio e para ausência de canalização é de 53%. Conforme
demonstra Gráfico 03.
Em resposta ao ofício dirigido à Sanesul, esta informou que a cidade de Aquidauana,
desde 2004, todos os domicílios são atendidos por rede geral de água. E na Figura 10 pode-se
visualizar a área urbana de Aquidauana com a rede de abastecimento de água existente na
cidade, o que demonstra que quase a totalidade da área urbana possui tubulações da rede geral
de água, ressalva as regiões nas extremidades da cidade. Sendo que, essas localidades não
possuem residências.
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Gráfico 02. Abastecimento de água por rede Gráfico 03. Abastecimento de água por poços ou
geral – domicílios com canalização na nascentes – domicílios com canalização na
propriedade ou em pelo menos em um cômodo
propriedade ou em pelo menos em um cômodo ou
sem canalização.
Fonte: IBGE, Censo Demográfico de 2000. IBGE 2004.

Sendo que, com os dados adquiridos, do questionário aplicado à empresa de
Saneamento - Sanesul, demonstram que o número populacional da área urbana do município
de Aquidauana-MS em 2002 era de 33.026 hab. e o a população de 2003 era de 33.514 hab.
Sendo que, o índice de Abastecimento de água para a cidade de Aquidauana nestes dois anos
era de 98%. E no ano de 2004 a população havia passado para 33.999 hab. e o índice de
abastecimento chegou a 100%, e vem mantendo esse índice.
A previsão para os próximos 5 e 10 anos para onde o índice de abastecimento de água
é de 100%, o que demonstra a intenção da empresa de continuar investindo para manter esse
índice, garantindo assim que todos tenham acesso a água tratada.
A finalidade do indicador de qualidade de água distribuída é a de monitorar a
distribuição de água e possíveis intervenções para melhorar o sistema de distribuição e do
tratamento da água. Sendo que o seu resultado não será obtido por setor, mas sim por um
valor único para toda área urbana.
Para o cálculo do indicador de qualidade de água distribuída utilizaram-se as normas
estabelecidas pela Portaria 518/2004 do Ministério da Saúde. De acordo com o relatório anual
de 2007 que é distribuído ao consumidor pela empresa de saneamento da cidade, traz
informações ao consumidor sobre a qualidade da água fornecida aos usuários do município de
Aquidauana e a quantidade de análises realizadas durante o ano.
Ao analisar os dados obtidos notou-se que a empresa de saneamento do município de
Aquidauana, havia realizando apenas nos meses de Janeiro, Fevereiro, Março e Abril a
quantidade mínima de análises que é recomendada pela Portaria 518/2004, para os parâmetros
Coliformes Totais, Coliformes Termodolerantes e Cloro. Já o parâmetro pH não foram
realizadas análises mínimas prevista pela portaria apenas nos meses de Fevereiro, Maio e
Novembro. E os parâmetros Cor e Turbidez não tiveram suas amostragens mínimas realizadas
somente no mês de Fevereiro.
Desta forma para se chegar ao coeficiente do Indicador da Qualidade de Água
Distribuída leva-se em conta os resultados de cada parâmetro estudado e se chega a sua
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média. Portanto o resultado do Indicador de Qualidade de Água Distribuída recebeu a
pontuação 60 pontos sendo considerada boa.
O objetivo do Sub-Indicador de Saturação do Sistema Produtor é comparar a oferta e a
demanda. O resultado pode ajudar no direcionamento das ações de intervenções no sistema de
produção, indicando a necessidade de ampliação ou a utilização de novas fontes de
abastecimento de água.
O indicador também pode auxiliar no desenvolvimento de programas de combate ao
desperdício no sistema produtor e na rede de distribuição e elaborar campanhas de
conscientização junto à população para o uso racional da água.
Os dados com a empresa de saneamento de Mato Grosso do Sul demonstram que, em
2002 e 2005, a capacidade de produção existente estava abaixo da necessidade de consumo da
cidade. Apenas no final de 2007, ocorreu um incremento de 120 m3/h no sistema de produção
e em 2008 a produção existente seria superior a da produção necessário, conforme demonstra
o Gráfico 11. O índice de perda no mês de junho de 2007 foi de 43,50% e a projeção para
2008 é de 46,62%. Sendo que a projeção do índice de perda para os próximos 5 anos também
é de 46,62%.

Gráfico 11. Evolução da oferta e demanda de água para a cidade de Aquidauana/MS
Fonte: Questionário aplicado à SANESUL

Ao aplicar os dados na base de cálculos do Indicador do Sistema Produtor obteve-se o
resultado de 2,1659, e desta forma seu resultado é de 50 pontos.
Assim a espacialização da informação do indicador de abastecimento de água é
apresentada na Figura 11, onde são demonstrados os resultados por setores nos quais os dados
foram divididos em cinco grupos de análise. O resultado do mapa demonstra uma
uniformização do abastecimento de água para a maioria dos setores tanto em cobertura de
abastecimento, qualidade e quantidade de água, sendo que apenas os setores 17, 18 e 23
demonstram situação mais crítica de abastecimento de água.
Os resultados revelados na Figura 03, que além da uniformização entre os setores, os
resultados são considerados intermediários, e ao analisar os dados em uma escala de 0 a 100,
a maioria dos setores ficou próximo dos 50 pontos.
Todavia o que determinou o resultado do indicador de abastecimento de água foi o
resultado do sub-indicador de Cobertura de Abastecimento de água. Os sub-indicadores de
qualidade de água distribuída e saturação do sistema produtor possuem resultados para todo o
município, não havendo variações entre os setores. Entretanto, os seus resultados são
relevantes para avaliar a distribuição de água para área urbana de Aquidauana.
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O sub-indicador de saturação do sistema produtor poderia ser substituído por um
indicador que avaliasse a quantidade de água consumida por setor, e assim, obter o consumo
médio de água por habitantes, e desta forma, poderá avaliar se a população está consumindo a
quantidade de água que é recomendado pelos órgãos e organizações de saúde.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
A aplicação do Indicador de Abastecimento de Água por setores censitários
demonstrou ser um método viável para o levantamento de informações que possam subsidiar
a elaboração do planejamento. Comprovou ser um instrumento adequado, de fácil
aplicabilidade e de custo baixo, considerando que incorpora uma grande quantidade de dados
disponíveis em instituições, departamentos, secretarias e demais organizações que detêm as
informações necessárias para a aplicação, sendo que tais informações estão disponíveis de
forma gratuita ou de custo acessível.
Entretanto dos dados utilizados nesta pesquisa são do censo demográfico de 2000, a
necessidade de informações mais atualizadas é imprescindível para representar com eficiência
a realidade. Portanto, para que haja uma efetiva avaliação e monitoramento é necessário que a
administração pública municipal tenha um banco de dados organizado por setores
viabilizando a sua comparação e acompanhando o desenvolvimento das ações desenvolvidas
na área. A atualização constante de dados é fundamental para a formulação de um
planejamento eficiente, cujas ações e atitudes são baseadas nas informações, o que
possibilitara o direcionamento das decisões tomadas pelos gestores públicos.
O objetivo do planejamento é a tomada de decisão e para isso é necessária uma base
confiável de informações que demonstre, de forma clara e objetiva, o problema e aponte as
soluções. O uso do indicador reduz o número de parâmetros e medidas sobre o objeto de
estudo, diminuindo a quantidade de dados a ser analisado e norteando com mais rapidez as
discussões.
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O uso de indicador adequadamente escolhido pode captar a tendência de melhora ou
piora da qualidade de vida e das condições sanitárias do município. O que possibilita a
avaliação das ações desenvolvidas e saber o quanto à cidade esta caminhando rumo aos
objetivos desejados.
Todavia, deve-se ter a preocupação de analisar atentamente os resultados e conhecer
detalhadamente as áreas comparadas e estudadas, mesmo por que existem distorções de
realidades dentro de cada setor, ou seja, pode ocorrer de um setor apresentar boa salubridade,
e, no entanto, apresentar áreas insalubres.
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