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Rega é uma revista proposta pelo GWP Global Water 
Partnership da América do Sul e conta com a parceria de 
várias entidades nacionais e regionais na área de recur-
sos hídricos, entre elas: CEPAL, BID, Banco Mundial, 
ABRH - Associação Brasileira de Recursos Hídricos, 
IARH - Instituto Argentino de Recursos Hídricos, 
RedeCap-Net Ar gen tina, APRH - Associação Paraguaia 
de Recursos Hídricos, Sociedade Brasileira de Limnolo-
gia, Organização das Nações Unidas para a Educação, a 
Ciência e a Cultura, Organização dos Estados Americanos 
e RIGA - Red de Investigación y Gestión Ambiental de 
la Cuenca del Plata.

Os objetivos da revista são de divulgar o conhecimento 
adquirido nas Américas sobre a Gestão Integrada de 
Recursos Hídricos. Considera-se importante a troca de 
informações entre os diferentes atores na área de recursos 
hídricos: técnicos, decisores de governo e instituições pri-
vadas, membros de comitê e agências de bacias, usuários 
de águas, etc. 

Os principais aspectos enfatizados são os seguintes: - 
resultados comparativos e experiências sobre políticas 
públicas em recursos hídricos; - estudos sobre a cadeia 
produtiva dos diferentes setores de recursos hídricos; - ge-
renciamento integrado dos recursos hídricos dentro de uma 
visão interdisciplinar; - aspectos insti tu cionais e de gestão 
de recursos hídricos e meio ambiente; - setores usuários 
da água e impactos sobre a sociedade.

Rega es una revista propuesta por la GWP-Global Water 
Partnership de América del Sur, y cuenta con el apoyo 
de varias entidades nacionales y regionales en el área de 
recursos hídricos, entre ellas: CEPAL, BID, Banco Mun-
dial, ABRH - Associação Brasileira de Recursos Hídricos, 
IARH - Instituto Argentino de Recursos Hidricos, Red 
Cap-Net Argentina, APRH - Asociación Paraguaya de 
Recursos Hidricos, Sociedade Bra si leira de Limnologia, 
Organización de las Naciones Unidas para la Educación, 
da Ciencia y la Cultura, Organización de los Estados 
Americanos y RIGA - Red de Investigación y Gestión 
Ambiental de la Cuenca del Plata.

El objetivo de la revista es divulgar el conocimiento 
adquirido en las Americas sobre la Gestión Integrada de 
Recursos Hídricos. Se considera importante el intercambio 
de información entre los diferentes actores en el área de 
Recursos Hídricos: técnicos, tomado res de decisiones del 
gobierno y de instituciones privadas, miembros de comités 
y agencias de cuenca, usuarios de recursos hídricos, etc.

Los principales aspectos enfatizados son los siguientes: - 
resultados comparativos y experiencias sobre po lí ticas 
públicas en recursos hídricos; - influencia eco nómica de los 
recursos hídricos sobre las cadenas productivas; - gestión 
y gerenciamiento integrado de recursos hídricos dentro de 
una visión in terdiscipli naria; - aspectos institucionales y de 
gestión de recursos hí dricos y medio ambiente; - sectores 
usu a rios del agua e impactos sobre la sociedad.

Sociedade Brasileira  
de Limnologia

Red de Investigación  
y Gestión Ambiental  

de la Cuenca del Plata
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Análise estrutural por meio da metodologia 
mICmAC aplicada à gestão dos recursos 

hídricos – o caso da região hidrográfica da 
uhe Lajeado na bacia do rio tocantins, Brasil

Fernán Enrique Vergara 
Oscar de moraes Cordeiro Netto

RESUmO: Este trabalho tem como objetivo apresentar 
aplicação da metodologia de análise estrutural MICMAC 
(Matriz de impactos Cruzados – Multiplicação aplicada à 
Classificação) a um caso de estudo em gestão dos recursos 
hídricos na região hidrográfica da UHE Lajeado na bacia 
do rio Tocantins, Brasil.

Esse método possibilita promover processo de planeja-
mento estratégico do aproveitamento de recursos hídricos, 
a partir da consideração de uma dada região ou bacia 
hidrográfica como um sistema, descrito por variáveis, que 
interage com outros sistemas e suas variáveis, avaliando-se 
como essas variáveis se comportam e interagem entre si.

Caracterizaram-se, para o caso em questão, onze vari-
áveis, classificadas em motrizes, de ligação, independentes 
e dependentes, analisando o comportamento de cada uma 
delas no sistema hídrico em estudo. Conclui-se que o 
sistema em estudo sofre uma grande influência de outros 
sistemas, já que a maioria das variáveis motrizes são exter-
nas. Como a disponibilidade hídrica não é condicionante 
para essa região, a qualidade da água se apresentou como a 
variável que melhor pode descrever a condição do sistema 
hídrico, como era esperado.

Considera-se que o método proposto mostra-se perti-
nente para o processo de auxilio à decisão na gestão dos 
recursos hídricos, pois permite a representação adequada 
do sistema, evidenciando relações entre variáveis e questões, 
que poderiam não ser percebidas, caso se optasse por uma 
abordagem não estruturada de representação de sistemas. 
Deve-se considerar, no entanto, a subjetividade na seleção 
dos dados de entrada e na análise dos resultados, assim 
como a emissão de juízos de valor inerentes ao método.

PAlAVRAS ChAVE: Análise estrutural, MICMAC.

AbSTRACT: The objective of this paper is to describe the 
application of the method of structural analysis MICMAC 
(Cross-Impact Matrix – Multiplication Applied to Clas-
sification) to a water resources management case study in 
the hydrographic region of the Lajeado hydroelectric plant 
located in the Tocantins basin (Brazil).

This method contributes to implementing strategic 
planning for the use of water resources by classifying a 
given region or hydrographic basin as a system - described 
by variables - which interacts with other systems and their 
own variables, by evaluating the relationship and interac-
tions between these variables.

In the current case study, eleven variables, classified 
by motricity indexes, with independent and dependent 
linkages, have been identified to analyze the relationship 
of each of them in the water system under study. The 
experience showed that the system under study is strongly 
influenced by other systems, considering that most of the 
independent variables are external. Since water availability 
is not presently an issue in the region under examination, 
water quality has proved to be the variable which can best 
describe the water system condition, as expected.

The proposed method is considered a proven tool for 
decision support systems in water resources management, 
as it adequately represents the system and shows the correla-
tion between variables and other issues, which could have 
gone unnoticed if a non-structured system representation 
approach had been used. However, it is important to ac-
count for the subjective factor used during the selection of 
input data and results analysis, as well as for making value 
judgments inherent to the method.

KEywORDS: structural analysis, MICMAC
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INTRODUÇãO
O planejamento do aproveitamento dos recursos 

hídricos pode ser estudado por meio de uma análise 
sistêmica, considerando o sistema hídrico como um 
sistema-objeto, que tem suas relações próprias (vari-
áveis que interagem entre si) e que ao mesmo tempo 
interage com outros sistemas. Sob essa perspectiva, 
faz-se necessário conhecer os componentes desses 
sistemas, assim como suas possíveis relações, tanto 
no âmbito do sistema hídrico como no âmbito de 
sua relação com outros sistemas.

Chiavenato (2003) apresenta um modelo básico 
de planejamento estratégico, a partir da análise do 
ambiente interno, nesse caso, o sistema-objeto em 
estudo, e do seu ambiente externo. Entende-se por 
ambiente interno o conjunto de variáveis, assim 
como as suas interações entre si, que compõem o 
sistema-objeto em estudo. O ambiente externo é 
formado pelo conjunto de sistemas, com suas res-
pectivas variáveis, que, de alguma forma, interagem 
influenciando ou sendo influenciados pelo compor-
tamento do sistema-objeto em estudo.

No caso da Gestão dos Recursos Hídricos, o am-
biente interno pode ser caracterizado pelas variáveis 
físicas, como as geológicas, hidrológicas e climatoló-
gicas, pelas físico-químicas da água e pelas biológicas 
da fauna e flora associada, que irão indicar o estado 
ecológico e a disponibilidade hídrica da região de es-
tudo. O ambiente interno ainda é caracterizado pelos 
usos dos recursos hídricos e seus respectivos usuários 
que são os que caracterizam a demanda pelos recursos 
hídricos dentro do sistema. Finalmente, faz parte 
do sistema interno, também, o sistema institucional 
responsável pela Gestão dos Recursos Hídricos, nos 
âmbitos Federal, Estadual e de bacias.

O ambiente externo se caracteriza por aqueles 
sistemas que interagem, de alguma forma, com o 
sistema hídrico em estudo. Aqui, pode-se citar o 
sistema econômico, que influencia diretamente o 

desempenho dos usuários e, conseqüentemente, a 
demanda por água, o sistema político, que elabora 
as políticas setoriais que podem favorecer ou não 
determinados setores usuários, provocando impactos 
sobre os recursos hídricos, o sistema legal, que elabora 
leis que não necessariamente estão relacionadas com 
os recursos hídricos, mas podem gerar algum tipo 
de impacto sobre eles, a sociedade civil, que pode 
considerar os recursos hídricos como um recurso 
a ser preservado ou a ser explorado de forma mais 
intensa, decisão essa que pode se refletir no sistema 
político por meio de ações e no sistema legal por meio 
de leis e, também, o sistema de meio ambiente, esse 
último podendo ser representado, principalmente, 
pelo uso e ocupação do solo que, dependendo de 
como ocorrerá, pode provocar sérios impactos aos 
corpos hídricos.

Para a compreensão do comportamento das 
variáveis que compõem um sistema-objeto, Godet 
(1993) apresenta a metodologia de análise estrutural 
MICMAC, (Matriz de Impactos Cruzados – Multi-
plicação aplicada à Classificação). Esse método tem 
por objetivo analisar as variáveis internas que formam 
o sistema-objeto. Nesse caso, o sistema é composto 
pelos recursos hídricos, assim como as variáveis 
externas, que, de alguma forma. interagem com o 
sistema em estudo. Marcial e Grumbach (2004) 
também descrevem esse método.

O caso de estudo aqui apresentado foi realizado 
utilizando o aplicativo MICMAC®, desenvolvido pelo 
Laboratório de Pesquisa em Estratégia Prospectiva e 
Organizacional (LIPSOR, 2004) e aplicado à região 
hidrográfica da Usina Hidrelétrica do Lajeado no rio 
Tocantins, no estado do Tocantins.

mETODOlOGIA
Para o método de análise estrutural MICMAC, 

selecionam-se as variáveis consideradas mais impor-
tantes para a descrição do sistema-objeto. O método 

FIGURA 1. Relação direta e 
indireta de variáveis pelo método 
mICmAC (adaptado de Godet, 
1993).
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MICMAC permite uma hierarquização de variáveis 
em função da influência direta e indireta que cada 
variável exerce sobre outra, como pode ser verificado 
na figura 1.

Outra informação que pode ser obtida por meio 
do método MICMAC é o comportamento das va-
riáveis em estudo quanto à sua motricidade e à sua 
dependência no interior do sistema. A motricidade de 
uma variável indica o quanto essa variável consegue 
impor seu comportamento em relação às outras vari-
áveis do sistema: uma variável com alta motricidade 
tende a reger o desempenho do sistema a qual per-
tence ou com o qual interage. A dependência indica 
o quanto a variável em questão sofre influência no 
seu comportamento em relação às outras variáveis: 
o comportamento de uma variável com alta depen-
dência pode ser um indicativo do desempenho das 
variáveis com alta motricidade. Pode-se dizer que a 
motricidade e a dependência guardam uma relação 
de causa e efeito.

Esses comportamentos podem ser descritos com 
o apoio da seguinte classificação das variáveis:

	 Motrizes: são variáveis de força, que regem os 
acontecimentos futuros;
	 Dependentes: são aquelas que sofrem influên-
cia das variáveis motrizes; seu comportamento 
vai depender do desempenho das motrizes;
	 De Ligação: variáveis que, ao mesmo tempo, 
têm alta motricidade e alta dependência, ou 
seja, têm ao mesmo tempo capacidade de in-
fluenciar e serem influenciadas pelo sistema. 

Sistemas com um grande número de variáveis 
de ligação tendem a serem instáveis;
	 Independentes: São aquelas de baixa motrici-
dade e baixa dependência, que acabam por não 
influenciar o sistema. Em certos casos, podem 
até ser desconsideradas da análise.

A relação entre esses tipos de variáveis pode ser 
mais bem ilustrada na figura 2.

A entrada de dados é feita por meio da construção 
da matriz de influência direta (do tipo variável x va-
riável), preenchida pelo usuário. Para preenchimento 
da matriz de influência direta, adotam-se valores de 
zero a três, sendo:

0 - Não existe influência;
1 - Influência fraca;
2 - Influência moderada;
3 - Influência forte.
A matriz é preenchida da linha para a coluna em 

que é indicada a influência que a variável da linha 
exerce nas variáveis das colunas. A diagonal princi-
pal é sempre nula uma vez que não se considera a 
influência da variável sobre ela mesma.

Após o preenchimento da matriz, somam-se os 
valores das linhas e das colunas. O valor das linhas 
indica a força que essa variável exerce no sistema, ou 
seja, quanto maior o valor maior é a motricidade da 
variável. O valor das colunas indica o grau de depen-
dência da variável, quanto maior o valor, maior é a 
influência que essa variável recebe do sistema.

FIGURA 2. Relação entre 
os tipos de variáveis
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Definem-se, então, os pontos médios de motrici-
dade (PM), dados pela média entre o maior valor de 
motricidade (VM) e o menor valor de motricidade 
(vM), como indicado pela equação 1. O valor PM 
define o limite entre o que se define ser motricidade 
alta (valores acima de PM) e motricidade baixa (valo-
res abaixo de PM). Da mesma forma, é determinado 
o ponto médio de dependência (PD), dado pela 
média do maior valor de dependência (VD) e pelo 
menor valor de dependência (vD), como indicado 
pela equação 2. O valor PD define o limite entre o 
que se define ser dependência alta (valores acima de 
PD) e dependência baixa (valores abaixo de PD) .

       Ponto médio da motricidade 
  Eq. (1)

        Ponto médio da dependência 
  Eq. (2)

Variáveis com valores de motricidade acima de 
PM são consideradas de alta motricidade e variáveis 
com valores abaixo de PM são consideradas de 
baixa motricidade. Da mesma forma, variáveis com 
dependência acima de PD são consideradas de alta 
dependência e abaixo desse valor são consideradas 
de baixa dependência.

A classificação das variáveis em motrizes, depen-
dentes, de ligação ou independentes é feita por meio 
do mapa de motricidade/dependência, como pode 
ser visto na figura 3.

Seguindo a classificação de variáveis apresentadas 
anteriormente, uma vez as variáveis inseridas no mapa 
de motricidade/dependência, verifica-se que:

	 Variáveis localizadas no quadrante I são con-
sideradas motrizes;
	 Variáveis localizadas no quadrante II são con-
sideradas de ligação;
	 Variáveis localizadas no quadrante III são 
consideradas independentes;
	 Variáveis localizadas no quadrante IV são 
consideradas dependentes;

Há outras maneiras de analisar esses resultados. A 
representação percentual da motricidade e dependên-
cia de cada variável ajuda a analisar a motricidade/
dependência de cada variável dentro do sistema, por 
exemplo, uma variável com 25% de motricidade 
responde por ¼ da motricidade total do sistema, o 
que, dependendo do número de variáveis, pode ser 
representativo.

Para verificação da influência indireta, realizam-
se multiplicações sucessivas da matriz de influência 
direta por ela mesma até a seqüência de ordenamento 

FIGURA 3. mapa de motricidade e 
dependência de variáveis
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das variáveis (classificação por motricidade e de-
pendência) permaneça estável, ou seja, não se altere 
mais. A classificação das variáveis segue o mesmo 
procedimento utilizado na influência direta.

De posse dos resultados da influência direta e 
indireta, analisa-se o comportamento das variáveis 
nessas duas situações. Podem ocorrer casos em que 
uma variável na influência direta pode não parecer 
motriz e, após uma análise de influência indireta, 
possa se detectar uma maior motricidade, o que pode 
colocá-la em uma posição de destaque e relevância 
dentro do sistema em estudo. Essa análise é feita 
comparando os mapas de influência/dependência 
direta e indireta.

Para a análise dos resultados, o aplicativo MI-
CMAC® disponibiliza uma série de elementos para 
realizar a interpretação dessas variáveis.

Os grafos gerados pelo aplicativo MICMAC® 
representam a relação direta/indireta entre as variá-
veis, por meio de linhas cuja cor varia em função da 
intensidade dessa influência.

A mudança de posicionamento das variáveis 
com relação à motricidade e à dependência pode ser 

analisada por figuras geradas por esse aplicativo, em 
que pode ser vista a mudança de posicionamento das 
variáveis entre a classificação direta e indireta.

O mapa de deslocamento mostra, graficamente, 
o deslocamento do posicionamento das variáveis 
entre a análise direta e indireta, ajudando a visualizar 
melhor o comportamento das mesmas e se alguma 
teve sua classificação alterada.

ÁREA DE ESTUDO
A região hidrográfica do reservatório da UHE 

Lajeado abrange uma região de onze municípios 
(Tocantins, 2002): Brejinho de Nazaré, Fátima, 
Ipueiras, Lajeado, Miracema do Tocantins, Monte do 
Carmo, Palmas, Oliveira de Fátima, Porto Nacional, 
Silvanópolis e Tocantínia. Esses municípios têm uma 
população total de 235.000 habitantes, aproximada-
mente 20% da população do estado, estando 77% 
dos habitantes em Palmas e Porto Nacional.

A área dessa região é de aproximadamente 24.340 
km2, sendo que 630 km2 correspondem ao lago da 
UHE Lajeado. Na figura 4, ilustra-se a área de estudo 
em relação ao estado do Tocantins.

FIGURA 4. localização da área do Caso 
de Estudo da Região Hidrográfica da UHE 
lajeado (Adaptado de Tocantins, 2002)
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RESUlTADOS

Para a análise estrutural desse caso de estudo, após 
uma análise de um diagnóstico e algumas entrevistas, 
foram selecionadas onze variáveis para descrição do 
sistema hídrico e suas principais interações. Dez 
variáveis foram retiradas a partir da lista elaborada 
pela Câmara Técnica do Plano Nacional de Recursos 
Hídricos, CT-PNRH, do Conselho Nacional de 
Recursos Hídricos - CNRH (Brasil, 2005) e uma, a 
Economia Nacional, foi inserida a partir de conside-

rações dos cenários regionais que apresentam direta 
dependência do desempenho da economia do País.

A Tabela 1 apresenta as variáveis e uma rápida 
descrição das mesmas, também elaborada pela CT-
PNRH, à exceção da variável Economia Nacional. O 
tema indica se a variável pertence ao sistema hídrico 
em estudo (variável interna) ou se faz parte de outros 
sistemas que interagem com esse sistema (variável 
externa). As abreviaturas das variáveis são utilizadas 
na apresentação dos resultados, tais como matrizes 
e mapas de motricidade/dependência.

tABeLA 1 
Relação das variáveis para a análise estrutural para a região hidrográfica da UHE Lajeado (adaptado de Brasil, 2005)

n° Variável Abreviatura Descrição Categoria

1 Atividade de Geração 
de energia Gerenergia Representada pela geração de energia hidrelétrica, consi-

derando, ainda, a infra-estrutura necessária. Variável interna

2 Quantidade de Água 
superficial disponível QtAgSuperf Representada pelo regime de disponibilidade quantitativa 

(natural) de água superficial. Variável interna

3 Demanda por Água Dem_Agua
Representada pela quantidade de água necessária para 
sustentação dos diferentes usos consuntivos e não con-
suntivos.

Variável interna

4 Qualidade da Água QualidAgua Representada pela condição físico-química-biológica dos 
corpos d’água. Variável interna

5
Infra-estrutura de 
Controle da Poluição 
Doméstica

Inf_CPD Representada pelos níveis de atendimento da população 
pelos serviços de saneamento ambiental. Variável interna

6 Atividade de turismo 
e Lazer At_tur_laz Representada pelas condições quali-quantitativas dos 

recursos hídricos necessários ao turismo e lazer. Variável interna

7
Implementação do 
Processo de Alocação 
de Água e da Outorga

Pros_outor Representada pelo grau de implementação do processo de 
alocação de água e da outorga de direito de uso. Variável interna

8 Dinâmica Populacional Dim_Pop
Representada pela dinâmica populacional, considerando o 
ritmo de crescimento populacional, concentrações popula-
cionais e movimentos intra-regionais e inter-regionais.

Variável externa

9 Dinâmica de uso e 
Ocupação Do Solo usoOcup

Representada pela dinâmica de uso e ocupação da terra 
(urbanização, pecuária e agricultura; área degradada, 
desertificada, etc).

Variável externa

10 Atividade Agropecuária 
e Avícola At_Agropec Representada pela produção agrícola, pecuária e avícola, 

e a infra-estrutura necessária. Variável externa

11 economia Nacional econ_Nac
Representada pelo desempenho da economia do país, 
considerando o crescimento econômico, assim como o 
impacto na região de estudo.

Variável externa
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Entrada de dados do método mICmAC
Foi construída a matriz de influência direta, con-

forme descrito na metodologia. A figura 5 apresenta 
o resultado da matriz de influência direta.

Resultados método mICmAC
Com a matriz de influência direta foi aplicado o 

método MICMAC (Godet, 1993), utilizando-se o 
aplicativo MICMAC® (LIPSOR 2004). A seguir, são 
apresentados os resultados desse método.

O resultado da soma das linhas (motricidade) e 
colunas (dependência) é apresentado na tabela 2.

FIGURA 5. Matriz de influência direta para a 
região hidrográfica da UHE Lajeado

tABeLA 2 
Valores de motricidade e dependência das variáveis para a região Hidrográfica da UHE Lajeado

N° Variável Valor das linhas Valor das colunas
1 Atividade de Geração de energia 9 8
2 Quantidade de água superficial disponível 13 11
3 Demanda por água 12 13
4 Qualidade da água 4 21
5 Infra-estrutura de controle da poluição doméstica 6 5
6 Atividade de turismo e Lazer 3 12

7 Implementação do processo de alocação de água e da outorga de direito 
de uso 7 9

8 Dinâmica Populacional 8 3
9 Dinâmica de uso e ocupação do solo 10 9

10 Atividade agropecuária e avícola 14 8
11 economia Nacional 15 2

total 101 101
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tABeLA 3 
Percentagem de motricidade e dependência no sistema analisado para a região Hidrográfica da UHE Lajeado

Posição Abreviatura motricidade direta (%) Abreviatura Dependência direta (%)
1 econ_Nac 14,85 QualidAgua 20,79
2 At_Agropec 13,86 Dem_Agua 12,87
3 QtAgSuperf 12,87 At_tur_laz 11,88
4 Dem_Agua 11,88 QtAgSuperf 10,89
5 usoOcup 9,90 Pros_outor 8,91
6 Gerenergia 8,91 usoOcup 8,91
7 Dim_Pop 7,92 Gerenergia 7,92
8 Pros_outor 6,93 At_Agropec 7,92
9 Inf_CPD 5,94 Inf_CPD 4,95
10 QualidAgua 3,96 Dim_Pop 2,97
11 At_tur_laz 2,97 econ_Nac 1,98

A tabela 3 apresenta, em percentagem, a motri-
cidade e dependência (a variável qualidade da água 
representa, por exemplo, 20,79% da dependência 
dentro do sistema analisado).

O mapa de influência direta mostra o comporta-
mento das variáveis no sistema analisado. Na figura 6, 
pode-se verificar que as variáveis motrizes do sistema 
são a Economia Nacional, a Atividade Agropecuária, 
Uso e Ocupação do Solo e a Quantidade de Água 
Superficial Disponível.

Em um primeiro momento, a Atividade de Ge-
ração de Energia fica indefinida se é uma variável 
motriz ou independente do sistema. Isso ocorre 
também com a variável de Processo de Outorga, 
Dinâmica Populacional e Infra-estrutura de Controle 
de Poluição Doméstica.

A variável de Demanda por Água apresenta-se com 
um comportamento de variável de ligação, que ao 
mesmo tempo influi e sofre influência no sistema.

As variáveis de qualidade da água e atividades 
de turismo e lazer assumem um comportamento de 
dependência dentro do sistema, principalmente a 
qualidade da água.

O grafo de influência direta mostra como as vari-
áveis se relacionam sob uma condição de influência 
direta, como demonstrado na figura 7.

Com os resultados da influência direta são ge-
rados os da influência indireta. A figura 8 mostra 
o resultado da matriz de influência indireta após 
cinco iterações.

Os passos a seguir, para a análise de influência 
indireta são os mesmos que foram executados para 
a matriz de influência direta.

A tabela 4 apresenta a motricidade e dependência 
das variáveis para a matriz de influência indireta.

A tabela 5 mostra a percentagem de motricidade 
e dependência indireta de cada variável.
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FIGURA 6. mapa de motricidade 
e Dependência direta para a 
região Hidrográfica da UHE 
lajeado.

FIGURA 7. Grafos de influência direta para a região Hidrográfica da UHE Lajeado
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FIGURA 8. Matriz de influência indireta para a região Hidrográfica da UHE Lajeado.

tABeLA 4 
Motricidade e dependência das variáveis para a matriz de influência indireta  

para a região Hidrográfica da UHE Lajeado

N° Variável Valor das 
linhas

Valor das 
colunas

1 Atividade de Geração de energia 363194 262388
2 Quantidade de água Superficial Disponível 583065 451308
3 Demanda por Água 405523 425240
4 Qualidade da Água 60339 743427
5 Infra-estrutura de Controle da Poluição Doméstica 68399 127065
6 Atividade de turismo e Lazer 71914 530591
7 Implementação do processo de alocação de água e da outorga de direito de uso 279639 468737
8 Dinâmica Populacional 236018 60627
9 Dinâmica de uso e Ocupação do Solo 470573 310161
10 Atividade Agropecuária e Avícola 639622 307014
11 economia Nacional 572226 63954
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No mapa de influência indireta (figura 9), per-
cebem-se algumas mudanças de comportamento de 
algumas variáveis. A variável de Quantidade de Água 
Superficial Disponível passa a ter um comportamento 
de ligação. Junto com a Demanda, pode-se inferir 

que a relação demanda e disponibilidade hídrica é 
fundamental para a estabilidade do sistema, o com-
portamento das mesmas pode provocar situações 
futuras bem diferenciadas, sendo variáveis que devem 
ser monitoradas constantemente.

tABeLA 5 
Percentagem de motricidade e dependência indireta de cada variável para a região Hidrográfica da UHE Lajeado

Posição Abreviatura motricidade indireta  
(%) Abreviatura Dependência indireta 

(%)
1 At_Agropec 17,05 QualidAgua 19,82
2 QtAgSuperf 15,54 At_tur_laz 14,14
3 econ_Nac 15,25 Pros_outor 12,49
4 usoOcup 12,54 QtAgSuperf 12,03
5 Dem_Agua 10,81 Dem_Agua 11,33
6 Gerenergia 9,68 usoOcup 8,26
7 Pros_outor 7,45 At_Agropec 8,18
8 Dim_Pop 6,29 Gerenergia 6,99
9 At_tur_laz 1,91 Inf_CPD 3,38
10 Inf_CPD 1,82 econ_Nac 1,70
11 QualidAgua 1,60 Dim_Pop 1,61

FIGURA 9. mapa de 
influência indireta para a 
região Hidrográfica da UHE 
lajeado
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A variável Atividade de Geração de Energia 
passa a ter um comportamento motriz, ou seja que 
influencia o sistema, o que faz sentido, uma vez que 
a UHE faz parte do sistema interligado de produção 
de energia, a sua demanda pode influenciar outros 
usos, assim como a regularização por parte da UHE 
de Serra da Mesa.

Ainda, com relação às variáveis motrizes, verifica-
se que as de maior motricidade são as variáveis 
externas, o que indica que o sistema hídrico está 
em uma posição passiva, que reflete as posições de 
outros sistemas, o que pode indicar que as estratégias 
devem ser mais pré-ativas do que pró-ativas, com 
relação à permanência de uma condição sustentável 
do sistema hídrico.

A variável Dinâmica Populacional se manteve 
independente, infere-se que, por ser uma região com 
baixo crescimento populacional, à exceção de Palmas, 
essa variável tem muito pouca influencia no sistema 
hídrico, principalmente devido à alta disponibilidade 
hídrica e à baixa demanda associada a uma baixa 
densidade populacional.

A variável de Infra-estrutura de Controle de Polui-
ção Doméstica também se manteve como indepen-
dente. Isso se deve a ela interagir pouco com as outras 
variáveis, mas, como exerce uma alta motricidade 

sobre a qualidade da água, não se recomenda que seja 
descartada do sistema e seja monitorada.

As atividades de turismo e lazer dependeriam 
apenas da qualidade da água para seu desenvolvi-
mento, uma vez que a disponibilidade hídrica não é 
problema, podendo ser desenvolvidas inclusive em 
época de estiagem. Essa variável pouco influencia o 
sistema, o que é demonstrado ao ser classificada como 
uma variável dependente.

Como discutido anteriormente, na região do caso 
de estudo, a disponibilidade hídrica atualmente não 
seria um problema. Com isso, considera-se que a 
variável mais importante do sistema hídrico seja a 
Qualidade da Água, por ser aquela que pode restrin-
gir alguns tipos de uso e gerar possíveis conflitos de 
uso da água. Também será essa a variável que pode 
apontar, de forma rápida, o estado do sistema hídri-
co, uma vez que, por ser a mais dependente, reflete 
o comportamento e as ações da grande maioria das 
outras variáveis.

A figura 10 apresenta o mapa de deslocamento 
das variáveis da situação de influência direta (ponto 
em que está o rótulo) para a situação de influência 
indireta (a outra extremidade das linhas). Nessa fi-
gura, pode-se analisar mais facilmente a “mudança” 
de comportamento das variáveis ao se considerar a 
influência direta entre as mesmas.

FIGURA 10. mapa de desloca-
mento de influências direta/indi-
reta para a região Hidrográfica da 
UhE lajeado
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A figura 11 mostra o grafo das relações de influ-
ência indireta, considerando apenas as 25% mais 
fortes. Verifica-se, nessa figura, que não constam as 
variáveis Dinâmica Populacional e Infra-estrutura de 
Controle de Poluição Doméstica, que são, justamen-
te, as variáveis consideradas independentes, em que as 
relações de motricidade e dependência são menores. 
Também, pode visualizar a forte influência das ativi-
dades agropecuárias na qualidade da água.

As figuras 12 e 13 mostram as mudanças na clas-
sificação das variáveis por motricidade e dependência 
respectivamente, da relação direta para a indireta. As 
conexões em verde indicam que a variável ganhou po-
sições na classificação de motricidade ou dependência 
e as conexões em vermelho indicam uma perda de 
posições na classificação. Caso não existam conexões, 
significa que a variável em questão permanece na 
mesma posição.

FIGURA 11. Grafos de influência indireta considerando-se as 25% relações mais fortes para a região Hidrográfica 
da UhE lajeado
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FIGURA 12. Mudança na classificação das variáveis por motricidade na influência direta para a indireta 
para a região Hidrográfica da UHE Lajeado

FIGURA 13. Mudança na classificação das variáveis por dependência na influência direta para a indireta 
para a região Hidrográfica da UHE Lajeado
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Verifica-se que as mudanças de posição, tanto para 
a motricidade quanto para a dependência, ocorrem 
entre grupos de variáveis próximas na classificação, 
ocorrendo, no máximo, a mudança de três posições. 
Esse fenômeno pode indicar que as relações de 
influência indireta entre as variáveis não são muito 
grandes, ou seja, o número de variáveis pela qual uma 
variável tem de “passar” para chegar a influenciar uma 
terceira não é muito grande. O fato de não se tratar 
de um número muito grande de variáveis também 
ajuda a explicar essa mudança não muito brusca na 
posição das variáveis quando analisada a influência 
indireta entre elas.

CONClUSÕES
A análise estrutural pode ser uma ferramenta bas-

tante útil para se conhecer melhor um determinado 
sistema hídrico, tanto suas componentes (variáveis 
internas) como as relações entre as mesmas. Também, 
pode-se analisar o comportamento desse sistema 
hídrico em estudo quando afetado por outros siste-
mas (variáveis externas), como o econômico, social, 
cultural e ambiental.

Quando esse tipo de metodologia é aplicado aos 
recursos hídricos, confirma-se que o sistema hídrico 
é um sistema, na maioria das vezes, passivo ou depen-
dente, que tem pouca força para impor ações a outros 
sistemas para melhorar seu desempenho.

Verifica-se que o recurso a essa metodologia pode 
contribuir, de forma importante, para o conheci-
mento de um sistema em estudo, como apresentado 
por Bodini (2001), em que a análise estrutural, por 
meio do método MICMAC, foi aplicada à cadeia 
produtiva da erva-mate e por Hatakeyama e Liberal 
(2003), aplicado a indicadores de Ciência e Tecno-
logia do Estado do Paraná (Brasil).

Pode-se inferir que, quase sempre, o comporta-
mento do sistema hídrico é reativo, mas que pode 
ser influenciado por meio de estratégias e ações pré-
ativas, ou seja, de antecipação, com o objetivo de se 
estar mais bem preparado para essas ações impostas 
por esses ou outros sistemas. Para situações parti-
culares, em que o sistema tem maior controle nas 
variáveis que o afetam, como em algumas situações 
de demanda por uso da água e estratégias para uma 
gestão adequada dos recursos hídricos, pode-se tomar 
medidas pró-ativas, em que a antecipação visa a levar 
a uma situação futura mais favorável.

Esse método possibilita, assim, promover processo 
de planejamento estratégico do aproveitamento de 
recursos hídricos, a partir da consideração de uma 
dada região ou bacia hidrográfica como um sistema, 
descrito por variáveis, que interage com outros siste-
mas e suas variáveis, avaliando-se como essas variáveis 
se comportam e interagem entre si.

A aplicação ao caso de estudo proposto conse-
guiu retratar com grande verossimilhança o sistema 
hídrico da região hidrográfica da UHE Lajeado, apre-
sentando suas principais características, assim como 
as principais variáveis externas e suas influências no 
sistema hídrico em estudo.

Considera-se que o método proposto mostra-se 
potencialmente pertinente para o processo de auxilio 
à decisão na gestão dos recursos hídricos, pois permite 
a representação adequada do sistema, evidenciando 
relações entre variáveis e questões, que poderiam não 
ser percebidas, caso se optasse por uma abordagem 
não estruturada de representação de sistemas. Deve-
se considerar, no entanto, a subjetividade na seleção 
dos dados de entrada e na análise dos resultados, 
assim como a emissão de juízos de valor inerentes 
ao método.
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INTRODUÇãO

Para a compreensão do comportamento dos atores 
no âmbito de um sistema-objeto, Godet (1993) pro-
põe a metodologia MACTOR, (Método de Atores, 
Objetivos e Fatores de Força).

Esse método tem por objetivo analisar o compor-
tamento de um determinado grupo de atores com 
relação a uma situação futura, dada uma configuração 
de um conjunto de objetivos estratégicos, os quais 

descrevem ou determinam essa situação de futuro. 
No caso deste trabalho, os objetivos estratégicos ana-
lisados são aqueles que Órgão Gestor dos Recursos 
Hídricos considera mais pertinentes para se alcançar 
uma gestão eficiente.

Existem poucos exemplos de aplicação dessa me-
todologia, sendo que, nenhum deles relativo à área 
de recursos hídricos. Um dos objetivos deste trabalho 
foi, justamente,,buscar testar essa metodologia em 
uma nova situação de análise de atores. GODET 

RESUmO: Este trabalho tem como objetivo apresentar apli-
cação da metodologia de análise de atores objetivos e fatores 
de força (MACTOR) a uma situação de gestão dos recursos 
hídricos. Nessa aplicação, são considerados o posicionamento 
e o peso que cada ator envolvido associa a um conjunto de 
objetivos estratégicos, assim como o fator de força, que mede 
a capacidade que cada ator tem de impor seus interesses com 
relação a um dado conjunto de objetivos estratégicos.

No caso estudado, os objetivos estratégicos seriam 
aqueles que o sistema de gestão considera relevantes para 
se lograr uma gestão sustentável dos recursos hídricos. A 
aplicação envolveu a região hidrográfica da UHE Lajeado, 
no rio Tocantins, Brasil. A metodologia adotada conseguiu 
descrever de forma satisfatória o comportamento dos 
principais atores, tendo-se detectado possíveis alianças e 
conflitos entre os mesmos com relação a determinados 
objetivos estratégicos.

Considera-se que a abordagem permitiu a representação 
adequada do comportamento dos atores, evidenciando 
relações entre eles que poderiam não ser percebidas, caso 
se optasse por uma abordagem não estruturada. Deve-se 
considerar, no entanto, a subjetividade na seleção das va-
riáveis e parâmetros, o que requer uma aplicação criteriosa 
por parte do analista.

PAlAVRAS ChAVE: Análise de atores, MACTOR.

AbSTRACT: This paper describes the use of the method 
of analysis of actors, objectives and relationship of power in 
the context of water resources management. This method 
analyzes the position and influence that each involved ac-
tor gives to a set of strategic objectives, such as the power 
relationship, which estimates the capacity of each actor to 
force its own interests to a set of strategic objectives.

In the present case, the strategic objectives would be 
those that the management system considers relevant to 
achieving sustainable water management. The experi-
ence has been performed in the hydrographic region of 
the Lajeado hydroelectric plant located in the Tocantins 
river (Brazil). The method in use helped describe, in a 
satisfactory manner, the relationship between the prin-
cipal actors, with an emphasis on potential alliances 
and conflicts identified among them compared with set 
strategic objectives.

The approach made it possible to adequately represent 
actors’ interactions, showing relationships which could 
have gone undetected, if a non-structured approach had 
been used. However, it is important to take into account 
the subjective factor during the process of selection of 
variables and parameters, which calls for scrupulous at-
tention on the part of the analyst.

KEywORDS: Actors’s analysis, MACTOR

Análise de atores por meio da metodologia 
mACtOR aplicada à gestão dos recursos 

hídricos – o caso da região hidrográfica da 
uhe Lajeado na bacia do rio tocantins, Brasil
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(1993), ao apresentar essa metodologia, mostra um 
exemplo para a expansão de um aeroporto na França. 
Alvarenga (2001) apresenta um estudo aplicando a 
metodologia MACTOR no processo de integração 
política da Europa.

Utilizou-se um aplicativo de livre acesso para a 
sua aplicação, MACTOR®, desenvolvido pelo La-
boratório de Pesquisa em Estratégia Prospectiva e 
Organizacional (LIPSOR, 2004).

Os condicionantes de futuro, entendidos como 
fatores que levam a uma possível situação futura, 
necessária para o planejamento, têm, em sua maioria, 
o desfecho e o rumo dependentes, diretamente, das 
posições e das ações que os atores envolvidos podem 
vir a adotar. Torna-se, assim, necessário avaliar o com-
portamento desses atores, assim como seus interesses 
no âmbito do sistema analisado e sua capacidade de 
influenciar outros atores envolvidos.

A metodologia propõe analisar um melhor co-
nhecimento de possíveis posicionamentos de atores 
envolvidos em um processo decisório. A metodo-
logia MACTOR permite, assim, analisar possíveis 
comportamentos de atores envolvidos em um 
sistema que evolui, o que pode orientar estratégias 
mais adequadas para atingir os objetivos propostos 
por um ou mais desses atores em um processo de 
planejamento.

Acredita-se que, para o atual modelo de gestão de 
recursos hídricos vigente no Brasil, em que se privile-
gia a gestão compartilhada e descentralizada da água, 
a metodologia aqui apresentada pode ser de grande 
valia para análise, por parte do órgão gestor de recur-
sos hídricos, uma vez que, a partir de um conjunto 
de objetivos estratégicos considerados pertinentes 
para se promover uma gestão eficiente e sustentável 
dos recursos hídricos, os outros atores envolvidos 
podem ter seus comportamentos analisados. Essa 
análise propicia avaliar o comportamento de cada 
ator em relação aos objetivos do órgão gestor, a par-
tir: i) da concordância ou não do ator em análise ao 
objetivo proposto pelo órgão gestor, ii) da definição 
de um nível de prioridade atribuído por esse ator na 
consecução ou não do objetivo em questão, e iii) da 
consideração do conceito de um fator de força desse 
ator, que representa o quanto ele pode ser capaz de 
impor seus interesses no âmbito do sistema.

Com esses posicionamentos definidos, pode-se 
inferir sobre possíveis situações de conflito e alian-
ças entre os atores, com relação ao atingimento 
dos objetivos estratégicos do gestor dos recursos 

hídricos, auxiliando-o na elaboração de estratégias 
mais eficientes, conforme o perfil dos outros atores 
do sistema.

Este trabalho tem como objetivo apresentar a apli-
cação da metodologia MACTOR de análise de atores 
em um caso de estudo apara a região hidrográfica da 
usina hidrelétrica (UHE) Lajeado no rio Tocantins.

mETODOlOGIA
Esse método pode dividir-se em duas partes. A 

primeira trata das relações de força entre os atores 
em que é determinado o fator de força de cada ator 
dentro do sistema: esse fator de força indica a ca-
pacidade que um ator tem de influenciar ou impor 
seus interesses a um outro ator. A segunda parte se 
refere ao posicionamento desses atores para um dado 
conjunto de objetivos estratégicos considerados perti-
nentes para uma adequada solução do problema, no 
caso a gestão dos recursos hídricos, em que é inserido 
o fator de força calculado na primeira parte.

Vergara (2007) apresenta essa metodologia de 
forma detalhada, com um exemplo aplicado à gestão 
dos recursos hídricos.

Definem-se os atores que fazem parte ou inte-
ragem com o sistema em estudo. Utilizou-se como 
ponto de partida para a definição desses atores a 
lista elaborada pela CT-PNRH (Câmara Técnica do 
Plano Nacional de Recursos Hídricos, do Conselho 
Nacional de Recursos Hídricos, CNRH).

Primeiramente, define-se a matriz de forças entre 
atores, matriz de influência direta (MDI). Essa matriz 
estabelece o nível de influência que cada ator tem com 
relação aos outros. Para isso, deve-se conhecer bem 
a dinâmica e o comportamento desses atores dentro 
do sistema estudado.

A leitura da matriz MDI se realiza da linha para a 
coluna, ou seja, o ator que está na linha da matriz in-
dica o quanto ele influencia o ator que está na coluna. 
Sendo assim, a diagonal principal é sempre nula. A 
soma dos valores de cada linha indica a motricidade 
que esse ator tem no sistema, enquanto que a soma de 
cada coluna indica o nível de dependência que cada 
ator tem no sistema. A motricidade indica, assim, a 
capacidade que um ator tem de influenciar os outros 
atores do sistema, um ator com alta motricidade ten-
de a impor com mais facilidade seus interesses. Por 
outro lado, a dependência indica o quanto esse ator 
pode ser influenciado pelos outros atores no sistema: 
um ator com alta dependência tende a tomar decisões 
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a partir dos posicionamentos previamente definidos 
pelos atores com maior motricidade.

Nesse caso, também são definidos pesos para 
indicar o nível de influência que um ator exerce em 
outro. Para isso, também é necessário conhecer bem 
o comportamento dos atores e ter um histórico das 
ações que esses atores têm tomado com relação aos 
recursos hídricos.

Esses pesos seguem os seguintes critérios:
0: O ator i não influencia o ator j;
1: O ator i influencia temporariamente algumas 

ações do ator j;
2: O ator i influencia na definição de projetos (ou 

pretensões) do ator j;
3: O ator i influencia os objetivos estratégicos 

do ator j;
4: O ator i influencia a própria existência do 

ator j.
O método recomenda que seja levada em consi-

deração, também, a influência indireta entre atores 
(GODET, 1993).A matriz de influência direta e in-
direta (MDII) considera tanto a parcela de influência 
direta como indireta. A regra de construção dessa 
matriz é apresentada pela equação 1.

(MDII)ij = (MDI)ij + Sk Min ( (MDI)ik ,  
(MDI)kj )  Eq (1)

Sendo:
(MDI)ij = a parcela de influência direta, retirada 

da matriz MDI;
Sk Min ( (MDI)ik , (MDI)kj ) = parcela referente 

à influência indireta de segunda ordem.
Com esses resultados, é gerado um mapa de 

motricidade/dependência dos atores. O mapa de 
motricidade/dependência dos atores é determinado a 
partir da definição dos pontos médios de motricidade 
e de dependência, determinados pela média aritmé-
tica entre o maior e menor valor de moticidade/de-
pendência. Atores com motricidade acima do ponto 
médio de motricidade e abaixo do ponto médio de 
motricidade (quadrante superior esquerdo) são consi-
derados motrizes, atores com motricidade abaixo do 
ponto médio de motricidade e dependência acima 
do ponto médio de dependência (quadrante inferior 
direito) são considerados atores dependentes, atores 
com alta motricidade e dependência são considerados 
de ligação (quadrante superior direito), são aqueles 

que, ao mesmo tempo, influenciam e são fortemente 
influenciados pelos atores do sistema. Atores com 
baixa motricidade e dependências (quadrante inferior 
esquerdo) tendem a ser independentes, ou seja, a 
principio, não interagem de forma significativa com 
os outros atores.

A partir da matriz de influência indireta são deter-
minados os fatores de força de cada ator. O fator de 
força representa a capacidade que cada ator tem de 
influenciar os outros atores, enquanto maior o fator 
de força, maior é o poder que esse ator tem de impor 
seus interesses dentro do sistema analisado.

Esse fator de força é determinado por meio da 
equação 2.

  Eq (2)

Em que Ii é a motricidade do ator i e Di é a de-
pendência do ator i.

Uma vez calculados esses fatores, promove-se 
uma padronização dos valores, de tal forma que o 
seu somatório seja igual ao número de atores, como 
pode ser visto pela equação 3.

  Eq (3)

Sendo:
n = número de atores.
Com a padronização, tem-se que, caso todos os 

atores tivessem a mesma força no sistema, seus fatores 
de força seriam igual a 1,0,.Pode-se inferir, assim, 
que atores com fator de força maior que 1,0 tendem 
a ser motrizes no sistema e que atores com fator 
de força menor que 1,0 tendem a ser dependentes 
dentro do sistema.

Apresenta-se um histograma com os valores do 
fator de força para uma visualização melhor e para 
poder comparar os valores de cada ator entre si e em 
relação ao valor 1,0, que indica o limiar de motrici-
dade e dependência dos atores.

Uma vez concluída essa etapa, inicia-se uma 
segunda parte, que consiste em analisar o compor-
tamento desses atores com relação a um conjunto de 
objetivos estratégicos pré-definidos. Esses objetivos 
estratégicos seriam aqueles que, na perspectiva deste 
trabalho, o órgão gestor de recursos hídricos, a quem 
interessa promover esse estudo estratégico, considera 
pertinentes de serem atingidos, para que se alcance 
uma gestão eficiente e sustentável dos recursos hídri-
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cos. Esses objetivos foram então definidos a partir de 
um conjunto de premissas consideradas necessárias 
para se garantir essa condição..

A seguir, é apresentada a lista de objetivos estra-
tégicos para o Órgão Gestor dos Recursos Hídricos, 
considerada neste trabalho:

1. Preservação de mananciais para abastecimento 
público;

2. Conservação dos ecossistemas aquáticos;
3. Controle e fiscalização de fontes poluidoras;
4. Exigência de sistema de tratamento de efluen-

tes;
5. Medidas de conservação do solo;
6. Monitoramento da qualidade da água dos 

corpos hídricos;
7. Medidas estruturais para aumento de disponi-

bilidade hídrica;
8. Fiscalização de grandes usuários e poluidores;
9. Mobilização social para a gestão participativa 

de recursos hídricos;
A partir do estabelecimento desse conjunto de 

objetivos estratégicos por parte do Órgão Gestor dos 
Recursos Hídricos, é determinado o posicionamento 
de cada ator com relação aos mesmos, seguindo os 
seguintes passos:

1. Realiza-se por meio de entrevistas e levanta-
mento de informações, principalmente junto ao 
órgão gestor, para construção de um perfil de cada 
ator envolvido no estudo;

2. Os objetivos que possam ser indiferentes para 
esse ator, seriam excluídos da lista antes da análise 
de posicionamento;

3. Aplica-se essa relação de objetivos estratégi-
cos ao ator, em que, dado o perfil dele, o mesmo 
poderá, caso consultado, tomar posicionamentos 
em contrário ou a favor em função de seus próprios 
interesses;

4. A partir desse posicionamento, pode-se realizar 
uma classificação para cada ator em questão, dentro 
dos posicionamentos a favor, quais os objetivos mais 
prioritários, e dentro dos posicionamentos contrários, 
a quais objetivos esses atores teriam maior resistência, 
podendo-se, com isso, atribuir pesos a partir dessa 
classificação;

O peso atribuído por cada ator segue a seguinte 
consideração:

0: O ator i é indiferente à implementação ou não 
do objetivo j;

1: O ator i tem temporariamente algumas ações 
influenciadas pela realização (ou não) do objetivo j;

2: O ator i tem seus projetos (ou pretensões) in-
fluenciados pela realização (ou não) do objetivo j;

3: O ator i tem seus objetivos estratégicos influen-
ciados pela realização (ou não) do objetivo j;

4: O ator i tem a própria existência afetada pela 
realização (ou não) do objetivo j.

Com isso, determina-se a matriz de posiciona-
mento hierarquizado dos atores frente aos objetivos 
(2MAO), chamada de matriz Ator Objetivo de 
segunda ordem por levar em consideração tanto o 
posicionamento quanto o peso que cada ator dá a 
cada objetivo. Nessa matriz, os atores aparecem nas 
linhas e os objetivos, nas colunas da matriz. Trata-
se dos objetivos estratégicos definidos pelo Órgão 
Gestor dos Recursos Hídricos, Essa matriz é lida da 
linha para a coluna: cada valor absoluto (de zero a 
quatro) da matriz indica o peso do posicionamento 
do ator que aparece na linha em relação ao objetivo 
da coluna. Um valor negativo indica um posicio-
namento contrário à implementação desse objetivo 
por parte desse ator e um valor positivo indica um 
posicionamento favorável à implementação desse 
objetivo. Os pesos seguem a lógica anteriormente 
apresentada.

Para se ter idéia apenas do posicionamento 
dos atores com relação aos objetivos estratégicos 
do Órgão Gestor dos Recursos Hídricos, pode-se 
construir uma matriz apenas contendo valores 1 e 
-1 para indicar o posicionamento dos atores e se ter 
uma idéia de quantos atores estariam a favor e contra 
cada objetivo. Essa matriz é chamada de 1MAO, 
matriz Ator Objetivo de primeira ordem, por levar 
em consideração apenas o posicionamento dos atores 
com relação aos objetivos estratégicos propostos pelo 
Órgão Gestor dos Recursos Hídricos.

Essa matriz indica quantos atores são a favor 
(valores positivos) e quantos são contra (valores 
negativos) à realização desses objetivos, por meio do 
somatório das colunas. A diferença entre o total de 
atores e a soma, em módulo, dos posicionamentos, 
indica o número de atores indiferentes a esse objetivo. 
Objetivos em que o número de posicionamentos 
a favor seja próximo, em módulo, ao número de 
posicionamentos em contrário, podem indicar uma 
situação de conflito.
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Somando os valores positivos e negativos, em cada 
linha, obtém-se o número de posicionamentos a favor 
e contra que cada ator tem em relação ao conjunto 
de objetivos estratégicos proposto pelo Órgão Gestor 
dos Recursos Hídricos. A diferença entre o total de 
objetivos e a soma, em módulo, dos posicionamen-
tos, indica o número de objetivos que esse ator é 
indiferente. Atores com um maior posicionamento a 
favor com relação a esses objetivos podem vir a serem 
parceiros importantes do Órgão Gestor dos Recursos 
Hídricos, atores com um maior posicionamento em 
contrário, podem se tornar opositores aos propósitos 
do Órgão Gestor dos Recursos Hídricos.

Pode-se realizar o mesmo procedimento para a 
matriz 2MAO. Nesse caso, está sendo levado em 
consideração, além do posicionamento, o peso que 
cada ator atribuiu a cada objetivo. Seguindo o mes-
mo raciocínio aplicado à matriz 1MAO, objetivos 
estratégicos cujos valores a favor e contra sua reali-
zação estejam próximos, em módulo, podem sugerir 
uma situação de conflito. Atores cujo somatório em 
módulo de seus pesos seja alto, indica que o mesmo 
tem grandes interesses na realização, ou não desses 
objetivos.

A hierarquização dos objetivos por parte de 
cada ator, dos objetivos estratégicos, pode indicar 
que atores que em um primeiro momento tenham 
interesses próximos, com mesmos objetivos a favor 
e contra, por exemplo, podem passar a ter interesses 
conflitantes uma vez que as prioridades de cada um 
com relação à realização, ou não, desses mesmos 
objetivos podem ser diferentes, podendo levar a 
diferentes alianças com outros atores.

São apresentadas relações de aliança e conflitos 
para cada objetivo, na forma de um histograma que, 
quando apresentado em ordem decrescente de possí-
veis conflitos, são consideradas as menores diferenças 
em módulo entre os valores a favor e em contrário 
para cada objetivo. Esse histograma é chamado de 
histograma de posicionamento dos atores.

A matriz 3MAO é construída com os fatores 
de força, que reflete além do posicionamento e da 
hierarquização de objetivos por parte dos atores, a 
competitividade (fator de força) que cada ator tem 
dentro sistema. Chega-se a essa matriz multiplican-
do-se o fator de força a cada elemento da linha do 
ator correspondente a esse fator de força, na matriz 
2MAO. Atores que tem fator de força maior do que 
1,0, potencializam sua capacidade de impor seus in-
teresses com relação aos objetivos estratégicos, tanto a 
favor como contra a implementação desses objetivos. 

Atores com fator de força menor do que 1,0 tendem 
a ter diminuída sua influência no sistema.

Da mesma forma que foi apresentada para as 
matrizes 1MAO e 2MAO, a soma das colunas dos 
valores positivos e negativos, separadamente, indica 
o valor de concordância e discordância que cada 
objetivo tem. A soma em módulo desses valores 
indica o grau de mobilização existente para cada 
objetivo. Enquanto maior esse grau de mobilização 
maior o número de atores motrizes interessados 
nesse objetivo.

É gerado um histograma de mobilização com o 
mesmo princípio daquele gerado a partir da matriz 
2MAO. Aqui, deve-se analisar a classificação dos 
objetivos por potencialidade de conflito após inserir 
o fator de força, podendo ocorrer mudanças de posi-
cionamento devido a motricidade de cada ator.

A partir da 3MAO, são geradas as matrizes de 
convergência Ator Ator (3CAA) e divergência Ator 
Ator (3DAA). Nessas matrizes, tanto as linhas quanto 
as colunas representam atores, sendo que ambas são 
matrizes simétricas com a diagonal principal nula. A 
matriz de convergência indica o grau de concordância 
que cada par de atores tem em relação ao conjunto 
de objetivos estratégicos. Pares de atores com um 
valor alto de convergência indicam que os mesmos 
tendem a ter posicionamentos parecidos em relação 
aos objetivos estratégicos apresentados, o que pode 
levar à formação de uma aliança. A matriz de diver-
gência indica o grau de discordância que cada par 
de atores tem em relação ao conjunto de objetivos 
estratégicos: valores altos de divergência entre um 
par de atores indica que os mesmos tendem a ter 
posicionamentos contrários em relação aos objetivos 
estratégicos apresentados, o que pode levar a uma 
situação de conflito.

A matriz de convergência (3CAA) é calculada pela 
multiplicação da 3MAO pela sua transposta (3MOA) 
considerando apenas os elementos com mesmo sinal, 
ou seja, em que há convergência de interesse por 
parte dos atores. Esse procedimento de cálculo, com 
utilização de uma matriz e de sua transposta, permite 
transformar uma matriz Ator Objetivo (3MAO) em 
uma matriz Ator Ator (3CAA). O algoritmo, a seguir, 
apresenta a regra de construção dessa matriz.

Se ( (3MAO)ik x (3MOA)jk ) > 0,
Então (3CAA)ij = Sk (½ x ( |(3MAO)ik| + 

|(3MOA)jk| )) para k variando de 1 a n, onde n é o 
numero de atores,

Senão (3CAA)ij = 0
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Essa matriz indica a relação de convergência entre 
pares de atores dentro do sistema em estudo, como é 
uma matriz Ator Ator, pode-se analisar a convergên-
cia entre pares de atores com relação aos objetivos 
estratégicos em análise. Altos valores de convergência 
entre um par de atores podem indicar interesses 
próximos e possíveis alianças entre atores para a 
realização, ou não de determinados objetivos.

Para uma melhor visualização dessas relações, foi 
construída uma representação na forma de grafos, 
em que o padrão e a cor das linhas representam a 
intensidade dessa convergência.

Para a matriz de divergência (3DAA), o procedi-
mento é o mesmo, só que, considerando os elementos 
com sinais contrários, que seriam aqueles em que há 
conflito de interesse entre atores. O algoritmo a seguir 
apresenta a regra de construção dessa matriz

Se ( (3MAO)ik x (3MAO)jk ) < 0,
Então (3DAA)ij = Sk (½ x ( |(3MAO)ik| + 

|(3MAO)jk| )) para k variando de 1 a n, onde n é o 
numero de atores,

Senão (3DAA)ij = 0
Por meio da matriz 3DAA, pode-se analisar a 

divergência entre pares de atores com relação aos 
objetivos estratégicos em análise. Altos valores de 
divergência entre um par de atores podem indicar 
interesses contrários, havendo a possibilidade de 
situações de conflito entre esses atores.

Também é calculado o grau de convergência da 
matriz 3CAA, que indica o percentual de conver-
gência do grupo de atores e o grau de divergência 
da matriz 3DAA que indica o percentual de diver-
gência. Esses graus de convergência e divergência 
são calculados, respectivamente, pelas seguintes 
equações 4 e 5.

3C = (Sij (3CAA)ij ) / (Sij (3CAA)ij + Sij  
(3DAA)ij ) ) x 100  Eq. 4

3D = (Sij (3DAA)ij ) / (Sij (3CAA)ij + Sij  
(3DAA)ij ) ) x 100  Eq. 5

Onde:
Sij (3CAA)ij = Somatório das convergências;
Sij (3DAA)ij = Somatório das divergências;
3C = Grau de convergência (%);
3D = Grau de divergência (%);

É gerado um mapa da relação entre atores e obje-
tivos. Esse mapa é gerado a partir da matriz 2MAO, 
em que, ao se aplicar o método estatístico de análise 
de fatores, são gerados dois eixos principais, por meio 
de autovalores, que conseguem proporcionar uma 
melhor representação das relações entre os objetivos 
e os atores.

Nesse mapa, analisa-se a distância entre atores e 
desses atores em relação aos objetivos, sendo possível 
visualizar não só possíveis grupos de atores com inte-
resses similares, pela proximidade entre os mesmos, 
como também em quais objetivos esses atores têm 
maior interesse, em função, também, da proximi-
dade desses atores a um determinado conjunto de 
objetivos.

ÁREA DE ESTUDO
A região hidrográfica do reservatório da UHE 

Lajeado abrange uma região de onze municípios 
(Tocantins, 2002): Brejinho de Nazaré, Fátima, 
Ipueiras, Lajeado, Miracema do Tocantins, Monte do 
Carmo, Palmas, Oliveira de Fátima, Porto Nacional, 
Silvanópolis e Tocantínia. Esses municípios têm uma 
população total de 235.000 habitantes (aproximada-
mente 20% da população do estado), estando 77% 
dos habitantes em Palmas e Porto Nacional.

A área dessa região é de aproximadamente 24.340 
km2, sendo que 630 km2 correspondem ao lago da 
UHE Lajeado. Na figura 1, ilustra-se a área de estudo 
em relação ao estado do Tocantins.

RESUlTADOS E DISCUSSÂO
Os resultados e discussão são divididos em duas 

partes, a primeira se refere à obtenção e à definição 
dos dados requeridos pela metodologia MACTOR. 
A segunda parte se refere à análise dos resultados ob-
tidos com a aplicação da metodologia MACTOR.

Entrada de dados
Com base em um diagnóstico e em entrevistas 

junto às principais instituições e ao órgão gestor, 
foram selecionados, como atores mais relevantes para 
o sistema hídrico do caso de estudo da UHE Lajeado, 
os relacionados na tabela 1. É, também, apresentada 
uma rápida descrição de cada ator, assim como a 
abreviatura de cada um utilizada para a identificação 
dos mesmos nos mais variados resultados.
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FIGURA 1. localização da área do Caso 
de Estudo da Região Hidrográfica da UHE 
lajeado (Adaptado de Tocantins, 2002)

A partir de entrevistas e material bibliográfico, 
foram caracterizadas as instituições e demais atores 
envolvidos, tendo sido estabelecidas as relações de 
força entre os mesmos. Aqui, é definido, por meio 
de uma escala de pesos, o grau de influência de um 
ator sobre os outros. A figura 2 apresenta essa relação 
na matriz influência direta entre atores (MDI). Os 
valores podem variar desde zero, para uma situação 
de não influência, até quatro, situação em que o 
ator pode ameaçar a existência do outro ator. O 
preenchimento dessa matriz é feito com base em 
entrevistas e levantamentos de informações que 
subsidiem a construção de um perfil de cada ator. 
Para se obter um resultado representativo, o analista 
que está fazendo esse preenchimento deve conhecer 
bem o sistema em estudo ou pelo menos dispor de 

assessoria de quem o conheça bem. O preenchimento 
dessa matriz depende muito da experiência do ana-
lista. Uma análise de sensibilidade pode determinar 
a revisão ou o ajuste desse preenchimento, antes de 
se procedeser à análise do resultado final.

Como exemplo, pode-se ilustrar o alto nível de 
influência que as prefeituras municipais exercem 
sobre os usuários de lazer do reservatório (peso 3) 
pelo fato de serem as prefeituras responsáveis pelo or-
denamento territorial dos municípios. Dependendo 
das decisões que a prefeitura tomar, os usuários de 
lazer terão suas atividades bastante afetadas.

Os objetivos considerados estratégicos para uma 
gestão adequada dos recursos hídricos são apresenta-
dos na tabela 2, com a respectiva abreviatura e com 
uma rápida descrição.
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tABeLA 1 
Relação de atores para o estudo de caso da região hidrográfica da UHE Lajeado

N° Nome Descrição

1

empresa de energia elétrica – geradora
Abreviatura: emp_energ

empresa geradora de energia da uhe Lajeado que construiu a uhe 
Lajeado e a opera também. É responsável por mais de 30 programas 
básicos ambientais previstos no eIA/RImA da implantação e operação 
da uhe

2
Companhia Concessionária de Serviços 
de Abastecimento de Água e esgotos
Abreviatura: Com_Saneam

Concessionária dos serviços de abastecimento e tratamento de esgo-
tos. empresa de capital privado (majoritário) e do Governo do estado

3

Produtores rurais
Abreviatura: ProdRurais

Produtores relacionados à atividade agropecuária e avícola. Na sua 
maioria, produtores em grandes propriedades. São representados pela 
FAet, Federação da Agricultura do estado do tocantins. São organi-
zados e, por representarem a principal atividade econômica do estado, 
podem influenciar decisões políticas.

4

Sociedade Civil
Abreviatura: Soc_Civil

Representação da sociedade civil organizada, na região. É pouco arti-
culada. Não existem ONG´s que tratem especificamente dos recursos 
hídricos. O fórum do Lago é o principal evento, organizado pelo maior 
grupo de comunicação do estado. O ministério Público estadual é um 
parceiro importante para dar voz a esse ator

5

Prefeituras municipais
Abreviatura: Pref_mun

Prefeituras dos municípios inseridos na região de estudo. À exceção 
de Palmas e Porto Nacional, as outras prefeituras são de pouca 
expressão em tomadas de decisões políticas no que se refere aos 
recursos hídricos, mas, para todas a prioridade é a questão econômi-
ca e social e, em segundo plano, as questões relacionadas ao meio 
ambiente e recursos hídricos. 

6

empresários do ramo imobiliário ribeirinho 
e estuarino
Abreviatura: empImobRib

Refere-se aos empreendedores imobiliários na orla do lago, principal-
mente no município de Palmas, como o Projeto Orla. mercado que 
apresenta alta especulação imobiliária na cidade de Palmas, sendo a 
boa qualidade da água do lago mais um fator que favorece esse setor.

7

Secretaria de Agricultura Pecuária e 
Abastecimento
Abreviatura: SeAGRO

Secretaria de estado responsável pelas políticas, estratégias e ações 
com relação à agropecuária. Fornece informações para as atividades 
agropecuárias, como dados climatológicos, financiamentos, entre 
outros.

8

usuários de Lazer
Abreviatura: us_Lazer

esportistas náuticos, pesca esportiva e banhistas das praias da orla 
do lago, principalmente dos municípios de Palmas e Porto Nacional. 
A cidade de Palmas tem vários clubes nas proximidades do lago com 
grandes investimentos em infra-estrutura, assim como praias públicas.

9

Secretaria de Planejamento
Abreviatura: SePLAN

Secretaria de estado responsável pelas ações estratégicas do estado, 
principalmente no que se refere ao desenvolvimento econômico. O 
zoneamento econômico-ecológico é desenvolvido nessa secretaria. A 
maioria das decisões de investimentos no estado é tomada com apoio 
nas informações geradas nessa secretaria.
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tABeLA 2 
Objetivos estratégicos para a região Hidrográfica da UHE Lajeado

N° Objetivo Abreviatura Descrição

1 Preservação de mananciais para 
abastecimento público Preservman estratégias, medidas e ações que visam a proteção ambiental 

das regiões utilizadas e potenciais para o abastecimento público.

2 Conservação de ecossistemas 
aquáticos Con_eco_Aq estratégias, medidas e ações que visam a proteção dos ecossis-

temas aquáticos (fauna e flora).

3 exigência de sistema de trata-
mento de efluentes ex_trat_ef

estratégias, medidas e ações que visam exigir dos empreendi-
mentos poluidores dos recursos hídricos sistemas de tratamento 
de efluentes com níveis de eficiência compatíveis com os 
padrões legais.

4 medidas de conservação do solo Cons_Solo
estratégias, medidas e ações que visam a conservação do solo 
urbano e principalmente da região rural, voltados para melhores 
práticas agrícolas.

5 monitoramento da qualidade da 
água dos corpos hídricos monit_Q_Ag

estratégias, medidas e ações que visam o monitoramento da 
qualidade da água dos corpos hídricos por meio de seus parâ-
metros físicos, químicos e biológicos com o objetivo de orientar 
os diversos usos da água.

6 medidas estruturais para au-
mento de disponibilidade hídrica AuDisphid

estratégias, medidas e ações que visam o aumento da disponi-
bilidade hídrica em determinadas regiões por meio de medidas 
estruturais como barragens, canais e adutoras.

7 Fiscalização de grandes usuá-
rios e poluidores FisGrusPol

estratégias, medidas e ações que visam adequar os maiores 
usuários e poluidores da água às exigências da legislação 
ambiental e dos recursos hídricos.

8 mobilização social para a gestão 
participativa de recursos hídricos mSocPartRh

estratégias, medidas e ações que visam uma maior participação 
da sociedade civil nas decisões sobre o uso dos recursos hídri-
cos, seja na formação de comitês de bacia, seja para simples 
consulta.

FIGURA 2. Relação de forças entre os 
atores para a região Hidrográfica da UHE 
lajeado
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Conforme descrito na metodologia, aqui são 
apresentados, como exemplo, o procedimento, o 
posicionamento e a hierarquização dos objetivos 
estratégicos para a Empresa de energia, operadora 
da UHE Lajeado:

Para esse ator, foram considerados os seguintes 
objetivos estratégicos como indiferentes:

	 Preservação de mananciais para abastecimento 
público;
	 Exigência de sistema de tratamento de efluentes;
	 Monitoramento da qualidade da água dos 
corpos hídricos.

Os objetivos estratégicos, que foram considerados 
negativos para esse ator, foram, na seguinte ordem 
decrescente:

1. Fiscalização de grandes usuários e poluidores;
2. Mobilização social para a gestão participativa 

de recursos hídricos;

3. Conservação dos ecossistemas aquáticos;
Os objetivos estratégicos, que foram considerados 

positivos para esse ator, foram, na seguinte ordem 
decrescente:

1. Medidas estruturais para aumento de disponi-
bilidade hídrica;

2. Medidas de conservação do solo.
A partir dessa classificação são dados valores zero 

para os objetivos indiferentes e valores de 1 a 4 para 
os objetivos em que o ator se posiciona a favor ou 
contra a realização dos mesmos, conforme classifi-
cação apresentada anteriormente. Como resultado, 
tem-se a matriz 2MAO, em que estão definidas as 
posições e pesos dos atores com relação aos objetivos 
estratégicos, como pode ser visto na figura 3. Aqui, 
aplicam-se as mesmas considerações com relação ao 
preenchimento da matriz MDI.

FIGURA 3. matriz 2mAO para a região hidro-
gráfica da UHE Lajeado
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A título de ilustração, pode-se verificar, no pre-
enchimento da matriz 2MAO, que a empresa de 
saneamento tem grande interesse que o objetivo 
estratégico de preservação dos mananciais seja al-
cançado. Essa condição é indicada por um peso alto 
dado a esse objetivo por esse ator (peso 4), com o 
valor positivo.

Resultados da Análise de Atores
A figura 4 apresenta a matriz de influência indireta 

(MDII), calculada a partir da matriz de influência 
direta (MDI).

Com os resultados da MDII, é gerado o mapa de 
motricidade e dependência de atores, como pode ser 
visto na figura 5.

O fator de força de cada ator é determinado a 
partir da matriz de influência (MDII), utilizando 
as equações 1 e 2. O resultado é apresentado na 
figura 6.

Pode-se verificar aqui que a SEPLAN e os pro-
dutores rurais formam o grupo de atores de maior 
motricidade dentro do sistema analisado> O pri-
meiro representa as principais decisões do governo 
do estado, no que se refere ao desenvolvimento 

FIGURA 5. Mapa de motricidade 
e dependência entre atores para 
a região Hidrográfica da UHE 
lajeado

FIGURA 4. Matriz de influência 
indireta entre atores para a região 
Hidrográfica da UHE Lajeado
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econômico e social na região e o segundo se refere 
ao grupo que representa a principal atividade eco-
nômica do estado.

O segundo grupo é formado por três atores. As 
prefeituras municipais, que representam o poder 
público, mas que sofrem pressões do principal gru-
po econômico e que também têm interesse que a 
atividade agropecuária se desenvolva por ser fonte de 
arrecadação para o município. Desse modo, podem 
abrir mão de decisões com relação ao meio ambiente 
e aos recursos hídricos, mas têm, ao mesmo tempo, 
mecanismos para reavaliar suas decisões, em função 
da ação de outros atores. Nesse caso, a situação mais 
crítica é dos pequenos municípios que têm menos 
fontes alternativas de recursos.

Ainda nesse grupo está a empresa de geração de 
energia elétrica que opera a UHE Lajeado. Com o 
fator de força ainda acima de um, o que indica uma 
alta motricidade, pode-se ver que é um ator que 
sofre também fortes pressões tanto do setor público 
como da sociedade civil e outros usuários, ficando em 
uma condição de ligação, com alta motricidade, mas 
também alta dependência, a exemplo das prefeituras 
municipais.

A concessionária de saneamento completa esse 
segundo grupo com alta motricidade e dependência, 
tendo um comportamento similar ao da Empresa de 
energia, sofrendo pressão maior da sociedade civil, 
usuária direta dos seus serviços, o que faz com que 

tenha uma dependência maior e um fator de força 
um pouco menor do que a Empresa de energia e as 
prefeituras municipais.

O terceiro grupo é formado por aqueles atores 
com um fator de força menor do que um, o que 
indica uma postura mais passiva dentro do sistema. 
A SEAGRO, com um fator de força próximo de 1,0, 
indica que não tem um grande poder de decisão com 
relação às questões dos recursos hídricos. Por outro 
lado, a baixa motricidade e dependência a coloca 
como um ator independente dentro do sistema, o 
que pode justificar seu baixo fator de força.

A sociedade civil com um fator de força igual a 0,7 
indica a pouca articulação e até interesse com relação 
ao tema recursos hídricos na região, o que pode estar 
relacionado à percepção desse ator de que existe uma 
grande disponibilidade dos recursos hídricos, a que 
dificilmente será um fator limitante para o bem-estar 
social e o desenvolvimento econômico.

Os usuários de esportes náuticos e lazer, assim 
como os empreendedores imobiliários das proxi-
midades do reservatório, são segmentos de pouca 
representatividade dentro do contexto de relações de 
força entre atores, o que é demonstrado pelo baixo 
fator de força, mas que ao mesmo tempo sofrem uma 
grande influência dos outros atores, o que indica a 
forte dependência dos mesmos dentro do sistema. 
Essa dependência está principalmente relacionada 
com a qualidade da água. Para os usuários de es-

FIGURA 6. Fator de 
força dos atores do 
sistema para a região 
Hidrográfica da UHE 
lajeado
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portes náuticos e de lazer, a qualidade da água está 
relacionada à saúde pública e, aos empreendedores, à 
valorização dos imóveis próximos ao reservatório.

Quanto ao posicionamento dos atores com relação 
aos objetivos estratégicos, considerando apenas a po-
sição dos atores com relação a esses objetivos, a matriz 
1MAO apresenta quantos atores se posicionaram a 
favor, contra ou indiferente para cada objetivo, como 
pode ser verificado na figura 7.

Verifica-se que, para o objetivo Fiscalização de 
Grandes Usuários e Poluidores, houve o maior nú-
mero de posicionamentos e também com metade dos 
atores a favor e a outra metade contra, o que pode ser 
um indicativo de uma situação de conflito.

O objetivo Conservação dos Ecossistemas 
Aquáticos apresentou uma situação similar em que 

para o posicionamento de seis atores, a metade se 
colocou a favor e metade contrário à realização desse 
objetivo.

Em outro extremo, os objetivos Preservação de 
Mananciais para Abastecimento Público, Medidas 
Estruturais para Aumento de Disponibilidade Hí-
drica e Medidas de Conservação do Solo teriam o 
apoio de maioria dos atores envolvidos.

A matriz 1MAO serve para verificar apenas o 
posicionamento inicial de cada ator com relação aos 
objetivos apresentados.

Cada ator, dentro dos objetivos em que se po-
siciona a favor ou contra, pode ter prioridades em 
função dos seus interesses. Essas prioridades são 
expressas com os pesos constantes da matriz 2MAO, 
apresentada na figura 8.

FIGURA 7. matriz 1mAO, de posicionamento dos 
atores com relação aos objetivos para a região 
Hidrográfica da UHE Lajeado

FIGURA 8. matriz 2mAO de posicionamento e 
pesos dos atores com relação aos objetivos para 
a região Hidrográfica da UHE Lajeado
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A figura 9 apresenta um histograma de envol-
vimento dos atores com respeito aos objetivos, 
construído a partir da matriz 2MAO com a soma, 
em valores absolutos, dos pesos de todos os atores 
para cada objetivo. Nessa figura, os objetivos estão 
em ordem decrescente de conflito. Os valores em 
amarelo representam os posicionamentos a favor e 
os valores em azul os posicionamentos em contrário 
para cada objetivo.

Verifica-se que, quando são considerados os po-
sicionamentos e os pesos para os objetivos por parte 
de cada ator, o objetivo Mobilização da Sociedade 
Civil para a Gestão Participativa dos Recursos Hí-
dricos é aquele com maior potencial de conflito, ou 

seja, aquele em que o valor dos pesos a favor mais se 
aproxima do valor da soma dos pesos em contrário 
à sua realização. Isso quer dizer que, quanto mais 
próximo estão os pesos contra e a favor, maior é a 
tendência à igualdade de interesses contra e a favor 
que os dois grupos têm, caracterizando uma situação 
de conflito. Os valores a favor e contra são retirados 
da matriz 2MAO nas linhas “Soma a favor” e “Soma 
em contra”.

A matriz 3MAO é aquela em que, além de con-
siderar o posicionamento e os pesos dos atores em 
relação aos objetivos estratégicos, é inserido o fator 
de força de cada ator. A figura 10 apresenta a matriz 
3MAO.

FIGURA 9. histograma de envolvimen-
to dos atores com respeito aos objeti-
vos 2MAO para a região Hidrográfica 
da UhE lajeado

FIGURA 10. matriz 3mAO de posicio-
namento, pesos e fator de força dos 
atores com relação aos objetivos para 
a região Hidrográfica da UHE Lajeado
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FIGURA 11. histograma de mobili-
zação dos atores a partir da matriz 
3MAO para a região Hidrográfica da 
UhE lajeado

A figura 11 apresenta um histograma de mobili-
zação de atores construído a partir da matriz 3MAO 
com a soma, em valores absolutos, dos pesos de todos 
os atores para cada objetivo.

Uma vez inserido o fator de força de cada ator, 
há uma nova mudança na classificação dos objetivos 
devido a possíveis conflitos. O objetivo que passa a 
ter maior potencial de conflito é o de Conservação de 
Ecossistemas Aquáticos, sendo que o de Mobilização 
da Sociedade Civil para a Gestão Participativa dos 
Recursos Hídricos passa a ser o terceiro.

Para poder reconhecer melhor as relações de alian-
ças e conflitos entre atores, são construídas as matrizes 
de convergência e divergência respectivamente, a 
partir da matriz 3MAO. A figura 12 apresenta a 
matriz de convergência (3CAA).

Nessa matriz, pode-se verificar um grau de con-
vergência de 52,96%, o que indica que as posições 
dos atores estão divididas quase meio a meio. Para 
visualizar melhor essas relações de convergência, ou 
seja, de possíveis alianças, são apresentadas na forma 
de grafos na figura 13 essas relações, conforme a 
intensidade das mesmas. O grafo de convergência é 
construído a partir da matriz 3CAA. Por exemplo, 
nessa matriz a convergência entre a empresa de 
energia e a companhia de saneamento é de 10,6, 
que é o valor da ligação entre esses dois atores no 
grafo da figura 13, que é a convergência mais forte 
entre um par de atores, o que pode indicar uma 
aliança entre esses atores em relação à realização, ou 
não, dos objetivos estratégicos do órgão gestor dos 
recursos hídricos.

FIGURA 12. matriz de Convergência 
de Atores (3CAA) para a região 
Hidrográfica da UHE Lajeado
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Nesse grafo, chama a atenção a alta convergência 
entre a concessionária de saneamento e os Produtores 
Rurais, principalmente por se ter uma imagem de 
atores fortemente divergentes com relação à preser-
vação de mananciais e à conservação do solo. Por 
outro lado, esses atores têm a mesma posição com 
relação a outros quatro objetivos, o que no final se 
traduz em uma alta convergência.

Percebe-se a tendência de formação de alguns 
grupos de interesse. A Sociedade Civil estaria mais 
alinhada aos usuários de esportes náuticos e de lazer 
e aos empresários do ramo imobiliário próximo 
ao lago. Esses três atores se identificam por terem 
interesses relativamente próximos com relação à 
qualidade da água.

Outro grupo é representado pelos grandes usu-
ários como a Empresa de energia, a concessionária 
de saneamento e os produtores rurais, tendo seus 
interesses associados a grandes demandas por água.

No meio desses dois grupos, estariam os órgãos 
públicos que têm interesses em atender a ambos. A 
SEPLAN seria o melhor exemplo, por ter a missão 
de proporcionar o desenvolvimento do estado dentro 
de uma visão sustentável. As prefeituras municipais 
seguem a mesma posição, mas, em alguns casos, 
sofrem influência mais direta desses grupos. A 
SEAGRO se afasta um pouco dessa visão de “inter-
mediário”, uma vez que não tem na missão, como 

prioridade, a preservação dos recursos hídricos e do 
meio ambiente.

Para analisar as relações de divergência, é feito o 
mesmo procedimento. A figura 14 apresenta a matriz 
de convergência (3DAA).

O grau de divergência da matriz 3DAA é de 
47,04%. A figura 15 apresenta a relação de diver-
gência entre atores na forma de grafos. A análise do 
grado de divergência segue o mesmo princípio do 
de convergência.

Ao analisar a matriz e o grafo de divergência, 
confirma-se a relação entre os grupos apontados pelos 
resultados de convergência, destacando-se uma alta 
divergência entre a sociedade civil e os produtores 
rurais.

No mapa de relações entre atores e objetivos, 
figura 16, verifica-se novamente essa divisão entre 
esses grupos de atores, em que o grupo formado pelos 
empreendedores imobiliários, os usuários de esporte 
e lazer e a sociedade civil estão mais próximos aos ob-
jetivos relacionados com a qualidade da água, como 
o Monitoramento da Qualidade da Água dos Corpos 
Hídricos e Exigência de Sistema de Tratamento de 
Efluentes. Por outro lado, os grandes usuários estão 
mais próximos de objetivos relacionados com a dis-
ponibilidade hídrica como Medidas Estruturais para 
Aumento de Disponibilidade Hídrica e Preservação 
de Mananciais para Abastecimento Público.

FIGURA 13. Grafos de 
convergência de terceira 
ordem entre atores para a 
região Hidrográfica da UHE 
lajeado
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FIGURA 14. matriz de Divergência de 
Atores (3DAA) para a região Hidrográfica 
da UhE lajeado

FIGURA 15. Grafos de divergência de 
terceira ordem entre atores para a região 
Hidrográfica da UHE Lajeado

FIGURA 16. mapa de relação entre atores 
e objetivos para a região Hidrográfica da 
UhE lajeado
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CONClUSÕES
Os resultados apresentados pela metodologia 

MACTOR, podem ser de grande valia para o órgão 
gestor dos recursos hídricos, uma vez que fornecem 
um quadro bastante amplo das características da es-
tratégia potencial de cada ator e, conseqüentemente, 
das possíveis ações e medidas que cada um deles pode 
vir a tomar, propiciando, assim, uma condição estra-
tégica ao órgão gestor para formulação de políticas e 
ações com respeito aos recursos hídricos, que possam 
potencializar o apoio dos atores a favor e minimizar 
a resistência dos atores em contrário.

A abordagem permite, também, reavaliar posições 
dos atores à medida que os mesmos tomam certas 
decisões, assim como a relação de forças entre os 
mesmos e a força de cada um dentro do sistema.

É evidente que há limitações nessa abordagem. 
Há limitações intrínsecas associadas ao fato de que 
se pretende tratar de forma analítica, por meio de 
modelagem, uma questão complexa, que é o processo 
decisório. Fatores psicológicos, estratégias pessoais, 
motivações escusas, redes de relacionamento são 

fatores, entre outros, não considerados por essa 
abordagem e que podem, dependendo do caso, ser 
determinantes em uma decisão.

Há limitações associadas, também, à própria 
utilização do método, já que ele depende, em muito, 
de análises e julgamento de valores do usuário do 
método.

De todo modo, considera-se que a própria utili-
zação do método induz a um conhecimento maior 
do sistema, o que certamente levaria a uma tomada 
de decisão mais consciente, independente, até, de 
resultados que a abordagem indicasse.

Com relação à aplicação que foi feita, ressalta-se 
que o resultado se mostrou verossímil, na avaliação, 
inclusive, de gestores de recursos hídricos do Estado, 
a quem foi submetido o resultado. No entanto, é 
preciso ressaltar que tal aplicação se trata, antes de 
tudo, de um exercício acadêmico e que as avaliações 
expressas sobre os objetivos e estratégias de atores 
não representam a manifestação oficial das institui-
ções envolvidas, mas sim uma livre interpretação 
do analista.
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RESUmEN: El objetivo del presente trabajo consiste 
en aplicar un análisis del riesgo sanitario (ARS) por la 
ingesta crónica de fluoruros con la bebida de agua de 
pozos someros domiciliarios de la planta urbana de la 
ciudad de Azul, Argentina. El ARS, probabilístico y 
espacial, también se realizó para evaluar las posibilidades 
que ofrece este tipo de herramienta para la gestión de los 
recursos hídricos. Una de ellas consistió en integrarlo con 
información de un SIG de la planta urbana, estudiando 
la relación espacial entre el riesgo sanitario y la vulnerabi-
lidad socioeconómica de la población expuesta.

La concentración promedio de fluoruro en el agua 
es mayor al nivel máximo permisible según normativa, 
sobrepasando el nivel de riesgo atendible (es decir, riesgo 
igual o mayor a 1), con un valor máximo cercano al 
doble de ese valor. El área que ocupa este nivel de riesgo 
alcanza los 76.23 km2 (el 84.7 % del área total de la planta 
urbana) afectando a 20903 personas (el 37 % del total 
de la población), de las cuales 1858 son niños hasta 5 
años (el 32.7 % de este estrato de edad).

Del conjunto de personas que se proveen de 
agua de pozo domiciliario, 1653 no poseen servicio 
de agua de red domiciliaria, por estar en un área no 
cubierta por el mismo o por no tener conexión a pesar 
de estar en el área servida. El estudio sobre su vulne-
rabilidad socioeconómica arrojó que las de las áreas 
donde no existe el servicio de agua de red tendrían 
una condición de mayor vulnerabilidad.

El ARS probabilístico y espacial posee ciertas 
ventajas respecto del análisis de la calidad del agua 
por el uso de tablas de niveles máximos permisibles. 
Entre ellas permite mayores posibilidades analíticas 
en un marco metodológico más realista y se puede 
integrar a un SIG, lo que ofrece oportunidades para 
operaciones entre mapas. Por ello, el ARS es una 
herramienta de valor con respecto a la gestión inte-

AbSTRACT: The aim of this paper is to present the 
results of a health risk analysis (HRA) due to chronic 
ingestion of fluoride by drinking water from shallow 
domestic wells in the urban domain of Azul City, Ar-
gentina. Such a HRA, probabilistic and spatial, also 
tested the possibilities of using it as a tool for water 
resources management. One of the approaches was 
the integration of the HRA with GIS (Geographical 
Information System)-derived information for the 
urban domain, and-studying the spatial relationship 
between the HRA and the socio-economical vulne-
rability of the exposed population.

The average fluoride concentration in local waters 
is above the maximum allowable level as given by 
regulations, exceeding the level of risk worthy of con-
sideration (i.e., risk ≥ 1), with a maximum value of 
about two-fold. Such a level of risk covers 76.23 km2 
(that is, 84.7 % of the total urban area) and affects 
20903 inhabitants (37 % of the total population), 
of which 1858 are children 5-year old or less (32.7 
% of this age-group).

Out of the total number of people that drink 
water from domestic wells, 1653 are not connected 
to the water supply system, either for not being in 
a covered area or for having refused to connect to 
it. The socio-economical study revealed that areas 
where the water supply system is unavailable would 
be exposed to a greater vulnerability.

The probabilistic and spatial HRA has certain 
advantages over the analysis of drinkable water 
quality following the maximum allowable level. 
It opens a greater spectrum for analyzing different 
alternatives in a more realistic framework and it 
can integrate the GIS capabilities, with the inhe-
rent opportunities for operations among mapped 
variables. Given so, the HRA is valuable tool for 
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INTRODUCCIóN
La ciudad de Azul se encuentra ubicada en la 

zona centro de la Provincia de Buenos Aires, en la 
Pampa Húmeda Argentina, a una latitud de 36°48’ 
Sur, una longitud de 59°51’ Oeste y una altitud 
de 136 msnm, en un área territorial de 650 mil 
hectáreas. Esta se caracteriza, en términos físicos, 
por presentar dos áreas agroecológicas principales: 
una zona netamente ganadera hacia el norte y otra, 
hacia el sur, con aptitud para la agricultura de alto 
rendimiento. La mencionada ciudad tiene una su-
perficie de 90,5 km2 distribuida en 2.016 unidades 
catastrales de extensión variable (desde 0.01 a 2.2 
km2). La población es de 56.545 habitantes, de los 
cuales 5.686 corresponden a niños de hasta 5 años 
de edad (INDEC, 2005). La actividad económica de 
la ciudad en parte está relacionada con la producción 
agropecuaria, aunque la principal fuente de empleos 
es el sector público en distintas dependencias de 
orden nacional, provincial y local.

El análisis de riesgo es una herramientas meto-
dológica que ayuda a los tomadores de decisiones 
a sustentar elecciones racionales e informadas entre 
acciones alternativas vinculadas al manejo del agua 
(GWP, 2000). Específicamente, el análisis de riesgo 
sanitario (ARS) estima el nivel potencial de peligro 
para un receptor humano o ecológico a partir del 
contacto con una sustancia química presente en el 
ambiente (NRC, 1983). Este instrumento permite la 
caracterización de los efectos adversos potenciales y 
su probabilidad de ocurrencia, lo que permite iden-
tificar, evaluar, seleccionar e implementar acciones 
para reducirlos (CRARM, 1997).

El paradigma del ARS tiene cuatro elementos: la 
identificación de la fuente de riesgo, la cuantificación 
de la exposición a la misma por un individuo, la 
estimación de la dosis de exposición y la respuesta 
toxicológica a la misma, y la caracterización final del 
riesgo (NRC, 1983). El riesgo es una función de la 

toxicidad de la sustancia peligrosa y la magnitud de 
la exposición a la misma (USEPA, 1992a), existiendo 
diferentes modelos para estimar esta última (Fryer 
et al., 2006).

La ciudad de Azul presenta una amplia cobertura 
de agua potable de red (aproximadamente el 98 % de 
su superficie). A pesar de ello, existen gran cantidad 
de pozos someros domiciliarios activos que se utilizan 
frecuentemente para consumo humano, a pesar de su 
prohibición por la normativa municipal vigente. Este 
agua suele presentar concentraciones de fluoruro que 
superan el nivel máximo permisible (NMP) de 1.2 
mg/l según el Código Alimentario Argentino (CAA) 
para agua de bebida (A.D.L.A., 1971 y ss).

El objetivo del trabajo es presentar una metodo-
logía probabilística y espacial para estimar el riesgo 
sanitario crónico por fluoruro debida a la ingesta 
de agua de los pozos domiciliarios en la localidad 
mencionada. Se plantean las posibilidades que ofre-
cen este tipo de herramienta para la gestión de los 
recursos hídricos al establecer las áreas que abarcan 
los niveles mayores de riesgo sanitario y la cantidad 
de población potencialmente afectada. Además, se 
intenta contextualizar el riesgo sanitario con relación 
a la vulnerabilidad socioeconómica de la población. 
Esto se realiza a partir de operaciones entre mapas 
de un SIG de la planta urbana teniendo en con-
sideración variables socioeconómicas. Finalmente 
se presentan las ventajas de este método respecto 
de otras metodologías de análisis de la calidad del 
agua, por ejemplo, el uso de los NMP establecidos 
en normativa.

material y métodos 
El Análisis de Riesgo Sanitario
La exposición cuantifica, para una o más rutas 

fisiológicas de contacto (por ingestión, en este caso), 
la dosis de ingreso del contaminante al organismo. 
Su cálculo se basa en una serie de variables que es-

grada de los recursos hídricos debido no sólo al tipo 
de información que aporta (distribución espacial de 
la calidad del agua), sino también por la capacidad 
de integración con información estratégica de otra 
naturaleza.

PAlAbRAS ClAVES: Análisis de riesgo sanitario, 
gestión integrada de los recursos hídricos.

the integrated management of water resources due 
not only to the type of information that they pro-
vide (spatial distribution of water quality), but also 
because their integration with strategic information 
of different nature.

KEywORDS: Health Risk Analysis, Integrated 
Water Resources Management
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tablecen el modo y la duración del contacto para la 
población expuesta, lo que se denomina escenario 
de exposición (USEPA, 1992a). El escenario de ex-
posición representa un conjunto de condiciones de 
contacto para un tiempo y lugar. La ecuación 1 es la 
encargada de estimar la dosis de sustancia ingerida 
por vía del agua de bebida, según las condiciones del 
escenario de exposición.

  
(1)

ADD es la Dosis Diaria Promedio de ingestión de 
las sustancias, C es la Concentración de la sustancia 
peligrosa en el agua de bebida (en mg/l), Ir es la Tasa 
de ingesta diaria del agua de bebida (en l/día), EF es 
la Frecuencia de la exposición (en días/año), ED es la 
Duración de la exposición (en años) y Bw es el Peso cor-
poral de la persona expuesta (en kg). AT es un factor 
de corrección por tiempo promedio (365 días/año * 
30 años), que, según USEPA, es el razonablemente 
máximo número de días en que una persona prome-
dio podría estar expuesta de manera crónica según 
un escenario de exposición residencial (USEPA, 
1992a). Los valores adoptados para cada una de estas 
variables se presentan en la tabla 1 y corresponden a 
un escenario de exposición residencial.

Esa ecuación participa en el ARS para las sustan-
cias de efectos tóxicos no carcinogénicos (como es el 
caso del fluoruro), confrontando la ADD con la dosis 
umbral por debajo de la cual no existen efectos toxi-
cológicos sobre el individuo expuesto para el período 
de exposición considerado. USEPA usa como dosis 
umbral a la Dosis de Referencia (RfD), que es una 
estimación probabilística de la exposición diaria a la 
que la población humana, incluyendo los subgrupos 
sensibles, se puede someter al agente peligroso sin que 
le genere riesgos de efectos adversos durante toda su 
vida (Barnes, 1988). El RfD se expresa en mg/(kg ∙ 
día). El riesgo no carcinogénico, que es adimensional, 
se estima aplicando el cociente de riesgo RQ (USEPA, 
1989). Este cuantifica la proporción de ADD respec-
to del RfD, tal como expresa la ecuación 2:

  
(2)

Si el valor de este cociente iguala o excede la 
unidad existe un nivel de riesgo atendible.

El RfD del fluoruro es igual a 0.06 mg/(kg ∙ día) 
(USEPA, 2008).

El ARS se realizó en el marco de un SIG (Sistema 
de Información Geográfico) de la ciudad. Se obtuvo 
un valor de riesgo sanitario para cada uno de los 2016 
polígonos (definición areal catastral correspondiente 
a manzanas o parcelas de la zona urbana o periurbana) 
en base a la aplicación de la ecuación 1. Esta adopta 
valores propios de cada variable, en particular, las 
concentraciones de fluoruro en el agua subterránea, 
para cada uno de los polígonos. Este procedimiento 
se explica en el próximo apartado.

El ARS probabilístico. Determinación de los 
parámetros de exposición.

El ARS probabilístico consiste en una evaluación 
que utiliza modelos basados en probabilidades para 
representar cómo se distribuyen los niveles de riesgo 
a la salud en la población y para caracterizar la incer-
tidumbre en dichas estimaciones (USEPA, 1999).

El procedimiento probabilístico se basó en la 
aplicación de Monte Carlo en su versión de muestreo 
aleatorio simple (MC SRS). Este consiste en generar 
un número elevado de muestras según niveles de 
probabilidad aleatorios para una variable de la que 
se tiene un conjunto restricto de datos medidos asu-
miendo que los mismos responden a una distribución 
teórica de probabilidad (normal, lognormal, beta, 
etc.) (Hammond et al., 1994). De cada una de esas 
muestras se calcula un valor de la variable estimada 
por un método de transformación inversa. Este 
conjunto de datos estimados conforma una nueva 
distribución de valores más numerosa (dependiendo 
del número de repeticiones, desde 5000 a 10000) 
que representa la distribución original en cuanto a 
variabilidad e incertidumbre.

Las operaciones entre variables, entonces, per-
miten obtener un conjunto de escenarios mucho 
mayor (tan grande como el número de repeticiones 
implementado durante MC SRS) respetando el 
contenido informativo original de cada variable. Para 
descartar los escenarios inconsistentes, se suele de-
signar un valor de probabilidad límite, normalmente 
un percentil (por ejemplo, para la cola derecha de 
la distribución de valores obtenida, se suele elegir 
el 90, el 95, o el 99 percentil, según sea el nivel de 
conservadorismo elegido).

Este procedimiento se aplicó, simultáneamente, 
a cada uno de los términos de la ecuación 1. Para 
cada variable se generaron conjuntos de 5.000 datos 
aleatorios en función de las distribuciones teóricas 
de las mismas, tal como recomienda USEPA (1999), 
utilizando Crystal Ball 7.0 (Decisioneering, 2007). 
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Estas se definieron en base al tipo de curva de distri-
bución de frecuencias y estadísticos representativos 
–mínimo, máximo, media aritmética, desvío están-
dar– que las mencionadas variables poseen para un 
escenario de exposición residencial local y asumiendo 
como individuo expuesto a un niño de 5 años. En 
la tabla 1 se presentan el tipo de curva teórica, su 
justificación, y los estadísticos representativos de cada 
una de las variables de la ecuación 1 y, más adelante, 
se describen cada una de ellas.

Los 5000 datos aleatorios de cada variable gene-
raron, para cada polígono, ese número de escenarios 
posibles de exposición al calcularse la ecuación 1, y 
de riesgo sanitario, al estimarse la ecuación 2. De 
este conjunto de datos se obtuvo una distribución 
de probabilidades de la cual se escogió el percentilo 
95 como estadístico representativo del riesgo del 
polígono. Esta decisión metodológica concuerda 
con las sugerencias de USEPA (1999), al plantear 
ese estadístico como un estimador de los escenarios 
de exposición “razonablemente máximos” (USEPA, 
1992b) de cada unidad espacial y evitar escenarios 
extremos carentes de realismo. No se reconoce la 
existencia de correlación entre las variables.

A continuación se describen las variables para la 
estimación de la exposición.

Concentración de fluoruros en el agua subterránea

Las muestras de agua subterránea fueron tomadas 
de 30 pozos domiciliarios activos (ver figura 1), los 
que tienen una profundidad media de 16 metros. 
Las composición química del agua fue analizada a 
partir de 300 muestras obtenidas por relevamientos 
periódicos durante los años 2002 – 2005 (IHLLA, 
2005). El contenido de fluoruro fue medido por 
técnicas cuantitativas estándar (APHA, AWWA, 
WPCF, 1992).

En el presente trabajo, la selección del valor de 
concentración representativo del conjunto de datos 
de cada pozo se realizó mediante la aplicación del 
Límite Superior de Confianza 95 % de la media 
aritmética (UCL). El mismo se define como el 
límite superior del rango que contendrá a la media 
aritmética real de todos los posibles datos de con-
centración el 95 % de las veces (USEPA, 1992b). 
Su estimación es utilizada por USEPA para obtener 
una concentración representativa de una distribución 
de valores con incertidumbre para que participe del 
cálculo de la exposición y luego del riesgo sanitario 
por esa sustancia (USEPA, 1989; USEPA, 1992b; 

USEPA, 2002a). El UCL se computó utilizando el 
software Pro-UCL v. 3 (USEPA, 2004).

Los valores de UCL de concentración de fluoruro 
de los pozos domiciliarios se interpolaron a toda la 
superficie del área de estudio mediante técnicas geoes-
tadísticas aplicando kriging ordinario con variograma 
omnidireccional y modelo lineal (Isaaks y Srivastava, 
1989, Goovaerts, 1997), con una equidistancia 
de 60 metros (Peluso, 2005). Sobre los puntos de 
interpolación contenidos en cada una de las 2016 
unidades catastrales se realizó MC SRS asumiendo 
una distribución de valores de tipo normal, tomando 
como valores representativos la media aritmética y 
el desvío estándar del conjunto. La obtención de 
estos estadísticos se realizó mediante el proceso de 
poligonización con ArcView (ESRI, 1992 – 1999). 
Estas decisiones metodológicas (modelo lineal de 
ajuste del variograma, normalidad de las distribucio-
nes de valores de interpolación en cada polígono) se 
amparan en estudios particulares de incertidumbre 
para su justificación (Peluso, 2005).

Por la variabilidad espacial de las concentraciones 
de fluoruro, la caracterización de la distribución nor-
mal es particular de cada polígono (ver tabla 1).

Tasa de ingesta, frecuencia y duración  
de la exposición, peso corporal

Los valores adoptados en cuanto a los estadís-
ticos representativos así como el tipo de curva de 
distribución de frecuencias para la tasa de ingesta y 
peso corporal fueron derivados de la bibliografía; y 
los de la duración y frecuencia de la exposición, por 
juicio propio para la realidad local, considerando 
un escenario de exposición residencial. Los tipos de 
distribuciones estadísticas así como los valores esco-
gidos para los muestreos aleatorios por MC SRS para 
cada parámetro de la exposición, se presentan en la 
tabla 1. En la misma también se incluye las fuentes 
de información para justificar estas decisiones. Para 
este conjunto de variables se asume la no existencia 
de correlación espacial. Es decir, salvo para la con-
centración de la sustancia, se considera que el resto 
de las variables se comportan independientemente 
de su localización.

Operación entre mapas en el SIG

El SIG de la ciudad de Azul es operado con Arc-
View (ESRI, 1992 – 1999). Se sustenta en un mapa 
base georreferenciado, el que se aprecia también en 
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tABLA 1 
Caracterización de las distribuciones adoptadas en cada parámetro de la exposición  

para cada polígono para el cálculo probabilístico del riesgo crónico con mC SRS

Parámetro media Desvío 
ST mínimo máximo Tipo  

distribución Fuente de la información 

Concentración de la 
sustancia (mg/l)

Variable 
según 

polígono

Variable 
según 

polígono

Variable 
según 

polígono

Variable 
según 

polígono
Normal Por interpolación y 

poligonización.

tasa de Ingesta (l/día) 0.4 0.4 0.1 1.5 Lognormal Roseberry y Burmaster, 
1992; uSePA, 1997, 
2000, 2002b

Peso Corporal (kg) 19.5 2.5 13.5 25.5 Normal GCA Corp., 1985, Lejar-
raga y Orfila, 1987

Frecuencia exposición 
(días/año) 330 300 360 triangular Juicio propio, basado en 

uSePA 1997, 2002b. 
Duración exposición 
crónica
(años)

10 1 24 triangular Juicio propio, basado en 
uSePA 1997, 2002b.

FIGURA 1. Detalle de la planta urbana de la ciudad de Azul 
con la ubicación de los pozos domiciliarios muestreados.
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la figura 1. El mismo tiene anexado una base de da-
tos relacional, la cual fue generada con el aporte de 
información de distinta naturaleza, por ejemplo, la 
superficie por polígono así como la cantidad de po-
blación total (56545 individuos) y población suscep-
tible (niños hasta 5 años, que totalizan 5669). Estos 
dos últimos parámetros se estimaron según densidad 
poblacional por Radio Censal, utilizando los radios 
del censo 2001 de Población, Viviendas y Hogares 
de la República Argentina (INDEC, 2005).

Además de las mencionadas en el párrafo pre-
cedente, el SIG posee otras capas informativas que 
se utilizaron para cruzar con los mapas de riesgo. 
Estas son:

 Cobertura del servicio de agua de red
 Número de hogares sin agua de red por man-
zana

 Cantidad de personas económicamente activas 
(PEA) que no perciben un ingreso superior al 
valor de la línea de pobreza (350 $ para el año 
2005)

 Cantidad de personas que no poseen obra 
social

Una de las operaciones que se efectuó fue para 
averiguar cual es el área de la ciudad afectada por el 
riesgo sanitario y que posee hogares sin conexión del 
agua de red. La carencia de agua de red puede deberse 
a dos condiciones: o a que el hogar pertenece a un 
área no cubierta por el servicio o a que, aunque lo 
tenga, igualmente no posea la conexión y se provea 
de pozo domiciliario. Otro aspecto que se investigó, 
aunque a nivel meramente exploratorio, es el nivel 
de vulnerabilidad social en los polígonos donde se 
daba alguna de esas dos condiciones de no tenencia 
de agua de red. En el contexto de este trabajo ésta 
se analiza en base a dos indicadores: la proporción 
de la PEA que no percibe un ingreso mayor al valor 
de la línea de pobreza respecto de la PEA total y la 
proporción entre la población que no poseen obra 
social respecto de la población total. La evaluación 
se efectuó por comparación de estos indicadores en 
las áreas sin conexión a la red con los mismos a nivel 
de toda la planta urbana.

Resultados
En la tabla 2 se presentan los estadísticos repre-

sentativos del conjunto de valores de concentración 
de fluoruro en agua subterránea de pozo domiciliario 
y su riesgo crónico por ingesta, correspondientes 

a la totalidad de polígonos de la planta urbana y 
periurbana. Cada uno de estos valores, como se dijo 
previamente, es el percentilo 95 de la distribución 
de valores, o de concentración o de riesgo sanitario, 
obtenidos por MC SRS de cada polígono.

Los resultados demuestran que el riesgo crónico 
promedio para toda la planta urbana sobrepasa el ni-
vel de riesgo atendible (es decir, riesgo igual o mayor 
a 1), con un valor máximo que casi lo duplica.

La distribución espacial del riesgo crónico se 
muestra en la figura 2, en la que se discrimina entre 
dos niveles de riesgo sanitario atendible. Se puede 
apreciar que la mayor parte de la planta urbana pre-
senta riesgo atendible. Esta área ocupa una superficie 
de 76.23 km2 (84.7 % del total de la planta urbana) 
y 962 polígonos. Esa condición alcanza a 20903 
personas (37 % del total de población), de las cuales 
1858 son niños hasta 5 años (el 32.67 % del total 
de niños de esa edad). La Tabla 3 discrimina estos 
resultados entre dos niveles de riesgo sanitario.

tABLA 2 
Estadísticos representativos para la concentración  

de fluoruro en aguas subterráneas (Conc.) y su riesgo 
crónico (RC) por fluoruro para el conjunto  

de polígonos de toda la planta urbana

Estadísticos Conc. RC
min. 0.83 0.63
max. 2.60 1.94
Prom. 1.39 1.05
Desv. 0.33 0.25
Coef. Var. 0.24 0.24

n 2016

Referencias: valor mínimo (min.), valor máximo (max.), media 
aritmética (Prom.), desvío estándar (Desv.), coeficiente de 
variación (Coef. Var.), n (número de polígonos).

Del conjunto de personas afectadas por los niveles 
de riesgo sanitario atendible las más vulnerables, 
obviamente, son las que no cuentan con agua de 
red. Esta condición ocurre en 566 hogares en 306 
polígonos, afectando 1653 personas de las que 143 
son niños hasta 5 años (ver tabla 4, área afectada por 
la no tenencia de agua de red (SAR)).

La carencia de agua de red puede deberse a dos 
condiciones: una, que el hogar se encuentre en una 
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zona de la ciudad sin servicio de distribución de agua; 
y la segunda, que el hogar, aunque se encuentre en 
un área servida por agua de red, el hogar no posea 
conexión a la misma y se provee de agua únicamente 
de un pozo domiciliario.

Las operaciones entre mapas permiten evaluar esas 
dos condiciones. Se puede apreciar el área afectada 
por el riesgo sanitario de la zona de la ciudad no 

servida por agua de red en la figura 3. Esta área ocupa 
81 manzanas, de las cuales 28 no tienen población. 
En las 53 manzanas habitadas, que son las que se 
resaltan en la Figura 3 y se refieren como ASCR en 
la tabla 4, viven 847 personas de las cuales 76 son 
niños hasta 5 años. Como se aprecia en la figura, son 
polígonos de la periferia de la planta urbana, y son 
zonas de bajo nivel de consolidación urbana.

FIGURA 2. Distribución espacial del 
riesgo crónico por ingesta de fluoruro 
en agua proveniente de pozos someros 
domiciliarios

tABLA 3 
Resultados generales de la aplicación del análisis de riesgo sanitario por fluoruros en aguas subterráneas en cuanto 

al número de polígonos, superficie y población afectada (total y susceptible) según tres niveles de riesgo

Niveles de riesgo Polígonos Superficie km2 Población total Población 
susceptible

0 - 0.99 1054 14.27 35642 3811
1 - 1.49 870 62.2 19876 1769

1.5 - 1.94 92 14.03 1027 89
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En la figura 4 se muestra el área con riesgo sa-
nitario atendible y que, a pesar de estar en la zona 
cubierta por el servicio de distribución de agua de 
red, en los polígonos quedan hogares que no tienen 
conexión a la misma. Es el área identificada como 
ACCR en la tabla 4. Esto ocurre en 225 polígonos, 
en los cuales existen 266 hogares en esta condición. 
Si bien el promedio de hogares sin agua de red por 
manzana es muy bajo (1.18 hogares), hay manzanas 
con hasta 9 hogares que se proveen de agua de pozo 
domiciliario. La cantidad de gente afectada alcanza 
las 806 personas de las cuales 67 son niños hasta 
5 años.

El estudio para determinar si las personas afecta-
das por el riesgo sanitario atendible y que no poseen 
agua de red pertenecen a grupos vulnerables econó-
micamente arrojó los resultados que se aprecian en la 
tabla 5. La zona afectada por el riesgo sanitario que 
no posee agua de red (ASCR) es el área que posee 

las mayores frecuencias relativas de condiciones so-
cioeconómicas desfavorables (ingreso menor o igual 
al valor de la línea de pobreza y no tenencia de obra 
social). No ocurre lo mismo con el área que, teniendo 
el servicio disponible, igualmente poseen provisión 
de pozo domiciliario (ACCR). Es decir, en zona de 
la planta urbana afectada por el riesgo sanitario por 
fluoruro, la no tenencia de agua por carencia del ser-
vicio estaría asociada a condiciones de vulnerabilidad 
social ya que los valores de los indicadores en esta 
área son claramente mayores que para el promedio 
de la ciudad o respecto de la otra área. Esto indicaría 
que la no conexión en el área cubierta por la red no 
estaría condicionada por factores socioeconómicos. 
Podría ser por costumbre en un contexto donde el 
agua de pozo domiciliario, en general, es de buena 
calidad. Sin embargo, este estudio es exploratorio 
y solo revela tendencias que debe ser analizada en 
mayor profundidad en estudios posteriores.

FIGURA 3. Polígonos poblados 
del área de riesgo sanitario 
atendible en la zona de la ciu-
dad no servida por agua de red.
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tABLA 4 
Evaluación de las características de las subareas según las diferentes condiciones de tenencia de agua  

en el área de riesgo sanitario atendible por fluoruros

Condición Polígonos Superficie km2 Población total Población sus-
ceptible hogares

ASCR 81 6.66 847 76 300
ACCR 225 3.08 806 67 266
SAR 306 9.74 1653 143 566

Referencias en la tabla: ASCR = área sin cobertura de la red; ACCR = área con cobertura de la red pero con hogares sin 
conexión domiciliaria; SAR = área total afectada por la no tenencia de agua de red.

tABLA 5 
Evaluación de la vulnerabilidad social en frecuencias absolutas y relativas de la PEA  

que percibe 350 $ o menos de ingreso mensual (Ing350$) y de la población que posee obra social (PSOS),  
según diferentes condiciones de tenencia de agua

Condición PEA Ing350$ PSOS
Rel

ING350$/ 
PEA

Rel PSOS/ 
Población total

ASCR 285 140 467 49.12 55.14
ACCR 2649 696 3983 26.27 41.33

toda la ciudad 15546 4361 27185 28.05 48.08

Referencias en la tabla: ASCR = área sin cobertura de la red; ACCR = área con cobertura de la red pero con hogares sin 
conexión domiciliaria.

FIGURA 4. Polígonos del área de riesgo sa-
nitario atendible y que, aunque están la zona 
servida por el agua de red, quedan hogares 
que no tienen conexión a la misma.
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ANÁlISIS y DISCUSIóN
El fluoruro es considerado una sustancia peligrosa 

capaz de producir dos tipos de efectos a la salud 
dependiendo de la concentración en el agua de be-
bida. Estos son la fluorosis dentaria, caracterizadas 
por manchas opacas en los dientes, y la esqueletaria, 
con sobreosificaciones y calcificaciones de las mem-
branas interóseas (WHO, 2002; USEPA, 2008). 
Las concentraciones que se verifican en las muestras 
de agua de pozo podrían ocasionar únicamente 
fluorosis dentarias (WHO, 2002; USEPA, 2008). 
Si bien estas concentraciones desencadenan niveles 
de riesgo atendible y exceden los niveles guía para 
agua de consumo, lo que de hecho la cataloga como 
no apta para consumo humano, no se reconoce a 
las fluorosis como un problema sanitario local de 
importancia.

El ARS ofrece varias ventajas para la gestión de la 
calidad de los recursos hídricos frente a otras técnicas 
de evaluación de la calidad del agua. A continuación 
se plantean algunas de ellas.

Un análisis de calidad del agua en base a un ARS 
espacial, tal como se ha realizado en el presente tra-
bajo, evidencia áreas peligrosas en términos sanitarios 
directos e informa acerca de la cantidad de gente 
expuesta bajo ciertas condiciones específicas. En el 
caso del presente estudio, el mismo se centra en una 
fracción de la población que son los niños y conside-
rando un escenario de exposición residencial.

El ARS permite modificar los escenarios de 
exposición, considerar varias rutas de exposición 
simultáneamente (ARS agregados), más de un conta-
minante a la vez (ARS acumulativos) y la exposición 
compartida a múltiples receptores en el marco de la 
metodología ARS más moderna denominada aná-
lisis de riesgo integrado (WHO, 2001). Si bien los 
valores máximos establecidos en normativa (NMP) 
son sencillos de aplicar y permiten el resguardo del 
usuario, no resultan un mecanismo eficiente para 
definir niveles de calidad ya que su objetivo es, sim-
plemente, sustentar un sistema binario de gestión 
de tipo “cumple o no cumple” basado en un valor 
de concentración establecida como límite. Entre 
sus inconvenientes los NMP funcionan de manera 
individual, es decir, el análisis se realiza parámetro a 
parámetro, medio por medio, y uso por uso, deses-
timando los enfoques integrales, las posibles interac-
ciones toxicológicas entre sustancias, las tendencias 
espaciales y temporales, etc. Por otro lado, es una 
práctica común monitorear sólo algunos parámetros 

para confrontarlos con los NMP correspondientes, y, 
en base a ello, establecer una caracterización extensiva 
de todo el cuerpo de agua. Además, debido a que 
estos niveles guía solo cambian por normativa, están 
sujetos a una dinámica muy lenta de actualización 
como herramientas de análisis.

Además, asumen un escenario de exposición 
fijo para cada ruta y no discriminan entre tipo de 
individuos expuestos. El NMP se basa en una esti-
mación equivalente a la de la ecuación 1 en el que 
se utilizan valores estandarizados conservadores y 
determinísticos. Por ejemplo, la tasa de ingesta para 
adulto se asume en 2 litros y el peso en 70 kg. La 
multiplicación de valores conservadores suele desen-
cadenar sobrestimaciones (Hammond et al., 1994). 
Entonces, en vez de utilizar un valor estandarizado 
para representar a cada variable es aconsejable utilizar 
rangos o distribuciones (Burmaster, 1996, Burmaster 
y Bloomfield, 1996; Thompson y Graham, 1996), 
que es lo que hace el análisis de tipo probabilístico. La 
diferencia más importante que tiene el ARS respecto 
de los NMP es que permite mayores posibilidades 
analíticas en un marco metodológico más realista, 
apelando a escenarios de exposición “razonablemente 
máximos” (USEPA, 1992b) y no los máximos tal 
como ocurre con el uso de los NMP.

Al aplicarse el análisis de riesgo sanitario apoyado 
en la geoestadística y basado en la tecnología SIG se 
mejora la comunicabilidad de los resultados especí-
ficos de los niveles de riesgo. Permite una visión más 
completa de la afección potencial de la población 
por contaminantes en agua de consumo, posibilita 
una visualización de áreas críticas en términos sa-
nitarios directos y aporta información acerca de la 
gente expuesta. Esto no se suele lograr en el modo 
en que es común de utilizar los NMP para la toma 
de decisiones. Por otro lado, el ARS espacial permite 
la integración de los resultados a otras capas infor-
mativas o mapas útiles para la gestión del territorio; 
por ejemplo, como se ha realizado en este trabajo, 
con información relativa a la fuente de provisión del 
agua de consumo o información de la vulnerabilidad 
socioeconómica. Así, esto permitió discriminar, de 
las personas que no poseen agua de red, cuales se 
encuentran en condiciones socioeconómicas más 
desfavorables, lo que orientaría más eficazmente 
políticas asistenciales o podría justificar la extensión 
de la red de agua potable. Otras capas informativas 
interesantes de analizar en el presente caso serían la 
presencia de barrios consolidados o proyectados en las 
áreas afectadas por el riesgo, la ubicación de concen-
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traciones poblacionales (escuelas, hospitales, etc.), las 
delimitaciones de áreas urbanas estratégicas, etc.

El ARS espacial es una herramienta de valor 
con respecto a la GIRH debido no sólo al tipo de 
información que aporta (distribución espacial de la 
calidad del agua), sino también por las capacida-
des de integración con información estratégica de 

otra naturaleza. Por las razones antes enunciadas, 
se considera que el ARS no debería quedar fuera 
de las opciones metodológicas disponibles para la 
administración ambiental argentina. Esto podría 
redundar en tomas de decisiones mejor sustentadas 
técnicamente y con una visualización más clara de 
los resultados.
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INTRODUÇãO

Com o objetivo de instituir uma gestão que garan-
ta a sustentabilidade dos recursos hídricos brasileiros, 
a legislação brasileira (Brasil, 1997; Rio Grande do 
Sul, 1994) instituiu um conjunto de instrumentos 
que visam induzir e fomentar o uso sustentado da 
água para o desenvolvimento integrado das regiões. 
Dentre esses instrumentos tem-se a outorga de direito 
de usos da água bruta, o enquadramento dos corpos 

de água, a cobrança pelo uso, os planos de bacias 
hidrográficas e os sistemas de informações.

A outorga de uso dos recursos hídricos consiste de 
uma autorização para o uso da água bruta, bem de 
domínio público, conforme estabelece a Constituição 
Federal (Brasil, 1988). Já o enquadramento das águas 
é instrumento que visa o estabelecimento de objetivos 
de qualidade para cada trecho do rio e define qual 
a classe de uso das águas é a mais conveniente em 
processo socialmente negociado.

RESUmO: Uma caracterização e uma proposição de 
critérios de definição de disponibilidade hídrica para uti-
lizar em processos de outorga de direito de uso das águas 
são apresentados em dois artigos complementares. Neste 
primeiro, “Disponibilidade hídrica para outorga em bacias 
com elevado uso consuntivo (i) : avaliação por SHR” dá-se o 
enfoque para a determinação da disponibilidade hídrica em 
cada seção fluvial individualmente enquanto que no outro, 
“Disponibilidade hídrica para outorga em bacias com elevado 
uso consuntivo (ii) : avaliação integrada por bacia”, é realizada 
uma avaliação integrada por bacia hidrográfica de gerencia-
mento, considerando os usos históricos já contabilizados na 
oferta hídrica atual da bacia. O presente artigo apresenta uma 
alternativa para avaliação de disponibilidade hídrica em uma 
dada seção hidrológica de referência (SHR), considerando 
os aspectos de quantidade e qualidade. Propõe-se o uso da 
curva de permanência para caracterizar quantitativamente 
a disponibilidade hídrica com a determinação de intervalos 
de confiança para inferir cenários de anos secos, médios e 
úmidos. Além disso, avalia-se o cálculo de curvas para cada 
mês de forma a considerar nos cenários a sazonalidade na 
oferta hídrica. Para avaliar a qualidade da água na dispo-
nibilidade utiliza-se a diluição das cargas nos diferentes 
percentis de vazões na curva de permanência e a respectiva 
comparação com os parâmetros de enquadramento definidos 
pela legislação. Os resultados mostram o uso mais eficiente 
da água com maiores volumes outorgáveis, devido à avaliação 
sazonal da disponibilidade hídrica.

PAlAVRAS-ChAVES: disponibilidade hídrica, outorga, 
gestão de recursos hídricos,

AbSTRACT: A characterization and a proposal of crite-
ria for defining water availability for use in procedures for 
granting the water rights are presented in two additional 
articles. The first “Water availability for grants in water 
basins with high consuntive use (i): assessment by HSR” 
there is a focus for determination of water availability 
in each river section and the other, “Water availability 
for grants in water basins with high consuntive use (ii): 
integrated assessment by basin “ is performed an integrated 
assessment by river basin management, considering the 
historical uses already factored in the current water 
supply basin. This article presents an alternative for 
assessment of water availability in a given hydrological 
section of reference (HSR), considering quantity and 
quality aspects. It is proposed to use the flow duration 
curve with the determination of confidence intervals to 
characterize quantitatively the water availability and de-
fine scenarios of dry, normal and wet years. Furthermore 
it is evaluated the calculation of curves for each month 
in order to consider the seasonality in water supply. To 
assess the quality of water in the availability is proposed 
the dilution of loads in the different outflow percentiles 
in the flow duration curve, along with the comparison 
to parameters defined by the legislation. The results show 
the most efficient use of water with larger quantity of 
water for grants, due to seasonal assessment of water 
availability.

KEy wORDS: water availability, permits, water resource 
management
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A outorga de direito de uso dos recursos hídricos 
deve ser implementada a partir de um estudo de 
quantificação da disponibilidade hídrica dos manan-
ciais, além do levantamento das quantidades de água 
demandadas em cada caso, a fim de que se alcance o 
objetivo principal de utilização racional dos recursos 
hídricos por meio de balanço hídrico. A outorga, 
pois, visa disciplinar o uso das águas (demandas) 
para adequá-lo à disponibilidade quali-quantitativa 
limitada pela natureza e variável no tempo, consi-
derando tanto os aspectos de quantidade como de 
qualidade das águas.

Vários aspectos podem ser levantados e estudados 
com relação à disponibilidade hídrica para outorga. 
Em dois artigos, procura-se dividir o problema em 
duas equações: neste primeiro, “Disponibilidade 
hídrica para outorga (i): avaliação por shr” dá-se o en-
foque para a determinação da disponibilidade hídrica 
em cada seção fluvial individualmente, enquanto que 
no segundo, “Disponibilidade hídrica para outorga (ii) 
: avaliação integrada por bacia”, o segundo, tem por 
finalidade apresentar metodologia para de alocação 
da água disponível entre os usuários da bacia, de 
forma integrada, visando atender de forma justa tanto 
os usuários de montante como os de jusante.

A disponibilidade quali-quantitativa de uma bacia 
é informação necessária para balancear tanto as reti-
radas de água para usos consuntivos como a diluição 
de poluentes. Além disso, a disponibilidade hídrica 
para finalidade qualitativa é uma parcela quantitativa 
que deve ficar corrente no curso de água (instream 
flow) para atender as necessidades volumétricas de 
diluição. Considerando essa visão, os usos consun-
tivos são concorrentes dos usuários de qualidade da 
água (Kelman, 1997).

A disponibilidade quantitativa outorgável pode 
ser definida como a quantidade de água cujo uso 
pode ser garantido associado a um determinado 
risco de falha, dado que na natureza, a oferta hídrica 
é significativamente variável e aleatória ao longo do 
tempo. A definição dessa disponibilidade ainda é 
um valor em discussão, que depende da definição de 
critérios e de equacionamentos de balanço hídrico 
nas bacias hidrográficas.

No caso do Rio Grande do Sul existe uma sazo-
nalidade na oferta hídrica, sendo significativamente 
menor nos meses de verão do que nos meses de in-
verno. Como agravante tem-se que os meses de maior 
demanda, por serem os meses mais apropriados para 
o desenvolvimento de culturas anuais, são justamente 
os meses de verão.

Além disso, deve-se ainda considerar a variabili-
dade interanual climática que implica em anos com 
grande oferta hídrica e outros não. Se a outorga foi 
concedida com base nos valores dos anos mais secos 
(vazões mínimas), nos anos mais úmidos a produção 
será sub-dimensionada em relação à oferta. Se a ou-
torga foi concedida com base nos valores correspon-
dentes a disponibilidade dos anos de umidade média, 
podem ocorrer perdas em função do maior risco 
assumido em caso de ocorrência de um ano seco.

Como complicador na tarefa de quantificar a 
disponibilidade, tem-se ainda a carência ou a pouca 
disponibilidade tanto de informações fluviométricas 
e climatológicas históricas como das quantidades 
utilizadas de água ao longo do tempo. Esta carência 
exige o uso de estratégias diferenciadas que usem ao 
máximo as poucas informações existentes.

Outra questão relativa à disponibilidade refere-se 
aos aspectos de qualidade, pois é necessário discipli-
nar o uso das águas para que as mesmas permaneçam 
com a qualidade esperada pelos objetivos do enqua-
dramento. É necessário definir qual será a parcela 
da disponibilidade hídrica que será utilizada como 
referência para atender os objetivos de qualidade 
previstos no enquadramento das águas, consideran-
do necessariamente a sazonalidade e a variabilidade 
interanual.

Este artigo tem por finalidade apresentar critérios 
para definição da disponibilidade hídrica quali-
quantitativa em cada seção de uma bacia hidrográ-
fica, considerando a carência de dados históricos, a 
sazonalidade, a variabilidade interanual da oferta e os 
usos históricos. São apresentados resultados referentes 
à aplicação desses critérios em bacias do Estado do 
Rio Grande do Sul, onde o uso preponderante é o 
da lavoura orizícola, e adotados para subsídios da 
emissão de outorga.

Pela simplicidade da estratégia, a metodologia 
proposta pode ser facilmente replicada para outras 
bacias hidrográficas com características de uso se-
melhante.

mODElO DE bAlANÇO híDRICO ADOTADO 
NO RIO GRANDE DO SUl
A disponibilidade hídrica, obtida a partir dos 

dados de uma estação fluviométrica, traz embutidas 
as demandas a montante desta estação, já que durante 
o monitoramento sistemático, os níveis observados 
representam a sobra de água após as retiradas para 
os usos consuntivos a montante na bacia. Quando o 
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uso consuntivo é significativo, como no caso de áreas 
agrícolas destacadamente as cultivadas com arroz 
irrigado, os valores observados de vazão representam 
o valor remanescente. A este valor estão associados 
todos os usuários de montante, e, no caso de uso 
agrícola, estes usuários se encontram distribuídos 
de forma difusa e distribuída ao longo da bacia. Por 
exemplo, no caso da bacia do rio Santa Maria no 
pampa gaúcho, para uma área de 15.000km2 de bacia 
tem-se mais de 500 usuários distribuídos (UFSM/
SEMA, 2004). Seria impossível, para cada solicita-
ção de outorga desenvolver um estudo hidrológico 
específico e avaliar o impacto nos demais, para efeito 
de gestão. Além disso, outra dificuldade encontrada 
é a falta de registro históricos dos usos exercidos no 
passado e respectivos volumes de água utilizados.

Para enfrentar esta situação foi estabelecido como 
estratégia dividir o rio em trechos de gerenciamento 
sendo a disponibilidade hídrica em cada trecho 
considerada como um marco inicial para balanço 
de volumes. Desta forma surge o conceito de Dis-
ponibilidade Hídrica Marco Zero (Silveira et al., 
1998; Cruz et al., 1999; Cruz, 2001) onde, nesta 
disponibilidade se consideram já descontados os 
usos exercidos.

CARACTERIzAÇãO qUANTITATIVA DA 
DISPONIbIlIDADE híDRICA POR ShR
Para cada seção hidrológica de referência (SHR) a 

escolha da variável ou função hidrológica que caracte-
riza a disponibilidade é questionável. Isto se dá devido 
à capacidade de representatividade dos processos 
físicos e ambientais. As funções hidrológicas tradi-

cionais são: (i) hidrogramas que representam a vazão 
no tempo, mas não indicam a probabilidade de sua 
ocorrência, apenas é descritivo do comportamento; 
(ii) curvas de permanência de vazões que representam 
uma forma de expressão da freqüência de ocorrência 
das vazões do rio, mas tem como limitação a falta 
de representatividade da seqüência temporal; (iii) 
curvas de probabilidade de vazões médias que não 
retratam a variação do hidrograma; e (iv) curvas de 
probabilidade de vazões mínimas (que não informam 
como esses valores ocorrem (variação) durante os 
períodos de estiagens).

A curva de permanência de vazões caracteriza a 
distribuição temporal probabilística da disponibili-
dade hídrica para outorga. De modo a contemplar 
os aspectos de sazonalidade, pode-se obter uma curva 
para cada mês, com os dados de vazões médias diárias 
de cada mês, disponíveis no período histórico de 
dados. Para cada tipo de curva, considerando-se a 
existência de “n” anos, com dados de vazões médias 
diárias, pode-se obter “n” curvas de permanência, 
uma para cada mês. Tomando-se cada permanência 
(percentil) como uma variável aleatória, pode-se 
obter uma amostra com tantos valores independentes 
quantos forem os “n” anos com dados, para cada 
uma das variáveis aleatórias, e calcular suas esta-
tísticas. Essas formulações podem ser encontradas 
total ou parcialmente nos trabalhos de Cruz (2001), 
Smakhtin (2001), Jehng-Jung e Bau (1996), Voguel 
e Fennessey (1994), LeBoutillier e Waylen (1993), 
UFSM/SOPS/RS (1993). A Figura 1 ilustra como 
são agrupados os conjuntos de cada variável aleatória 
considerada no trabalho.

FIGURA 1. Conjun-
to de dados das 
variáveis aleatórias 
“Vazão de Perma-
nência X%”.
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Admitindo-se as hipóteses de normalidade e de 
independência dos “n” dados para cada percentil da 
amostra (variáveis aleatórias: ver exemplo de amostra 
de pontos do percentil 55 na Figura 1), pode-se obter 
as estatísticas da amostra: a média das vazões (Qmd) 
e o desvio padrão (Qdv). Com estas estatísticas é 
possível estabelecer os intervalos de confiança supe-
rior (representando os anos mais úmidos) e inferior 
(representando os mais secos) com o uso das equa-
ções clássicas da teoria da distribuição normal. Cruz 
(2001) testou a normalidade das amostras para 15 
estações fluviométricas e 13 tipos de séries de vazões 
(ano todo e mês a mês) e obteve aceitação com sig-
nificância de 10% para 87,3% das séries. Após uma 
consistência e a identificação e a retirada de um posto 
fluviométrico que não seguiu a tendência, a aceitação 
subiu para 91,8%. A Figura 2 mostra a curva média 
obtida e os respectivos limites superior e inferior do 
intervalo de confiança, correspondente ao mesmo 
exemplo da Figura 1.

A vantagem desse critério de cálculo é que se ob-
tém uma curva média (valor esperado) e limites de 
confiança (intervalos) que podem ser interpretados 
como representando a variabilidade interanual das 
vazões, entre seqüências de anos secos ou úmidos. 
Quanto mais significativas forem as diferenças entre 
as características hidrológicas de anos consecutivos, 
maior será a dispersão indicando uma maior variabi-

lidade de disponibilidade hídrica entre anos. Pode-se 
interpretar o limite superior do intervalo de confiança 
como sendo a disponibilidade possível em anos mais 
úmidos e o limite inferior como sendo a disponi-
bilidade possível em anos de estiagem. Ou seja, se 
forem determinados intervalos de confiança de 90%, 
os valores do limite superior (5% acima da média) 
então são representantes dos anos úmidos, os valores 
da curva média representam o valor esperado em anos 
“normais”, enquanto que os valores do limite inferior 
(5% abaixo da média) representam anos secos

Como caracterização da disponibilidade hídrica, 
é necessário estabelecer, dada a diversidade de possi-
bilidades de interpretação, critérios de definição da 
disponibilidade como orientadores da outorga. A 
vazão de referência de outorga (Cruz e Tucci, 2005; 
Cruz, 2001; Ribeiro, 2000; Silveira et al., 1998; 
Kelman, 1997), que é o estabelecimento de um valor 
de vazão que passa a representar o limite superior de 
utilização da água em um curso de água, é uma das 
mais utilizadas. A aplicação do critério de vazão de 
referência, segundo Harris et al. (2000), constitui-
se em procedimento adequado para a proteção dos 
rios, pois as alocações para derivações são geralmente 
feitas a partir de uma vazão de base, de elevada per-
manência no tempo e caraacterizada pela pequena 
probabilidade de não atendimento das demandas.

FIGURA 2. Curva de Permanência média e respectivo intervalo de 
confiança, em Rosário do Sul (10.000km2) na bacia do rio Santa Maria.
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O critério de vazão de referência pode ser uti-
lizado também para caracterizar a sazonalidade a 
partir do estabelecimento das curvas de permanência 
mesnsais.

Outras possibilidades de definir a disponiblidade 
são o estabelecimento de normas proporcionais e de 
prioridades (Pigran, 1998; Lee e Jouravlev, 1998; 
Lanna, 1998; Silva e Lanna, 1997; Lanna et al., 1997; 
Pereira, 1996). Na modalidade proporcional os direi-
tos se definem em função de uma fração disponível 
no curso da água ou reservatório.

Considerando-se prioridades, pode-se estabelecer 
outorgas escalonadas de vazões maiores que devem 
estar associadas a maiores riscos de racionamento. 
Exemplificando, uma outorga baseada em uma per-
manência de 70% deve estar sujeita a racionamentos 
muito mais freqüentes que a outorga baseada na 
permanência de 90%.

O critério de outorgar com riscos escalonados per-
mite a retirada de vazões variáveis ao longo do tempo, 
mas não se confunde com a vazão de outorga sazonal, 
que pode ser estabelecida com base na variabilidade 
intra-anual do regime hidrológico, quantificando va-
lores de disponibilidade para cada mês do ano (Cruz, 
2001). Quando a sazonalidade do regime hidrológico 
é significativa, ela pode tornar-se um fator importante 
a ser considerado para a definição da vazão outorgá-
vel, independente da adoção ou não do conceito de 
escalonamento. A vantagem evidente da sazonalidade 
é a possibilidade de outorga de maiores valores em 
épocas mais úmidas, mantendo a uniformidade do 
risco, ao contrário da outorga escalonada..

CARACTERIzAÇãO qUAlITATIVA  
DA DISPONIbIlIDADE híDRICA
Segundo a legislação vigente de recursos hídri-

cos, Lei Federal 9433/97, no seu Art. 9º reza: “O 
enquadramento dos corpos de água em classes, 
segundo os usos preponderantes da água, visa 
assegurar às águas qualidade compatível com os 
usos mais exigentes a que forem destinadas e di-
minuir os custos de combate à poluição das águas, 
mediante ações preventivas permanentes” (Brasil, 
1997). O enquadramento de corpos de água 
em Classes de uso é, portanto, um instrumento 
importante no processo de gestão, pois traduz as 
diretrizes de uso definidas pela sociedade e pelos 
órgãos gestores para os corpos de água e estabele-
ce as correspondentes Classes de uso e metas de 
qualidade adequadas. Os objetivos de qualidade 

a serem mantidos nos corpos hídricos deverão 
respeitar os critérios estabelecidos pela legislação, 
que determina o enquadramento dos trechos de 
rio, e limitam a maior ou menor possibilidade para 
autorização de uso.

A qualidade a ser mantida no corpo receptor 
(enquadramento), expressa por Classes de uso, é 
disciplinada na forma de padrões pela Resolução n° 
357/2005 do Conselho Nacional de Meio Ambiente 
(CONAMA, 2005). Padrões são valores-limite para 
serem atendidos num corpo hídrico destinado a 
um uso específico. Esses limites são estabelecidos 
cientificamente, associando concentrações ou níveis 
de determinadas variáveis de qualidade a efeitos no 
meio ambiente.

Além do padrão de qualidade dos corpos recepto-
res, a Resolução CONAMA n° 357/2005, apresenta, 
ainda, padrões para lançamento de efluentes nos 
corpos de água, bem como padrões de balneabili-
dade. Preparou-se, a partir da resolução, um quadro 
síntese, utilizado para a classificação de usos das 
águas brasileiras. São 5 classes, a classe Especial e 
as classes de 1 a 4, para cada tipo de águas: doces, 
salobras e salinas.

Considerando que a disponibilidade hídrica é 
caracterizada por vazões de referência vinculadas 
a uma permanência no tempo, é necessário deter-
minar as concentrações prováveis de cada variável 
de qualidade pesquisada, para verificar se atendem 
ou não as diretrizes do enquadramento. Para isso, 
é necessário conhecer as cargas dos poluentes para 
relacionar com os valores de referência de disponi-
bilidade quantitativa.

O processo de identificação das cargas é realizado a 
partir da avaliação quali-quantitativa, onde (i) os da-
dos de descarga são provenientes do monitoramento 
quantitativo com medição da descarga no momento 
da coleta; (ii) os valores das variáveis de qualidade são 
resultados do monitoramento qualitativo, com coleta 
de amostras e análises em laboratório.

A concentração de um soluto na água é dada em 
unidade de massa do soluto por unidade de volume 
[ML-3] do solvente ou em massa por vazão [ML-3T] 
do solvente.

A grande questão que se coloca é: como definir 
(ou inferir) qual a quantidade de água para servir de 
parâmetro guia no controle da qualidade de água, 
já que a concentração de um soluto depende da 
vazão e que esta é extremamente variável ao longo 
do tempo?
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QuADRO 1 
Águas brasileiras: Classificação das águas de acordo com os usos

TIPO DE CONSUmO

TIPO DE ÁGUA
DOCE SAlINA SAlObRA

ClASSE
Espe-
cial 1 2 3 4 Espe-

cial 1 2 3 Espe-
cial 1 2 3

Abastecimento para consumo 
humano tD tS tC

tC 
ou

tAV

tC 
ou

tAV
Aqüicultura e atividade de 
pesca. X X X

Dessedentação de animais. X
harmonia paisagística X X X
Irrigação de culturas arbóreas, 
cerealíferas e forrageiras; X

Irrigação de hortaliças/frutas 
que são consumidas cruas/sem 
remoção de película;

X X

Irrigação de parques, jardins, 
campos de esporte e lazer, com 
os quais o público possa vir a 
ter contato direto.

X X

Navegação X X X
Pesca amadora X X X
Preservação do equilíbrio 
natural das comunidades 
aquáticas

X X X

Preservação dos ambientes 
aquáticos em unidades de 
conservação de proteção 
integral 

X X X

Proteção das comunidades 
aquáticas X* X X X

Recreação de contato primário, 
tais como natação, esqui 
aquático e mergulho, conforme 
Resolução CONAmA nº. 274, 
de 2000;

X X X X

Recreação de contato 
secundário. X X X

tipos de tratamento para a água de consumo humano:
- Desinfecção: TD; Simplificado: TS; Convencional: TC; Avançado: TAV
X* - em terras Indígenas.
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Para responder a essa questão, UFSM/SEMA 
(2003a, 2003b) estabeleceram a estratégia de de-
terminar as cargas poluidoras, realizando medições 
concomitantes de vazão e concentrações, para poste-
riormente realizar a diluição das cargas no espectro de 
variabilidade das vazões. Essa estratégia foi também 
ensaiada por Silveira et al. (2003).

As concentrações prováveis de cada variável de 
qualidade pesquisada são obtidas dividindo-se os 
valores das cargas orgânicas médias pelas vazões com 
diferentes permanências de medianas a mínimas.

A avaliação das condições de qualidade das águas 
na bacia, portanto, são realizadas a partir da com-
paração dos resultados da diluição das cargas nas 
vazões de referência com os padrões estabelecidos 
pela resolução CONAMA 357/2005 (ver exemplo 
na Tabela 1). Essa abordagem permite ao gestor uma 
visão mais abrangente da situação de variabilidade 
da qualidade da água, associado a um grau de risco 
de ocorrência, função do percentil correspondente 
na curva de permanência das vazões. O exemplo da 
Bacia Escola do Campus da UFSM (10 km2 de área) 
pode ser conferido na Tabela 1: a Calha da Gráfica 
(35% da área da bacia hidrográgica) corresponde a 
uma sub-bacia cuja ocupação é predominantemente 
urbana e localiza-se a montante da bacia de contribui-
ção à Calha Pains. A parcela da bacia compreendida 
entre a calha da Gráfica e a do Pains (65% da área 
da bacia), corresponde a área ocupada pelo Campus 
da Universidade Federal de Santa Maria. A poluição 

urbana de montante passa pelo interior da área do 
Campus.

Além disso, a legislação prevê a necessidade de 
estabelecer quantidades a serem mantidas para a 
preservação ambiental. Existem inúmeras aborda-
gens sobre esse tema (Milhous, 1998; Lamb, 1995; 
Stalnaker et al., 1995; Neiff, 1994), sendo que a 
tendência atual tem sido a consideração de vários 
valores, considerando os pulsos hidrológicos, ao invés 
de um único valor mínimo de referência (Silveira et 
al., 2006; Cruz, 2005; Tockner et al., 2000; Sarmento 
e Pelissari, 1999; Richter et al. 1996 apud Harris et 
al., 2000).

DISPONIbIlIDADE híDRICA  
qUAlI-qUANTITATIVA
Para cada seção do rio que define trechos de 

gerenciamento, a vazão disponível Qd (escoamento 
remanescente) diminuída da vazão de preservação 
ambiental fornece a verdadeira vazão/disponibilidade 
remanescente ou “vazão outorgável” (Qr). Esta vazão 
deve ser referenciada como ponto de partida para 
iniciar o balanço hídrico uma vez que caracteriza a 
vazão Marco Zero conforme proposto por de Silveira 
et al. (1998), Cruz et al. (1999) e Cruz (2001).

A disponibilidade remanescente de vazão pode ser 
menor, igual ou maior do que zero (Cruz, 2001):

a) No primeiro caso, de acordo com a perma-
nência adotada, que expressa o grau de risco 
assumido na tomada de decisão, o consumo 
atual na SHR é maior do que poderia ser, 
uma vez que ultrapassa os limites impostos 
pela vazão de proteção ambiental. Neste caso, 
duas possibilidades de gestão são aplicáveis. 
A primeira diz respeito à restrição de uso 
(racionamento). A segunda refere-se à possi-
bilidade de investimentos na bacia para fins 
de redistribuir no tempo as vazões, através 
de obras e/ou intervenções destinadas ao ar-
mazenamento nos períodos de superávit, no 
mínimo para garantir uma vazão regularizada 
igual à de conservação ambiental nos períodos 
onde foram identificados os déficits.

b) O segundo caso, onde o resultado da diferen-
ça é igual a zero, expressa uma SHR onde a 
demanda está no limite de seu crescimento. 
Qualquer crescimento adicional requer inves-
timentos adicionais.

tABeLA 1 
Exemplo de diluição das cargas nas curvas  

de permanência: seções localizadas na Bacia Escola  
do Campus da UFSM/RS

Vazões de
Diluição

Calha Gráfica Calha Pains
DbO5,20 DbO5,20

(mg/L) Classe (mg/L) Classe
Q50% 11,1 4 4,2 2
Q60% 13,3 4 5,7 3
Q70% 16,6 4 7,1 3
Q80% 19,0 4 9,8 3
Q90% 22,5 4 10,7 3
Q95% 27,6 4 12,4 4

Fonte: Silveira et al (2003)
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c) A terceira possibilidade, quando a diferença 
é maior do que zero, indica que é possível 
aumentar a demanda até o limite do valor 
resultante, isto é, expressa a vazão que poderá 
ser outorgada para novos usuários ou para am-
pliação das demandas já praticadas de usos.

O uso qualitativo das águas constitui um uso 
não-consuntivo, que preserva um volume de água 
que ficará no corpo hídrico, mas indisponível para 
outros usos consuntivos, é uma reserva de vazão para 
diluição conforme proposto por Kelman (1997). 
Portanto, pode ser considerado, nos cálculos de 
balanço hídrico, como um uso consuntivo. Outra 
característica desse tipo de uso, é que a vazão re-
servada representa uma carga diferente para cada 
variável, porém um único volume reservado para 
atender a vários usuários. Nesse caso, é preciso orga-
nizar diferentes planilhas de balanço, uma para cada 
parâmetro em análise.

lOCAl DE APlICAÇãO
A caracterização da disponibilidade quali-quan-

titativa com os critérios expostos foi realizada para 
a bacia do rio Santa Maria (UFSM/SEMA, 2004, 
2003a) e é resultante de convênio firmado entre a 
Universidade Federal de Santa Maria (UFSM) e o 
Departamento de Recursos Hídricos do Rio Grande 
do Sul (DRH/SEMA/RS). O convênio tinha como 
objetivo a conjugação de esforços técnicos, econô-
micos, financeiros, administrativos e de pesquisa no 
sentido da realização de ações de apoio necessárias à 
implantação da outorga de uso da água na bacia.

A Região Hidrográfica do rio Santa Maria carac-
teriza-se especialmente pela atividade agropecuária, 
apresentando paisagens típicas da fronteira gaúcha 
com o Uruguai, onde a pecuária extensiva tradicional 
se mescla com a orizicultura moderna, em campos 
entremeados com várzeas ocupadas por rotação de 
pastagem natural e lavoura de arroz. Esta paisagem 
apresenta um eixo de mudanças leste-oeste, que refle-
te as transições do Escudo Riograndense, Depressão 
Central e Planalto da Campanha, configurando os 
padrões que caracterizam as diferenças observadas 
entre as sub-bacias referentes aos braços Santa Maria 
e Ibicuí-da-Armada, que possuem suas cabeceiras nas 
margens opostas deste gradiente (UFSM/SEMA, 
2004).

A bacia do rio Santa Maria caracteriza-se pelo 
intenso desenvolvimento da lavoura de arroz irrigada, 
com demandas médias de água da ordem de 15.000 

m3/ha anuais, captadas em cursos de água existentes 
na bacia ou então em reservatórios construídos pelos 
lavoureiros.

RESUlTADOS
O critério para definição da disponibilidade 

hídrica utilizado nos projetos piloto no Rio Grande 
do Sul considerou:

 a disponibilidade calculada representa a Dispo-
nibilidade Quali-quantitativa para a finalidade 
de outorga de uso das águas, sendo suporte 
tanto para retiradas de água para usos consun-
tivos como para diluição de poluentes. Os usos 
consuntivos são concorrentes dos usuários de 
qualidade da água que deve ficar corrente no 
curso d’água (instream flow) para atender as 
necessidades volumétricas de diluição;

 a sazonalidade com a determinação das curvas 
de permanência mensais;

 a variabilidade interanual com as curvas de 
permanência médias e respectivos intervalos 
de confiança;

 o marco zero, ou seja, as disponibilidades 
calculadas consideradas como remanescentes 
dos usos atuais.

A disponibilidade hídrica para a outorga no 
Rio Grande do Sul foi caracterizada com base nas 
curvas de permanência sazonais (período mensal) 
determinadas ano a ano, para as estações com séries 
históricas. Para seções de interesse da outorga (Se-
ções Hidrológicas de Referência – SHR), as vazões 
características de interesse foram determinadas com 
a utilização de técnicas de regionalização ancorada 
em medições de vazão locais realizadas concomitantes 
em toda a bacia (Silveira et al., 2005).

Com a finalidade de considerar a sazonalidade e a 
variabilidade interanual das vazões, foram calculadas 
as curvas de permanência de cada mês, ano a ano, e 
depois calculadas a curva média e as curvas limites 
do intervalo de confiança de 90%. Essas curvas po-
dem ser interpretadas como (SILVEIRA et al., 2005; 
UFSM/SEMA, 2004; Cruz, 2001):

a) curva superior do intervalo de confiança de 
90%: significa que apenas 5% dos anos a curva 
de permanência terá vazões superiores. Curva 
possível em anos úmidos como acontece em 
anos de “el niño”;
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b) curva média: valor esperado para as vazões de 
permanência em um ano qualquer. Representa 
o que acontece nos anos de umidade média;

c) curva inferior do intervalo de confiança de 
90%: significa que apenas 5% dos anos a curva 
de permanência terá vazões inferiores. Curva 
possível em anos de estiagem.

O percentual para definição da vazão de referência 
de disponibilidade hídrica, definidos em consenso 
entre o DRH/SEMA/RS e a equipe técnica dos 
estudos, foi a vazão de permanência de 90%.

A Figura 3 ilustra a disponibilidade hídrica para 
a seção de Rosário do Sul, considerando a sazonali-
dade e a variabilidade interanual. A Figura 4 ilustra 

a disponibilidade hídrica estabelecidas para todas 
as seções hidrológicas de referência para a outorga, 
considerando o cenário de anos secos.

As variáveis de qualidade da água foram deter-
minadas em duas campanhas, uma em período sem 
irrigação e outra em período com irrigação, simulta-
neamente às medidas de descargas para possibilitar a 
determinação das cargas produzidas juntos as SHRs. 
Os procedimentos de coletas e preservação das 
amostras seguiram as recomendações estabelecidas 
no Standard Methods for the Examination of Water 
and Wastewater (APHA, 1995). Ressalta-se que as 
amostragens foram realizadas por coleta simples, 
sendo que os valores das variáveis representam a 
situação do momento da coleta.

Figura 4 – Disponibi-
lidade hídrica marco 
zero para todas as 
ShRs da bacia do 
Santa maria.

Figura 3. Disponibili-
dade hídrica “marco 
zero”.
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Para todas as variáveis amostradas, foram calcu-
ladas as cargas. Considerando o enquadramento de 
cada trecho, foram calculadas as vazões necessárias 
para manter o recurso hídrico no enquadramento e 
verificado, na curva de permanência média da seção, 
qual a permanência correspondente à vazão para o 

enquadramento (vide exemplo na Tabela 2). Outra 
forma de representar essa situação é apresentada no 
exemplo da Figura 5 que mostra as concentraçoes da 
DBO5,20 obtidas com as diferentes vazões da curva de 
permanência e os valores limites para cada classe de 
enquadramento segundo a CONAMA 357/2005.

tABeLA 2 
qualidade da água na ShR de Rosário do Sul

ShR16 - Rosário do Sul

Variável Carga - kg/dia
Vazão necessária para manter o 

enquadramento
(m3/s)

Permanências de janeiro das va-
zões de diluição para cada variável 

de qualidade
S. dissolvidos 359647.47 8.33 P>95%
DBO5 15408.05 35.67 74%
Fluoreto 719.29 5.95 P>95%
Cloreto 8669.40 0.40 P>95%
Nitrito 530.01 1.86 P>95%
Nitrato 1060.01 0.28 P>95%
Fosfato 189.29 28.60 82%
Sulfato 4467.20 0.21 P>95%
Ferro total 3861.48 148.98 P<40%
Alumínio total 1514.31 175.27 P<40%
Cádmio total 0.38 4.38 P>95%
Zinco total 98.43 6.33 P>95%
Cobre total 201.78 116.77 P<40%
C.fecais 1.44e+12 16.74 94%

Figura 5. Diluição 
da carga de 
DbO5,20 na curva 
de permanência 
de Rosário do Sul.
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Este tipo de estratégia fornece ao gestor cenários 
variados para subsidiar a tomada de decisão, mesmo 
em ambiente de escassez de informações. Adota-se 
a carga observada como representativa da síntese 
do estado atual das águas a montante da seção. 
Para cada variável de qualidade considera-se uma 
disponibilidade hídrica diferente. Tem-se, portanto, 
duas situações:

(i) sendo as permanências das vazões de diluição 
para enquadrar na classe desejada maiores que 
o valor de referência para outorga, significa que 
existe ainda possibilidade de outorgar alguma 
quantidade de carga da variável considerada: 
há disponibilidade hídrica para outorgar;

(ii) se as permanências forem menores, significa 
que as cargas estão elevadas para aquele trecho 
e providências gerenciais precisam ser tomadas: 
não há disponibilidade e sim déficit hídrico. 
A outorga de direito de uso das águas para a 
diluição de variáveis qualitativas, só poderá 
ser emitida no limite da carga para o regime 
fluvial, representada pela curva de permanên-
cia média. O restante da demanda qualitativa 
(já exercida, pois foi detectada nas amostras) 
deverá ser ajustado com outras ações de geren-
ciamento.

A análise de cada caso deve ser realizada conside-
rando a bacia toda. A seguir alguns exemplos de situ-
ações para análise, ocorridas na região de estudo.

No exemplo da DBO5,20 de Rosário do Sul apre-
sentado na Figura 5, a concentração para vazões com 
95% de permanência enquadra o trecho na classe 4. 
Para que a classe 2 fosse respeitada, seria necessário 
uma vazão da ordem de 53% de permanência, uma 
vazão muito elevada, o que ilustra a necessidade 
de ações de gerenciamento para reduzir a carga de 
DBO no trecho considerado. Os elevados teores de 
DBO5,20 observados em várias seções, podem estar 
relacionados: i) com áreas de banhados a montante 
da seção, que contribuem com o aporte de matéria 
orgânica coloidal, levando ao consumo de oxigênio 
dissolvido no meio e ao mesmo tempo promovendo 
uma inibição dos processos fotossintéticos para for-
mação de oxigênio.; ii) o impacto da ocupação urbana 
no entorno. Nesse caso, é preciso identificar a causa 
desses valores. No caso de a DBO estar relacionada 
com a presença de banhado, esse valor também pre-
cisa ser revisto no processo do enquadramento.

No caso da causa ser a presença de resíduos oriun-
dos de atividade urbana, outras ações de gerencia-

mento devem ser estudadas. Uma delas é a indução 
da aceleração na implantação plena dos sistemas de 
esgotamento sanitário e tratamento, adotando um 
ou mais instrumentos da gestão de recursos hídricos 
e ambiental: termos de ajuste de conduta, restrições 
no licenciamento, cobrança pela carga lançada.

Essa mesma estratégia resolve também o problema 
da presença de grande número de coliformes fecais 
presentes na água, pois o mesmo é um indicativo da 
poluição por despejos domésticos, situação observada 
nas duas campanhas realizadas.

Observando-se os resultados das campanhas, 
constata-se a presença de elevados teores de ferro 
total e alumínio total. As cargas são superiores aos 
limites de enquadramento em praticamente todas 
as SHR’s. Deve-se levar em consideração que os ele-
vados valores encontrados para esses metais podem 
estar relacionados às características geológicas da 
região, a qual apresenta em sua constituição rochas 
silicatadas aluminosas e ferruginosas e em algumas 
extensões, manganesíferas. Associados ao manejo 
inadequado do solo, que favorece os processos ero-
sivos, estes constituintes podem ser carreados para os 
corpos hídricos, justificando assim os elevados teores 
encontrados. Neste caso, teores mais elevados podem 
ser naturais na região, agravados pelo manejo do solo. 
Nestes casos, os critérios relacionados aos parâmetros 
limites de concentrações desses elementos e que 
definem o enquadramento devem ser revistos, com 
a implantação de um programa de monitoramento 
qualitativo.

O elevado teor de fosfato pode estar relacionado 
ao carreamento de insumos utilizados nas culturas 
plantadas presentes, na ocasião da coleta, na área de 
entorno, principalmente a montante das seções. Nes-
te caso, pode sugerir ações de mudanças tecnológicas 
e de manejo das plantações.

É importante considerar que, as duas campanhas 
realizadas forneceram elementos para compreensão 
dos recursos hídricos da bacia, porém não permitem 
maiores conclusões. Deve-se ressaltar que apenas 
com o estabelecimento de um programa de moni-
toramento operacional é possível avaliar de forma 
segura os aspectos de qualidade das águas para a 
bacia hidrográfica.

CONClUSÕES
A estratégia de adotar um marco zero para desen-

volver o balanço hídrico, permite iniciar o processo 
de outorga em bases não meramente burocráticas, 
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pois não deixa o processo dependente do perfeito 
conhecimento de cadastro de usuários, e o mesmo 
passa a ser constituído e aprimorado à medida que 
cada solicitação é realizada. Inverte a relação, ao 
invés de o órgão gestor buscar consolidar um cadas-
tro de usuários e depois outorgar, o usuário vem ao 
encontro do órgão gestor para solicitar a outorga e, 
compulsoriamente, se cadastrar.

O modelo de balanço hídrico baseado na reparti-
ção da vazão outorgável (vazão remanescente menos 
a ambiental) permite avaliar cada outorga, em cada 
trecho, considerando a situação de cada vazão soli-
citada frente à outorgável. Desta forma, se o usuário 
quer outorgar o já historicamente utilizado, por con-
seqüência, este montante já vem descontado da vazão 
escoada no rio e já está contabilizado ou descontado 
da curva de permanência calculada para a seção. As 
três situações de balanço decorrem do balanço hídrico 
realizado com este equacionamento. Se com a nova 
outorga a vazão outorgável resultar menor que zero a 
outorga não deve ser concedida. Se já exercida histori-
camente deve ser racionada e isto deve ser trabalhado 
em nível de trecho de gerenciamento, pelo órgão 
gestor ou preferencialmente por uma associação de 
usuários estabelecida para o trecho.

Considerar o cálculo da curva de permanência 
de forma sazonal (mês a mês) e com intervalos de 
confiança representando a variabilidade interanual 
para a caracterização da disponibilidade hídrica 
quantitativa traz informações importantes ao órgão 
gestor visando o uso racional e otimizado da água. 
A avaliação sazonal das vazões outorgáveis permite 
outorgas diferenciadas em períodos distintos do ano 
(inverno e verão). Já a avaliação “ano a ano” da curva 
de permanência define valores médios esperados 
e intervalos de confiança associados para a curva 
média que permitem aos usuários assumir riscos de 
racionamento, que podem ser mitigados por meio 
de reservação própria ou açudagem. Evidente que o 
racionamento deve ser sinalizado pelo órgão gestor 
através de um monitoramento, em seções hidrológi-
cas tomadas como referência, associado a um sistema 

de informações adequado. No caso da bacia do rio 
Santa Maria, esta sinalização é atualmente realizada 
por meio do monitoramento de uma régua pela 
Companhia Riograndense de Saneamento COR-
SAN que identifica a necessidade de racionamento 
e notifica a secretaria executiva do comitê, que se 
responsabiliza pela passagem da informação para os 
irrigantes ripários.

A aplicação do método permitiu aos gestores 
identificar as questões prioritárias para dar início 
ao processo de outorga e formular ações para sua 
implantação. Com base nesses resultados, o Estado 
está fornecendo outorgas, inicialmente para usuários 
quantitativos da bacia do rio Santa Maria. Porém, 
os resultados da avaliação quali-quantitativa reali-
zada com a estratégia apresentada, já estão trazendo 
conseqüências importantes: projeto de uma rede 
de monitoramento quali-quantitativo está para ser 
implementada; estudos, em adiantado estágio, para 
implementar a cobrança pelo uso das águas tanto 
para uso consuntivo como para diluição de variáveis 
qualitativas, bem como para obras de aumento da 
oferta hídrica.

Para finalizar, salienta-se que o esquema adotado 
de (i) amostragem das cargas, (ii) cálculo das vazões 
de diluição segundo o padrão de enquadramento 
adotado no trecho em análise e (iii) avaliação do que 
ela representa em termos de permanência de vazões 
no tempo, permite avaliar os volumes necessários para 
diluição. No caso de uma solicitação de outorga, o 
usuário irá ser outorgado pela vazão de diluição, e 
não pela concentração ou carga. A proposta é um es-
quema facilitador da outorga e também da cobrança, 
pois estabelece uma única unidade para gerir: vazão 
ou volume de outorga, mesma unidade para aplicação 
dos modelos de cobrança.
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INTRODUÇãO
A outorga de direito de o uso dos recursos hídricos 

é uma licença emitida pelo Estado para que o usuário 
possa derivar determinados volumes de água para 
atender suas necessidades, com ou sem devolução 
de parte ou toda a água (usos consuntivos e não 
consuntivos) ou reserva de volume para diluição de 
poluição.

A implantação da outorga tem o objetivo de ra-
cionalizar e disciplinar o uso das águas, evitando ou 
equacionando situações de conflito, e se constitui em 
etapa indispensável para a operacionalização efetiva 

do sistema de gestão de recursos hídricos, conforme 
estabelece a ordenação legal vigente no Brasil.

A articulação de processos e procedimentos (carac-
terização da disponibilidade e da demanda, a definição 
de diretrizes para a outorga e a cobrança) se insere no 
processo político maior que traz à tona a necessidade 
de robustez estrutural ao sistema de gestão. O objetivo 
maior é a harmonia entre os diferentes usos concor-
rentes ou conflitantes, com interesses difusos e com 
adequação que permita a sustentação ambiental.

Para a instrução de um processo de outorga, é 
necessário o cotejo de duas grandezas fundamentais: 
a disponibilidade hídrica (oferta) e a demanda. O 

RESUmO: Uma caracterização e uma proposição de crité-
rios de definição de disponibilidade hídrica para utilizar em 
processos de outorga de direito de uso das águas são apresen-
tados em dois artigos complementares. No primeiro, dá-se o 
enfoque para a determinação da disponibilidade hídrica em 
cada seção fluvial individualmente. Neste artigo, o segundo, 
a disponibilidade hídrica considera a integração, em nível de 
bacia, dos usos múltiplos da água e sua interdependência de 
montante para jusante e de jusante para montante, através de 
balanço hídrico de volumes. Na presente proposta, o balanço 
hídrico considera a realidade atual da bacia hidrográfica, 
considerando o conjunto de usuários históricos já incluídos 
na avaliação de disponibilidade hídrica remanescente de 
cada seção hidrológica de referência (SHR), a qual utiliza as 
vazões observadas pelo monitoramento, conforme proposto 
no artigo “Disponibilidade hídrica para outorga em bacias com 
elevado uso consuntivo (i) : avaliação por SHR”. O balanço 
é realizado mediante processo de otimização considerando 
toda a bacia com diferentes critérios de distribuição de 
água e de sazonalidade. Desta forma trechos com superávit 
ou déficit hídrico podem ser compensados promovendo o 
uso racional da água. O método permite ainda, à medida 
que novos dados sejam obtidos (de vazões e de demandas), 
aprimorar o planejamento do processo de distribuição de 
água em bases cada vez mais adaptada a realidade.

PAlAVRAS-ChAVES: outorga, gestão de recursos hídri-
cos, balanço hídrico

AbSTRACT: A characterization and a proposal of criteria 
for defining water availability for use in procedures for 
granting the water rights are presented in two additional 
articles. The first, there is a focus for the determination of 
water availability in each section river individually. In the 
second article, the water availability considers the integra-
tion of multiple uses of water in the basin level and their 
interdependence from upstream to downstream and from 
downstream to upstream through water volume balance. In 
this proposal, the water balance considers the current reality 
of the basin, considering the set of historical users already 
included in the assessment of water availability remaining 
in each Hydrological Section of Reference (HSR), which 
uses the flow rates observed by tracking, as proposed in 
the article “Water availability for grants in water basins 
with high consuntive use (i): assessment by HSR”. The bal-
ance is achieved by optimization process considering the 
whole basin with different criteria for water supply and 
seasonality. Consequentely river stretches with water deficit 
or water surplus may be compensated by promoting the 
rational use of water. The method also permits as new data 
are obtained (flow rates and demands) to improve the the 
planning of the process of water distribution in increas-
ingly rational basis.

KEy wORDS: permits, water resource management, 
water balance
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equacionamento do problema da outorga visa o pleno 
atendimento da demanda considerando a disponibi-
lidade hídrica e a conservação ambiental, através do 
balanço hídrico do sistema. Trata-se de um problema 
de decisão que consiste em escolher uma dentre várias 
alternativas de cenários de valores para outorga defi-
nidas por volume, freqüência e período de uso, tipos 
de usos, locais de uso etc., considerando diferentes 
definições para disponibilidade hídrica, componentes 
sociais, econômicas, políticas e ambientais, tais como 
objetivos para o uso das águas, prioridades entre usu-
ários, objetivos de qualidade da água e necessidades 
para manter a integridade dos recursos hídricos. 
Esses fatores são mutáveis no tempo e associados a 
incertezas de difícil quantificação. Quanto maiores 
as demandas, maiores os conflitos e mais complexo 
se torna o problema (Cruz, 2001).

Dois aspectos relativos à caracterização da dispo-
nibilidade hídrica são tratados em dois artigos em 
seqüência: no primeiro, “Disponibilidade hídrica 
para outorga (i): avaliação por shr” dá-se o enfoque 
para a determinação da disponibilidade hídrica em 
cada seção fluvial individualmente, considerando 
a variabilidade inter e intra anual dos recursos hí-
dricos, diferentes critérios de definição de vazões 
ambientais e de estimativa de volumes para diluição 
de poluentes.

Este artigo, “Disponibilidade hídrica para outor-
ga (ii) : avaliação integrada por bacia”, o segundo, 
tem por finalidade apresentar metodologia para de 
alocação de água entre usuários com elevado uso 
consultivo, de montante e de jusante, por meio de 
avaliação integrada das disponibilidades hídricas em 
uma bacia hidrográfica, cujas vazões são definidas 
em cada seção hidrológica de referência (SHR) 
representam a oferta, que pode ser estimada pelos 
procedimentos e critérios abordados pelo artigo 
primeiro “(i): avaliação por shr”.

Os valores de outorga resultantes da simulação 
com o modelo de balanço hídrico, representam o 
montante outorgável disponível, para cada trecho 
de gerenciamento, ou volumes a serem racionados 
em função de ocorrência de anos secos.

A metodologia apresentada foi aplicada para dar 
suporte ao planejamento da outorga nas Bacias Hi-
drográficas de Gerenciamento dos Rios Santa Maria 
e Ibicuí no Rio Grande do Sul, região de intensa 
irrigação da lavoura orizícola, com mais de 2000 usu-
ários e 250.000 ha de perímetro irrigado. Estima-se 
que cada hectare irrigado pode consumir em média, 
anualmente, de 10.0000 a 15.000 m³ de água.

mETODOlOGIA
A metodologia utilizada na avaliação integrada 

está embasada em três princípios e mescla das con-
cepções de Kelman (1997), de Silveira et al. (1998), 
de Cruz et al. (1999) e de Cruz (2001): (i) sistema 
modular, (ii) disponibilidade marco zero e (iii) balan-
ço hídrico com alocação de água otimizada.

(i) A modulação do sistema é a divisão da bacia em 
sub-bacias (trechos de gerenciamento de cabeceiras e 
trechos com contribuições intermediárias) delimita-
das por Seções Hidrológicas de Referência (SHR) e 
para as quais convergem os estudos hidrológicos de 
caracterização das disponibilidades hídricas e para 
as quais são realizadas as simulações de alocação dos 
recursos hídricos.

(ii) As vazões de cada SHR, na prática, são afeta-
das por captações e despejos exercidos, que podem 
ser determinados a partir de um cadastro detalhado 
dos atuais usuários da água. Porém, a rede de mo-
nitoramento brasileira é deficitária, com falhas nos 
dados históricos, havendo dificuldade de recuperar 
o histórico dos volumes utilizados, bem como suas 
sazonalidades e regimes de captação. Assim, a recu-
peração ou reconstituição de um fluviograma atual 
sem interferência das intervenções históricas seria 
um procedimento inviável. Devido à dificuldade de 
reconstituição das vazões naturais, o modelo utiliza 
a estratégia da Disponibilidade Hídrica Marco Zero, 
que representa a disponibilidade hídrica atual do ma-
nancial, trazendo embutidos os usos quantitativos da 
água exercidos de um período histórico até o presente 
conforme delineamentos propostos inicialmente por 
Silveira et al. (1998).

(iii) um modelo de balanço hídrico otimizado 
consiste em um modelo de alocação de água (esti-
mativa da vazão para outorga) entre diferentes SHRs, 
de montante e de jusante, de forma integrada, com 
base na oferta e na demanda dos recursos hídricos. 
A utilização de algoritmos de otimização permite 
verificar possibilidades de distribuição da água diante 
de distintos critérios de outorga e diferentes cenários 
de demanda em condições distintas de estimativas 
de disponibilidade hídrica.

A otimização permite o planejamento da distri-
buição da água, visando o maior consumo possível, 
com o objetivo de distribuir equanimemente as 
vazões de outorga, respeitando a sustentabilidade do 
sistema e a sazonalidade da oferta. A otimização apli-
cada ao modelo de balanço hídrico proposto pode ser 
feita tanto para anos úmidos como para anos secos. 
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Para esses últimos permite o planejamento de racio-
namento para ser aplicado em cada SHR, restringir 
usos e atender as necessidades ambientais.

Na evolução do processo no modelo proposto, 
sugere-se ainda que a outorga não seja efetuada usuá-
rio a usuário, conforme a prática atual assim o enseja. 
O modelo em proposição, em etapa subseqüente, 
estimula a outorga em bloco através de associações 
de usuário por trecho de gerenciamento de rio (Cruz 
et al., 2007).

Para implementação da outorga, segundo as dire-
trizes e princípios apresentados, define-se um fluxo 
metodológico que compreende as seguintes etapas:

	Modulação da Rede: locação de SHRs na rede 
de drenagem da bacia;
	Estimativa de disponibilidades hídricas nas 
SHRs;
	Balanço hídrico otimizado integrado na bacia 
para planejamento de alocação das disponibi-
lidades hídricas entre as SHRs;
	Operacionalização do processo de outorga - 
repartição do volume outorgável em cada SHR 
entre os usuários pertencentes ao respectivo 
trecho.

As três primeiras etapas do fluxo metodológico 
definem a fase de planejamento do processo e a quarta 
a fase operacional propriamente dita.

ETAPA DE mODUlAÇãO DA REDE
Esta etapa consiste na definição das Seções Hidro-

lógicas de Referência (SHR) e a respectiva locação das 
mesmas na rede de drenagem da bacia. A SHR é uma 
seção fluvial qualquer definida na rede de drenagem 
para a qual devem convergir estudos hidrológicos es-
pecíficos de avaliação de disponibilidades hídricas.

Para a definição das Seções Hidrológicas de Re-
ferência (SHR) podem ser estabelecidos os seguintes 
critérios:

	 CONDIÇÕES DE ACESSO: Critério elimi-
natório. Mesmo que seja possível dar início ao 
processo de outorga com base na metodologia 
proposta com base na modelagem hidrológica, 
o estabelecimento de uma rede de monitora-
mento é fundamental para o aperfeiçoamento 
do processo, ou seja, deve-se estabelecer as 
SHR’s de tal modo que possam ser transforma-
das em estações fluviométricas. A dificuldade 
de acesso e as enchentes tendem a eliminar 

a possibilidade de instalação de estações em 
inúmeras seções.
	 ÁREA DA BACIA DE CONTRIBUIÇÃO: 
Devem ser localizadas SHRs de tal modo que 
as áreas de contribuição não possuam uma 
grande variação entre uma seção interna e 
outra.
	 CONDIÇÕES DE ESTABILIDADE DO 
LEITO: Devem ser consideradas as condições 
de estabilidade do leito, presença de vegetação, 
processos erosivos nas margens, presença de 
bancos de areia móveis e assoreamento inten-
so, trecho excessivamente meândrico, entre 
outros.
	 EXISTÊNCIA DE SEÇÕES ALTERNATI-
VAS: Em condições de instabilidade do leito, 
a garantia de continuidade do monitoramento 
depende da existência de seções alternativas 
que permitam medições de vazão com as 
condições de controle necessárias à avaliação 
da disponibilidade hídrica nos trechos de 
gestão.
	 COINCIDÊNCIA COM ESTAÇÕES 
EXTINTAS E PROJETOS DE IMPLAN-
TAÇÂO DE NOVAS REDES: Os locais em 
que já existiram seções, em especial daquelas 
que não foram extintas devido a problemas 
relacionados às inconsistências na curva-chave, 
apresentam facilidades para a reativação (aces-
so, possibilidade de observador, etc.).
	 EXISTÊNCIA DE PROJETOS DE BARRA-
MENTOS: As SHR’s devem ser posicionadas 
de modo que não fiquem afogadas pelas bar-
ragens a serem construídas nem sujeitas ao 
remanso.
	 POSSIBILIDADE DE OBSERVADOR: A 
fim de viabilizar a transformação das SHR’s 
em estações fluviométricas, deve-se verificar 
as condições de acesso e a existência de resi-
dências próximas.
	 EXISTÊNCIA DE ATIVIDADES MINERÁ-
RIAS: As atividades de mineração provocam 
condições de instabilidade do leito, causan-
do problemas na definição da curva-chave. 
Sugere-se a solicitação de bloqueio de novas 
concessões de minérios próximos às SHR’s 
junto ao Departamento Nacional de Produção 
Mineral e negociação com os concessionários 
quando não for possível evitar áreas com 
licença de lavra.
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Etapa dE Estimativa  
das disponibilidadEs
Na prática, as vazões representativas da dispo-

nibilidade hídrica em cada seção hidrológica de 
referência, definida com base nos dados históricos 
de vazão, estão afetadas pelas captações e despejos 
exercidos. Portanto, quando os trechos de geren-
ciamento sofrem pressão de demanda quantitativa, 
é muito difícil conhecer uma vazão estatística real 
que represente a produção hídrica nas condições 
atuais de uso do solo, dado que não são conhecidas 
as derivações e os despejos que se deram no passado, 
para que pudessem ser compensados nos valores 
de vazão observados. Assim, a vazão estimada para 
cada seção hidrológica de referência, SHR, pode 
ser tomada como a disponibilidade hídrica rema-
nescente, já que a mesma consiste no resultado do 
escoamento, considerando as retiradas e os despejos 
que ocorreram em toda a bacia contribuinte devido 
aos usuários atuais e antigos. E as estimativas devem 
ser realizadas por estudos hidrológicos convencio-
nais, que lançam mão de técnicas de regionalização 
e modelagem hidrológica.

Na caracterização da disponibilidade hídrica, a 
função adotada para a estimativa se reveste de fun-
damental importância. A curva de permanência de 
vazões é a função usualmente utilizada e expressa a 
probabilidade de ocorrência da vazão média diária 
do rio ser maior ou igual a um determinado valor, 
no período de sua amostra. A função é tratada esta-
tisticamente admitindo intervalos de confiança para 
determinação da permanência das vazões nos anos 
secos e úmidos (Cruz, 2001), sendo determinadas 
para cada mês do ano visando à caracterização da 
sazonalidade, sendo este o objeto do artigo associado 
ao presente artigo em sua Parte I.

As curvas de permanência das vazões foram 
determinadas com intervalos de confiança de 10%, 
sendo que os valores do limite superior (5% acima 
da média) representam anos úmidos, os valores da 
curva média representam o valor esperado em anos 
“normais”, enquanto que os valores do limite infe-
rior (5% abaixo da média) representam anos secos 
(Artigo Parte I).

Além disso, a vazão de preservação ambiental deve 
ser considerada com outro fator limitante do processo 
de outorga, pois imobiliza volumes aparentemente 
disponíveis para a conservação ambiental. Embora 
protegida pela legislação corrente, é precariamente 
definida no Brasil, sendo em geral, utilizados valores 

fixos. Em função da falta de metodologias desenvolvi-
das para os ambientes brasileiros que indiquem o uso 
de métodos baseados em padrões hidráulicos ou de 
habitats, dois critérios hidrológicos são usualmente 
utilizados para determinação da vazão ambiental a 
ser mantida no leito dos rios, indisponível, pois, para 
outorga quantitativa.

O primeiro critério para a estimativa da vazão de 
preservação ambiental baseia-se nos valores sugeridos 
pelo relatório técnico de Benetti e Lanna (2000), 
fixando-se uma percentagem da vazão de referência 
de outorga.

Considerando que a curva de permanência obtida 
para cada mês reflete as vazões “marco zero”, isto é, 
remanescentes das retiradas atuais, principalmente 
pelo uso intensivo das lavouras orizícolas, os valores 
observados são menores do que a produção hídrica da 
bacia. Assim, adotou-se, como critério, um percentu-
al mais elevado para os meses afetados pela atividade 
de irrigação, por exemplo, 50% da Q90%, como um 
coeficiente conservativo. Para os demais meses, 
pouco afetados na oferta hídrica natural, o uso do 
percentual da literatura constitui-se em uma escolha 
conscienciosa, na falta de melhores definidores, sendo 
usualmente adotado o valor de referência de 30% da 
Q90% (UFSM/SEMA, 2004). Seguindo esse critério, 
é coerente também considerar que, nas SHRs onde a 
demanda é quase totalmente definida pela irrigação 
da lavoura orizícola, a vazão ambiental seja 50% da 
Q90%, e nas demais 30% da Q90%.

O segundo critério considera os aspectos de quali-
dade da água (vazão sanitária). Este critério baseia-se no 
fato de que algumas das variáveis de qualidade podem 
ser expressas em termos de cargas de poluentes, caso 
a vazão no curso d’água seja conhecida no momento 
da coleta. Como hipótese de base desse critério está a 
consideração de que as cargas observadas correspon-
dem, caso não haja escoamento superficial, às cargas 
de base da bacia. Dessa forma, a vazão ecológica pode 
ser estimada como a vazão que proporcione condições 
de diluição aos poluentes de modo que as condições 
de qualidade do rio fiquem dentro dos limites estabe-
lecidos no enquadramento do mesmo.

Etapa dE rEalização  
do balanço hídrico
O balanço hídrico realiza a distribuição de água 

entre os diferentes trechos de gerenciamento, otimi-
zando o seu uso pela compensação entre déficits e 
superávits hídricos entre as seções de referência, pois 
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todo usuário de jusante é também um usuário de 
montante e vice-versa. Esta otimização no balanço 
hídrico é aplicável tanto na fase de planejamento de 
um sistema de outorga quanto na circunstância de 
estabelecimento de estratégias de racionamento de 
água em épocas de estiagem.

As simulações com o modelo de banco hídrico 
permitem analisar de que forma diferentes fatores 
influenciam na distribuição de água entre os usuários, 
tais como: critérios para discretização do sistema, 
critérios de alocação de volumes, prioridades de uso, 
variabilidade das vazões, sazonalidade de oferta e de-
manda, erros de estimativa de vazão, e os reflexos da 
outorga no fluviograma remanescente, importantes 
para a avaliação dos impactos ambientais.

Na estruturação do modelo de balanço hídrico 
adotaram-se as seguintes formulações e delineamen-
tos metodológicos:

	as demandas referentes a cada trecho delimi-
tado por duas SHRs são agrupadas por tipo 
de usuário dentro dos trechos e concentradas 
na SHR de montante;
	a cada vazão outorgada em uma determinada 
SHRi fica indisponibilizada tanto para usuá-
rios de jusante, como para de montante, uma 
vez que o corpo hídrico é único. A demanda 
que influencia diretamente a disponibilidade 
hídrica e que entra explicitamente na equação 
do balanço hídrico da seção é o somatório de 
todas as demandas acumuladas das seções de 
montante mais a demanda da própria seção (

) (Kelman,1997).
A equação do balanço hídrico em cada seção fica, 

portanto:

  (1)

onde: 
 é a vazão outorgável na seção i.

ni representa o número de seções à montante de i, 
inclusive i;

é a demanda da SHRi acumulada com as “j” 

demandas de montante;
 é a vazão real da bacia remanescente dos usos 

atuais exercidos na SHRi;
 representa a vazão de conservação ambiental 

na SHRi.

As técnicas de otimização são algoritmos matemá-
ticos que procuram minimizar uma função objetivo. 
A função selecionada para este trabalho é a função 
relativa (equação 2), por ter a característica de buscar 
uma distribuição equânime das vazões de outorga.

  (2)

onde:
Qdemanda = vazão de demanda no trecho de gerencia-
mento
Qoutorgada = vazão outorgada no trecho de gerencia-
mento, isto é, demanda atendida
n = número de trechos de gerenciamento.

O cálculo da otimização é realizado em planilhas 
eletrônicas, organizadas conforme a Tabela 1 e des-
crição a seguir.

Na primeira coluna consta a identificação de 
cada SHR.

Na segunda coluna, consta a vazão de referência 
para disponibilidade hídrica, no caso a vazão de 90% 
de permanência. Essa vazão pode ser a Q90% média, 
ou os limites dos intervalos de confiança. Os limites 
de confiança inferiores caracterizam anos secos e os 
limites superiores caracterizam anos úmidos (confor-
me descrito no Artigo I).

A terceira coluna é reservada para a vazão de con-
servação ambiental (vazão ecológica), a qual pode ser 
obtida por diferentes critérios.

A disponibilidade marco zero, resultado da sub-
tração “Vazão de referência menos vazão ambiental” 
é colocada na quarta coluna.

A quinta coluna é reservada para apresentação 
das demandas de cada trecho e a sexta coluna para 
apresentação das demandas acumuladas do trecho 
mais as demandas dos trechos a montante.

A coluna 7 é a coluna onde o algoritmo de oti-
mização colocará o resultado do processamento. Os 
resultados positivos significam vazões que podem ser 
outorgadas como acréscimo dos usos já reservados na 
disponibilidade marco zero. Os valores negativos in-
dicam a necessidade de implementar o racionamento 
como forma de atingir os objetivos de conservação 
ambiental.

Nesse equacionamento, na fase de planejamento, 
as vazões outorgáveis resultantes do balanço hídrico 
referem-se a valores adicionais aos usos atuais que 
podem ser fomentados. Por outro lado, se os valores 
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forem negativos, significa que há a necessidade de 
racionamento. Assim, dentro da região de abran-
gência da SHR que resultar em valores negativos, os 
usuários deverão ser encaminhados para a redução 
de consumo.

A coluna 8 mostra os resultados dos valores de 
outorga ou racionamento de cada seção acumulados 
com os valores obtidos para as seções de montante.

Finalmente, na coluna 9, apresenta-se o impacto 
hidrológico nas seções devido à distribuição de água 
realizado pelo algoritmo de otimização. Valores 
negativos indicam que mesmo com racionamento, 
é preciso reavaliar a dinâmica hídrica da região com 
problemas, o que somente pode ser realizado a partir 
da implantação da rede de monitoramento hidrológi-
co dimensionada para a finalidade de outorga.

O algoritmo de otimização pode ser programado 
em macro Visual Basic da planilha EXCEL (Micro-
soft®) e pode ser rodado com o simples apertar de 
uma tecla de atalho. Assim, vários cenários podem 
ser facilmente simulados. Por exemplo, pode-se:

	 mudar as demandas em função de um redi-
recionamento de tecnologias de plantio ou 

de alterações de culturas ou implantação de 
outros tipos de uso
	 mudar a disponibilidade hídrica em função da 
implantação de obras de regularização
	 mudar as vazões de preservação ambiental a 
partir de alteração no critério de consideração 
desta vazão
	 mudar os valores de disponibilidade e ou de 
vazões ecológicas em função das novas informa-
ções da rede de monitoramento hidrológico
	 programar diferentes cenários de raciona-
mento, utilizando-se diferentes intervalos de 
confiança da vazão de referência. Isto pode 
ser útil para as ações de fiscalização do poder 
outorgante no momento em que se configura 
uma situação de seca.

ETAPA DE OPERACIONAlIzAÇãO  
DA OUTORGA
Na fase de implantação, o balanço hídrico é 

realizado solicitação a solicitação, considerando as 
situações em que o usuário já exerce o uso ao longo 
dos anos ou em que o usuário é novo.

tABeLA 1 
modelo de balanço hídrico na planilha eletrônica (adaptado de Cruz, 2001)
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Se o usuário é antigo, ele poderá ser enquadrado 
em três situações:

	 solicita outorga para a mesma quantidade 
de água utilizada nos anos anteriores. Nesse 
caso, a outorga será concedida nos valores 
declarados, os quais deverão ser comprovados 
através de documentos que comprovem essa 
situação;
	 solicita outorga para uma quantidade infe-
rior de água àquela que vem praticando nos 
últimos anos. Nesse caso, o usuário recebe a 
outorga e a diferença entre o consumo anterior 
e o solicitado será adicionado à seção de refe-
rência para futuro balanço dentro da SHR.
	 solicita outorga para um valor acima do qual 
está sistematicamente utilizando no passado. 
Neste caso, a parcela do volume solicitado 
referente aos valores já exercidos no passado é 
outorgada, sendo que a parcela complementar 
somente será aprovada após verificação nas 
planilha do balanço hídrico dentro da pró-

pria SHR. É necessário verificar se as vazões 
outorgáveis relativas à SHR do solicitante são 
suficientes para a concessão da outorga dos 
valores adicionais.

Se o usuário é novo, os valores solicitados devem 
ser confrontados com os valores outorgáveis na SHR 
do solicitante, resultantes do balanço hídrico reali-
zado na fase de planejamento. Se os valores forem 
compatíveis é concedida a outorga, se não, pode 
ser concedida apenas a parcela disponível e, se não 
interessar ao empreendedor um valor parcial, então 
será negada a outorga.

RESUlTADOS E DISCUSSãO
A bacia do rio Santa Maria, exemplo de aplicação 

do método de balanço hídrico integrado, foi dividida 
em 21 SHRs, sendo que a seção (21ª.) é considerada 
no exutório. A localização das 21 SHRs pode ser 
visualizada na Figura 1. A Tabela 2 identifica as 21 
SHRs de trabalho.

tABeLA 2 
Seções Hidrológicas de Referência da Bacia do Rio Santa Maria, RS

COORDENADAS Área UTm Geográficas SAD69
Seção Nome km2 X y S w

ShR 01* PONte DO uPAmAROtI 303.2 673868 6558410 31°05’42,62” 55°10’37,50”
ShR 02 PONte DA BR 293 1916.1 686394 6586453 30°50’25,28” 55°03’3,47”
ShR 03 PASSO BeNtO ReNGO 415.3 738425 6537095 31°16’33,48” 54°29’44,35”
ShR 04 PASSO DA FeRRARIA 225.6 750049 6552243 31°08’13,19” 54°22’38,77”
ShR 05 FAZeNDA tuLIPA 700.2 713644 6551932 31°08’49,23” 54°45’32,13”
ShR 06 DOm PeDRItO 2116.7 720715 6571014 30°58’25,17” 54°41’20,28”
ShR 07 PASSO DO GuteRReZ 578.9 734874 6585021 30°50’40,73” 54°32’38,59”
ShR 08 PASSO DAS meRCÊS 638.1 745186 6609420 30°37’21,41” 54°26’31,69”
ShR 09* PONte BAetA e JACARÉ 4971.6 720381 6612455 30°36’0,29” 54°42’4,93”
ShR 10 PONte DA CRuZ 256.2 657665 6597808 30°44’31,59” 55°21’10,81”
ShR 11 PONte DA FAXINA 641.0 671351 6592132 30°47’29,07” 55°12’32,92”
ShR 12 PONte FARRAPOS 4540.9 686150 6623500 30°30’22,64” 55°03’36,73”
ShR 13 PONte CONCeIÇÃO 1719.5 683588 6615750 30°34’35,68” 55°05’7,86”
ShR 14 PONte DO SALSO 206.2 686250 6638500 30°22’15,57” 55°03’42,62”
ShR 15 PONte IBICuI DA ARmADA 5998.1 701723 6648264 30°16’49,63” 54°58’10,04”
ShR 16 ROSÁRIO DO SuL 12102.0 700464 6652560 30°14’30,91” 54°55’00,08”
ShR 17 AZeVeDO SODRÉ 1240.6 727510 6666980 30°06’25,66” 54°38’20,06”
ShR 18 PONte NOVA 1845.2 707300 6690979 29°53’49,00” 54°51’51,46”
ShR 19 PONte De mADeIRA 13025.6 699698 6685745 29°56’33,95” 54°55’51,20”
ShR 20 PONte SAICÃ 720.4 692580 6692582 29°52’56,05” 55°00’20,99”
ShR 21 eXutÓRIO 15797.3 700776 6701111 29°48’14,42” 54°55’21,36”
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FIGURA 1. Bacia do Rio Santa Maria (RS) e as Seções Hidrológicas de Referência
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Na Figura 2 são apresentados os resultados de 
duas simulações na bacia do rio Santa Maria com a 
formulação descrita do balanço hídrico otimizado:

a) em um cenário são simuladas apenas as neces-
sidades de racionamento para atender a de-
manda ambiental segundo o primeiro critério 
hidrológico de definição de vazão ambiental.

b) na segunda simulação, procura-se atender a 
vazão sanitária na cidade de Rosário do Sul 
no período de verão, onde há um balneário.

Os resultados mostram que, quando o algoritmo 
busca atender somente o arroz, existe um raciona-
mento menor para a SHR16, de Rosário do Sul, 
em contraposição ao racionamento programado da 
ordem de 42%. Esse valor é necessário para que as 
vazões fiquem disponíveis no leito do rio e forneçam a 
vazão necessária para atendimento das características 
de qualidade para o balneário. Em compensação, 
nesse caso, como a água passa por Rosário com a 

diluição da demanda orgânica atendida, a água passa 
a ficar disponível para as seções a jusante, quando 
então o modelo indica a possibilidade de incremento 
de uso. As seções de jusante de Rosário são as SHRs 
19 e 21.

Esse exemplo mostra que o modelo aloca valores 
tanto para uso (valores positivos) como para racio-
namento, sempre que as necessidades ambientais não 
forem atendidas. Nesse exemplo foram utilizados 
como ponderadores do otimizador, as demandas 
totais estimadas na bacia para arroz. Porém, é possível 
alterar o critério de ponderação, utilizando-se, por 
exemplo, as demandas já outorgadas diretamente 
do rio.

No exemplo da Figura 3, são comparados os 
resultados da otimização para os dois critérios de pon-
deração, no cenário que não considerou a demanda 
sanitária de Rosário do Sul. Uma característica desse 
tipo de formulação é que, à medida que o órgão ges-

FIGURA 2. Racionamentos na 
bacia do Santa maria

Figura 3 - Simulações sem 
considerar a demanda sanitá-
ria: com ponderador demanda 
de arroz total e ponderador 
demanda outorgada captação 
direta do rio
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tor possua mais definição dos cenários de demanda, o 
modelo auxilia no replanejamento dos usos, sempre 
considerando a sustentabilidade.

Outra consideração que pode ser feita com rela-
ção ao uso desse método, é que as disponibilidades 
utilizadas no modelo também são critérios de pla-
nejamento. Os racionamentos são planejados para 
serem colocados em prática somente nas situações 
de emergência. Por exemplo, no caso da bacia do 
estudo, existe inventário de obras de reservação. 
Foram realizadas simulações considerando a inserção 
de duas barragens, próximas as SHRs 7 e 8 e com 
influência direta nas SHRs 9, 16, 19 e 21, contabili-
zando um acréscimo total de 7,43m³/s. O resultado 
da otimização para o cenário dos anos secos nas 
SHRs diretamente influenciadas pelas obras podem 
ser visualizados na Figura 4. Observe-se que, sem as 
obras, a simulação apresenta grande necessidade de 
racionamento nas SHRs 7 e 8, que fica praticamente 
eliminada na simulação com a inserção das obras. 
Mesmo com as obras, pode-se verificar também 
que quando se coloca as necessidades de reserva 
hídrica para diluição da poluição (vazão sanitária) 
em Rosário do Sul (SHR16), aparece a necessidade 
de racionamento na mesma, apesar do incremento 
da vazão pelas obras.

A planilha oferece ainda como vantagem, a fácil 
interferência do decisor, caso os valores resultantes da 
otimização não forem satisfatórios. O Solver utilizado 
para otimização, algoritmo disponível nas planilhas 

EXCEL da Microsoft®, é um otimizador “cego” cujo 
resultado inicial pode ser um “ótimo local”, mas nem 
sempre é o ótimo global. Para esses casos é necessário 
atribuir valores iniciais, com o objetivo de guiar o 
otimizador para o melhor resultado. No exemplo da 
Figura 5, o otimizador define valores de fomento para 
a SHR15, em virtude de essa SHR apresentar uma 
vazão remanescente positiva, mesmo no cenário de 
anos secos. Neste cenário, espera-se que o algoritmo 
defina e distribua igualitariamente os valores de ra-
cionamento entre os trechos. Neste caso, o decisor 
pode intervir. Na simulação apresentada na Figura 5, 
o decisor escolhe considerar que a vazão remanescen-
te na SHR15 é zero, roda novamente o otimizador. 
Como a solução ainda prevê fomento na SHR15, ele 
decide ajustar os valores manualmente. Essa tarefa 
é facilitada, pois, da forma como é estruturado o 
modelo (Tabela 1), basta o decisor alterar o valor 
do racionamento na coluna 7 e o impacto é ime-
diatamente mostrado na coluna 9. Iterativamente é 
possível redistribuir os valores, segundo critérios que 
podem ser acordados pelos decisores. Esse exemplo 
de redistribuição pode ser visto na Figura 5.

CONSIDERAÇÕES SObRE O mODElO DE 
bAlANÇO híDRICO
O modelo de balanço hídrico apresentado neste 

artigo, estruturado em planilha eletrônica, tem como 
uma das vantagens possibilitar a análise instantânea 

Figura 4 – Simulações conside-
rando cenários sem barragens 
de acumulação e com barragens
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das respostas quando o decisor altera os valores 
outorgáveis em cada seção. As alterações são feitas 
em função dos interesses para análise nos comitês e 
para formulação de cenários para o plano da bacia. 
O fato de o equacionamento ser claro beneficia o 
processo de compreensão do sistema, facilitando a 
interlocução com as demais instâncias coletivas do 
sistema de gestão de recursos hídricos. Outra van-
tagem é o fato da planilha ser um software de larga 
utilização no mercado e de fácil aquisição. Esse fato 
facilita o uso do modelo por parte de interessados do 
meio acadêmico, de gestores de recursos hídricos, de 
usuários, nas reuniões de comitês, como forma de 
refletir sobre a sustentabilidade dos recursos hídricos, 
a partir da avaliação dos mais diferentes cenários 
que queiram simular, todos facilmente organizados 
no modelo. Além disso, é possível avaliar o uso de 
funções objetivo não lineares.

Outra característica do modelo é que ele é agre-
gador de novas informações: se estudos de vazão 
ambiental forem realizados, basta refazer o plane-
jamento, alterando os valores da respectiva coluna. 
Da mesma forma, se os cenários de demanda se 
alterarem ou, se as disponibilidades forem acrescidas 
devido a projetos e/ou obras de reservação, é possível 
avaliar o impacto das mesmas em termos de vazões 
outorgáveis. Essa característica do modelo permite 
facilmente a adequação e evolução, de forma adapta-
tiva, do processo de planejamento do uso dos recursos 
hídricos de uma bacia.

Esta formulação mostrou-se bastante robusta para 
análise da outorga em bacias com uso consuntivo ele-

vado dos recursos hídricos. Porém, o mesmo pode ser 
largamente utilizado em bacias com outros tipos de 
usuários. Demandas qualitativas, como foi mostrado, 
podem ser transformadas em vazões de diluição. A 
diferença é que na planilha vai parecer que a água “foi 
retirada”, porém no rio ela vai estar escoando.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Objetivou-se neste artigo apresentar um modelo 

de balanço hídrico para viabilizar o processo de 
implementação da outorga de direito de uso dos 
recursos hídricos, não cartorial, adaptado para regiões 
com uso consuntivo elevado que possa ser imple-
mentado mesmo diante de situações de carência de 
dados de demandas detalhadas, isto é, com as vazões 
e respectivos regimes temporais.

Os resultados da aplicação da metodologia 
apresentada estão sendo utilizados nos processos de 
outorga nas bacias de gerenciamento do rio Santa 
Maria e do rio Ibicuí, mediante processo negociado 
com os respectivos comitês de gerenciamento. Além 
disso, o modelo estruturado está sendo utilizado para 
avaliar o impacto da inserção de estrutura hídrica na 
bacia conforme UFSM/SEMA,2006.
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Figura 5 – Simulações com 
otimizador e com interferência do 
decisor
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Presentación 
de artículos 

Los artículos pueden ser presentados en español, portugués 
o inglés. el resumen deberá ser enviado obligatoriamente en 
lo mismo idioma y abstract en ingles (para trabajos en espa-
ñol y portugues) y, en español (para trabajos en ingles). 

FORmATO
el archivo debe ser enviado en medio magnético, acom-
pañado de dos copias impresas. Los archivos deben estar 
en Word, versión reciente. 
Configuración de la página: tamaño: A4 (210 x 297mm); 
márgenes: 2,5 cm en todas las direcciones; 
espacio doble, letra times New Roman 12;
Número máximo de páginas igual a 25, incluyendo tablas, 
figuras, ecuaciones y referencias. Estas deben estar nume-
radas de 1 a n. Las tablas y figuras deben tener título. Las 
figuras deben ser enviadas también en archivo separado 
en formato tIF, 300dpi.;
todas las referencias citadas en el texto deben estar lista-
das en la bibliografía. en el texto del articulo la referencia 
debe ser escrita, en minúsculas y entre paréntesis, como 
apellido y año e. g. (Araujo, 2001). Referencias con dos 
autores serán citadas como: (Araujo y Campos, 2001). 
Para el caso de mas de dos autores será: (Araujo et al., 
2001). en la bibliografía las referencias serán lis-tadas en 
orden alfabética del apellido del primer autor, el que debe 
ser escrito en mayúsculas, e. g. :
ARAuJO, J., Campos, e. y Silva, C., 2001. Política de 
Recursos hídricos em Pernambuco. Revista Brasileira de 
Recursos hídricos. vol. 7, nro 1, p. 232-253. Associação 
Brasileira de Recursos hídricos. www.abrh.org.br 
Cuando sea posible, deberá ser indicada una página de 
Internet relacionada a la publicación citada, como indicado 
en el ejemplo.
La numeración de las ecuaciones debe estar a la derecha 
y todos sus términos deben estar definidos en el texto. 
Todas las tablas y figuras deben estar citadas en el texto. 

Los interesados en publicar artículos en la revista deben 
preparar el mismo de acuerdo con el formato indicado y 
enviarlo a:
ABRh – Associação Brasileira de Recursos hídricos
Av. Bento Gonçalves, 9500 – IPh/uFRGS
Caixa Postal 15029 - 
CeP 91501-970 – Porto Alegre, RS, Brasil
E-mail: rega@abrh.org.br

Chamada 
de artigos 

Os artigos devem ser submetidos em espanhol, português 
ou inglês. Deverá ser enviado, obrigatoriamente, resumo 
no mesmo idioma e em ingês (para  trabalhos em português 
e espanhol) e, em espanhol (para trabalhos em inglês).

FORmATO
O arquivo deve ser enviado por meio magnético, acom-
panhado de duas cópias impressas. Os arquivos devem 
estar em Word, versão recente. 
Configurações da página: tamanho A4 (210 x 297mm); 
margens 2,5 cm em todas as direções;
espaçamento duplo, tipologia times New Roman, corpo 
12;
Número máximo de páginas igual a 25, incluindo tabe-
las, figuras, equações e referências. Estas devem estar 
numeradas de 1 a n. As tabelas e figuras necessitam ter 
título. As figuras devem ser enviadas também em arquivo 
separado, em formato tIF, resolução 300 dpi.
todas as referências citadas no texto devem estar listadas 
na bibliografia. No texto do artigo a referência deve ser es-
crita em minúsculas e entre parênteses, como sobrenome 
e ano (Araujo, 2001). Referências com dois autores serão 
citadas como: (Araujo e Campos, 2001). Na bibliografia 
as referências serão listadas em ordem alfabética do so-
brenome do primeiro autor, que deve ser em maiúsculas: 
ARAuJO, J., Campos,e. e Silva, C., 2001. Política de 
Recursos hídricos em Pernambuco. Revista Brasileira 
de Recursos hídricos. vol.7, n.1, p.232-253. Associação 
Brasileira de Recursos hídricos. www.abrh.org.br.
Sempre que possível, deverá ser indicada uma página 
de Internet, relacionada à publicação citada, como no 
exemplo acima. 
A numeração das equações deve estar à direita e todos 
os seus termos devem ser descritos no texto. 
Todas as tabelas e figuras devem ser mencionada no 
texto. 

Os interessados em publicar artigos na revista devem 
preparar o mesmo de acordo com o formato citado e 
submetê-lo a: 
ABRh – Associação Brasileira de Recursos hídricos
Av. Bento Gonçalves, 9500 – IPh/uFRGS
Caixa Postal 15029 - 
CeP 91501-970 – Porto Alegre, RS, Brasil
E-mail: rega@abrh.org.br
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