REVISTA DE GESTÃO DE ÁGUA DA AMÉRICA LATINA
REVISTA DE GESTION DEL AGUA DE AMERICA LATINA

EDITORES EXECUTIVOS
Carlos E. M. Tucci, IPH, UFRGS, Brasil
Andrei Jouravlev, CEPAL, Chile
Antônio Domingues Benetti, IPH, UFRGS, Brasil

Walter Collischonn, IPH, UFRGS, Brasil
EDITORES ASSOCIADOS

Adalberto Meller
Adilson Pinheiro
Adriano Fontainhas Bandeira
Adriano Rolim da Paz
Alex Santana
Adolfo Villanueva
Armando Bertranou
Armando Pires
Bruno Collischonn
Carlos Depettris
Carlos Nobuyoshi Ide
Carlos Ruberto Fragoso Junior
Christopher Freire Souza
Cleuda Freire
Cristiano Poleto
Cristina Pachoalato
Cristóvão Scapulatempo Fernandes
Daniel Allásia Piccilli
Daniela Costa Bemfica
Dante Gama Larentis
Diego Polacchinni Carrillo
Dieter Wartchow
Diogo Costa Buarque
Eduardo Von Sperling
Eneas de Souza Machado
Francisco Lobato
Fernán Vergara
Fernando Dornelles

Fernando Falco Pruski
Fernando Meirelles
Francisco Assis de Souza Filho
Francisco Bragança de Souza
Francisco Forgiarini
Geraldo Lopes da Silveira
Gino Gehling
Giuliano Marcon
Glauco Kimura de Freitas
Ingrid Illich Muller
Jaime Cabral
Jair Koppe
Janine F. Haase
Joel Avruch Goldenfum
José Antonio Louzada
José Carlos Mierzwa
José Luiz Flores Machado
José Nilson B.Campos
Jorge Victor Pilar
Juliano Gimenez
Julio Gomes
Juan Carlos Bertoni
Juan Martin Bravo
Jussara Cabral Cruz
Lafayette Dantas da Luz
Lauro Beltrão
Lucia Helena Ribeiro Rodrigues
Luciano Meneses C. da Silva

ENDEREÇO PARA CORRESPONDÊNCIA
ABRH – Associação Brasileira de Recursos Hídricos
Av. Bento Gonçalves, 9500 – IPH/UFRGS
Caixa Postal 15029
CEP 91501‑970 – Porto Alegre, RS, Brasil
Fone: (51) 3493‑2233 / 3308‑6652
Fax: (51) 3493 2233
E‑mail: rega@abrh.org.br
IMPRESSÃO

Editora Evangraf
Rua Waldomiro Schapke, 77 – Porto Alegre, RS
Fone (51) 3336‑0422
capa / PLANEJAMENTO GRÁFICO / EDITORAÇÃO

Carla M. Luzzatto e Fernando Piccinini Schmitt

REGA v8 n2-03.indd 1

Luis Alcides Miranda
Luiz Fernando Cybis
Márcia Maria Rios Ribeiro
Márcio B. Baptista
Marcos Imério Leão
Marcos Tozzi
Maria do Carmo Gastaldini
Maria Lucia Silva
Mario Luiz Damé Wrege
Marllus Gustavo Passos das Neves
Masato Kobiyama
Mauro Naghettini
Miriam Moro Mine
Mônica Porto
Néstor Aldo Campana
Nídio Barni
Ninon Machado
Pierre Chevallier
Rafael Souza
Roberto Kircchheim
Rogerio Dewes
Rutinéia Tassi
Sidnei Gusmão Agra
Teresinha Guerra
Wilson Cabral de Souza Junior
Yvonilde Dantas P. Medeiros

Rega / Associação Brasileira de Recursos Hídricos. – Vol. 8,
no. 2 (jul./dez. 2011) –
Porto Alegre ‑ ABRH/Brasil, 2009 –
v.
Semestral
ISSN 1806‑4051
1. Recursos hídricos. I. Associação Brasileira de Recursos
Hídricos.
CDU 556.18

Publicação Semestral
Pede‑se permuta . We demand exchange. Se pide permuta.

05/03/2012 14:29:29

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 Argentina, 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.

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 Brasileira 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.

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 institucionais e de gestão
de recursos hídricos e meio ambiente; ‑ setores usuários
da água e impactos sobre a sociedade.

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, tomadores 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 políticas
públicas en recursos hídricos; ‑ influencia económica de los
recursos hídricos sobre las cadenas productivas; ‑ gestión
y gerenciamiento integrado de recursos hídricos dentro de
una visión interdisciplinaria; ‑ aspectos institucionales y de
gestión de recursos hídricos y medio ambiente; ‑ sectores
usuarios del agua e impactos sobre la sociedad.
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Avaliação da aplicação de cobrança
pelo uso da água na bacia hidrográfica
do rio Cachoeira, sul da Bahia
Anderson Alves Santos
Ronaldo Lima Gomes e Neylor A. Calasans Rego
RESUMO: O uso indiscriminado e a pouca efetividade
no sentido de controlar e recuperar a água utilizada pela
ação humana pode comprometer, temporária ou defini‑
tivamente, os usos múltiplos da água, conforme preconiza
a Política Nacional de Recursos Hídricos. Nesse contexto,
a qualidade e o controle da oferta de água passam a ser um
problema econômico, pois é essencialmente econômica a
escolha de seus usos. Para o processo de precificação da água,
ou seja, a determinação de seu valor enquanto ativo ambi‑
ental, depende de um conjunto de variáveis climatológicas
e hidrológicas, estando todas essas intercaladas com outros
aspectos ligados a disposição, diluição e depuração de
efluentes na área da bacia hidrográfica. Nesse sentido, o
presente estudo objetivou realizar ensaio da metodologia de
cobrança pelo uso da água aplicada pela Agência de Águas
PCJ, Estado de São Paulo e, posteriormente, realizou‑se a
verificação da sua aplicação na Bacia Hidrográfica do Rio
Cachoeira, Sul da Bahia. Em seguida, realizou‑se algumas
adaptações no intuito propiciar uma gestão do recurso
hídrico mais próxima às características físico‑ambientais da
bacia estudada. Após testada a metodologia PCJ verificou‑se
que a sua utilização, respeitando os limites mínimos para
aplicação da cobrança, produz resultados positivos do ponto
de vista da cobertura de um maior volume de água a ser
gerido pelo sistema de gestão hídrica. Entretanto, apesar
desta metodologia ser reconhecidamente como uma das
maiores experiências nacionais, o modelo proposto nesta
pesquisa conseguiu manter o mesmo volume de água que
o obtido pela metodologia PCJ, com o diferencial de poder
atrelar a sua estrutura metodológica características peculi‑
ares a realidade local. Isso foi possível com a inserção de
variáveis específicas à bacia e, bem como ajustes em alguns
dos coeficientes presentes na metodologia PCJ.
Palavras‑chave: Recursos Hídricos, Cobrança, Bacia
Hidrográfica.

INTRODUÇÃO
Apesar do Brasil concentrar uma das maiores re‑
servas de água doce do mundo, o uso indiscriminado
dos recursos hídricos tem gerado sérios impactos aos
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Abstract: The indiscriminate use and the low effective‑
ness in the sense of controlling and recovering the used water
by the human action can commit temporary or definitively,
the multiple uses of the water, as stated by the Hydric Re‑
sources National Politics. In this context, the quality and the
control of the water’s offer become an economical problem,
because the water use choice is essentially economic. For the
process of charging the water, in other words, the determina‑
tion of its value while an environmental active, it depends on
a group of climatological and hydrological variables, being
tied with aspects concerning the disposition, dilution and
effluents depuration in the watershed area. In this sense,
the present study aimed the rehearsal development of the
water use charging methodology used by the Water Agency
PCJ (São Paulo State) and verify its applicability in the Rio
Cachoeira Watershed, South of Bahia, being proposed some
adaptations with the intention of correcting possible distor‑
tions related to the social, economical and environmental
point of view, which could allow a more sustainable and
appropriate water resources management considering the
physical environmental characteristics of the studied area.
After having tested the PCJ’s methodology it was verified
that its use, respecting the minimum limits for charging
application produces positive results regarding the covering
of a larger volume of water to be managed by the system’s
administration. However, in spite of this methodology being
recognized as one of the largest national experiences, the
model proposed in this research was able to keep the same
volume of water that was obtained by the PCJ methodology,
with the differential of having the possibility to peculiar
characteristics the local reality. This was possible with the
insertion of specific variables of the watershed and, as well
as some adjustments in some of the coefficients presented
in the PCJ’s methodology.
Key-words: Hydric Resources, charging, watershed.

seus múltiplos usuários. Problemas relacionados a
distribuição espacial e temporal da água tem repre‑
sentado grandes desafios no tocante a formulação de
leis que disciplinem o seu uso e o consumo racional.
Essas leis devem priorizar uma exploração sustentada
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tendo como foco o atendimento de uma demanda
cada vez mais crescente.
A cobrança pelo uso da água ainda é tida como um
mecanismo de gestão hídrica muito incipiente, levan‑
do‑se em consideração a necessidade e a velocidade do
processo de degradação dos mananciais. A ausência de
instrumentos eficazes para a gestão dos recursos hídricos
pode comprometer, temporária ou definitivamente, os
usos múltiplos destes recursos no Brasil.
Sobre o ordenamento legal para a gestão dos re‑
cursos, vigora atualmente no Brasil a chamada “Lei
das Águas” (Lei Federal nº 9.433/97), a qual dispõe
sobre a Política Nacional de Recursos Hídricos e cria
o Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos
Hídricos. A referida lei já completou mais de uma
década de vigência e, no entanto percebe‑se poucas
experiências no Brasil naquilo que se refere a aplicação
da cobrança pelo uso da água.
No Estado da Bahia, antes da promulgação da “Lei
das Águas”, já se discutia a cobrança pelo uso da água
como instrumento de gestão, conforme previstos no
Art. 14 da Lei nº. Lei nº 6.855, de 12 de maio de
1995. Porém, na sua última revisão datada em 08 de
outubro de 2009, foi promulgado a Lei nº. 11.612,
que dispõe sobre a Política Estadual de Recursos
Hídricos e, novamente, reiterou‑se no Capítulo V as
diretrizes relativas a cobrança pelo uso da água como
um instrumento de gestão.
Entretanto, apesar da existência de todo um apara‑
to legal para aplicação da cobrança no Estado da Bahia
não se conhece, ou pelo menos não estão acessíveis,
estudos voltados à implementação de instrumentos
econômicos para aplicação da cobrança na Bacia do
Rio Cachoeira ‑ BHRC. Esta bacia com suas águas
sob a dominialidade do Estado da Bahia, já tem cons‑
tituído oito anos o seu Comitê de Bacia, Chamado de
Comitês das Bacias Hidrograáficas do Leste.
Nesse ínterim, baseando‑se na prerrogativa da expe‑
riência e, sobretudo na efetividade quanto a aplicação da
cobrança, optou‑se por utilizar o modelo de cobrança
aplicado pela Agência de Águas do Comitê de bacias
dos Rios Piracicaba, Capivari e Jundiaí – PCJ, como
a metodologia base para testá‑la na bacia em estudo e,
em seguida, adaptá‑la às características locais através da
inserção de duas novas variáveis; reuso e sazonalidade.
METODOLOGIA
A área de estudo é a Bacia Hidrográfica do Rio
Cachoeira ‑ BHRC, Sul da Bahia entre as coordenadas
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14o 42’ 00”S 39o 01’00”W e 15o 20’00”S 40o 09’00”
W, possui uma área de drenagem de 4.242 km2, que
abrange 12 municípios: Ilhéus, Itabuna, Ibicaraí,
Itapé, Jussari, Santa Cruz da Vitória, Itajú do Colônia,
Floresta Azul, Itororó, Itapetinga, Firmino Alves,
Lomanto Júnior (Figura 1). Possui uma população de
aproximadamente 600.000 habitantes. Sua formação
tem origem nas nascentes do rio Colônia no municí‑
pio de Itororó na Serra da Ouricaba, a cerca de 800
metros de altitude e atinge sua área mais baixa no
ambiente litorâneo do município de Ilhéus.
Considerado como um dos principais rios que
compõem a BHRC, o Rio Colônia, após percorrer
100 km banhando os municípios de Itororó, Itape‑
tinga e Itajú do Colônia, tem sua confluência com o
Rio Salgado no município de Itapé, passando então a
receber o nome de Rio Cachoeira. O Rio Salgado tem
suas nascentes no município de Firmino Alves e, por
sua vez possui um curso de aproximadamente 64 km
pelos municípios de Santa Cruz da Vitória, Floresta
Azul, Ibicaraí e Itapé, onde encontra o Rio Colônia.
Para alcançar os objetivos previstos, a presente
metodologia está subdividida em quatro etapas de
pesquisa, conforme descritas a seguir:
Levantamento bibliográfico
O presente item constou de levantamento biblio‑
gráfico no intuito de avaliar os trabalhos na literatura
científica nacional referentes a temática sobre meto‑
dologias de cobrança pelo uso da água. Para tanto,
foram feitas consultas ao Consorcio PCJ, Comitês e
Agências de Bacias que já aplicam metodologias de
cobrança pelo uso da água, a exemplo do Comitê
de Integração da Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba
do Sul – CEIVAP/RJ, a Agência de Água dos Rios
Piracicaba, Capivari e Jundiaí – PCJ/SP, o Comitê da
Bacia Hidrográfica do Rio Doce – MG, Companhia
de Gestão dos Recursos Hídricos – COGERH/CE,
entre outros.
Foi utilizado também consulta bibliográfica sobre
estudos realizados por centros de pesquisa no Brasil e,
que estes estivessem de alguma forma desenvolvendo
estudos relacionado a elaboração de metodologias de
cobrança pelo uso da água. Basicamente, os relató‑
rios gerenciais da Agência PCJ e CEIVAP, além de
trabalhos técnicos publicados pela Agência Nacional
de Águas – ANA, foram utilizados como forma de
subsidiar às discussões e a execução do objetivo pro‑
posto neste trabalho. Além disso, utilizou‑se como
consulta, publicações especializadas, a exemplo do
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Figura 1. Bacia Hidrográfica do
Rio Cachoeira com seus princi‑
pais rios e cidades.
Fonte: BAHIA, 2000.

Plano Nacional da Água publicado pelo Instituto
das Águas de Lisboa/Portugal além de Dissertações e
Teses produzidas pelas Universidades Federal do Rio
de Janeiro e Rio Grande do Sul, através da COPPE
e do Instituto de Hidráulica, respectivamente, cujos
trabalhos estão citados nas referências desta pesquisa.
Foram observadas também importantes considera‑
ções obtidas através do laboratório de Hidráulica
da Pontifícia Universidade Católica e o Núcleo de
Hidráulica da Universidade Federal de Santa Maria,
ambos sediados no Estado do Rio Grande do Sul.

forma direta ou indireta, a base de variáveis neces‑
sárias aos ensaios realizados quanto a aplicação das
metodologias propostas.
Outro importante suporte bibliográfico foi a
análise e as observações sobre relatórios técnicos e
publicações da antiga Superintendência de Recursos
Hídricos do Estado da Bahia, hoje denominado de
Instituto de Gestão das Águas e Clima – INGÁ, onde
contou‑se com o apoio do banco de outorgas rela‑
cionadas à BHRC e, com os resultados do Programa
Monitora para a bacia hidrográfica do leste.

Levantamento de informações
físico‑ambientais da BHRC
Consultou‑se, prioritariamente, as informações
contidas no conjunto de publicações referentes ao
Programa de Recuperação das Bacias dos Rios Almada
e Cachoeira, elaborado pela Universidade Estadual
de Santa Cruz – UESC, além de dados obtidos nas
dissertações produzidas pela Rede PRODEMA cujo
foco central está relacionado com aspectos físicos
da bacia em estudo. Estes trabalhos subsidiaram, de

Ampliação e atualização da base
de dados da BHRC
Conforme observação em campo constatou‑se a
necessidade de acrescentar novos pontos de captação
à base de dados existente, haja visto que os mesmos
não estavam contemplados nos trabalhos consultados.
Essa decisão levou em conta a relevância que estes
pontos de captação pudessem ter sobre os resultados
alcançados ao final dos ensaios com a metodologia
de cobrança.
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A identificação desses novos pontos foi realizada
através de visita de campo aos locais que, através de
informações prévias da Universidade Estadual de
Santa Cruz e Comitê de Bacias, sofreram alterações
com a instalação de novas estações de tratamento
de água, pontos de irrigação e, bem como, novas
unidades fabris com lançamento de efluentes no
manancial.
Para verificação da qualidade do manancial e,
sobretudo, da classe da água correspondente a al‑
guns trechos da BHRC, foi necessário a realização
de análises físico‑químicas e bacteriológicas como;
alcalinidade, condutividade elétrica, salinidade, Oxi‑
gênio Dissolvido, Demanda Bioquímica de Oxigênio,
Demanda Química de Oxigênio e Sólidos Totais.
Estas coletas foram realizadas em quatro pontos dis‑
tintos na sub‑bacia hidrográfica do Rio Piabanha e,
outros quatro pontos igualmente distribuídos entre as
sub‑bacias dos Rios Colônia e Salgado. Essas amostras
foram coletadas entre os dias 03 e 04 de setembro de
2009 e analisadas no mesmo período pela EMASA –
Empresa Municipal de Águas e Saneamento, com
sede na cidade de Itabuna‑BA.
Identificação das Metodologias de Cobrança
Como visto anteriormente, para realização dos
ensaios de cobrança na bacia utilizou‑se a base me‑
todológica aplicado pela Agência de Água PCJ, com
sede em Piracicaba, Estado de São Paulo. A escolha
desta metodologia justifica‑se por se tratar de uma
das maiores experiência já consolidadas no Brasil. No
entanto, tanto a Agência PCJ quanto a CEIVAP são
consideradas as duas maiores experiências brasileiras
em cobrança pelo uso da água, as quais compartilham
a mesma metodologia de cobrança para rios de do‑
mínio da união. A exceção fica por conta de decisões
particulares ao meio rural, onde ambas as agências
adotam critérios diferenciados para esta categoria de
consumo.
Sobre a composição da metodologia, o mo‑
delo testado é formado por três parcelas base, a
saber: captação, consumo e lançamento de carga
poluidora. Cada uma das parcelas destas parce‑
las são compostas por um conjunto de variáveis
que, a depender do peso ponderado, são mais
representativas quanto a captação de água ou o
lançamento de efluentes. Além disso, há também
outros coeficientes que são atribuídos como forma
de aprimorar os mecanismos existentes em cada
uma das categorias de consumo.

REGA v8 n2-03.indd 8

ASPECTOS FÍSICOS‑AMBIENTAIS DA BHRC
Para execução do estudo proposto, a BHRC foi
espacialmente dividida em quatro sub‑bacias, sendo
estas compostas pelos rios: Colônia, Salgado, Piaba‑
nha e Cachoeira.
É importante ressaltar que a escolha pela divisão
espacial da bacia em quatro sub‑bacias foi uma
decisão pautada no conhecimento prévio das carac‑
terísticas peculiares a cada um dos principais rios
que compõem a BHRC e, bem como uma estratégia
de gestão territorial adotada pelo Comitê das Bacias
Hidrográficas do Leste. Como o objetivo da pesquisa
é apresentar o comportamento regionalizado quanto
a cobrança, dessa forma entendeu‑se que manter a
distribuição espacial adotada pelo Comitê de Bacias
possibilitar‑se‑ia um conhecimento mais aproximado
da realidade local.
A Figura 2 a seguir apresenta a bacia hidrográfica
do Rio Cachoeira com as suas respectivas sub‑bacias,
além de representar a malha fluvial existente.
Dessa forma, para que viabilizasse os estudos
propostos buscou‑se importar informações relativas
aos pontos de captação de água de bruta, no banco
de dados do Programa de Recuperação da Bacia
Hidrográfica do Rio Cachoeira. A priorização das
informações extraídas deste documento é justificada
pelo fato destes estudos serem, até o presente ano, o
maior diagnóstico conjuntural conhecido sobre dados
climatológicos e hidrológicos da bacia Rio Cachoeira.
Além disso, contou‑se ainda com informações pres‑
tadas pela Empresa Baiana de Águas e Saneamento
– EMBASA e Serviços Autônomos de Água e Esgoto,
instalados na região.
Considerando todas as fontes pesquisadas, foram
identificados um total de 530 pontos de captação de
água superficial com volumes de captação variando
entre 1,0 à 24.000,00m³/dia. Todos os pontos foram
distribuídos entre diversas categorias de consumo,
tais como pequenos irrigantes, produtores rurais,
frigoríficos, indústrias, empresas de saneamento, entre
outros. Todavia, objetivando atender a metodologia
de cobrança aplicada pelo PCJ essas categorias foram
agrupadas e divididas em três setores: Agropecuário,
Industrial e Saneamento.
Pontos de captação
Todos os pontos de captação estão divididos entre
as quatro sub‑bacias com a seguinte distribuição: 270
pontos no Rio Colônia, 188 no Rio Salgado, 18 no
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Figura 2. Bacia Hidrográfica do Rio Cachoeira e suas sub‑bacias.
Fonte: Adaptado de BAHIA, 2000.

Tabela 1
Número de pontos de captação utilizados na simulação da cobrança.

Sub‑Bacia

Número de pontos
de captação identificados
Total

Volume Água Captado Anualmente (M³)

Passível A Cobrança

Total

Passível A Cobrança

Rio Colônia

270

85

18.072.438,45

17.982.611,95

Rio Salgado

188

38

1.257.972,50

1.180.008,50

Rio Piabanha

18

14

414.384,50

410.442,50

Rio Cachoeira

54

36

1.592.422,00

1.577.676,00

TOTAL

530

173

21.337.217,45

21.150.738,95

Fonte: Dados da Pesquisa, 2009.
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Rio Piabanha e 54 no Rio Cachoeira. Na Tabela 1
pode‑se observar a quantidade de pontos identificados
na pesquisa, inclusive com o volume total captado em
cada uma das quatro sub‑bacias e, bem como o total
de água que hipoteticamente é passível de cobrança,
segundo preconiza a metodologia PCJ.
Os números de pontos de captação passíveis de
cobrança, dispostos na terceira coluna da Tabela 1,
são referentes aos pontos cujo volume hídrico de
captação diária atendiam a três critérios definidos na
pesquisa: a) limite mínimo outorgável preconizado
pela metodologia PCJ, b)volume mínimo passível
de outorga considerado pelo INGÁ‑BA e, c)ensaio
com valores hipotéticos (10, 15, 20 e 30m³/dia) para
aferir o grau de sensiblidade entre os dois intervalos.
Pontos de lançamento de efluentes
Ao longo de toda bacia hidrográfica do Rio Ca‑
choeira é facilmente observável o número de pontos
de lançamentos de efluentes que são lançados direta‑
mente no rio de forma que, na maioria das vezes, não
há nenhum tipo de tratamento. Essas contribuições
quando lançadas de maneira inadequada afetam
negativamente a qualidade das águas, promovendo
perdas econômicas, sociais e ambientais.
Todas as quatro sub‑bacias estudadas têm pro‑
blemas com relação a falta de controle quanto ao
lançamento de esgotos em tratamento. Segundo
informações do Relatório da 1ª Campanha 2009
do Programa Monitora, realizado sobre a tutela do
Instituto de Gestão das Águas e Clima na Bahia –
INGÁ, (2009) a qualidade das águas da Bacia do
Leste, foram classificadas como boa, na maioria dos
pontos avaliados, mas no caso das sub‑bacias dos
rios Cachoeira e Colônia foram encontrados pontos
críticos com Índice de Qualidade da Água ‑ IQA
variando de regular a péssimo, os quais são analisados
trimestralmente pelo INGÁ‑BA. (BAHIA, 2009).
APLICAÇÃO DA METODOLOGIA

com a cobrança, optou‑se por realizar ensaios com
todos os usuários que realizam captações de água
bruta acima de 5,0m³/dia, conforme preconizado
pela metodologia PCJ e, mais outras cinco faixas de
consumo sub‑divididas em 10, 15, 20, 30 e 43,2m³
por dia, determinadas aleatoriamente, com exceção
da último volume de captação, o qual foi inserido no
ensaio por se referir ao volume mínimo de água cap‑
tado em rios de domínio estadual, considerado pelo
INGÁ, através da Lei Estadual Nº 11.612/09, como
“limite outorgável” e, por conseguinte, o volume que
deverá ser aplicado a cobrança no Estado da Bahia.
Pontos de captação existentes
Dos 530 pontos de captação identificados na pes‑
quisa, foram distribuídos em 270 pontos localizados
na sub‑bacia do Rio Colônia, 188 no Rio Salgado, 18
no Rio Piabanha e 54 no Rio Cachoeira. Todos estes
pontos juntos totalizaram um volume de captação de
21.337.217,45m³. Vale ressaltar que todos os pontos
Bacia
Hidrográfica
do Rioatravés
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(BAHIA,
identificados
foram obtidos
de informações
2001),
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novos
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Agrupamento dos Dados
Com base nas informações obtidas na caracteri‑
zação da BHRC realizou‑se o agrupamento destas
informações com vistas a promover os ensaios neces‑
sários a obtenção do custo médio por metro cúbico
captado em diversos trechos da bacia, seguindo o pagamento pelo uso da água.
modelo aplicado pelo Consórcio PCJ‑SP.
Com relação às parcelas: Valor PCH + Valor
Valor
, parcelas:
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na presente pesquisa, pois sua estrutura de funciona‑
mento não são compatíveis com a realidade local. No
caso da variável Valor PCH a bacia não possui geração
de energia em Pequenas Centrais Hidrelétricas –
PCH’s. Quanto ao Valor Transp observou‑se que na
região não há prática de transposição partindo da
BHRC para outras bacias, mas sim o recebimento
de águas vindas de bacias limítrofes.
Conforme sugere o modelo de cobrança PCJ, a
variável de Valor Rural, leva em conta o tipo de sistema
de irrigação empregado em cada propriedade rural.
Todavia, é importante ressaltar que para a realização
deste ensaio esta variável fora retirada da fórmula
sem oferecer nenhum prejuízo aos valores obtidos
no resultado final do ensaio, já que o segmento
“agropecuário” foi atendido plenamente através das
demais variáveis.
Sobre a variável K Gestão, assim como as já citadas,
também não foi utilizada no ensaio, pois não compete
ao exercício proposto da pesquisa, já que refere‑se aos
aspectos de cumprimento ou não de compromissos
legais e orçamentários da Agência Nacional de Águas
– ANA
junto aà arrecadação
bacia hidrográfica
que originou
a
que
originou
dos recursos.
Portanto,
arrecadação
dos
recursos.
Portanto,
excluindo‑se
as
excluindo-se as variáveis citadas anteriormente, temvariáveis
citadas
anteriormente,
tem‑se
a seguinte
se
a seguinte
metodologia
aplicada
a BHRC:
metodologia aplicada a BHRC:
Valor Total =
(Valor cap + Valor cons + Valor DBO)
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ficiente de consumo de 0,50,levando‑se em
consideração a não identificação do sistema
de irrigação utilizada, conforme previsto no
Art. 4º, parágrafo 2º da Deliberação Conjunta
dos Comitês PCJ Nº 078/07 de 05/10/2007
e, para as empresas de saneamento 0,20, onde,
segundo a EMASA – Empresa Municipal de
Águas e Saneamento S/A, este é o coeficiente
técnico aplicado pela maioria das companhias
de saneamento, em função da diferença entre
o volume de água distribuído e o efluente co‑
letado. Esses coeficientes representam a parte
do recurso hídrico que não volta ao manancial.
Complementando a parcela relacionada ao
consumo, multiplicou‑se cada coeficiente pelo
volume de água captado e pelo Preço Público
Unitário (PPU) relativo ao consumo.
III.Sobre a parcela correspondente a carga
poluidora ValorDBO, o cálculo consistiu em
multiplicar o Preço Público Unitário da carga
de DBO5,20 lançada no manancial, pela carga
anual de DBO5,20 efetivamente lançada, em
kg. Essa carga de DBO foi obtida levando‑se
em conta os valores estimados por Rovere et al
(2002) para as categorias de Saneamento (300
mg/litro), setor Industrial (1.833 mg/litro) e,
no caso específico da categoria de consumo
Agricultura, com exceção da atividade de sui‑
nocultura, foi atribuído o coeficiente 0 (zero),
conforme fundamentação técnica consultado
em LABHID (2002 sobre as Diretrizes e os
Critérios de Cobrança pelo uso dos Recursos
Hídricos na Bacia do Rio Paraíba do Sul.
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Ivanildo, Wagner e, Gloyna, todos Apud Mota
(1995), expressam alguns índices de carga po‑
luidora para propriedades rurais. No entanto
em função da complexidade para aferição
deste resultados e, sobretudo pela irrelevância
dos valores apresentados quando comparados
aos índices dos demais segmentos, manteve‑se
como nulo a carga de DBO gerada no setor
agropecuário.
b) Setor de saneamento – Embora variando em
função de alguns fatores ambientais como o
clima, hábitos, padrão de vida da população,
volume de água distribuído, entre outros,
considerou‑se uma carga poluidora média de
300 mg/l (DBO – 5 dias, 20º). Segundo Mota
(1995)
c) Setor Industrial – A composição do setor
industrial é bastante variável. Mesmo con‑
siderando o mesmo segmento de produção,
existe para cada um deste um tipo diferente
de tecnologia utilizado no processo produtivo.
Com isso a caracterização das águas residuárias
dependem muito do processo de tratamento
empregado. Dessa forma, para atribuir um peso
específico de carga poluidora deste segmento,
buscou‑se uniformizar, através de um único
escore, os principais tipos de unidades fabris.
Nesse sentido utilizou‑se com base os valores
descritos por Constagnino Apud Mota (1995)
relativos aos tipos de indústrias mais presentes
na bacia hidrográfica. Como resultado da mé‑
dia ponderada entre os setores: matadouros,
frigoríficos, lacticínios, metalúrgica, indústria
calçadista e têxtil, atribuiu‑se como carga po‑
luidora o valor médio de 1.833 mg/l (DBO – 5
dias, 20º). É importante destacar que, o valor
exato para cobrança nestes setores é feito com
base na caracterização do efluente lançado no
manancial e informado ao órgão ambiental
Estadual/Federal fiscalizador. No entanto, em
função da inexistência de informações relativas
a cada uma das unidades fabris, utilizou‑se aqui
a média citada anteriormente não se isentando
do rigor e o caráter científico requerido para o
estudo.
Classe de uso do recurso hídrico
O PCJ, conforme expresso no Art. 2º, parágrafo
1º da Deliberação Conjunta dos Comitês PCJ Nº
078/07 de 05/10/2007 atribui um coeficiente que
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varia de 0,7 a 1,0 para caracterizar a classe de uso do
corpo hídrico. Sendo para a classe 4 o escore de 0,7,
classes 2 e 3, 0,9 e, para a classe 1 que é de uso mais
nobre estabelece o coeficiente máximo de 1,0. Para a
simulação proposta, apesar das diferenças ambientais
entre a região de São Paulo e a BHRC, optou‑se por
manter os scores adotados, por entender que estes
coeficientes traduzem de, maneira geral, os objetivos
pretendidos no ensaio metodológico, o qual busca o
ensaio de um mecanismo existente e a sua adaptação
através da inserção de novas variáveis ao modelo.
Portanto, acredita‑se que os coeficientes adotados
pelo PCJ quanto a classe da água possam ser alvo
de novos estudos que busquem não apenas o ensaio
comparativo, mas sim a construção de um modelo
e/ou uma concepção genuinamente local.
Preço Público Unitário
Os preços aplicados pelo PCJ é de R$ 0,01 para
cada metro cúbico captado de água bruta, R$ 0,02
por metro cúbico de água relativo ao consumo (água
que não retorna aos mananciais) e R$ 0,07 para cada
kilograma de DBO lançado no corpo hídrico.
Volume de água captado
De posse de todas as informações necessárias ao
atendimento da metodologia, realizou‑se o ensaio
através de um simulador de cobrança disponibilizado
pelo PCJ aos seus usuários como forma de exercitarem
a simulação quanto aos valores a serem cobrados pela
Agência local. Utilizando‑se desse mecanismo para
testar as variáveis e os usuários locais, foram gerados
os valores relativos ao volume total de água captado
na bacia e os volumes de água faturados para cobrança
a depender da faixa de isenção. No caso da presente
pesquisa utilizou‑se como partida o limite mínimo
para cobrança a partir de 5,0 metros cúbicos de água
captados diariamente, o qual é o volume adotado
pelo próprio PCJ. E o volume máximo testado no
ensaio ficou em 43,2 metros cúbicos representando o
limite mínimo estabelecido pelo INGÁ como passível
a outorga/cobrança.
As Figuras 3, 4, 5 e 6 representam os volumes de
água que atualmente são captados e os volumes que,
hipoteticamente, seriam cobrados com a aplicação
da cobrança. Cada uma destas figuras representa,
respectivamente, as sub‑bacias dos rios, Colônia,
Salgado, Piabanha e Cachoeira.
Analisando a Figura 3, referente à sub‑bacia do
Rio Colônia, observa‑se que há um comportamento
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gradual, quase linear, entre os volumes de águas que
atualmente são captadas e os que são passíveis de
cobrança. A distância em termos reais, entre a linhas
que representam o “volume captado sem cobrança” e
o “volume captado com cobrança”, considerando na
margem de cobrança acima de 5,0m³/dia, é de 0,5%
de toda água captada atualmente. Isso significa dizer,
a princípio, que a metodologia testada nesta margem
tem um raio de abrangência de 95% sobre toda água
demandada na bacia.
Com relação a sub‑bacia do Rio Salgado, obser‑
va‑se que o comportamento quanto a aplicação da
metodologia é similar à sub‑bacia do Rio Colônia. No
entanto quando se observa a Figura 4, percebe‑se um
maior distanciamento entre as linhas que representam
o “volume captado sem cobrança” e a do “volume cap‑
tado com cobrança”. Percentualmente, essa diferença
é de 6,20% quando aplicado a margem de cobrança
acima de 5,0m³/dia e 18,11% caso seja adotado a
margem de isenção do INGÁ que é de 43,2m³/dia.

Avaliação da aplicação de cobrança pelo uso da água na bacia...

A sub‑bacia do Rio Salgado por se tratar de uma
região com maior número de usuários com peque‑
nos pontos de captação, em termos de volume,
poder‑se‑ia afirmar que a margem de isenção ideal
para aplicação da cobrança nesta bacia seria a mesma
adotada pelo PCJ, ou seja, aplicar cobrança para
volumes de captação superiores a 5,0m³/dia.
Com relação a sub‑bacia do Rio Piabanha a Fi‑
gura 5 apresenta uma curva pouco sensível entre os
pontos de captação “acima de 5,0m³” e “10,0m³”
e indiferente entre os pontos “acima de 15,0m³” e
“20,0m³”, onde praticamente não há incremento
financeiro com a redução da margem de cobrança
para os dois primeiros intervalos, haja visto que a
diferença entre as duas margens é de apenas um
ponto de captação. Já nas duas próximas margens
não há nenhuma diferença tanto do ponto de vista do
volume de água faturado quanto do valor arrecadado,
pois em qualquer das margens só foram identificados
11 pontos de captação para cada. Entretanto, do
ponto de vista da otimização do uso e consumo da
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Figura 3. Aplicação da cobrança na
sub‑bacia do Rio Colônia.

Figura 4. Aplicação da cobrança na
sub‑bacia do Rio Salgado.
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água, quanto menor a margem adotada, maior será
o volume de água gerido pelo sistema de cobrança
e, consequentemente, maior a racionalização e a
disciplina quanto a utilização do recurso.
Sobre a sub‑bacia do Rio Cachoeira, observa‑se na
Figura 6 que a adoção de uma margem de cobrança
entre os pontos “acima de 15,0m³” e “20,0m³”, pra‑
ticamente não interferiria no volume de água gerido
pelo sistema de cobrança, já que a diferença entre os
dois é de apenas um ponto de captação. Contudo,
levando‑se em consideração o perfil das captações
da bacia do Rio Cachoeira, essa diferença torna‑se
relevante a partir do momento em que mais de 66%
destes pontos captam volumes superiores a 5,0m³/dia.
Portanto, levando‑se em consideração não só o
volume de água retirado do meio, mas como também
a qualidade do efluente que é devolvido ao manancial,
habilita‑se a propor que a cobrança pelo uso da água
nesta sub‑bacia seja mais rígida em termos de limites
de isenção, pois se trata de uma região com grande
demanda hídrica e baixa qualidade disponível para
captação.

Volumes Captados e Valores Faturados
A Tabela 2 apresenta o volume total de água
captado na BHRC pelos segmentos pesquisados
(Agropecuária, Indústria e Saneamento. Cabe ressal‑
tar que esses volumes foram obtidos do Programa de
Recuperação das Bacias dos Rios Cachoeira e Almada,
bem como cadastro de outorgas do INGÁ.
Tabela 2
Volume total de água captado anualmente na BHRC
por segmento de consumo
BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO CACHOEIRA
Segmento usuário
Agropecuária

Volume de água total
captado por setor
(m³)
17.725.066,00

Indústria

1.139.311,00

Saneamento

2.472.840,45

Fonte: Dados da Pesquisa, 2009.

Figura 5. Aplicação da cobrança na
sub‑bacia do Rio Piabanha.

Figura 6. Aplicação da cobrança na
sub‑bacia do Rio Cachoeira.
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Quanto à parte financeira da cobrança é opor‑
tuno destacar que o grau de importância quanto
ao montante arrecadado é, assim como o volume
faturado, decisivo para implementação de qualquer
metodologia de cobrança, pois é basicamente em
função do potencial de arrecadação que se define a
capacidade de se estabelecer ou não a instalação de
uma agência de bacia.
A Tabela 3 apresenta o resumo de todos os valores
faturados na Bacia hidrográfica do Rio Cachoeira,
simulados em cada margem de isenção. Nesta Tabe‑
la pode‑se observar uma diferença significativa, do
ponto de vista da arrecadação, entre os valores, que
hipoteticamente seriam arrecadados utilizando as
metodologias da Agência PCJ (5,0m³/dia) até o limite
mínimo estabelecido pelo INGÁ‑BA como sendo
passível a cobrança(43,2m³/dia). Na Bahia, apesar
de ainda não existir cobrança, esta quando aplicada
partirá do limite mínimo outorgável que é de 0,5 l/s
de todos os segmentos aqui analisados, entre outros.

identificou‑se após a simulação uma possibilidade de
ajustes metodológicos que, associadas à políticas de
comando e controle podem contribuir na redução
de possíveis externalidades ocasionadas por agentes
poluidores, sobre o bem‑estar dos múltiplos usuários
presentes na bacia. Todas as contribuições para o
modelo proposto estão relacionadas a seguir.
Fator de Reuso – (FR) ‑ Foi inserido na parcela
referente ao “consumo” um Fator de Reuso (FR) que
possa estimular o uso eficiente das águas residuárias,
ou seja, com esta adaptação todos aqueles que prati‑
cam o reuso da água captada serão beneficiados com
a redução do valor cobrado referente a parcela de
consumo (Valor cons). Portanto, o acréscimo da vari‑
ável “FR” pode variar conforme o índice percentual
de reaproveitamento das águas aplicado por cada
usuário. O Quadro 1 está identificado coeficiente a
ser aplicado na metodologia em função do percentual
de águas reutilizadas por cada usuário.

Tabela 3
Valores faturados anualmente em toda a BHRC
de acordo a margem de isenção.

Quadro 1
Coeficiente de equivalência quanto
ao percentual de reuso

BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO CACHOEIRA
Margem de cobrança
atribuída no ensaio

Valor total faturado
(água + lanç. fluente) (R$)

acima de 5,0m³

R$ 491.705,41

acima de 10,0m³

R$ 489.188,17

acima de 15,0m³

R$ 487.285,99

acima de 20,0m³

R$ 486.337,79

acima de 30,0m³

R$ 480.288,53

acima de 43,2m³

R$ 465.912,32

Fonte: Dados da Pesquisa, 2009.

Ensaio Metodologia Proposta
Após a realização dos ensaios propostos com a
metodologia PCJ, seguindo seis diferentes margens
de isenção para cobrança, apresenta‑se agora uma
proposição de cobrança que fora baseada nas obser‑
vações de campo e, sobretudo nos resultados obtidos
com a presente simulação.
Analisando a caracterização física e ambiental da
área de estudo e, em seguida associando‑as aos resul‑
tados obtidos após a aplicação da metodologia PCJ,
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FR – Fator de Reuso

Percentual de águas
reutilizadas

1,0

0%

0,8

Entre 20 à 40%

0,6

Entre 41 à 60%

0,4

Entre 61 à 80%

0,2

Acima de 81%

15

Fonte: Dados da Pesquisa, 2009.

Fator de Sazonalidade – (FS) ‑ O Fator de Sazona‑
lidade – FS foi inserido nesta proposição em função
dos períodos de estiagem que acontecem anualmente
na região entre os meses de janeiro a março. Neste
período são registradas as maiores amplitudes térmi‑
cas e, conseqüentemente uma maior demanda por
água potável. Na prática o Fator de Sazonalidade
deve ser empregado sobre os meses considerados
como sendo de estiagem e, desse modo considerar a
diferença percentual quanto o aumento no volume
captado em relação aos demais meses do ano. Isso
significa dizer que nestes períodos serão atribuídos
pesos específicos à variável “FS” que podem variar
de 1,0 à 2,0, conforme apresentado no Quadro 2.
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Quadro 2
Coeficiente de equivalência quanto ao aumento
do volume captado
FS – Fator de
Sazonalidade

Percentual atribuído
em relação ao aumento no
volume de água captada
(nos meses de estiagem)

1,0

volumes não superiores a média
mensal

16

1,2

Entre 1 à 20%

1,4

Entre 21 à 40%

1,6

Entre 41 à 60%

1,8

Entre 61 à 80%

2,0

Acima de 80%

Fonte: Dados da Pesquisa, 2009.

Alteração do coeficiente de lançamento de efluen‑
tes ‑ Considerando os resultados obtidos quanto a
classificação da água em alguns trechos das sub‑bacias
estudadas, observou‑se que dos 44 pontos identifi‑
cados na pesquisa, 40,9% destes eram classificados
como classe 3, 38,6% como 2 e 13,6% tinham sua
classificação apontada como 4. Esses resultados,
quando analisados espacialmente e sob do ponto de
vista qualitativo, verificam‑se que as piores classifi‑
cações estão situadas em locais próximos a pontos de
lançamento de efluentes de empresas de saneamento
ou segmentos industriais. Por outro lado, apenas 3
dos 44 pontos identificados possuíam classe 1. Nesse
ínterim, analisando a qualidade dos recursos hídricos
da bacia e, bem como levando‑se em conta que a
quantidade de água disponível não é considerada
deficitária, então permitiu‑se considerar que o ponto
de intervenção para a metodologia proposta deveria
ser priorizado na parcela referente ao lançamento
de efluentes.
Assim, baseando‑se nas análises feitas pelo Con‑
sórcio Nacional de Engenheiros Consultores – Fun‑
dação Instituto de Pesquisas Econômicas do Estado
de São Paulo – CNEC/FIPE (1994) e, no estudo
de metodologia proposta para cobrança pelo uso da
água em águas de domínio do Estado de São Paulo,
adotou‑se para este modelo o coeficiente de 0,10 ante
0,07 praticado pela Agência PCJ. A idéia é estimular
uma maior remoção de carga poluidora lançada pelos
usuários diretamente nos rios da região e, sobretudo
incentivar a implantação de unidades de tratamentos
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de esgotos nos principais pontos de poluição ao longo
das sub‑bacias. Essa medida possibilitaria uma contra‑
partida positiva para os usuários, os quais poderiam
ter uma redução dos valores pagos anualmente na
parcela referente a carga poluidora.
Resultados obtidos
Para a simulação da nova metodologia proposta
foi incorporado novas variáveis apresentadas ante‑
riormente, entretanto, manteve‑se os escores bases
de 1,0 tanto para o Fator de Reuso (FR) quanto
para o Fator de Sazonalidade (FS). Sobre o “FR”
essa medida é justificada pelo fato de não estarem
disponíveis no momento as informações necessárias
quanto a prática de reuso de cada usuário passível
de cobrança. Com relação ao “FS”, isso depende de
fatores climatológicos para o ano/exercício de sua
aplicação e, sobretudo da decisão do comitê quanto
a periodicidade da aplicação.
Quadro 3
Valores Faturados com a metodologia proposta
Valores faturados anualmente (R$)
Sub‑bacia

c/ novo coeficiente de 0,10
para lançamento de efluentes

Rio Colônia

357.318,08

Rio Salgado

49.321,54

Rio Piabanha

9.396,27

Rio Cachoeira

143.591,46

TOTAL ‑ BHRC

559.627,35

Fonte: Dados da Pesquisa, 2009.

Por fim, a proposta foi submetida ao ensaio de
cobrança e teve como resultado um novo patamar
de valores que, hipoteticamente, seriam arrecadados,
conforme apresentados no Quadro 3.
Comparativamente aos resultados auferidos na
metodologia anterior e, mantendo‑se para ambos
a margem de isenção de até 5,0m³/dia, houve um
aumento de 13,81% em relação ao montante de
recursos faturados na metodologia PCJ. Em termos
de valores a presente proposta chega ao valor máximo
de R$ 559.627,35 ante R$ 491.705,41 do modelo
anteriormente testado.
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CONCLUSÃO
Com base nos resultados obtidos com a aplicação
da metodologia PCJ‑SP, pode‑se afirmar que o con‑
junto de variáveis presentes no referido modelo tem
um alcance importante com relação ao atendimento
das necessidades de monitoramento dos recursos
hídricos. Os resultados encontrados deixam claro
que a aplicação da metodologia em destaque, con‑
siderando a margem de 5,0m³/dia, possibilita, em
média, 97,85% do controle gerencial de toda água
demandada na bacia. Em termos de volume este
percentual significa algo próximo a 17.982.611m³
de água bruta que, hipoteticamente, seriam geridos
pelo sistema de cobrança. Quando avaliado a margem
de cobrança de 10,0m³/dia, o volume de água gerido
com a cobrança passa a ser de 97,69% e, aproxima‑
damente, 96,13% para os limites de 15,0 e 20,0m³/
dia, ou seja, em termos de resultados financeiros a
adoção da cobrança entre essas duas últimas margens,
praticamente, não fazem diferença já que os valores
faturados são ligeiramente próximos.
No entanto, observou‑se que aplicando a meto‑
dologia com os limites de 30,0 e 42,3m³/dia, há uma
redução mais significativa no volume de água passível
de cobrança, pois em cada uma destas margens dei‑
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xariam de ser cobrados, respectivamente, 7,08% e
10,42% de todo o volume de água utilizado na bacia.
Quanto à metodologia proposta manteve‑se a
estrutura do modelo PCJ e acrescentou‑se e adap‑
tou‑se algumas variáveis, as quais após as simulações
(considerando‑se para ambos a margem de isenção de
até 5,0m³/dia), percebeu‑se um aumento de 13,81%
em relação ao montante de recursos faturados na
metodologia PCJ. Em termos de valores financeiros
a presente proposta chegou ao valor máximo de R$
559.627,35 ante R$ 491.705,41 do modelo ante‑
riormente testado. De modo geral, o maior fatura‑
mento promovido pela metodologia proposta pode
não ser, exclusivamente, a maior vantagem sobre o
modelo PCJ. Acredita‑se que o caráter educacional
da variável de reuso, o desestímulo ao aumento da
captação em períodos de estiagem e, bem como uma
maior cobrança quanto ao lançamento de efluentes
no corpo hídrico, possibilitou a metodologia proposta
despontar‑se como uma melhor alternativa de adap‑
tação à aplicação da cobrança na bacia em estudo.
Por fim, cabe salientar que apesar do bom indi‑
cativo da aplicação do modelo propostos, sugere‑se
promover estudos que apontem impactos com relação
aos três segmentos de consumo considerados nesta
pesquisa.
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Impacto potencial de mudanças climáticas
sobre as necessidades de irrigação da cultura
do milho no Rio Grande do Sul
Bruno Collischonn
José Antônio Louzada
RESUMO: A cultura do milho representa uma parcela
importante da produção agrícola do Rio Grande do Sul,
sendo cultivada na maior parte na modalidade de sequeiro.
Desta forma, sua produtividade é altamente influenciada
pela quantidade de chuva ocorrida nos meses de verão, sen‑
do que vários trabalhos apontam que o milho irrigado pode
apresentar rendimentos muito superiores. Neste trabalho,
propusemos um modelo simplificado de balanço hídrico no
solo, de forma a avaliar as necessidades de irrigação em uma
área experimental no município de Eldorado do Sul‑RS. A
este modelo foram acoplados os resultados de 20 modelos
de circulação global atmosfera‑oceano (AOGCMs), de
forma a avaliar o impacto de eventuais mudanças climáticas
futuras sobre as necessidades de irrigação. Os resultados
mostraram que o milho de sequeiro, que atualmente já
tem produção restrita nesta área específica, deverá se tornar
inviável no futuro. O balanço hídrico tende a ficar mais
crítico, principalmente devido à maior evapotranspiração.
Palavras‑chave: mudança climática, irrigação, milho

Introdução
Em anos recentes tem havido uma intensa discus‑
são e um quase consense nos meios científicos de que
a emissão de gases resultante da atividade antrópica
tem causado e seguirá causando alterações no clima
do globo terrestre. A possibilidade foi reforçada pelo
Quarto Relatório do Painel Intergovernamental de
Mudanças Climáticas (IPCC) em 2007. Este grupo de
especialistas e tomadores de decisão reuniu resultados
de vários modelos de circulação geral Atmosfera‑Oce‑
ano (AOGCMs), que consistem em ferramentas que
buscam representar o comportamento do clima (prin‑
cipalmente precipitação e temperatura) até o fim deste
século, considerando diferentes cenários de aumento
de emissões, fornecendo respostas discretizadas no
tempo e no espaço.
A partir dos resultados dos modelos do IPCC,
especialistas de diversas áreas têm se dedicado a ava‑
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ABSTRACT: Corn crops represent an important share
of agricultural outputs of Rio Grande do Sul, but only a
small fraction of the cultivated area is under irrigation.
This crop is very sensible to variability in rainfall, with
yields varying significantly in presence of irrigation in some
cases. In this work, we propose a simple soil water budget
model, in order to account for irrigation requirements in
a experimental site in Eldorado do Sul‑RS. We coupled
the results of 20 Atmosphere‑Ocean Global Circulation
Models (AOGCMS) to the model in order to assess the
impact of climate change over irrigation requirements. Re‑
sults show that corn cultivation without irrigation tends to
become unviable in the future in this region. Water budget
tend to become more critical, mostly because of a higher
evapotranspiration
KEYWORDS: Impact of climate, irrigation, corn.

liar os efeitos das alterações climáticas preditas sobre
os respectivos aspectos sócio‑econômicos: nível dos
oceanos (e conseqüente inundação de áreas costei‑
ras) aumento de doenças como a malária, recursos
hídricos, extinção de espécies, atividades econômicas
como um todo.
No caso específico da agricultura, as mudanças
preditas podem acarretar impactos muito diversos
de acordo com a região do planeta: áreas que atual‑
mente são demasiado frias para a atividade agrícola
podem se tornar mais aptas. Áreas atualmente aptas
para agricultura de sequeiro, em que são preditas
diminuições da precipitação, podem vir a aumentar
as necessidades de irrigação, com pressão sobre os
recursos hídricos existentes, e vice‑versa. Tendo em
vista ainda a varibilidade dos solos, a diversidade de
combinações que pode ser esperada é significativa.
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Diferentemente das regiões mais ao norte do país,
onde boa parte das culturas de milho, soja e feijão são
irrigadas, o Estado do Rio Grande do Sul não adota
agricultura irrigada, à exceção do cultivo do arroz.
Em anos recentes estas culturas têm apresentado
perdas recorrentes devido às estiagens prolongadas no
período de primavera e verão, em que se dá o cultivo.
Berlato e Fontana (2003) evidenciam como a produ‑
tividade da soja está correlacionada com a ocorrência
de fenômenos El Niño, indicadores de precipitação
acima da média. Este fato tem inclusive motivado a
adoção de políticas de incentivo ao aumento do ar‑
mazenamento de água e da irrigação, principalmente
de parte do governo estadual.
O rendimento do milho, em especial, é muito
sensível à ocorrência de precipitação abaixo do
normal, tendo uma resposta bem superior na
presença de irrigação. Machado (2008) propõe
produtividades médias de 6000kg/ha para o milho
de sequeiro e 10.000 kg/ha para o milho irrigado
em Unaí/MG, uma diferença de 66%. Bergamaschi
et al. (2004) assinalam que a produtividade média
do milho no estado do RS variou de 2.097 kg/ha
em 1995/1996, durante período de precipitação
abaixo do normal, para 3.750 kg/ha em 2002/2003.
Desta forma, dado que a maior parte dos modelos
prediz um aumento da temperatura em todo o
globo, é possível que a cultura do milho se torne
completamente inviável sem irrigação no RS. Por
outro lado, o aumento da temperatura, combinado
com um aumento substancial da precipitação, po‑
deria levar a produtividades mais altas mesmo sem
necessidade de irrigação.
Neste trabalho, foram examinadas as necessidades
de irrigação de uma cultura hipotética de milho
numa área de argissolo vermelho distrófico típico
em Eldorado do Sul (RS), considerando o período de
1961 a 1990, através de um modelo simplificado de
balanço hídrico no solo. Em seguida, foram usados
resultados dos AOGCMs do IPCC para gerar séries
sintéticas do fim do presente século, e repetimos
as simulações de balanço hídrico. Desta forma, foi
obtida uma estimativa do impacto das mudanças
climáticas preditas sobre a necessidade de irrigação
desta cultura na região. Adicionalmente, são feitas
considerações sobre os possíveis desdobramentos
sobre os recursos hídricos.
Desta forma, este trabalho propõe a acoplagem de
modelos de diferentes escalas: os modelos climáticos
globais, com resolução não superior a 250 km e um
modelo mais detalhado do fluxo de água no solo e
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planta. Salienta‑se que os modelos climáticos citados
carregam incertezas significativas, de forma que os
resultados de seu acoplamento com outros modelos,
conforme proposto aqui, devem ser analisados com
muita cautela. Adicionalmente, Koutsoyiannis et al.
(2008) chamam a atenção para as limitações do do‑
wnscaling de modelos climáticos para áreas relativa‑
mente pequenas em intervalos mensais. Desta forma,
o objetivo visa a realizar um exercício de previsão de
impactos climáticos sobre a irrigação, mas também,
e principalmente, a propor uma forma de abordar o
problema, e fazer algumas considerações sobre pos‑
síveis efeitos, consciente das limitações existentes em
todas as etapas da análise.
Metodologia
Na primeira parte deste trabalho, procurou‑se re‑
produzir a condição atual de necessidades de água do
cultivo de milho na estação experimental agronômica
da Universidade Federal do Rio Grande do Sul em
Eldorado do Sul‑RS. O local foi escolhido por dispor
dos dados de solo necessários para a simulação em
modelos detalhados de balanço hídrico. O período de
1961 a 1990 foi simulado com séries reais de preci‑
pitação e temperatura com o modelo que representa
o fluxo de água no solo, descrito mais adiante. Ao
fim da simulação, o número de intervalos de tempo
com déficit hídrico foi contabilizado, obtendo‑se uma
estimativa do risco a que um produtor hipotético de
milho na região esteve sujeito no período. Este cenário
foi denominado cenário atual.
Em seguida, as séries de temperatura e precipitação
foram modificadas, a partir dos resultados da média
dos modelos extraída da plataforma MAGICC/
SCENGEN (descrita adiante). Os resultados deste
modelo são dados em variação porcentual (no caso
da precipitação) e em variação absoluta em ºC (no
caso da temperatura). O MAGICC/SCENGEN
fornece a variação média para cada mês do ano. As
séries diárias de 1961 a 1990 foram então modifica‑
das considerando a variação mensal predita para o
período de 20 anos centrado em 2090. Geraram‑se,
assim, séries sintéticas de precipitação e temperatura,
cujas estatísticas tendem a ser similares às do clima
predito para o fim do século.
De posse destas séries sintéticas, o modelo de
água no solo foi novamente aplicado, mantendo‑se
as características de solo e demais variáveis, gerando
assim o chamado cenário futuro. As necessidades de
irrigação foram então comparadas.
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Dados de solo
Os dados de solo foram obtidos do trabalho
de Martorano (2007). Segundo este trabalho, a
tipologia do solo na estação experimental de El‑
dorado do Sul consiste em um argissolo vermelho
distrófico típico, com 53% de areia, 29% de silte
e 18% de argila. Dalmago (2004) ajustou a equa‑
ção de Van‑Genuchten aos dados experimentais
obtidos na área experimental. A equação de Van
Genuchten é:

qa = qr +

q s −q r

[1 + (a ψ ) ]
m

n m

(eq. 1)

Onde:
qa=umidade atual (‑);
qr=umidade residual (‑);
qs=umidade de saturação do solo (‑)
Ym=potencial matricial (MPa);
a(MPa‑1),m,n = parâmetros da equação de Van
Genuchten;
A Tabela 1 mostra os parâmetros de Van Ge‑
nuchten obtidos por Dalmago (2004) para a área
experimental, sob plantio direto, de acordo com a
profundidade.
Tabela 1
Parâmetros da equação de Van Genuchten no solo
da estação experimental de Eldorado do Sul,
para milho sob plantio direto
Prof.

α

m

n

qr

qs

7,5cm

211

0,4073

1,6873

0,14

0,35

15cm

493

0,3683

1,5830

0,16

0,35

30cm

410

0,3285

1,4826

0,17

0,36

45cm

184

0,5408

2,1778

0,147

0,40

60cm

384

0,453

1,8283

0,20

0,40

Dados da cultura do milho
O trabalho de Manfron et al. (2003) apresenta
valores médios para a profundidade do sistema
radicular do milho, de acordo com o número de
dias após a semeadura. A estes valores foi ajustado
um polinômio relacionando estas duas variáveis,
para fins de simulação. A Figura 1 mostra o ajuste
polinomial efetuado.
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Figura 1. Ajuste polinomial à variação da profundi‑
dade do sistema radicular, proposta por Manfron et
al (2003).

Guerra e Jacomazzi (2001) apresentam dados
tabelados do coeficiente de cultura (Kc) do milho,
de acordo com o número de dias após o plantio. No
presente trabalho, propõe‑se que a simulação do
cultivo do milho se inicie em 21 de outubro e tenha
um ciclo de 100 dias. Baseado na tabela de Guerra
e Jacomazzi (2001) foi ajustado um polinômio à va‑
riação do coeficiente de cultura do milho, de acordo
com o período de cultivo. O polinômio ajustado é
mostrado na Figura 2.

Figura 2. Ajuste polinomial à variação do coefi‑
ciente de cultura do milho, proposta por Guerra e
Jacomazzi (2001)
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Dados de Precipitação
A série de precipitações diárias foi obtida da esta‑
ção pluviométrica Guaíba Country Club (03051005)
disponível no banco de dados da Agência Nacional
de Águas (ANA) e bastante próxima ao local da
Estação Experimental. Em períodos com falhas, as
séries foram preenchidas com dados das estações
pluviométricas Butiá (03051031), Charqueadas
(02951067) e Triunfo (02951032).
Foi gerada uma série de precipitações diárias de
1961 a 1990, para coincidir com o período de base
da maior parte dos modelos de circulação global.

murcha permanente e Z é a profundidade do sistema
radicular, em mm.
A umidade correspondente à capacidade de campo
e ao ponto de murcha permanente são obtidas através
da equação de Van Genuchten, considerando que a
tensão em capacidade de campo é de 100 cca ou 0,01
MPa e que a tensão no ponto de murcha permanente
é de 15.000 cca ou 1,47 MPa.
A precipitação efetiva, em cada dia, é calculada por
separação do escoamento, através da seguinte equação:

Evapotranspiração
Para estimativa da evapotranspiração no ce‑
nário atual e futuro, foi utilizado o método de
Penman‑Monteith, conforme sintetizado em Collis‑
chonn (2001).
Como dados de entrada, foram utilizadas as
normais climatológicas do INMET da estação En‑
cruzilhada do Sul, das seguintes variáveis, necessárias
à utilização do método de Penman‑Monteith: tem‑
peratura média do ar, umidade relativa do ar, pressão
atmosférica, insolação e velocidade do vento.
O cálculo da evapotranspiração de referência foi
feito adotando‑se um albedo de 0,23 e uma altura
média da vegetação de 0,12m. A evapotranspiração
do milho em seus diversos estágios foi calculada
através da multiplicação pelo coeficiente de cultivo
correspondente.
Para cálculo da evapotranspiração no cenário
futuro, foram utilizadas as temperaturas modifica‑
das, obtidas da soma das normais de temperatura à
variação predita pelos modelos do IPCC. As demais
variáveis climáticas foram mantidas constantes no
cenário futuro, uma vez que os modelos não fornecem
resultados sobre sua variabilidade.

Onde P(i) é a lâmina precipitada medida no in‑
tervalo de tempo i e Q(i) é o escoamento superficial,
calculado pelo método do Soil Conservation Service
(Tucci, 1993):

Modelo de necessidades hídricas
O modelo de necessidades hídricas é baseado no
conceito de capacidade de água disponível (CAD).
O CAD em mm é dado por:
CAD = (C − PMP) ⋅ Z
Onde CC é a umidade correspondente à capa‑
cidade de campo, PMP é a umidade no ponto de
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Pef(i)=P(i)‑Q(i)

Q(i ) =

(P(i) − 0,2 ⋅ S )2
P(i ) + 0,8 ⋅ S

Em que S é dado por:

S=

25400
− 254
C
N
CN

O coeficiente CN é tabelado. Sartori et al. (2005)
propõem que os argissolos em geral sejam incluídos
entre os solos de classe C, que possuem baixa taxa de
infiltração. Considerando uma cobertura de planta‑
ção de cereais, em curvas de nível, o valor tabelado
para o coeficiente CN é de 82.
O balanço hídrico do solo é calculado por:
St(i)=St(i‑1)+Pef(i)‑Etc(i)
Onde Etc(i) é a evapotranspiração do milho no
intervalo de tempo, dada por:
Etc(i)=Etr(i).kc
Caso o armazenamento seja superior ao CAD, há
percolação por gravidade, ou seja:
Perc(i)=S(i)‑CAD, se St(i)>CAD
Perc(i)=0, se St(i)≤CAD
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Quando o armazenamento de água no solo resulta
inferior a um determinado limite, há necessidade de
irrigação. O limite é dado pelo fator f, que expressa a
parcela da água no solo disponível pra uso da planta
sem perda de produtividade. O valor recomendado
para grãos é de 0,4 a 0,6. Sendo assim, adota‑se um
fator f de 0,5, o que significa que há necessidade de
irrigação sempre que o armazenamento for inferior
a 50% da CAD. Sendo assim, a necessidade de irri‑
gação é dada por:
Irr(i)=0, se St(i)>0,5.CAD
Irr(i)=0,5.CAD‑S(i), se St(i)<0,5.CAD
Neste segundo caso, o armazenamento é ainda
corrigido para levar em conta a lâmina irrigada,
ou seja:
St(i)=St(i)+Irr(i);
A adoção de um fator de irrigação mais alto,
além de ser recomendado para culturas de menor

valor agregado como o milho, permite uma maior
flexibilização do manejo da irrigação, dado que o
produtor pode acionar o sistema de irrigação com
menor freqüência, na expectativa de que precipitações
ocorram. Este manejo é interessante no RS, em que
as estações de chuva e seca não são bem definidas,
podendo ocorrer precipitações mesmo no período
de verão.
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Mudanças climáticas: MAGICC/SCENGEN
Para a consideração das mudanças climáticas
na análise realizada, foram obtidos os resultados
de 20 modelos de circulação Atmosfera‑Oceano
(AOGCMs), compilados no ambiente MAGICC/
SCENGEN, que é um software amigável focado na
disponibilização de cenários de mudança climática
para especialistas e não‑especialistas (Hulme et al.
2000). MAGICC/SCENGEN fornece a mudança
da precipitação média (relativa à média do período
de 20 anos centrado em 1990), bem como a variação
absoluta da temperatura, em grades de 2,5ºx2,5º,
para o período de 20 anos centrado em qualquer
ano até 2100. Trata‑se de uma compilação do Projeto

Figura 3. Exemplo de resultados do ambiente MAGICC/SCENGEN: variação na precipitação média no clima em
2050 em todo o globo (pixels em cores mais quentes indicam diminuição da chuva).
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de Intecomparação de Modelos Acoplados, fase 3
(CMIP3), que é considerado o maior e mais abran‑
gente experimento internacional de acoplagem de
modelos climáticos já realizado (Meehl et al. 2007).
No ambiente MAGICC/SCENGEN, estes resultados
podem ser obtidos para cada modelo (AOGCM) ou
para a média dos modelos. Os resultados dependem
ainda do cenário de emissões considerado: cenário
tendencial (A2BAIM) ou cenário com políticas de
restrição de emissões de CO2 (B2AIM), tais como o
Protocolo de Kyoto. A Figura 3 mostra um exemplo
dos dados de mudança climática armazenados no
ambiente MAGICC/SCENGEN. Para este traba‑
lho, foram obtidas as variações preditas sobre o pixel
limitado pelas coordenadas 30ºS e 32,5S e 50ºW e
52,5ºW, que engloba a área da Estação Experimental.
Resultados
Simulação no cenário atual
Conforme mencionado, o modelo de necessidades
hídricas foi simulado em intervalo diário, no período
de 1961 a 1990, com especial interesse no período
de 21 de outubro a 29 de janeiro, período adotado
para o cultivo de milho.
A Erro! Fonte de referência não encontrada.
mostra as médias das principais grandezas resultan‑
tes do modelo, durante o período de cultivo, em
mm: precipitação (P), escoamento superficial (Q),
infiltração (I), evapotranspiração (E), necessidade
de irrigação (Irr), percolação (Perc) e variação do
armazenamento (DS).
Tabela 2
Média das variáveis de estado do modelo de
necessidades hídricas (mm), 1961‑1990
P

Q

I

E

Irr

Perc

DS

310

39

272

404

262

99

30

Como se vê, a precipitação efetiva não é suficien‑
te para suprir a demanda de evapotranspiração do
milho, resultando em uma necessidade média de
irrigação de 262 mm por cultivo de 100 dias, ou
2,6 mm/dia.
A necessidade de irrigação apresentou uma varia‑
bilidade entre as diversas safras simuladas. Na Tabela
3, são mostradas as necessidades médias diárias de
irrigação obtidas nas 29 safras simuladas. Além disso,
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a tabela mostra se houve um evento significativo de
El Niño (EN, chuva acima do normal do RS) ou
La Niña (LN, chuva abaixo do normal), conforme
Berlato e Fontana (2003).
Como se vê, o modelo de necessidades de irrigação
apresentou alguma coerência com a ocorrência de
eventos que causam anomalias de precipitação no RS.
Nos períodos de El Niño de 1965/1966 1982/1983,
a necessidade hídrica diária média foi mais baixa,
enquanto nos eventos La Niña de 1973/1974, o
modelo calculou uma necessidade de irrigação de
3,5 mm/dia em média, uma das mais altas. Na safra
de 1987/1988, embora não tenha ocorrido La Niña,
houve uma estiagem que causou fortes prejuízos às
lavouras de milho e soja no RS. Neste período, a
necessidade de irrigação teria sido acima da média
(3,3 mm/dia em média).
Tabela 3
Necessidades de irrigação médias diárias simuladas
nas 29 safras de 1961 a 1990, em mm, e indicação de
ocorrência de eventos El Niño (EN) ou La Niña (LN)
Safra

Irr

61/62

evento

Safra

Irr

2,3

76/77

2,1

62/63

2,8

77/78

2,4

63/64

3,3

78/79

2,9

64/65

2,8

79/80

2,6

65/66

1,9

80/81

2,4

66/67

1,8

81/82

3,0

67/68

3,3

82/83

2,4

68/69

2,3

83/84

2,5

69/70

3,1

84/85

2,8

70/71

2,1

85/86

3,3

71/72

1,7

86/87

2,6

72/73

2,8

EN

87/88

3,3

73/74

3,5

LN

88/89

2,6

74/75

2,6

89/90

2,2

75/76

2,6

EN

evento

EN

LN

LN

De forma geral, no entanto, o que chama atenção é
que em todos os anos, mesmo naqueles com ocorrên‑
cia de chuvas acima da média, houve necessidades de
irrigação suplementar na cultura do milho. De fato,
Berlato e Fontana (2003) afirmam que a precipitação
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pluvial normal de final de primavera e verão no RS
é, em geral, insuficiente para atender as necessidades
hídricas das culturas de soja e milho, limitando seus
rendimentos.
Variação climática predita
De uma forma geral, as mudanças preditas para
o Brasil são bastante difundidas, e dão conta de um
aumento da precipitação no sul e uma diminuição
no nordeste do país, em termos anuais. No entanto,
para aplicações como a proposta aqui, é importante
uma idéia da variação intra‑anual dos parâmetros cli‑
máticos, em função dos períodos de cultivo do milho.

Desta forma, foram obtidos dados da variação
prevista para cada mês do ano da temperatura e
precipitação médias no período de 2090 a 2110, em
relação ao período de 1980 a 2000. Foram obtidas
as variações preditas sobre o pixel definido pelas la‑
titudes 30ºS/32,5ºS e 50ºW/52,5ºW, que engloba a
área da estação experimental agronômica da UFRGS
em Eldorado do Sul‑RS. Estes resultados dizem res‑
peito à média de 20 modelos (AOGCMs) incluídos
no CMIP3 e compilados no ambiente MAGICC/
SCENGEN. A Figura 4 mostra os resultados da
previsão de aumento da temperatura para os 20 anos
centrados em 2100. Já a Figura 5 mostra a variação
prevista da precipitação no mesmo período.
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Figura 4. Variação pre‑
vista da temperatura no
período de 2090 a 2110
em relação a 1980‑2000,
na região de Eldorado
do Sul, média de 20
AOGCMs.

Figura 5. Variação por‑
centual prevista da pre‑
cipitação no período de
2090 a 2110 em relação a
1980‑2000, na região de
Eldorado do Sul, média
de 20 AOGCMs.
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Em primeiro lugar, vê‑se que a média dos modelos
prevê aumento da temperatura média em Eldorado
do Sul em todos os meses do ano. O aumento tende
a ser menor nos meses de inverno, no entanto será
superior a 2ºC mesmo na hipótese de restrições à
emissão de carbono entrare em funcionamento efe‑
tivo. Aumentos superiores a 3ºC em relação à média
de alguns meses de outono e primavera são preditos.
Com relação à chuva, observa‑se que, em média,
está prevista uma variação positiva da precipitação
na região de Eldorado do Sul no fim do presente
século, em termos anuais. Pode‑se perceber também
que esta variação será menor se políticas de restrição
de emissões de carbono forem eficazes.
Em termos sazonais, observa‑se que o aumento
previsto é mais intenso nos meses de janeiro a abril,
correspondente a boa parte do verão e início do ou‑
tono. No inverno e primavera, os AOGCMs prevêem
pouca variação, à exceção do mês de novembro, em
que uma redução importante da chuva é prevista.
Preliminarmente, pode‑se constatar que, embora
haja uma tendência prevista de aumento da preci‑
pitação como um todo na região, do ponto de vista
do milho, possivelmente as necessidades de irrigação
devem aumentar, uma vez que o período crítico
da cultura (florescimento) corresponde aos meses
de novembro e principalmente dezembro, quando
uma diminuição da chuva é predita. Por outro lado,
podem‑se esperar rendimentos melhores do chama‑
do “milho do tarde”, com semeadura posterior ao
convencional, com florescimento no mês de janeiro.
Além de verificar a variação predita pela média
dos modelos, buscou‑se observar como as previsões
variavam de um modelo para outro. Previsões muito
diversas entre os vários modelos podem indicar uma
maior incerteza nas previsões, e portanto uma menor
confiabilidade nos impactos a serem avaliados neste
trabalho. Desta forma a Figura 6 mostra a variabili‑
dade entre as previsões de aumento de temperatura
dos 20 AOGCMs, através de box‑plots. Já a Figura
7 mostra a variabilidade das previsões de variação de
precipitação.
Os gráficos mostram diferenças importantes nas
respostas relativas às duas variáveis climáticas ana‑
lisadas. Do ponto de vista da temperatura, é quase
consenso entre os modelos climáticos de que haverá
um aquecimento da região de Eldorado do Sul ao
fim do século. Apenas nos meses de junho e julho
uma minoria dos modelos prevê diminuição da
temperatura média. Foram feitos testes de hipóteses
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de Student, cuja hipótese nula é de que a média dos
aumentos de temperatura preditos pelos 20 AOG‑
CMS é igual a zero. A um nível de significância de
5%, a hipótese nula foi rejeitada para todos os meses,
de forma que o aumento predito na temperatura pode
ser considerado não‑nulo.

Figura 6. Variabilidade das previsões de aumento
da temperatura entre os 20 AOGCMs.

Figura 7. Variabilidade das previsões de variação
de chuva entre 20 AOGCMs.

Já para a precipitação, as respostas são muito va‑
riadas. Embora as médias predigam aumento, vários
modelos divergem. Também neste caso, foi feito
um teste de hipótese de Student, no qual a hipótese
nula foi de que a média das variações percentuais
preditas pelos 20 AOGCMs é igual a zero. Neste
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caso, diferentemente da temperatura, o teste não
pôde rejeitar a hipótese nula para nenhum dos meses,
nem tampouco para a média anual. A julgar pelos
resultados dos modelos do IPCC, portanto, não é
possível julgar se a precipitação na região de estudo
vai aumentar ou diminuir.
Cabe salientar que a Figura 6 e a Figura 7 mos‑
tram resultados do cenário tendencial. Para o cenário
com restrições, o aspecto é similar, apenas com uma
variabilidade menor.
Simulação no cenário futuro e comparação
entre os cenários
O modelo de necessidades hídricas foi nova‑
mente simulado, considerando‑se as novas séries
de precipitação e evapotranspiração, obtidas dos
prognósticos do SCENGEN. No caso da evapo‑
transpiração, o método de Penman‑Monteith foi
utilizado adotando‑se as temperaturas médias futu‑
ras preditas, ou seja, a Normal do INMET em cada
mês, acrescida do aumento de temperatura médio
predito. Já no caso da precipitação, adotou‑se a
mesma série do cenário de base (1961‑1990), uma
vez que os testes estatísticos não foram conclusivos
no sentido de indicar aumento ou diminuição da
chuva média em cada mês.
A Erro! Fonte de referência não encontrada. mos‑
tra o resultado médio das variáveis do balanço hídrico
médio durante as 29 safras simuladas: Precipitação
(P), Escoamento superficial (Q), Evapotranspiração
(E), necessidade de irrigação (IRR), Percolação (Perc)
e variação no armazenamento (DS).
Tabela 4
Comparação entre resultados do balanço hídrico médio
do modelo, nos cenários atual e futuro, em mm
Cenário

P

Q

E

Irr

Perc

DS

Atual

310

39

404

262

99

30

Futuro

310

39

450

295

94
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Como se vê, a evapotranspiração aumentou em
cerca de 12%, resultado do aumento da temperatura
predito para todos os meses pela grande maioria dos
modelos no RS. A conseqüência é que as necessidades
de irrigação aumentaram praticamente na mesma
proporção.
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Os resultados sugerem que o cultivo de milho em
sequeiro na região de Eldorado do Sul, que atualmen‑
te já é pouco difundido, deverá se tornar ainda mais
inviável caso os prognósticos de mudanças climáticas
se confirmem.
As simulações foram repetidas considerando‑se os
prognósticos do cenário B1, que leva em conta um
futuro com restrições de emissões de carbono. Neste
cenário, houve pouca alteração, sendo que as necessi‑
dades de irrigação aumentam em 10%. Como se vê,
o cenário de restrição de emissões teria pouco efeito
na redução do déficit hídrico da cultura do milho,
uma vez que no cenário tendencial as simulações
estimaram um aumento de 12% nas necessidades
de irrigação.
Por fim, as simulações de necessidades de irrigação
foram repetidas considerando os prognósticos dos 20
AOGCMS individualmente, de forma a verificar a
variabilidade dos prognósticos. Neste caso, o aumento
ou diminuição da precipitação, predito por cada mo‑
delo individual, foi levado em conta, aumentando‑se
a lâmina precipitada diária na proporção média pre‑
dita pelo modelo para o mês em questão. A Figura 8
mostra os box‑plots dos resultados das necessidades de
irrigação considerando os prognósticos de 20 AOG‑
CMs, levando em conta ainda os cenários tendencial
(A1) e de redução de emissões (B1).
Em termos da variação percentual, os resultados
são mostrados na Figura 9.
Observa‑se que, embora as simulações com os
resultados de alguns AOGCMs resultem em uma
diminuição das necessidades de irrigação, a maior
parte dos modelos prevê mudanças no clima que
acarretarão um aumento das necessidades de irrigação
para a cultura do milho em Eldorado do Sul. Este
cenário não deve se alterar muito mesmo no caso
de eventuais políticas de redução de emissões terem
sucesso nos próximos anos.
Salientam‑se as grandes incertezas inerentes aos
resultados dos modelos.
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Conclusões
Neste trabalho, procurou‑se analisar como as
mudanças climáticas supostamente em curso podem
afetar as necessidades de irrigação da cultura do milho
na região de Eldorado do Sul‑RS.
Em primeiro lugar, as simulações mostraram que,
no cenário atual, representado pelo clima no período
de 1961‑1990, já existe um déficit hídrico importante
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Figura 8. Variabilidade das necessidades de irrigação dos resultados usando os prognósticos dos 20 AOGCMs,
considerando
o cenário tendencial
(A1) e de
deirrigação
reduçãodos
deresultados
emissõesusando
(B1) os prognósticos dos 20 AOGCMs,
Figura 8. Variabilidade
das necessidades
considerando o cenário tendencial (A1) e de redução de emissões (B1).

Figura 8. Variabilidade das necessidades de irrigação dos resultados usando os prognósticos dos 20 AOGCMs,
considerando o cenário tendencial (A1) e de redução de emissões (B1)

Figura 9. Variação porcentual da necessidade de irrigação em relação ao cenário atual, resultados de 20
AOGCMs considerando os cenários A1 e B1

Figura 9. Variação porcentual da necessidade de irrigação em relação ao cenário atual, resultados de 20
AOGCMs considerando os cenários A1 e B1
Figura 9. Variação porcentual da necessidade de irrigação em relação ao cenário atual, resultados de 20 AOGCMs
considerando os cenários A1 e B1.
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na cultura do milho, sinalizando para uma necessi‑
dade de irrigação mesmo que o clima não se altere.
No cenário futuro, os resultados dos modelos de
clima, acoplados com o modelo de necessidades de
irrigação, mostraram que esta demanda se acentuará,
provavelmente inviabilizando a cultura de milho de
sequeiro nesta região do RS. O aumento do déficit
hídrico se dará principalmente pelo aumento da eva‑
potranspiração média, enquanto que a precipitação
média ao longo do período de cultivo tende a não
se alterar.
Deve‑se salientar que a região de Eldorado do Sul
não é uma tradicional produtora de milho atualmen‑
te, em parte provavelmente pelo déficit hídrico sina‑
lizado neste trabalho no cenário atual. Sendo assim,
entende‑se que seria de interesse replicar este trabalho
nas regiões produtoras, em especial o planalto gaúcho.
Como nesta região a precipitação anual é um pouco

mais alta, o milho de sequeiro tende a ser mais viável
atualmente, de forma que eventuais mudanças climá‑
ticas podem ter maior impacto nesta região. O mesmo
vale para outras culturas de importância para o RS,
tal como a soja e, eventualmente, o arroz.
Salientam‑se as grandes incertezas inerentes aos
resultados dos modelos de circulação, bem como
dos problemas relativos à diferença de escalas, apre‑
sentados por Koutsoyiannis et al. (2008) e já citados
anteriormente.
Uma limitação da análise realizada é considerar
apenas as variações preditas para duas variáveis
meterológicas, a temperatura e a precipitação. A ve‑
locidade do vento ou a radiação solar, por exemplo,
têm uma influência importante sobre as taxas de
evapotranspiração, porém sua variação no futuro é
de difícil predição.
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Modelagem estatística de distribuição de
peixes migradores como subsídio
ao licenciamento de barramentos
na bacia Camaquã, RS
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RESUMO: O objetivo do presente trabalho foi identificar
o padrão de distribuição longitudinal de peixes migradores
nos rios da bacia hidrográfica do rio Camaquã, Rio Grande
do Sul, propondo um modelo probabilístico de distribuição
presumida baseado em parâmetros ambientais geomor‑
fológicos. O programa de amostragens compreendeu um
conjunto de 32 entrevistas com pescadores locais, distribuídas
amplamente em 28 pontos distintos nos principais rios da
bacia. A probabilidade de ocorrência de cada espécie de peixe
migrador foi estimada através do ajuste de equação logística
modificada (LOGIT), utilizando área de bacia e altitude
como descritores ambientais. Prochilodus lineatus (grumatã)
apresentou presença prevista em altitudes de até 160m e
área de bacia superior a 2.650 km², Salminus brasiliensis
(dourado) teve ocorrência prevista em até 78m de altitude e
área de bacia superior a 2.980 km², enquanto que Leporinus
obtusidens (piava) distribui‑se em altitudes de até pouco mais
de 150m e área de bacia superior a 370 km², enquanto que
Pimelodus pintado (pintado) apresentou presença prevista
em altitudes de até 135m e área de bacia superior a 65 km².
As aderências totais dos modelos de distribuição presumida
variaram entre 83 e 93%, sugerindo que os parâmetros alti‑
tude e área de bacia apresentam, conjuntamente, um bom
caráter preditivo para a estimativa do padrão de distribuição
de peixes migradores na bacia do rio Camaquã.
PALAVRAS‑CHAVE: peixes migradores, modelagem
estatística, licenciamento, barragem.

INTRODUÇÃO
A produção de energia através de usinas hidre‑
létricas constitui‑se em um forte impacto sobre as
populações de peixes migradores (Hall, 1972). No
Brasil, cerca de 90% da energia elétrica consumida
é produzida por hidrelétricas (Petrere et al., 2002),
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ABSTRACT: The objective of this study was to identify
longitudinal distribution patterns of migratory fish in the
Camaquã river basin (Rio Grande do Sul, southern Brazil),
proposing a statistical distribution model based on envi‑
ronmental geomorphological parameters. The sampling
program comprised 32 interviews with local fishermen in
28 different sampling points distributed along the major
rivers of the basin. Presence probability was estimated
by using a modified logistic function (LOGIT), apply‑
ing altitude and basin area as environmental descriptors.
Prochilodus lineatus (grumatã) is present in altitudes up
to 160m with basin area larger than 2.650 km², Salminus
brasiliensis (dourado) showed estimated presence under
78m and basin area up to 2.980 km², Leporinus obtusidens
(piava) had expected occurrence up to 150m and basin
area superior than 370 km², whereas Pimelodus pintado
(pintado) presented estimated presence in areas under
135m and basin area up to 65 km². The total adherence
of the presumed distribution model ranged from 83% to
93%, suggesting that the parameters altitude and basin
area presents a good predictive character.
KEY‑WORDS: migratory fish, statistical modeling,
licensing, dam.

registrando‑se aproximadamente 4.360 barramentos
(Silveira & Cruz, 2005). A matriz energética brasileira
apresenta ainda o agravante de que a maior parte dos
empreendimentos encontra‑se localizado em região
de planalto ou de planície, onde os rios são carac‑
terizados por grande vazão e pequena declividade.
Assim, o barramento é freqüentemente uma obra de
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grande envergadura (Kelman et al., 2002), gerando
menor variação sazonal de vazão a jusante (Andrade
& Braga, 2005), o que afeta importantes aspectos
da biologia de peixes, tal como disponibilidade de
alimento e reprodução (Lowe‑Mcconnell, 1999).
Destaca‑se ainda que, tanto em clima tropical como
em clima temperado, a maioria das espécies de peixes
apresenta uma periodicidade sazonal em seu processo
reprodutivo, complementando sua maturação gona‑
dal apenas sob condições ambientais adequadas ao
desenvolvimento da prole (Vazzoler, 1996).
Neste contexto, a sucessão de barramentos e a
regularização do fluxo de água vêm comprometendo
o desenvolvimento de muitas espécies de peixes, pois
com sua grande variedade de estratégias e táticas de
vida, os peixes se adaptaram a ambientes nos quais as
condições bióticas e abióticas variam sazonalmente.
Assim, parte do problema reside no fato de que a
flutuação de vazão em condições naturais raramente
coincide com a flutuação necessária para o uso de
água, inclusive para a produção de energia elétrica
(Kelman et al., 2002).
Muitas espécies de peixes migradores apresentam
padrões similares de comportamento, necessitando
percorrer muitos quilômetros para que haja estimula‑
ção dos órgãos sexuais e conseqüente desenvolvimen‑
to dos gametas. A desova ocorre sempre no mesmo
local, comumente acima do local de alimentação dos
adultos. A corrente predominante carrega os ovos e as
larvas para áreas onde se desenvolverão. Neste local,
os jovens se alimentarão e crescerão até se tornarem
suficientemente grandes para unirem‑se ao estoque
principal (Pitcher & Hart, 1982).
Na região Neotropical, 15% das espécies descritas
apresentam características migradoras (Carolsfeld
et al., 2003), onde a área de bacia necessária para
que se complete o ciclo reprodutivo pode chegar a
40.000 km2 (Godoy, 1987). Com vistas a permitir
a viabilidade populacional de espécies de peixes mi‑
gradores, a legislação brasileira tornou obrigatória a
implantação de passagens de peixes (escadas) já em
1927, cerca de dezesseis anos após o surgimento das
primeiras questões envolvendo as passagens de peixes
em barragens (Lei nº 2.250; Centrais Elétricas do Sul
do Brasil S/A, 1985).
As passagens de peixes foram os primeiros esforços
para minimizar os impactos das barragens, seguidas da
regulação da pesca e estocagem (Gomes et al., 2004).
Entre 1911 e 1985, muitas escadas de peixes foram
construídas no país (Bertoletti, 1987). Porém, muitas
barragens são desprovidas de estações de piscicultura
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ou passagens para os peixes, e aquelas que os têm, na
maioria das vezes são ineficientes (Bertoletti, 1985).
A construção de escadas de peixes em barragens
brasileiras foi historicamente motivada pelo sucesso
na migração de salmonídeos no hemisfério norte.
Contudo, diferenças básicas entre o ciclo de vida
desses peixes e os migradores neotropicais não foram
consideradas (Agostinho et al., 2004). O insucesso
das escadas pode estar relacionado, por exemplo, à
sua elevada seletividade e ao movimento populacional
essencialmente unidirecional.
De modo geral, a construção de escadas de peixes
no Brasil não considera as características técnicas rela‑
cionadas aos barramentos e à natureza da ictiofauna,
aumentando o risco de insucesso (Agostinho et al.,
2002). Além disso, após a construção destas estruturas
não costumam ser conduzidos estudos de eficácia para
adequação ou aprimoramento das mesmas (Gomes
et al., 2004).
De qualquer forma, as alterações antropogênicas
dos sistemas límnicos não são os únicos fatores in‑
fluenciando o padrão de distribuição longitudinal
da ictiofauna. Seguindo o percurso de um rio, das
cabeceiras até as áreas baixas, existem inúmeras alte‑
rações naturais na fisionomia do hábitat. O resultado
normalmente observado é que a riqueza de espécies
aumenta na direção da foz (Reyes‑Gavilán et al.,
1996). Nas áreas de maior altitude tanto as condições
físicas como químicas são mais estressantes, e um
menor número de espécies apresenta adaptações para
sobreviver em tais condições (Matthews & Styron,
1981).
Sem dúvida, o limite de distribuição das espécies é
influenciado por inúmeros fatores que se combinam
ou interagem para produzir os padrões encontra‑
dos na natureza (Hall et al., 1992). A altitude, por
exemplo, parece se refletir amplamente nas condições
hidrodinâmicas e morfológicas de um rio. Aliada a
fatores como condutividade, pH, temperatura, decli‑
vidade e velocidade de corrente, a altitude é capaz de
produzir um gradiente ambiental que exerce grande
influência sobre a riqueza de espécies em cada região
(Pouilly et al., 2006). Súarez & Petrere (2007), por
exemplo, identificaram a altitude como a variável
com maior valor explicativo na descrição do padrão
de distribuição de peixes na bacia do rio Iguatemi.
Além da altitude, o volume de água drenado para
um determinado ponto também parece exercer gran‑
de influência no padrão de distribuição íctica. Estudos
em rios tropicais indicam que a riqueza das espécies
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está positivamente relacionada a diversas caracterís‑
ticas, dentre elas o volume de água (Garutti, 1988).
Quando a altitude diminui, há um aumento na área
de superfície e na profundidade do rio (Schlosser,
1987). Assim, o volume de água e a área de sobrevi‑
vência aumentam, permitindo o estabelecimento de
peixes maiores (Vázquez et al., 1979).
O uso de altitude e área de bacia como preditores
para modelos de distribuição de peixes já foi emprega‑
do por Alves & Fontoura (2009) e Gonçalves (2010)
para as bacias do rio Jacuí e Uruguai respectivamente,
ambas localizadas no sul do Brasil. A precisão dos
modelos para a presença estimada ficou acima de 80%
para ambas as bacias, sugerindo que altitude e área
de bacia apresentam um bom caráter preditivo para
a modelagem ecológica do padrão de distribuição de
peixes migradores.
Embora seja amplamente conhecido que diversos
fatores ambientais podem influenciar o padrão de dis‑
tribuição das espécies, em se tratando de uma escala
regional, o uso de fatores de simples e fácil acesso
através de Sistemas de Informação Geográfica podem
ser convenientes para a modelagem dos padrões de
distribuição ao longo dos rios (Matthews et al., 1992;
Pouilly et al., 2006).
Desta forma, o presente estudo objetivou iden‑
tificar, modelar e mapear o padrão de distribuição
longitudinal histórica de peixes migradores de longa
distância na bacia hidrográfica do rio Camaquã. Para
o presente estudo serão computados como migradores
de longa distância as espécies Prochilodus lineatus
(grumatã), Salminus brasiliensis (dourado), Leporinus
obtusidens (piava) e Pimelodus pintado (pintado),
seguindo o proposto por Alves & Fontoura (2009)
para a bacia do rio Jacuí, pertencente ao mesmo sis‑
tema biogeográfico e com o mesmo conjunto geral de
espécies, excetuadas as áreas de cabeceira. Embora a
bacia do rio Camaquã não apresente potencial signi‑
ficativo em termos de grandes centrais hidrelétricas,
duas PCHs encontram‑se em fase de licenciamento,
Abranjo I e II, com potência outorgada de 7000 kW.
METODOLOGIA
Descrição da área de estudo
A Bacia Hidrográfica do Rio Camaquã, situada
na porção centro‑leste do Estado do Rio Grande do
Sul, e compõe, juntamente com as bacias do Gua‑
íba (Jacuí, Caí, Taquari, Gravataí e Sinos) e Lagoa
Mirim – São Gonçalo, o Sistema Laguna dos Patos.
A Bacia Hidrográfica do Rio Camaquã possui uma
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superfície aproximada de 24.000 Km2, englobando,
total ou parcialmente, 26 municípios, com popu‑
lação total de 240 mil habitantes. O rio Camaquã
e seus afluentes encontram‑se sobre as províncias
geomorfológicas do Escudo Sul‑rio‑grandense e da
Planície Costeira do Rio Grande do Sul. O clima da
região, segundo o sistema de Köppen, é do tipo Cfa
nas regiões baixas junto à Laguna dos Patos, e CFb
nas partes mais altas da Serra do Sudeste, com médias
anuais de temperatura de 18,9 °C, e de precipitação
de 1.234 mm, apresentando regular distribuição
intra‑anual de chuvas, porém com alguma elevação
no período de maio a setembro, coincidindo com o
inverno (Moreno, 1961).
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Programa de amostragem
O levantamento de dados foi desenvolvido ao
longo de três expedições a campo percorrendo a
calha principal do rio Camaquã, bem como seus
principais afluentes. Considerando a dificuldade de
captura de espécies de baixa densidade, com elevada
probabilidade de caracterização de falsa ausência,
optou‑se pela tomada de dados de presença/ausência
exclusivamente através de entrevistas com moradores
antigos e pescadores locais, seguindo‑se recomenda‑
ção de Alves & Fontoura (2009).
As expedições foram feitas nos meses de janeiro,
fevereiro e março de 2010, aproveitando‑se a malha
rodoviária e seus pontos de cruzamento com os rios
em análise. Cada local foi fotografado e georreferen‑
ciado através do aparelho GPS (Garmin 76 CSX).
Foram realizadas 32 entrevistas com moradores
antigos e pescadores locais em 28 pontos distintos,
com ampla cobertura espacial na bacia hidrográfica.
Cada entrevista constituía‑se da apresentação de
uma cartela com fotografias coloridas dos peixes
de interesse, sendo o entrevistado indagado sobre a
presença das mesmas no local específico da entrevista.
Em função do caráter de mapeamento histórico dos
modelos pretendidos, considerou‑se uma espécie
como presente mesmo que a mesma se encontrasse
desaparecida recentemente, mas estivesse presente
em qualquer momento do passado coberto pela
experiência de vida do entrevistado.
Base cartográfica
Todos os produtos cartográficos foram elaborados
através do software IDRISI Andes, com base em um
modelo numérico do terreno (MNT) obtido a partir
do Shuttle Radar Topography Mission (SRTM), com
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altitude radar em pixel de 90 por 90 m para o sistema
de referência oficial brasileiro (SAD69) e recorte por
unidade de federação (Weber et al., 2004).
A determinação da área de bacia foi obtida através
de três passos básicos: (1) primeiramente foi realizada a
homogeneização da imagem do MNT com a aplicação
do Filter Min 3x3; (2) criaram‑se, então, caminhos com
elevações monotonicamente decrescentes através da
opção Pit Removal; e a seguir (3), aplicou‑se a função
Runoff para estimativa da área de bacia de montante
para cada pixel, corrigindo‑se o número de pixels para
área real em km². A matriz de hidrografia foi então ge‑
rada substituindo‑se por zero cada pixel com drenagem
inferior 10 km² e por um os pixels com drenagem su‑
perior a 10 km². Esta máscara binária da hidrografia da
bacia Camaquã, uma vez multiplicada pelos MNT de
altitude e área de bacia, resultou nos layers de descritores
ambientais empregados para a construção do modelo
probabilístico de distribuição de peixes migradores.
Análise de dados
A probabilidade de ocorrência para cada espécie
de peixe migrador ao longo da bacia do rio Camaquã
foi estimada através de uma equação logística (LO‑
GIT) modificada pela incorporação de parâmetros
que expressassem diretamente, e em escala real, os
limites de ocorrência das espécies (PMF_Altitude,
PMF_Área_Bacia), utilizando‑se modelo proposto
por Gonçalves (2010):
P = e (b1.(Altitude‑PMF_Altitude)+ b2(.Área_Bacia‑PMF_Área_Bacia)).
(1+ e (b1.(Altitude‑PMF_Altitude)+ b2(.Área_Bacia‑PMF_Área_Bacia)))‑1
Onde:
P é a probabilidade de ocorrência da espécie (0 ‑ 1);
b1 é o coeficiente relativo à altitude, indicando a taxa
relativa de mudança de estado ausente/presente;
b2 é o coeficiente relativo à área de bacia, indicando a
taxa relativa de mudança de estado ausente/presente;
PMF_Altitude é o ponto de mudança de fase de alti‑
tude (m), balizando a altitude máxima em que a pro‑
babilidade de ocorrência atinge valores menores 0,5
(ou 50%), considerando este parâmetro isoladamente;
PMF_Área_Bacia é o ponto de mudança de fase de
área de bacia (km²), balizando a área de bacia míni‑
ma esperada em que a probabilidade de ocorrência
atinge 0,5 (ou 50%), considerando este parâmetro
isoladamente.
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O ajuste do modelo probabilístico de ocorrência
foi efetuado de forma independente para cada uma
das quatro espécies de peixes analisadas. A partir
de uma matriz de presença/ausência informada
através do conjunto de entrevistas, estimaram‑se
os parâmetros do modelo (b1, b2, PMF_Altitude,
PMF_Área_Bacia) através da ferramenta SOLVER
do software Microsoft Excel, empregando‑se valores
logaritmizados (ln) de altitude (m) e área de bacia
(km²) para cada ponto amostral como descritores am‑
bientais, procedendo‑se o ajuste através do algoritmo
de Newton‑Rapson e empregando‑se como função de
Loss a minimização dos resíduos ao quadrado.
A aderência do modelo ajustado para cada espécie
foi determinada através da percentagem de acertos en‑
tre a presença/ausência prevista pelo modelo ajustado
para cada espécie e a presença/ausência informada
pelo programa de entrevistas. Para tal, considera‑se
a espécie como presente em determinada localidade
se a probabilidade estimada de presença for superior
a 0,5; e ausente se a probabilidade estimada for
inferior a 0,5.
Uma vez estimados os parâmetros descritores da
distribuição para cada uma das espécies analisadas
(b1, b2, PMF_Altitude, PMF_Área_Bacia), mapas de
distribuição presumida foram criados através do sof‑
tware IDRISI Andes. Para tal empregou‑se a função
Image Calculator, aplicando‑se layers de altitude e área
de bacia como descritores (variáveis independentes)
segundo o modelo ajustado em cada espécie de peixe
migrador da bacia do rio Camaquã.
RESULTADOS
A Tabela 1 apresenta a listagem de valores esti‑
mados para os parâmetros da função logística (b1,
b2, PMF_Altitude, PMF_Área_Bacia), ajustados de
forma independente para cada uma das quatro espé‑
cies de peixes migradores da bacia do rio Camaquã.
A adequabilidade dos modelos probabilísticos ajus‑
tados, expressa através da aderência entre os dados de
presença informada e prevista, encontra‑se na Tabela
2. Para tal, considera‑se como presença presumida
probabilidades de presença superiores a 0,5 e como
ausência presumida, probabilidades inferiores a esta.
As figuras 1 e 2 apresentam a distribuição presu‑
mida do grumatã (Prochilodus lineatus), do dourado
(Salminus brasiliensis), da piava (Leporinus obtusidens)
e do pintado (Pimelodus pintado) na bacia do Cama‑
quã. Os pontos em amarelo correspondem aos pontos
amostrados; e em vermelho, presença informada
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nas entrevistas. A escala de cores sobre a hidrografia
representa a probabilidade de ocorrência estimada
através de modelo ajustado para cada espécie segundo
os parâmetros da Tabela 1.
A figura 3 apresenta, para cada espécie de peixe
migrador avaliado, a distribuição de pontos com pre‑
sença e ausência informada em função de gradientes
de altitude e área de bacia. Para fins comparativos
plotaram‑se igualmente os dados de distribuição

Modelagem estatística de distribuição de peixes migradores...

registrados para a bacia do Jacuí (Alves & Fontoura,
2009). De forma geral, identifica‑se que as espécies
migradoras ocorrem, na bacia Camaquã, em limites
altitudinais menores que na bacia Jacuí, com exceção
do Grumatã, o qual apresenta limites altitudinais
similares. Por outro lado, exceto pelo pintado, os
peixes migradores da bacia Camaquã parecem exigir
maiores áreas de bacia do que o identificado para a
bacia Jacuí.
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Tabela 1
Coeficientes do modelo probabilístico de ocorrência para cada uma das quatro espécies de peixes (Prochilodus
lineatus – grumatã; Salminus brasiliensis – dourado; Leporinus obtusidens – piava; e Pimelodus pintado – pintado)
na bacia Camaquã. bo é um parâmetro empírico de ajuste; b1 e b2 são os coeficientes relativos à altitude e área de
bacia; PMF são os pontos de mudança de fase, indicando as altitudes e áreas de bacia que implicam em 50% de
probabilidade de presença da espécie
Coeficientes de Regressão

Espécies
P. lineatus

S. brasiliensis

L. obtusidens

P. pintado

pmf_alt

4,96

4,91

4,98

4,52

pmf_bc

6,78

7,07

6,79

3,93

bo

0,23

‑0,08

0,97

‑0,46

b1

‑0,95

‑1,08

‑0,91

‑18,59

b2

0,79

1,00

1,35

29,12

PMF_Altitde (ePMF)

145,5

136,3

145,3

92,21

PMF_Bacia (ePMF)

882,7

1.180,5

892,2

50,28

Tabela 2
Percentagem média de acerto (aderência) do modelo de ocorrência presumida
para cada uma das quatro espécies de peixes migradores da bacia Camaquã.
Espécies
P. lineatus

S. brasiliensis

L. obtusidens

P. pintado

Aderência de Presença (%)

75

80

89

94

Aderência de Ausência (%)

86

92

85

91

Aderência Total (%)

83

90

86

93
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Figura 1. Distribuição presumida do grumatã, Prochilodus lineatus (A) e do dourado, Salminus brasiliensis (B)
na bacia do Camaquã. Os pontos em amarelo correspondem aos pontos amostrados; e em vermelho, presença
informada nas entrevistas. A escala de cores sobre a hidrografia representa a probabilidade de ocorrência esti‑
mada através de modelo logit modificado.
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Figura 2. Distribuição presumida da piava, Leporinus obtusidens (A); do pintado, Pimelodus pintado (B) na
bacia do Camaquã. Os pontos em amarelo correspondem aos pontos amostrados; e em vermelho, presença
informada nas entrevistas. A escala de cores sobre a hidrografia representa a probabilidade de ocorrência esti‑
mada através de modelo logit modificado.
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Figura 3. Distribuição de pontos com presença e ausência do grumatã, Prochilodus lineatus (A), do dourado,
Salminus brasiliensis (B), da piava, Leporinus obtusidens (C) e do pintado, Pimelodus pintado (D) na bacia do
Camaquã (pontos escuros) e na bacia do Jacuí (pontos claros).
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DISCUSSÃO
Nos últimos 20 anos, o uso da estatística multiva‑
riada na modelagem da distribuição de espécies tem
aumentado consideravelmente através da aplicação de
uma grande variedade de técnicas. Em particular, os
modelos de regressão têm sido utilizados amplamente
para predizer a distribuição, abundância e preferência
de hábitat de algumas espécies (Brito et al., 1999).
Entretanto, quando se unem estas informações com
recursos do Sistema de Informação Geográfica (SIG),
torna‑se possível a incorporação de descritores obtidos
remotamente através de imagens de satélite. Por outro
lado, o uso de gradientes indiretos, constituídos por
variáveis que não apresentam ação fisiológica direta
sobre os animais, tais como elevação, declividade e
posição topográfica, são mais facilmente obtidos do
que parâmetros ambientais de gradiente direto, como
temperatura ou pH, que freqüentemente introduzem
incertezas espaciais nos modelos por carência de
dados e erros de interpolação (Guisan et al., 1999).
Embora no presente trabalho se tenha optado por
modelar a distribuição das espécies de interesse com
base em apenas dois parâmetros de gradiente indireto,
altitude e área de bacia, observa‑se que a estimativa
de presença, quando confrontada com a distribuição
informada, apresentou aderência total superior a
83%, chegando a 94% para o pintado. Este resulta‑
do sugere, de modo geral, que mesmo um conjunto
relativamente pequeno de variáveis geomorfológicas é
capaz de apresentar um caráter preditivo importante,
talvez em função do elevado conjunto de parâmetros
diretos colineares, como temperatura da água, vazão,
velocidade de corrente ou turbidez.
Cabe destacar, igualmente, a obtenção de re‑
sultados relativamente bons de aderência mesmo
partindo‑se de um conjunto aparentemente pequeno
de pontos amostrais, 28 ao total, se comparados com
os 155 pontos empregados por Alves & Fontoura
(2009) para a bacia Jacuí. Identifica‑se, no entanto,
que a bacia do rio Jacuí é da ordem de cinco vezes
maior que a bacia do rio Camaquã, de forma que a
densidade espacial de pontos amostrais é similar em
ambos os trabalhos. Por outro lado, trabalhos recentes
têm apontado que, dependendo da amplitude da
área amostrada e do desenho amostral empregado,
resultados aceitáveis podem ser obtidos com amostras
da ordem de apenas 30 pontos amostrais (Elith et
al., 2006; Kremen et al., 2008; Wisz et al., 2008b).
Salientamos, ainda, que a margem de erro dos
modelos preditivos pode ter sofrido influência de
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fatores não contemplados no modelo de análise,
como, por exemplo, a presença de barreiras de
jusante naturais ou artificiais. A justificativa para
a não utilização da presença de barreiras artificiais
deve‑se ao objetivo de identificar‑se a distribuição
histórica das espécies na área de estudo. Assim, o
modelo proposto é de presença presumida em fun‑
ção de parâmetros geomorfológicos, abstraindo‑se a
interferência posterior dos barramentos construídos
na bacia Camaquã. Além disso, a incorporação de
barreiras naturais mostrou‑se inviável no presente
modelo. Embora eventuais barreiras naturais pu‑
dessem ter sido identificadas in loco, a precisão do
modelo numérico do terreno, em pixel de 90 por 90
metros e informação de altitude por sensor radar,
mostrou‑se inadequada para a identificação de pe‑
quenos acidentes potencialmente significativos, razão
pela qual optamos por não introduzir esta variável
no modelo de análise.
Através das figuras 1 e 2, onde registra‑se a
probabilidade de ocorrência das espécies de peixes
migradores na bacia Camaquã, verifica‑se uma re‑
lativa sobreposição espacial no padrão de ocupação
de habitat. De modo geral, as espécies responderam
de forma similar às variáveis altitude e área de bacia,
excetuado o pintado, com distribuição alcançando
áreas mais à montante. Tal padrão já havia sido
identificado para o mesmo conjunto de espécies na
bacia do rio Jacuí, em estudo desenvolvido por Alves
& Fontoura (2009).
A análise comparada dos padrões de distribuição
de peixes migradores em função de altitude e área
de bacia (figura 3) permite a identificação de alguns
padrões interessantes, provavelmente relacionados às
características diferenciadas de cada região. De forma
geral, excetuado um único registro para o pintado,
verifica‑se que as espécies, independentemente da
altitude, são capazes de colonizar segmentos de rio
com menores áreas de drenagem na bacia Jacuí. Tal
fato pode ser devido a diferenças de precipitação.
Enquanto que na bacia Camaquã registra‑se pre‑
cipitações médias anuais de cerca de 1200 mm, na
bacia Jacuí estas precipitações podem atingir até 1600
mm, conforme a região (Moreno, 1961) permitindo
um maior volume médio de água em segmentos com
áreas de bacia equivalentes.
Por outro lado, excetuado um único registro para
o grumatã a 300 m de altitude, identifica‑se que os
peixes migradores da bacia Camaquã ocorreram em
altitudes menores que na bacia Jacuí. Neste caso, tal
padrão distributivo deve‑se provavelmente a uma
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conjunção de fatores, como a menor altitude média
da bacia associada à menor precipitação, de forma que
na bacia Camaquã os segmentos de maior volume de
água não atingem limites altitudinais equivalentes aos
padrões observados na bacia Jacuí.
Assim, a área de bacia de montante se mostrou
extremamente significante para explicar o padrão de
distribuição das quatro espécies, o que demonstra a
preferências das espécies por segmentos de jusante.
Desta forma, na bacia do rio Camaquã a área de bacia
foi identificada como o maior condicionante para a
distribuição das espécies migradoras analisadas. En‑
tretanto, comparações diretas entre as probabilidades
de ocorrência das espécies não devem ser realizadas
levando‑se em conta cada coeficiente independente‑
mente. A natureza dos modelos de regressão múltipla,
em função da multicolinearidade de variáveis, pode
resultar em dificuldade na identificação correta dos
efeitos individuais de cada coeficiente (Hise et al.,
1983).

Por fim, o Sistema de Informação Geográfica
(SIG) caracteriza‑se como uma ferramenta cada vez
mais utilizada nos processos de planificação econômi‑
ca, territorial e, sobretudo, para a gestão ambiental.
Assim, o conjunto de produtos deste trabalho teve
por finalidade contribuir para o processo de gestão
ambiental integrada da bacia hidrográfica do rio
Camaquã. Os modelos apresentados não visam
substituir a verificação in loco da ocorrência e distri‑
buição de peixes migradores na bacia, sobretudo em
processos de licenciamento de novos barramentos.
Pretendeu‑se, acima de tudo, fornecer ao órgão li‑
cenciador uma ferramenta independente para avaliar
os EIA‑RIMA apresentados em processos de licen‑
ciamento. Além disso, um modelo de distribuição
presumida pode também ser de grande utilidade no
planejamento ambiental da bacia como um todo, de
forma a subsidiar a tomada de decisão com relação à
preservação de tributários e segmentos em projetos
de gestão integrada de bacia.
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Proposta metodológica para gestão de secas:
o caso da bacia do Alto Jaguaribe, Ceará
Thereza Christina Citó César Rêgo
Vicente P. P. B. Vieira

RESUMO: Utilizando o cenário climático construído para o
período de 2001 a 2025, pelo modelo ECHAM4 (Roeckner
et al., 1996), seleciona‑se o ano mais crítico em termos de
oferta hídrica, para a região do alto Jaguaribe, Ceará. A seleção
é feita, aplicando‑se índices climatológicos de monitoramento
de secas. Diante desta situação previsível de seca é proposta
uma metodologia de gestão, que relaciona ações a serem
desenvolvidas na fase preventiva e na fase de contingencia‑
mento, com medidas para controle da oferta e demanda. O
desempenho da metodologia proposta é comparado com as
ações da política classicamente adotada em épocas de secas,
através da determinação do indicador de qualidade da gestão
de secas ‑ IGS, que relaciona o índice de sustentabilidade ‑ IS
(ASCE, 1998), o índice de estresse hídrico – ig90 (Araújo et al.,
2004), o índice de acesso – iAC e o índice de consumo – iC, o
indicador de qualidade institucional dos municípios ‑ IQIM
(BNB, 2005) e o custo com o abastecimento emergencial ‑ CE.
Os melhores resultados são encontrados com a aplicação do
modelo de gestão proposto, para todos os índices e indicadores,
com exceção do custo associado ao abastecimento em época
de estiagem, valor esse onerado pelo aumento do volume de
água fornecido pelas unidades de distribuição móvel.
Palavras‑chave: secas, cenários, gestão, indicadores.

INTRODUÇÃO
As secas fazem parte do cotidiano da população do
nordeste brasileiro. A primeira da qual se tem notícia
foi registrada pelo padre Fernão Cardim, em 1583,
que se encontrava na área costeira ocupada pelos
portugueses, e que registrou, que quatro ou cinco mil
índios chegaram ao litoral, vindos da serra, por causa
da fome (Alves, 1982).
Ao longo de séculos ações vêm sendo empreen‑
didas com o intuito de minimizar os efeitos nocivos
das secas. Da execução de obras de infra‑estrutura
hídrica à criação de leis normatizando o uso dos
recursos hídricos, e ao monitoramento climático
(BRASIL, 1995).
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ABSTRACT: Using the climatic scene constructed to
2001 ‑ 2025 period by ECHAM4 model (Roeckner et
al., 1996), the most critical year in terms of water sup‑
ply in alto Jaguaribe river region, Ceará is selected using
some droughts monitoring indexes. A drought manage‑
ment methodology is proposed contemplating: new
management structure, activities to be developed, suggests
measures for water use control (offers and demands) and
compares its performance with the classic politics nowa‑
days adopted. A droughts management quality indicator
– IGS is determined which relates the sustainable index
‑ IS (ASCE, 1998); water stress index ‑ ig90 (Araújo et
al., 2004); access index – iAC and consumption index ‑
iC, to populations supplied by mobile system of water
distribution; municipality institutional quality indicator
‑ IQIM (BNB, 2005) and the emergency water supply
costs ‑ CE. The results point an up grade in the IGS by
the new methodology.
Keywords: drought, scene, management, indicators.

Por outro lado, a vulnerabilidade das populações
diante da estiagem, principalmente das rurais, não
beneficiárias da água dos grandes reservatórios, princi‑
pal fonte hídrica do estado, persiste, com intensidade
semelhante à das primeiras décadas do século passado.
Os efeitos das secas são amenizados pelas ações assis‑
tenciais, setor no qual se contabilizam evoluções, mas
que resolvem unicamente, problemas contingenciais
(Magalhães, 1991).
Embora recorrentemente sujeito às secas, o estado
do Ceará ainda não institucionalizou uma política de
ação governamental de convivência e mitigação dos
efeitos das secas. Uma política que permita reduzir a
vulnerabilidade das populações diante das situações
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gráfica do açude Orós (1,96 bilhões de m3). Situada
no sudoeste do estado do Ceará, drena uma área de
24.636 km2 e abrange 23 municípios, abrigando
uma população estimada para o ano 2000 de 509.225
habitantes.
A população é predominantemente rural, desta‑
cando‑se como atividades econômicas a agricultura e
a pecuária. A prática da agricultura de subsistência é
bastante comum, bem como a agricultura de sequeiro,
nas margens dos grandes reservatórios. A região con‑
centra municípios do estado, com os piores valores
do índice de desenvolvimento humano – IDHM
(IPECE, 2006).
Pobre em recursos hídricos subterrâneos, pois
assenta‑se em grande parte, sobre área de relevo
cristalino, as principais reservas hídricas dizem
respeiro a sua rede de açudagem, são 19 açudes de
médio e grande porte monitorados pela Compa‑
nhia de Gestão dos Recursos Hídricos do Ceará
‑ COGERH e Departamento Nacional de Obras
Contra as Secas DNOCS, e inúmeros de pequeno
porte. A Figura 1 apresenta a rede hidrográfica e
seus principais açudes.

de escassez hídrica, que mantenha o suprimento de
água para atendimento das necessidades básicas e
das atividades produtivas, e que promova a redução
do impacto socioeconômico das secas (Rêgo et al.,
2005). A maioria das ações, suscetíveis às mudanças
políticas, é desencadeada durante a ocorrência da
estiagem, em caráter emergencial. Atividades de
prevenção e mitigação apresentam‑se incipientes e
praticamente não existem avaliação e re‑adequação
contínua dos programas e atividades desenvolvidos
(Carvalho, 1988).
Por outro lado, com os recursos institucionais,
técnicos e científicos disponíveis no Estado, e a
apropriação de recursos financeiros é possível por em
prática uma política para gestão de secas. Diante dessa
constatação é proposta uma metodologia de gestão
de secas, sob o ponto de vista dos recursos hídricos,
contemplando ações a serem efetivadas antes, durante
e após esses eventos.
A ÁREA DE ESTUDO
A metodologia é aplicada na região hidrográfica
do alto rio Jaguaribe, constituido‑se na bacia hidro‑
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A distribuição de água por unidades móveis, o
popularmente conhecido carro‑pipa, é rotineira, e
não somente em secas interanuais, mas também nos
anos em que se observa uma precipitação pluvio‑
métrica pouco abaixo da média histórica, como é
o caso de 2007. Nesse ano, o Exército Brasileiro e a
Coordenadoria Estadual de Defesa Civil – CEDEC
atenderam a 126.750 e 7.245 habitantes da região,
respectivamente (CEARÁ, 2007).
As principais informações sobre o fornecimento
de água às populações do alto Jaguaribe, no período
de 2000 a 2007 são apresentadas na Tabela 1.
A ANÁLISE REGIONAL
SOB A ÓPTICA DE INDICADORES
Índices e indicadores vêm sendo usados para
avaliar plano e políticas implementadas, bem como
diagnosticar e direcionar novas ações. O índice mu‑
nicipal de alerta ‑ IMA (IPECE, 2007) é um indi‑
cador síntese, construído a partir de 12 indicadores:
produtividade agrícola por hectare, produtividade
agrícola por habitante, percentual da área colhida
com agricultura de subsistência, perda de safra,
percentual de famílias que recebem Bolsa‑Família,
em relação ao total de famílias inscritas, número de
vagas do Seguro Safra no município, para cada gru‑

po de 100 habitantes rurais, média de precipitação
pluviométrica, desvio normalizado das chuvas, esco‑
amento superficial, índice de distribuição de chuvas,
índice de aridez e taxa de cobertura de abastecimento
urbano de água.
O indicador de sustentabilidade elaborado pelo
Banco do Nordeste do Brasil ‑ BNB, com o objetivo
de diagnosticar a vulnerabilidade sócio‑econômica,
ambiental, demográfica e institucional da região Nor‑
deste e do estado de Minas Gerais, toma como base
uma pesquisa de campo em 1.551 municípios, que
originou o Atlas de Sustentabilidade (BNB, 2005).
Os seguintes fatores são apontados como influentes
na vulnerabilidade: elevado nível de concentração
fundiária; instabilidade climática; forma de explo‑
ração das atividades agropecuárias e eliminação da
cobertura vegetal natural.
Araújo et al. (2004) analisam a escassez hídrica
nos 184 municípios do estado do Ceará, estimando
o índice de estresse hídrico ig90 pelo balanço entre
demanda e oferta de água, em cenários construídos
para diferentes caminhos de desenvolvimento regio‑
nal e de mudanças climáticas globais.
Sullivan et al., (2002), elaboraram o índice de
pobreza hídrica ‑ IPH, que avalia a disponibilidade
superficial e subterrânea de água. O índice de susten‑
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Tabela 1
Principais características do sistema móvel de distribuição de água (2001 a 2007).
Ano

No. Municípios
avaliados

No. Famílias aten‑
didas

Consumo per capita
médio (L/hab/dia)

Média ponderada das
distâncias a fonte
(km)

2000

8

5.651

‑

21,93

2001

11

18.881

12,57

24,92

2002

15

15.285

17,16

23,60

2003

14

19.151

8,89

24,24

2004

15

23.602

15,06

29,37

2005

3

7.255

9,09

20,18

2006

16

15.022

13,50

17,55

2007 (*)

20

27.477

18,89

20,37

Fonte: Adaptado de CEDEC (CEARÁ, 2001a), (CEARÁ, 2001), (CEARÁ,2002), (CEARÁ,2003), (CEARÁ,2004), (CEARÁ, 2005),
(CEARÁ,2006), (CEARÁ,2007) e (*) Exército Brasileiro (BRASIL, 2008).
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tabilidade (ASCE, 1998) tem como objetivo avaliar
dentre alternativas de concepção de um sistema,
sejam elas empreendimentos, projetos, planos, qual
a mais sustentável, auxiliando, assim, no processo de
tomada de decisão. Relacionam os indicadores efici‑
ência, confiabilidade e vulnerabilidade, que medem
o desempenho destas alternativas ao longo de um
período determinado.
Rêgo e Vieira (2004) determinaram o índice de
sustentabilidade do açude Figueiredo, no estado do
Ceará, buscando avaliar sua capacidade em manter, ao
longo de um período pré‑determinado, as demandas
as quais ele objetiva atender.
GERENCIAMENTO DAS SECAS
Diretrizes para um modelo de gestão
Existem implantadas, por lei e pela Constituição
Federal, duas políticas, que em ação conjunta incre‑
mentariam a eficiência na implantação de um sistema
contínuo de mitigação dos efeitos das estiagens, a
Política Nacional de Recursos Hídricos e a Política
Nacional de Defesa Civil, a primeira estruturada
institucionalmente no Ministério do Meio Ambien‑
te – MMA e a segunda no Ministério da Integração
Nacional – MI (Vendruscolo; Kobiyama, 2007).
A falha na política nacional de defesa civil,
refletindo‑se nas políticas estaduais, diz respeito às
atividades de prevenção, acentuadas pela indisposição
de recursos financeiros. Nominalmente, o Sistema
Nacional de Defesa Civil deveria contar com o FUN‑
CAP ‑ Fundo Especial para Calamidades Públicas,
que se encontra inativo. Os recursos previstos cons‑
titucionalmente ou provindos de medidas provisórias
são disponibilizados somente em casos extremos,
como de calamidade pública.
No âmbito do estado do Ceará, a estruturação da
política de recursos hídricos avançou muito, deixando
aquém a política de defesa civil, que somente em 2006
foi normatizada pelo decreto no. 28.391.
Um modelo da gestão de secas, abrangendo ações
das políticas de recursos hídricos, de convivência com
o semi‑árido e de defesa civil deve ser implantado,
contemplando: a definição de um grupo de trabalho,
com nova estrutura organizacional das instituições;
embasamento técnico‑científico; aspectos legais;
atividades permanentes; atividades da fase de con‑
tingência; redução do estresse hídrico e melhoria do
acesso à água
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Estrutura organizacional
Para que o Sistema Estadual de Defesa Civil
cumpra com um dos seus objetivos, de minimizar
os desastres, é necessário uma atuação mais incisiva,
principalmente junto às populações mais carentes, na
prevenção e planejamento desses eventos.
A garantia de fornecimento de água prevista na
lei 9.433/2007 é de competência do Sistema de Ge‑
renciamento dos Recursos Hídricos. Dentro desse
sistema os comitês de bacia têm papel fundamental
em decorrência da sua participação colegiada, no
entanto, nem sempre têm a proximidade para atender
aspectos mais específicos dos anseios dos usuários
de água. Tal constatação reforça a necessidade da
presença local e regional do estado, como executor
das ações de planejamento, implementação, divul‑
gação, acompanhamento e re‑avaliação das ações de
monitoramento climático e de mitigação dos efeitos
das estiagens.
Aspectos legais
As dificuldades ao se implantar uma política são
maiores se ela não for solidamente embasada por
meios legais e se seus objetivos não forem claramente
apresentados e discutidos junto às populações. A im‑
plantação da Política Nacional de Recursos Hídricos
foi viabilizada, pois seguiu os ditames de uma lei
ordinária, diferentemente da defesa civil, que ocorreu
mediante decreto governamental.
Com respeito à legalização financeira para custeio
dos investimentos e ações, o Sistema Estadual de
Defesa Civil não contempla um fundo específico,
sendo importante a sua adoção, para atendimento
aos programas de contingência e às ações preventivas.
Embasamento técnico‑científico
A pesquisa tem papel estratégico na gestão de
secas. O uso da tecnologia na prevenção precoce dos
eventos, na minimização das perdas de água e da
degradação do solo, na avaliação da capacidade de
armazenamento e do comportamento dos aqüíferos,
e na identificação de sistemas agrícolas sustentáveis.
Os procedimentos tecnológicos devem incluir, ainda:
acesso on‑line das informações climáticas; disponi‑
bilização on‑line dos bancos de dados de todos os
sistemas e entidades envolvidas na gestão; sistema
de suporte a decisão para análise de dados do clima;
uso de modelos financeiros que ajudem na tomada
de decisão; e uso de dados de sensoreamento remoto,
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modelos e sistemas de informações geográficas, para
monitorar e acessar espacialmente e temporalmente
a extensão e severidade das secas, e acompanhar as
ações em andamento.
Atividades permanentes
As áreas sujeitas a fenômenos climáticos extremos
encontram‑se continuamente ou na fase de contin‑
gência ou na fase de gerenciamento do risco, desen‑
cadeando um contínuo processo de implementação
de atividades. O gerenciamento do risco enfatiza a
prevenção, mitigação, predição e atividades de alerta
precoces, que compõem as atividades permanentes;
o gerenciamento da contingência envolve a avalia‑
ção dos impactos e a execução de ações incisivas
de resposta, recuperação e reconstrução (Botterill;
Wilhite, 2005)
As ações propostas para a fase de gerenciamento
do risco são: monitoramento climático; monitora‑
mento e otimização das reservas superficiais; mapea‑
mento das áreas de risco; implantação de um plano
sistemático de coleta e análise da água bruta e dos
efluentes lançados nos corpos hídricos; determinação
do índice municipal de alerta – IMA prévio, no mês
de dezembro; determinação do índice municipal de
alerta – IMA ao final da quadra chuvosa; gestão da
informação; atualização do Cadastro de Usuários de
Água; atualização do Cadastro de Pequenos Produto‑
res Rurais e do diagnóstico agropastoril; elaboração de
um banco de dados do sistema móvel de distribuição
de água, incorporando ações da Defesa Civil e do
Exército; medidas de controle nos sistemas públicos
de fornecimento de água; compatibilização de obras
emergenciais e obras estruturantes; adoção de me‑
didas para redução da demanda (irrigação e criação
de animais); educação ambiental com enfoque no
risco e redução de desastres; medidas estruturantes
de ampliação da oferta e do acesso a água; avaliação
semestral das ações, com identificação dos pontos
vulneráveis e a proposição de melhorias.
Atividades da fase de contingência
Nessa fase, às atividades executadas durante o
gerenciamento do risco, adicionam‑se as seguintes:
revisão dos volumes de água outorgados; estabeleci‑
mento de cotas de água para os usuários dos sistemas
públicos de água, com cobrança de multa; medidas de
ampliação do acesso à água: extensão do atendimento
por meio de unidades móveis de abastecimento de
água, com otimização das rotas de distribuição; con‑
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cessão de subsídios financeiros; pagamento do seguro
safra; implantação de programas educacionais e de
caráter associativo e avaliação do impacto da seca.
Redução do estresse hídrico
O estresse hídrico será avaliado mediante a de‑
terminação do índice de estresse hídrico (Araújo et
al., 2004) para uma nova situação, onde se propõe
a ampliação da oferta hídrica existente e a redução
da demanda.
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Ampliação da oferta
Dentre as medidas para ampliação da oferta de
água sugeridas, se destacam as obras de segurança
hídrica do Plano de Ações para Convivência com a
Seca – PACE (CEARÁ, 2007a); barragens superficiais
(Faé, Arneiroz II, Jucá, Puiú, Mamoeiro, Bastiões
e Farias Brito), adutoras e poços (PP‑01, PP‑03 e
PP‑04), executados, estudados ou em fase de exe‑
cução pela SRH; barragens subterrâneas propostas e
cisternas executadas pela Articulação no Semi‑Árido
Brasileiro – ASA (ASA, 2007).
Considerou‑se a estimativa de Abreu (2003), na
qual o incremento médio da infra‑estrutura hídrica
subterrânea, por município, no período de 2003 a
2006 é de 6,31% e a construção de cinco barragens
subterrâneas em cada município, onde se estima um
volume total adicional de 50.000m3/ano (Costa,
1998).
A ampliação da oferta proposta gera um volume
adicional aproximado de 148,04 hm3/ano.
Controle da Demanda
As experiências mostram que o controle da de‑
manda é a ferramenta mais efetiva para a mitigação
das secas. A maior demanda provém da irrigação,
que deve ser praticada com nível de eficiência mais
elevado, usando‑se métodos e culturas menos con‑
sumidoras.
A redução da demanda de consumo animal é
conseguida com o incentivo da criação de animais
como ovinos e caprinos, de fácil adaptação na região,
que consomem em média 13% do volume de água
consumido por bovinos (Döll et al., 2002).
A operação e a manutenção dos sistemas de abas‑
tecimento de água, com rigoroso controle, visando
à redução de perdas, racionamentos planejados e
divulgados à sociedade e a adoção de fontes hídricas
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de caráter menos vulnerável para as populações,
principalmente as residentes nas sedes municipais
e distritais.
A educação ambiental constitui também impor‑
tante ferramenta de controle da demanda.
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Melhoria do acesso à água
O acesso à água é um grande entrave ao desenvol‑
vimento regional, pois enorme contingente popula‑
cional é atendido pelo sistema móvel de distribuição
de água, tornando‑se uma atividade rotineira. É
importante otimizar esse sistema através da redução
do número de localidades atendidas e da extensão
média percorrida do consumidor à fonte.
Uma opção para atender às comunidades rurais
seria a instalação de poços profundos na aluvião dos
rios e riachos, priorizando as comunidades abastecidas
por unidades móveis. Tomando‑se como exemplo
o distrito sede, no município de Tauá, apresenta‑se
na Figura 02 as manchas aluvionares e os poços ca‑
dastrados pela Companhia de Pesquisa de Recursos
Minerais – CPRM geo‑referenciados, bem como as
comunidades atendidas pelos roteiros de distribuição
das unidades móveis (BRASIL, 2008).

Aplicação do modelo em anos de seca
A partir dos dados climatológicos simulados pelo
modelo ECHAM4 (Roeckner et al., 1996), para o
período de 2001 a 2025, com o dados observados no
período de 1978 a 2000, Rêgo (2008) seleciona o ano,
no quais as seca se mostraram de grande severidade.
O ECHAM4 é formulado com base nos modelos
climáticos do GCM ‑ General Circulation Models,
recomendados pelo Painel Internacional de Mudanças
Climáticas – IPCC.
Os critérios para a escolha desses anos são o
índice de estresse hídrico (Araújo et. al.,2004) e
os índices climatológicos: Rainfall Anomaly Index
– RAI (Rooy, 1965), Bhalme & Mooley Drought
Index – BMDI, (Bhalme; Mooley 1979), Herbst
Severity Indez – HSI, Herbst et. al (1966), Lamb
Rainfall Departure Index – LRDI, o índice de
Gibbs & Maher (1967) e Índice de Aridez (Thorn‑
thwaite, 1948).
Os resultados são os seguintes: Índice de aridez
– IA ‑ 2007 e 2009; Rainfall Anomaly Index – RAI
‑ 2017 e 2009; Índice de Bhalme & Mooley – BMDI
‑ 2017 e 2007; Herbst severity index – HSI ‑ 2024 e
2017; e Índice de estresse hídrico – 2007.

Figura 2. Distrito‑Sede:
aluviões, poços
cadastrados e comuni‑
dades abastecidas por
unidades móveis. Fonte:
CPRM (1999); FUNCEME
(2008); (BRASIL, 2008).
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atendidas pelos sistemas de distribuição móvel de água. Referem-se,
O índice de acesso à água - iAC e o índice de consumo – iC se aplicam às populações
relação entre a população atendida e a distância percorrida, e à taxa de
atendidas pelos sistemas de distribuição móvel de água. Referem-se, respectivamente a
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diária dessa população. Esses índices são determinados pelas equações (4)
relação entre a população atendida e a distância percorrida, e à taxa de consumo per capita
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PopAt1 / D1pelas
PopAtn (4)
/ Dne (5):
 .... 
diária dessa população.(4)
Esses índices são
equações
iACdeterminados

n
Figura 02 – Distrito-Sede: aluviões, poços cadastrados e comunidades abastecidas
PopAt1 por
/ D1  ....  PopAtn / Dn
(4)
iAC 
AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO
niC  Vol
(5)
(5)
unidades móveis. Fonte:
CPRM (1999);
FUNCEME (2008); (BRASIL, 2008).
PopAt
DO MODELO
PROPOSTO
Vol
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avaliar o desempenho
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proposto, iC  em que: PopAt = população atendida (hab); D = distância percorrida
(5)
PopAt
em
que:
PopAt = população atendida (hab); D =
faz‑se uma comparação das ações da política de secas
Para avaliar o desempenho
do
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faz-se
uma
comparação
das
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da
política
distância
percorrida
da fonte hídrica à comunidade;
sugeridas, com aquelas empreendidas pelos governos
comunidade; n = número de comunidades; Vol = volume fornecido diariam
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(hab); Vol
D == volume
distânciafornecido
percorrida da fonte hídrica à
em que: PopAtn == número
deatendida
comunidades;
estadual e federal, mediante a determinação
do in‑
de secas sugeridas, com aquelas empreendidas pelos governos estadual e federal,
mediante
a
O ig (ARAÚJO et. al.,2004) relaciona oferta e demanda conforme a equa
dicador de qualidade de gestão de secas,comunidade;
calculado n =diariamente.
número de90comunidades; Vol = volume fornecido diariamente.
conforme
a
equação:
O
ig
90 (Araújo et. al.,2004) relaciona oferta e
determinação do indicador de qualidade de gestão de secas, calculado conforme a equação:
Demandaglo
balconsunt
iva (6): QD
demanda
aigequação
(6):
O ig90 (ARAÚJO
et. al.,2004)
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a equação
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com o abastecimento emergencial – CE corresponde aos valores
em que IGS = indicador de qualidade de gestão de secas; IS = índice de sustentabilidade;
iAC
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em que
IGSiC==indicador
qualidade
gestãodedeestresse O
custo
com
o abastecimento
– CE
sistema
da
móvel emergencial
de água.
índice dede
consumo;
ig90de
hídrico;
CE
= distribuição
= índice de acesso
à água;
= índice
custo com
secas; IS = índice de sustentabilidade; iAC =Oíndice
de o abastecimento emergencial – CE corresponde aos valores despendidos com o
corresponde aos valores despendidos com o sistema

acesso à água;emergencial
iC = índicee de
consumo;
ig90
da
distribuição
custo com o abastecimento
IQIM
= indicador
de
qualidade
institucional
= índice
sistema
da distribuição
móveldos
demóvel
água. de água.
municípios.

de estresse hídrico; CE = custo com o abastecimento
emergencial e IQIM = indicador de qualidade insti‑
tucional dos municípios.
A síntese do indicador de qualidade da gestão de
A síntese do indicador de qualidade da gestão de secas
secas é feita mediante o recurso da padronização em
índices, deem
acordo
com
a equação
padronização
índices,
de acordo
com(2).
a equação (2).

O indicador de qualidade institucional dos mu‑

Onicípios
indicador– IQIM
de qualidade
institucional
dos da
municípios
refere‑se
ao indicador
dimensão– IQIM refere-se ao in
13

institucional concebido pelo Atlas de Sustentabili‑

dimensão institucional concebido pelo Atlas de Sustentabilidade do Banco do N
dade do Banco do Nordeste
Brasil (BNB, 2005),
13 da de 13
é feita mediante o recurso
que
é
determinado
pela
seguinte
Brasil (BNB, 2005), que é determinadoequação:
pela seguinte equação:

A sínteseAdosíntese
indicador
de qualidade
da gestãodadegestão
secas de
é feita
o recursoo da
do indicador
de qualidade
secasmediante
é feita mediante
recurso da
 GP  CAF  CAG 
(7)
IQIM  

(7)
Xi, j acordo
Xm de
100
padronização
em índices,


acordo
equação
0a ≤equação
Ijcom
≤ 1 a(2).
(2) padronização
Ij  ( emdeíndices,
) com
(2)(2).
XM  Xm
Xi, j  XmXi, j  Xm
emem
que:
IQIM
= indicador
de qualidade
institucional
dos municípios, GP = indicad
que:
IQIM
= indicador
de qualidade
institucional
0 ≤) Ij ≤ 1 0 ≤qualquer
(2)em que:(2)
valor
( numérico
Ij ≤ 1 (i) relativo
Ij  ( ) de um
Xi,jIj=Xi,j
a um município (j); Xm =
XM
 XmXM
em que:
= valor
numérico
de um indicador
 Xm indicador
dos
municípios,
GP
= indicador
do grau de partici‑
participação;
CAF
= indicador
da capacidade financeira; CAG =.indicador da
qualquer
relativonoa um
município
(j); Xmconsiderado;
= menor de
menor
valor (i)
numérico
universo
do indicador
XM
= maior
valor
numérico
no
pação;
CAF
= indicador
da capacidade financeira;
em que:
Xi,j
=que:
valor
de um indicador
qualquer
(i)
relativo(i)a relativo
um município
(j); Xm = (j); Xm =
emnumérico
Xi,jnumérico
= valor
numérico
um indicador
qualquer
a um município
valor
universo
dodeindicador
conside‑
CAG =.indicador
da capacidade
gerencial.
IQIM de qualidade institucio
universo
do indicadorno
considerado.
gerencial.
O IQIM classifica
os municípios
nas O
categorias
XM
= maior
valornonumérico
noindicador
universoconsiderado;
doXM classifica
menorrado;
valor
numérico
no universo
do
indicador
considerado;
= maior
numérico
nonas categorias
menor
valor
numérico
universo
do
XMvalor
=osmaior
valor numérico
no
municípios
de qualidade
O índice
de sustentabilidade
– IS (ASCE, 1998) é determinado de acordo com a equação (3),
indicador
considerado.
institucional:
muito
baixa, baixa, média e alta.
baixa,
baixa, média
e alta.
universo do
indicador
considerado.
universo
do indicador
considerado.

O índice de sustentabilidade – IS (ASCE, 1998)

A metodologia
é aplicada
à situação
para o de
período
simulado
de–25
O índice
sustentabilidade
IS anos.
(ASCE,
é determinado
de acordo
com
a equação
O índice
de sustentabilidade
– IS1998)
(ASCE,
1998) é determinado
de
acordo
com
a(3),
equação
(3), de seca ocorrida
é determinado de acordo com a equação (3), para o A metodologia é aplicada à situação de seca ocorrida no ano 2007, por ter sido
IS  C.simulado
Rde
.(25
125
anos.
VRT
(3)operíodo
anos.
para
período
simulado
de
para osimulado
período
de) 25 anos.

no ano 2007, por ter sido apontado como ano crítico
e porano
possuir
confiabilidade
dos dados existentes.
como
críticoboa
e por
possuir boa confiabilidade
dos dados existentes.

confiabilidade;
R = resiliência
e VRT = vulnerabilidade
 C.R.(IS
1 VRT
(3)em que:
C.R).(C
1 =VRT
)
(3)IS =ISsustentabilidade;
(3) 6. RESULTADOS
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total.
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C = confiabilidade;
R = resiliência
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IS IS
= sustentabilidade;
CC == confiabilidade;

A
no atendimento às diversas
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índice
de acesso
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aplicam àsnopopulações
relativa
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total. à água - iAC e o índice de consumo –A iC
sustentabilidade
atendimento às diversas categorias de usuários de água é cal
O índice de acesso à água ‑ iAC e o índice de con‑

categorias de usuários de água é calculada por meio

sistemas de distribuição móvel de água. Referem‑se,

de 25 anos, para a situação atual, e para a situação
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sistemas
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de pelos
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Referem-se,
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sede
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iC sede
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entre asistemas
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per
A Tabela
02 capita
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pelos
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móvel
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e a distância
percorrida,
e àconsumo
taxa
de indicadores:
consumo
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resiliência e vulnerabilidade.
confiabilidade,
resiliência
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per capita diária dessa população. Esses índices são
determinados
pelas
equações
(4)
e PopAtn
(5):são /determinados
PopAt
1 / Esses
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....
Dn pelas equações
determinados
diária
população.
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pelas
equações
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por Araújo et. al, 2004, o índice de estresse hídrico – ig9
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água, se apresentam em termos de valores médios,
para municípios do alto Jaguaribe na Tabela 3 e
Tabela 4, para o ano 2007.
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Índice de estresse hídrico
Inicialmente determinado por Araújo et. al, 2004,
o índice de estresse hídrico – ig90, que leva em conta
oferta e demanda foi novamente avaliado com à am‑
pliação da oferta apresentada no item “Ampliação da
oferta” e a redução da demanda hídrica proposta pelo
Programa WAVES, para o estado do Ceará, para o ce‑
nário macroeconômico de desenvolvimento regional
centralizado ‑ RSA (Gaiser et al., 2003).

Utilizando‑se a ferramenta Solver® da planilha
eletrônica, buscam‑se os valores a serem reduzidos
da demanda de água, de forma que o ig90 apresen‑
te valor mínimo igual a um, tais como: consumo
mínimo da população ligada a sistemas públicos de
abastecimento de água igual a 120 l/hab/dia, e da
população não ligada igual a 20l/hab/dia; priorização
da manutenção do rebanho sobre a irrigação; redução
total do consumo da categoria turismo; em casos
críticos, eliminação da demanda industrial. O índice
de estresse hídrico inicialmente calculado, bem como
o modificado pela ampliação da oferta e controle da
demanda se apresentam na Tabela 3 e Tabela 4.

Tabela 2
Índice de sustentabilidade – IS determinado para o período de 2001 a 2025.
Município
Acopiara

Política de gestão atual
C
0,20

R
0,25

VRT
0,45

Política de gestão proposta
IS
0,03

C
0,24

R
0,32

VRT
0,40

IS
0,05

Aiuaba

0,84

1,00

0,07

0,78

0,88

1,00

0,03

0,85

Altaneira

0,36

0,31

0,36

0,07

0,48

0,31

0,27

0,11

Antonina do Norte

0,28

0,28

0,35

0,05

0,92

1,00

0,04

0,88

Araripe

1,00

1,00

0,00

1,00

1,00

1,00

0,00

1,00

Arneiroz

1,00

1,00

0,00

1,00

1,00

1,00

0,00

1,00

Assaré

0,88

1,00

0,08

0,81

0,92

1,00

0,06

0,87

Campos Sales

1,00

1,00

0,00

1,00

1,00

1,00

0,00

1,00

Cariús

0,96

1,00

0,02

0,94

0,96

1,00

0,02

0,94

Catarina

0,56

0,55

0,14

0,26

0,64

0,44

0,08

0,26

Farias Brito

0,40

0,40

0,29

0,11

1,00

1,00

0,00

1,00

Icó

0,96

1,00

0,00

0,96

0,96

1,00

0,00

0,96

Iguatu

1,00

1,00

0,00

1,00

1,00

1,00

0,00

1,00

Jucás

0,92

1,00

0,03

0,90

0,96

1,00

0,02

0,94

Nova Olinda

0,08

0,09

0,56

0,00

0,80

0,20

0,02

0,16

Orós

0,96

1,00

0,01

0,95

0,96

1,00

0,01

0,95

Parambu

0,44

0,36

0,34

0,10

0,72

0,71

0,13

0,45

Potengi

0,84

1,00

0,09

0,77

0,88

1,00

0,05

0,83

Quixelô

1,00

1,00

0,00

1,00

1,00

1,00

0,00

1,00

Saboeiro

0,96

1,00

0,02

0,94

0,96

1,00

0,02

0,94

Salitre

1,00

1,00

0,00

1,00

1,00

1,00

0,00

1,00

Santana do Cariri

0,04

0,04

0,65

0,00

0,12

0,14

0,40

0,01

Tarrafas

0,36

0,38

0,31

0,09

0,92

1,00

0,02

0,90

Tauá

0,80

1,00

0,06

0,75

0,84

1,00

0,06

0,79
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Tabela 3
Síntese dos componentes do indicador de qualidade da gestão de secas – Política de gestão atual
Indicador de qualidade da gestão de secas – IGS

Município
IS

Iac

iC

ig90

IQIM

CE (R$)

Acopiara

0,03

13,8

9,8

4,63

Média

369.567,10

Aiuaba

0,78

2,2

11,3

2,8

Baixa

63.813,40

Altaneira

0,07

‑

‑

2,01

Alta

Ant. do Norte

0,05

6,8

11

2,85

Muito Baixa

Araripe

1

3,6

20

0,77

Média

‑

Arneiroz

1

6,4

9,9

0,15

Baixa

188.673,80

Assaré

0,81

5,1

12

2,98

Muito Baixa

78.110,90

1

4,3

10,2

0,47

Média

131.856,20

Cariús

0,94

5,8

11

0,88

Média

8.857,80

Catarina

0,26

4

10,8

1,67

Baixa

239.759,10

Farias Brito

0,11

‑ 

0,22

Alta

Iço

0,96

6,2

14,1

0,63

Média

27.491,10

Iguatu

1

13,1

9,9

0,52

Baixa

43.929,90

Jucás

0,9

4,5

16,5

1,06

Média

50.327,24

0

11,2

9,8

0,77

Média

138.812,10

Orós

0,95

11,7

18,2

0,58

Alta

17.689,00

Parambu

0,1

6,1

10,1

3,75

Alta

69.199,90

Potengi

0,77

7

12

2,25

Muito Baixa

16.837,80

Quixelô

1

1,6

10,8

0,18

Baixa

49.384,80

Saboeiro

0,94

3,1

17

0,86

Baixa

97.103,30

Salitre

1

12,3

9,5

0,82

Muito Baixa

429.004,80

Sant do Cariri

0

3,1

12,4

1,99

Média

59.078,60

Tarrafas

0,09

‑

‑

0,72

Muito Baixa

Tauá

0,75

12,4

9,8

1,03

Média

Campos Sales

Nova Olinda
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‑
77.007,00

‑

‑
601.027,00
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Tabela 4
Síntese dos componentes do indicador de qualidade da gestão de secas – Política de gestão proposta
Indicador de qualidade da gestão de secas ‑ IGS
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Município

IS

iAC

iC

ig90

IQIM

CE R($)

Acopiara

0,05

3,9

20

1

Alta

545.112,76

Aiuaba

0,85

0,6

20

1

Média

81.738,36

Altaneira

0,11

‑

20

1

Alta

Ant. do Norte

0,88

4,5

20

1

Baixa

48.746,37

Araripe

1

‑

20

0,77

Alta

Arneiroz

1

3,5

20

0,15

Média

170.082,36

Assaré

0,87

2,9

20

1

Baixa

55.914,70

Campos Sales

1

‑

20

0,47

Alta

0

Cariús

0,94

0,7

20

0,88

Alta

14.224,41

Catarina

0,26

1,1

20

1

Média

321.017,60

20

0,22

Alta

20

0,63

Alta

33.323,16

Farias Brito
Icó

1
0,96

0,9

Iguatu

1

1,4

20

0,52

Média

79.645,53

Jucás

0,94

0,6

20

1

Alta

53.024,95

Nova Olinda

0,16

4,3

20

0,77

Alta

173.238,08

Orós

0,95

4

20

0,58

Alta

12.771,96

Parambu

0,45

1,3

20

1

Alta

107.208,94

Potengi

0,83

0,9

20

1

Baixa

24.442,34

Quixelô

1

0,3

20

0,18

Média

76.116,10

Saboeiro

0,94

0,4

20

0,86

Média

98.651,20

1

3,9

20

0,82

Baixa

620.520,38

Santana do Cariri

0,01

1

20

1

Alta

62.668,30

Tarrafas

0,9

‑

20

0,72

Média

Tauá

0,79

4,9

20

1

Alta

Salitre

Custos com o abastecimento
de água emergencial
No ano de 2007, foi distribuído pelas unidades
móveis um volume de água mensal de 174.227m3,
para 27.830 famílias nos municípios da região do
alto Jaguaribe. Os custos originários da operação
não foram informados, o que levou à adoção do
valor médio obtido para Tauá, como representativo
da região, igual a R$2,66/km, Foi admitido também
uma duração de cinco meses de atendimento. O custo
anual na região está perto de R$ 2.758.062,84, com
um custo médio de R$5,9/m3. No período de 1999
a 2007 foram gastos aproximadamente 21 milhões
de reais. Comparando‑se esses valores, com o custo
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741.806,07

médio por família do Projeto S. José, de R$ 1.897,80
(CEARÁ, 2007a), o valor total aplicado com o sis‑
tema móvel de distribuição de água, seria suficiente
para beneficiar 11.124 famílias. O Projeto S. José é
um composto por captação, tratamento, reservatórios
e rede de distribuição de água.
Os custos com o abastecimento emergencial se
apresentam na Tabela 3 e Tabela 4. Como alternativa,
para a política proposta é adotado um consumo per
capita, para as populações atendidas pelas unidades
de distribuição móvel, de 20l/hab/dia, o que não vem
sendo praticado, pois a média na região em 2007 é
em torno de 12,3l/hab/dia. Dessa forma, se elevam
os custos de abastecimento das populações em apro‑
ximadamente 87%.
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Qualidade institucional
As medidas da política proposta, que conferem
maior capacitação tecnológica, maiores autonomia
e participação popular junto às instituições locais,
produzem resultados diretos sobre o indicador de
qualidade institucional dos municípios ‑ IQIM
(BNB, 2005). Uma avaliação quantitativa desse
incremento demanda o conhecimento de parâme‑
tros usados na sua determinação, os quais não são
disponibilizados. Portanto, é considerado o fato de
que as melhorias advindas da nova política elevam
o município de sua categoria atual, apresentada
na Tabela 3 para a outra imediatamente superior,
mostrado na Tabela 4.

Indicador de qualidade da gestão de secas
Uma síntese dos indicadores utilizados para a
determinação do indicador de qualidade da gestão
de secas – IGS é apresentada respectivamente, para
a política atual de gestão de secas e para a proposta,
nas Tabelas 3 e 4. O IGS padronizado em índices é
mostrado na Tabela 5.
Os resultados demonstram que os melhores ín‑
dices são encontrados, de uma forma geral, para o
modelo da gestão proposto, os quais são fortemente
influenciados pelo tamanho das populações assisti‑
das com o sistema móvel de distribuição de água.
Os municípios de Acopiara, Tauá e Nova Olinda
apresentam os piores resultados enquanto Quixelô,
Iguatu e Arneiroz, os melhores.
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Tabela 5
Indicador de qualidade da gestão de secas ‑ política de gestão atual e política de gestão proposta
IGS
Município

IGS
Município

Política de
gestão atual

Política de
gestão proposta

Acopiara

0,09

0,3

Jucás

0,73

0,71

Aiuaba

0,64

0,77

Nova Olinda

0,35

0,45

Antonina do Norte

0,5

0,63

Orós

0,64

0,59

Araripe

0,82

0,63

Parambu

0,31

0,51

Arneiroz

0,65

0,83

Potengi

0,68

0,77

Assaré

0,66

0,69

Quixelô

0,78

0,97

Campos Sales

0,64

0,69

Saboeiro

0,8

0,82

Cariús

0,65

0,74

Salitre

0,5

0,56

Catarina

0,49

0,59

Sant do Cariri

0,49

0,54

Icó

0,7

0,78

Tauá

0,29

0,33

Iguatu

0,6

0,86
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As secas estão intimamente ligadas à história do
Ceará, desde as primeiras iniciativas para sua coloni‑
zação, influenciando no comportamento, na cultura
e nas tecnologias desenvolvidas. O desenvolvimento
institucional e tecnológico, principalmente no que diz
respeito às atividades de monitoramento climático,
representa grande perspectiva de avanço na gestão
desses fenômenos.
As políticas de recursos hídricos, bem como de
defesa civil, devem ser fortalecidas, interiorizadas
e divulgadas. A difusão das ações na sociedade é
fundamental para o alcance dos objetivos e para
torná‑las menos vulneráveis as mudanças políticas.
A governabilidade como indutora da participação
popular e condutora das ações é de grande valia junto
às populações mais carentes.
Com relação aos planos e estudos, o comporta‑
mento da água subterrânea na região do alto Jaguaribe

é desconhecido. Faltam monitoramento, operação
adequada e manutenção das estruturas. É importante
manter atualizado o cadastro de usuários de água e
incentivar a elaboração de planos locais de água e
do zoneamento ecológico e econômico. Os planos
de recursos hídricos ou de gerenciamento de bacias
hidrográficas não contemplam a problemática do
sistema móvel de abastecimento de água, que é uma
constante em muitos municípios do estado.
O quadro de escassez hídrica é muito grave, com‑
prometendo o crescimento da região. Alguns açudes
de médio e grande porte ainda devem ser executados
na região. Conforme se pode verificar na análise do
índice de estresse hídrico ig90, as alternativas de
ampliação da oferta surtiram maior efeito com a
gestão da demanda. A gestão da demanda, apenas
no ano seco de 2007, melhorou o índice de susten‑
tabilidade ao longo de 25 anos. É ainda recomendada
uma maior apropriação financeira para a gestão dos
recursos hídricos.
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