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RESUMO - Este trabalho apresenta o Indicador de Disponibilidade Hídrica – IDHidr – proposto
pelos autores para expressar o quadro de abundância ou escassez hídrica de uma região submetida a
exame. Depois de analisar os principais indicadores recomendados na literatura técnica para este
fim, os autores concluem pela necessidade do novo indicador, capaz de levar em conta as vazões
com 95% de permanência e o nível de explotação de água nas bacias hidrográficas brasileiras. Uma
avaliação da eficácia do IDHidr é empreendida para o panorama hídrico nacional considerando a
situação presente e dois cenários em 2025 (tendencial e com ampla regularização do regime dos
rios) concluindo-se que, nas três situações examinadas, o IDHidr revelou-se capaz de evidenciar
apropriadamente as áreas problemáticas do território nacional quanto à escassez de água e,
consequentemente, as necessidades de gestão dos recursos hídricos.

ABSTRACT - This paper presents the Water Availability Indicator – IDHidr – suggested by the
authors to express water abundance or scarcity of a region under study. The main indictors referred
to in technical literature to this purpose are examined and authors come to the conclusion that a new
indicator that can handle water flows corresponding to a permanence of 95% and water
exploitation level in brazilian watersheds. An appraisal of IDHidr efficacy is carried out to Brazilian
panorama for three different conditions: present, in 2025; in 2025 (natural trend); and in 2025
admitting full regularization of river flows). In the three conditions IDHidr was able to
appropriately detect problem areas in terms of water scarcity and water resources management.
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1. INTRODUÇÃO

Uma das competências da Agência Nacional de Águas – ANA - estabelecidas na Lei 9984 de
17 de Julho de 2000 é promover a elaboração de estudos para subsidiar a aplicação de recursos
financeiros da União em obras e serviços de regularização de cursos de água, de alocação e
distribuição de água, e de controle da poluição hídrica, em consonância com o estabelecido nos
planos de recursos hídricos.
O plano de recursos hídricos de uma bacia hidrográfica é o instrumento por excelência da
Política Nacional de Recursos Hídricos, previsto na Lei 9433 de 8 de janeiro de 1997, para
identificar a necessidade de investimentos e sistematizá-los em programas, estabelecer metas de
qualidade de água e de alocação de água. Em sua elaboração, o concurso de indicadores de recursos
hídricos podem ser de grande valia, especialmente quando estabelecidos de modo a satisfazer as
necessidades próprias do sistema de planejamento e gestão de recursos hídricos implantado, de
modo a: apoiar diagnósticos e avaliações de bacias hidrográficas para fins de planejamento; traduzir
as metas de planejamento em valores intermediários e finais desejados para esses indicadores;
monitorar os efeitos decorrentes da implementação dos programas e projetos conduzidos, bem
como o progresso e o cumprimento das metas fixadas nos Planos de Recursos Hídricos; sinalizar
afastamentos verificados na condução de programas, projetos ou, mesmo na gestão dos recursos
hídricos como um todo e, por via de conseqüência, a necessidade de corrigir o curso seguido,
sempre que tais desvios se tornem excessivos; estabelecer normas regionais e globais; determinar o
impacto de ações empreendidas ou situações existentes; e medir e comparar a eficácia de ações
empreendidas.
Dessa forma, indicadores tornam-se ferramentas valiosas de planejamento e gestão,
auxiliando a tomada de decisões e apontando caminhos, principalmente quando se trata de
expressar o quadro de abundância ou escassez de água em uma bacia ou comparar essa condição em
diferentes bacias.
Alguns organismos internacionais como as Nações Unidas e a Agência Ambiental Européia
têm utilizado as retiradas de água, a vazão média da bacia hidrográfica ou mesmo a relação entre
essas variáveis como indicadores da disponibilidade e utilização de recursos hídricos. Entretanto
essas variáveis não refletem as condições críticas da série histórica e oferecem uma visão distorcida
da disponibilidade hídrica quando ela é mais requerida, isto é, quando as vazões são
significativamente menores que as vazões médias.
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A importância de um indicador que relacione adequadamente a disponibilidade e as demandas
e, assim, descreva a quantidade de água disponível em uma bacia ou em parte dela, pode ser
aquilatada quando se recorda que, apesar de deter 12% dos recursos hídricos superficiais no mundo,
o Brasil vive graves crises localizadas em diversas regiões do País causadas pela falta de água.
Nestas regiões de escassez hídrica, é necessário uma gestão dos recursos hídricos - mais intensa e
com mais qualidade – além do direcionamento e articulação de políticas públicas, recursos
financeiros e equipes de trabalho, entre outros. A busca de novos indicadores é, portanto, mais do
que justificada e representa relevante contribuição à gestão dos recursos hídricos.

2. A DISPONIBILIDADE HÍDRICA E IMPLICAÇÕES ASSOCIADAS
A disponibilidade hídrica é a quantidade de água efetivamente disponível para os diversos
usos de forma duradoura ou permanente (Vieira, 1999). A estimativa desta quantidade de água (ou
vazão de referência) efetivamente disponível admite diferentes interpretações associadas às
características da bacia e às finalidades do seu uso no planejamento e gerenciamento da bacia, como
a seguir comentado.
A vazão dos cursos d’água é formada pela contribuição de água do escoamento superficial e
de uma parcela do escoamento subterrâneo (o escoamento de base). A vazão média de longo
período é frequentemente utilizada como para informar a disponibilidade de água em um bacia
devido à sua simplicidade e à fácil aquisição da informação. Entretanto, esta vazão representa um
limite superior, não se encontrando disponível para uso todos os anos, em função, principalmente,
da sazonalidade e da variação interanual.
É prudente utilizar as vazões que ocorrem em épocas de estiagem como estimativas da
disponibilidade hídrica. Estas vazões são os menores valores dentro da série histórica e são
utilizadas no dimensionamento de diversos projetos como abastecimento de água, irrigação,
navegação, diluição de efluentes, geração de energia elétrica, manutenção de ecossistemas, entre
outros. As vazões mínimas usualmente estimadas são aquelas com uma determinada permanência
no tempo (95%, 90% ou 80%) e a vazão mínima de sete dias, com um período de retorno de dez
anos. Observa-se que a disponibilidade hídrica está, portanto, associada a uma determinada garantia
de atendimento.
A disponibilidade hídrica também está relacionada com a capacidade de armazenamento dos
reservatórios, os quais permitem a regularização intra-anual e interanual dos deflúvios Os
reservatórios são capazes de armazenar água nos períodos úmidos e liberar parte do volume
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armazenado nos períodos de estiagem, tornando disponível uma maior quantidade de água quando
esta seria naturalmente menor. No semi-árido brasileiro, onde a maioria dos cursos d’água é
intermitente e as vazões mínimas são nulas, a disponibilidade de água muitas vezes resume-se à
capacidade de armazenamento dos reservatórios.
Com o acréscimo observado nas últimas décadas do uso e ocupação das bacias hidrográficas,
as vazões observadas nas estações fluviométricas passaram a ser influenciadas pelas diversas
retiradas de água na bacia, não mais representando a real disponibilidade de águas superficiais.
Nestes casos, nas estimativas de disponibilidade de água, torna-se necessário calcular as
interferências dos diversos usos sobre as vazões observadas, para determinar as vazões naturais. As
vazões naturais são aquelas que se originariam na bacia caso não houvesse qualquer interferência
humana, como usos consuntivos, derivações, regularizações, importações e exportações (ONS
2005).
Em termos de disponibilidade de águas subterrâneas, as reservas hídricas dos aqüíferos são
divididas em reservas renováveis e permanentes. As reservas permanentes são aquelas que se
situam abaixo da variação anual do nível freático. As reservas reguladoras ou renováveis
correspondem ao volume de água armazenada no aqüífero acima do nível freático mínimo. Elas
correspondem, de forma geral, ao escoamento de base dos rios, ou seja, à contribuição do aqüífero
para os rios ao longo de um ano hidrológico. O escoamento de base de um rio pode ser considerado
como o valor de recarga dos aqüíferos. De forma geral, considera-se que as reservas explotáveis de
um aqüífero são constituídas por uma parte das reservas reguladoras e, eventualmente, uma pequena
fração das reservas permanentes.
Ao longo do processo de planejamento e gestão, ainda devem ser consideradas restrições
impostas à disponibilidade de recursos hídricos, como por exemplo, questões relacionadas à
qualidade das águas, operação de reservatórios, navegação, manutenção de vazões mínimas para
conservação de ecossistemas, entre outros.
Esse conjunto de situações, variável de bacia para bacia e dentro de uma mesma bacia
precisam ser considerados na avaliação da disponibilidade hídrica em um dado local submetido a
uma avaliação de disponibilidade.

3. INDICADORES DE DISPONIBILIDADE HÍDRICA
Um indicador pode ser conceituado como uma ferramenta de avaliação referida a uma
característica específica e observável, mensurável em escala quantitativa ou qualitativa, ou a uma
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mudança que pode ser avaliada em relação a um critério previamente selecionado, e que mostra a
evolução de uma política ou de um ou mais programas implementados em relação a essa
característica ou critério, ou o progresso relativamente ao atingimento de um resultado determinado,
habilitando os tomadores de decisão a avaliar a necessidade/oportunidade de uma intervenção
corretiva e/ou estimar o progresso rumo aos resultados, metas e produtos perseguidos ou, ainda, os
impactos de uma determinada ação (Maranhão, 2007). Ele pode ser uma função definida, mas seu
significado extrapola os limites da função, traduzindo algo maior ou mais abrangente do que esta
função. Um indicador contém, dessa forma, “uma informação cujo significado ultrapassa o seu
sentido estrito e se projeta além desses limites, lançando luzes sobre um quadro temático do qual é
tido como representativo, especialmente sobre a sua condição geral, permitindo uma avaliação
diagnóstica desse tema”(idem, pg.40).
No caso da disponibilidade de recursos hídricos, os indicadores são utilizados para traçar um
panorama e comparar os diferentes níveis reconhecidos, que variam da escassez à abundância
desses recursos. Geralmente, esses indicadores procuram incorporar dados de vazões de cursos
d’água, de população e de retiradas de água para os diferentes usos. Pode-se também utilizar alguns
parâmetros adicionais que considerem questões como a qualidade da água, o acesso às fontes de
abastecimento e impactos ambientais (Lawrence et al., 2002).
As perspectivas de crescimento demográfico, a degradação da qualidade dos corpos hídricos
(já monitorada desde a década de 1970) e a escassez prenunciada quanto às quantidades disponíveis
despertaram a atenção de planejadores e pesquisadores, resultando na proposição de indicadores
relativos à conjuntura delineada por essas feições, os quais tiveram boa acolhida na área de recursos
hídricos. Assim, a United Nations Population Information Network (2001) - desenvolveu um
indicador de pressão populacional para exprimir os níveis de competição por usos da água - a partir
do exame de áreas onde os valores de suprimento per capita e os conflitos de uso estavam
satisfatoriamente documentados - que foi utilizado para examinar cenários de escassez hídrica em
2025.
Um segundo indicador, que vem tendo aceitação para descrever a situação hídrica das nações
e estados é o Índice de Falkenmark (Falkenmark e Widstrand, 1992; Falkenmark e Lundqvist, 1998;
Gleick, 1996) que mede a disponibilidade hídrica em termos de recursos hídricos renováveis
existentes per capita por ano. Com o índice de Falkenmark pode-se reconhecer cinco classes de
situação hídrica., descritas a seguir no Quadro 1.
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Quadro 1 - Classes de situação hídrica segundo o Índice de Falkenmark
Classe hídrica
Alem da
hídrica”

“barreira

Escassez crônica de
água
Tensão hídrica
Problemas moderados
Dotação adequada

Descrição
Problemas crônicos e em grande escala de suprimento de água,
que se tornam catastróficos durante as secas. Limite da
capacidade de gerenciamento dos recursos hídricos.
Problemas crônicos de suprimento de água que se tornam
piores durante a estação seca; secas severas são freqüentes
Freqüentes problemas sazonais de suprimento e de qualidade de água,
acentuados por secas ocasionais
Alguns problemas sazonais de suprimento e de qualidade de água,
com alguns efeitos adversos durante secas severas
Raros problemas de suprimento e qualidade de água, exceto
durante condições de secas extremas

Água disponível
(m3/hab/ano)
<500
500 a 1.000
1.000 a 1.666
1.666 a 10.000
> 10.000

Fonte: Falkenmark e Widstrand, 1992, modificado por Maranhão, 2007

Um terceiro indicador, bastante utilizado devido à sua simplicidade e à facilidade de obtenção
de dados para o cálculo é a disponibilidade hídrica per capita (ou específica), a qual é expressa pela
vazão média de longo período por habitante, por ano (m3/hab/ano). Baseadas neste índice, as
Nações Unidas costumam utilizar a faixa mostrada na Tabela 1 para classificar os países quanto à
disponibilidade de recursos hídricos. A partir do índice, as Nações Unidas definem as seguintes
situações: < 1.000 m3/hab/ano – Situação de escassez; 1.000 a 1.700 m3/hab/ano – Situação de
estresse hídrico.
Tabela 1. Classificação dos países quanto à disponibilidade per capita.
Disponibilidade per capita Classificação
(m3/hab/ano)
do país
< 500
Muito pobre
500 a 1.000
Pobre
1.000 a 2.000
Regular
2.000 a 10.000
Suficiente
10.000 a 100.000
Rico
> 100.000
Muito rico
Fonte: Margat (1998) apud Rebouças (1999).

Aplicado para representar países e grandes regiões, esse indicador não espelha claramente a
real situação de escassez de água. Sua aplicação ao quadro brasileiro, mais particularmente ao semiárido brasileiro (Figura 1), empreendida pelos autores, permite observar que a utilização da vazão
média leva a superestimar a disponibilidade hídrica, uma vez que o deflúvio médio nem sempre está
disponível e os cursos d’água chegam a secar na maior parte do ano.
Outro indicador de disponibilidade hídrica utiliza a relação entre as retiradas de água e a
vazão média de longo período. Em relação a este indicador, as Nações Unidas classificam as
regiões como mostra a Tabela 2.
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Vazão média per capita
(m3/hab/ano)
0 - 500 - Muito pobre
500 - 1.000 - Pobre
1.000 - 1.700 - Regular
1.700 - 4.000 - Suficiente
4.000 - 10.000 - Rico
> 10.000 - Muito rico

Figura 1. Disponibilidade hídrica per capita aplicada ao País
Tabela 2. Classificação das regiões quanto à relação entre disponibilidade e demandas hídricas.
Retirada total/Vazão média
(%)
<5
5 a 10
10 a 20
> 20

Classificação da região
Pouca ou nenhuma atividade de gerenciamento. A água é abundante
Situação é confortável, podendo ocorrer necessidade de gerenciamento para solução de problemas
locais de abastecimento
A atividade de gerenciamento é indispensável, exigindo a realização de investimentos médios
A situação é crítica, exigindo intensa atividade de gerenciamento e grandes investimentos

Fonte: Rebouças (1999).

De forma semelhante, a União Européia utiliza o Índice de Retirada de Água que é igual ao
quociente entre a retirada total anual e a vazão média de longo período, com a classificação
mostrada na Tabela 3.
Tabela 3. Classificação das regiões quanto ao Índice de Retirada de Água.
Índice de Retirada de Água (%)
< 20
20 a 40
> 40

Classificação da região
Sem estresse hídrico
Com estresse hídrico
Com estresse hídrico severo

Fonte: Alcamo et al. (2000).

A Figura 2 exibe a aplicação do Índice de Retirada de Água ao Brasil. De forma semelhante à
disponibilidade hídrica per capta, este índice conduz a uma visão otimista do País, não destacando
regiões com problemas recorrentes de escassez de água.
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Figura 2. Índice de Retirada de Água aplicado ao País –
4. O INDICADOR DE DISPONIBILIDADE HÍDRICA (IDHidr) PROPOSTO
O indicador proposto neste trabalho é baseado na relação entre as retiradas de água para
atender os diferentes usos e a disponibilidade hídrica em um dado ponto de uma bacia hidrográfica,
diferindo do Índice de Retirada de Água (apresentado no capítulo anterior) pelo emprego da
disponibilidade hídrica em vez da vazão média da bacia hidrográfica. O Indicador de
Disponibilidade Hídrica (IDHidr), aqui apresentado, normaliza a relação entre as retiradas totais e a
disponibilidade de recursos hídricos para um valor de referência igual a 1 (um), através de um fator
x que indica o limite entre a a escassez de água e a suficiência de recursos hídricos para atender a
demanda , como mostra a equação IDHidr =

Retirada Total
1
⋅
x Disponibilidade Hídrica

A estimativa de retirada total de água no país foi realizada a partir dos dados de censos
demográficos, agropecuários e industriais do IBGE (ANA 2003a, 2003b, 2003c, 2005a) e dos
resultados do projeto “Estimativas das Vazões para Atividades de Usos Consuntivos da Água nas
Principais Bacias do Sistema Interligado Nacional (ONS 2003).
A disponibilidade hídrica foi considerada igual a uma vazão de estiagem (com permanência
de 95%) calculada a partir das séries de vazões naturais (para as regiões hidrográficas TocantinsAraguaia, São Francisco e Paraná) e das estações fluviométricas existentes (para as demais regiões).
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Em rios regularizados, a disponibilidade hídrica foi adotada como sendo a vazão regularizada com
100% de garantia, acrescida ao incremento da vazão de estiagem (ANA 2005b)6
4.1. Determinação do Fator x do Indicador de Disponibilidade Hídrica (IDHidr)

O fator x proposto foi fixado com base nas condições reais verificadas nas bacias
hidrográficas brasileiras e a partir dos seguintes elementos:
•

Secas e Estiagens - Informações contidas na Pesquisa Nacional de Saneamento Básico do

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística-IBGE;
•

Eventos reconhecidos como calamidade pública ou situação de emergência - Municípios

brasileiros em estado de calamidade e em estado de emergência identificados pela Secretaria
Nacional de Defesa Civil do Ministério da Integração Nacional;
•

Eventos críticos associados à escassez de recursos hídricos veiculados pela imprensa

brasileira entre 1996 e 2006.
Foram adicionalmente consultados o estudo “Água Doce no Semi-Árido” (Vieira 1999); os
sítios de órgãos estaduais gestores de recursos hídricos; o Plano de Recursos do Estado do Ceará; o
Relatório de Situação dos Recursos Hídricos do Estado de São Paulo (Relatório Zero, 1998); o
Diagnóstico Geral das Bacias Hidrográficas de Santa Catarina (1994); e o Plano Estadual de
Recursos Hídricos de Pernambuco (1998).
A Pesquisa Nacional de Saneamento Básico – PNSB (IBGE 2000) informa que 806
municípios enfrentavam o racionamento de água por causa de seca ou estiagem em 2000. A
localização destes municípios é mostrada na Figura 3.

6

Para acessar os dados e obter maiores informações sobre o cálculo das retiradas totais e da disponibilidade de recursos hídricos consultar:
“Disponibilidade e demandas de recursos hídricos no Brasil”, elaborado pela Agência Nacional de Águas e disponível em
http://www.ana.gov.br/pnrh_novo/Tela_Apresentacao.htm
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Colombia

Peru

Bolivia

Argentina
PNSB - IBGE/2000
PNSB - IBGE/2000

Municípios
com
Municípios
com raciomento
raciomento de de
água devido
à seca
estiagem
água devido
à seca ou
ou estiagem

Figura 3. Municípios com racionamento de água devido a estiagens ou secas (2000).
A Secretária Nacional de Defesa Civil do Ministério da Integração Nacional - MI registrou
que 1360 municípios, distribuídos em todas as regiões brasileiras, foram declarados em “Situação
de Emergência” ou em “Estado de Calamidade Pública” devido a secas ou estiagens no ano de
2005. A localização destes municípios é apresentada na Figura 4.
Colombia
Equador

Peru

Bolivia

Paraguai

Municípios
emSituação
Situação dede
Emergência
Municípios
em
Emergência
ou em
Estado de
de Calamidade
Pública
ou em
Estado
Calamidade
Pública
Devido à estiagem
Devido à estiagem Argentina
Devido à seca

Devido à seca

Argentin

Fonte: Secretaria
Civil/MI.

Nacional

de

Defesa

Figura 4. Municípios em “Situação de Emergência” ou “Estado de Calamidade Pública” em 2005.
A Figura 5, por sua vez, reúne os municípios que tiveram problemas com estiagens e secas,
conforme noticiado na imprensa em geral. Praticamente todos os estados têm registros de
municípios em dificuldades por causa da estiagem. Entretanto, um número maior de municípios
afetados está localizado no Ceará, na Paraíba, em Pernambuco, no Piauí, em Goiás e no Rio Grande
do Sul.
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Merece destaque a estiagem prolongada em 2005, no Rio Grande do Sul, que causou grandes
prejuízos sócio-econômicos ao Estado. A Defesa Civil do Estado informou os municípios que
tiveram Situação de Emergência decretada em função da estiagem: foram 2 em 2003; 389 em 2004;
e 425 em 2005. A pouca convivência das comunidades com a seca e a baixa capacidade de
armazenamento de água no Estado contribuem para o agravamento da situação.
Estas informações endossam a idéia de que as questões de recursos hídricos no Brasil são
sérias. As crises de escassez de água ocorrem principalmente nos períodos de estiagem, quando
ocorre uma drástica redução na vazão dos rios. Os prejuízos e os impactos causados sobre as
populações por estes eventos, mesmo que ocorram por um período curto, são significativos
justificando ações governamentais para sua minimização e eliminação.

Colombia

Peru

Bolivia

Argentina

Municípios onde foram noticiados
problemas de Estiagem

Figura 5. Municípios com problemas de estiagem no Brasil (1996-2005).
As informações precedentes permitiram estabelecer que a o limite entre a suficiência e a
escassez de água é alcançado quando a retirada total atinge 30% da disponibilidade hídrica. Quando
as retiradas totais de água forem maiores que essa parcela da disponibilidade hídrica, pode-se
esperar o surgimento ou o agravamento dos conflitos pelo uso da água.
Tem-se então que x=0,3.
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4.2. Classes de disponibilidade hídrica estabelecidas a partir do IDHidr

Para melhor compreensão do significado do IDHidr, foram criadas quatro clases de valores do
IDHidr, apresentadas na Tabela 4. A primeira representa a suficiência de água e as outras três
classes representam diferentes níveis ou graus de escassez de água para atendimento das demandas
de uma dada região submetida a exame.
Uma sub-classe especial foi reservada para determinadas regiões com disponibilidade hídrica
muito baixa, próxima de zero, enquadradas na classe 4. Nessa categoria estão os rios intermitentes
localizados no semi-árido e a região de planície da bacia do Alto Paraguai – Pantanal Matogrossense.
É importante ressaltar que o referido índice não leva em conta outras fontes de água, entre
elas, as reservas permanentes de águas subterrâneas e os aqüíferos profundos e, também, não
considera o impedimento do uso da água por questões de qualidade.
5.

APLICAÇÃO DO INDICADOR NO PAÍS

Para a determinação do IDHidr das bacias , os dados de disponibilidade e demandas de
recursos hídricos foram distribuídos em cerca de 180.000 micro-bacias e acumulados de montante
para jusante ao longo da rede hidrográfica brasileira, na escala 1:1.000.000. Foram consideradas
duas situações:
•

diagnóstico da situação atual, para a qual foram utilizados os dados de retirada total e

disponibilidade hídrica desenvolvidos para apoiar à elaboração do Plano Nacional de Recursos
Hídricos (ANA 2005b);
•

prognóstico para o ano 2025, no qual a evolução das demandas de recursos hídricos nas

bacias foi determinada em função das taxas de crescimento populacional do IBGE, por estado.

5.1.

Diagnóstico da situação atual

Os resultados da determinação do IDHidr para as bacias brasileiras é mostrado na Figura 6.
De uma forma geral, percebe-se uma boa aderência entre o índice e as condições reais relacionadas
à disponibilidade e às retiradas totais de recursos hídricos existentes nas diversas regiões do País.
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Tabela 4. Classificação e descrição do Índice de Disponibilidade Hídrica - IDHidr.
Classe
IDHidr

IDHidr

Classificação e descrição

Prioridade
de Gestão7

0a1

Suficiente. Há suficiência de água, mesmo nos períodos de estiagem, para o atendimento das diversas
demandas de água. Eventuais problemas são mais decorrentes da falta de infra-estrutura e sistema de
saneamento básico.

4

1 a 3,5

Crítica. A retirada total ainda não ultrapassa a disponibilidade hídrica, mas já surgem crises e conflitos,
dado que nem toda a água da bacia está acessível nas estiagens. A tendência é o agravamento da situação ao
longo do tempo. A gestão de recursos hídricos é necessária para prevenir e reverter situações que causem
danos às populações ou inibam as atividades econômicas.

3

3,5 a 7

Muito crítica. A retirada total supera a disponibilidade hídrica. A exploração de água é elevada em relação à
água disponível. O início retardado das chuvas ou a ocorrência de períodos de estiagens mais prolongadas
poderá ser suficiente para provocar consideráveis prejuízos sócio-econômicos. Ação governamental é
essencial visando reduzir os impactos sobre a população, as atividades econômicas e ao meio ambiente.

2

>7

Extremamente crítica. O consumo (1) de água ultrapassa a disponibilidade hídrica da bacia. Não há água
suficiente mesmo fazendo-se o reuso da água. A região é dependente de outras fontes de água, tais como,
importação de água de outras bacias e utilização da água subterrânea. A taxa de reuso da água tende a ser
elevada, razão pela qual o aspecto qualitativo é de fundamental importância. A gestão de recursos hídricos é
questão prioritária na região.

1

1

2

3

4

(1)

O consumo corresponde à parcela da retirada de água que é efetivamente consumida, ou seja, não retorna aos corpos receptores.
Corresponde aproximadamente a 50% da retirada total.

Em relação aos membros da federação, os estados do Amazonas, Acre, Amapá, Rondônia,
Roraima, Pará e Piauí apresentam uma situação de suficiência de água para atender seus consumos
atuais.

Colombia

Equador

Peru

Bolivia

Paraguai

Chile

IDHidr
IDHidr

< 1 - Suficiente

< 1 - Suficiente

1 - 3,5 - Crítico

1 - 3,5 - Crítico

Argentina

Uruguai

3,5 a 7,0 - Muito Crítico

3,5 a 7,0 - Muito Crítico

> 7,0 - Extremamente Crítico

> 7,0 - Extremamente Crítico

Figura 6. Aplicação do IDHidr no País.
7

Nível de prioridade varia de 1 a 4 sendo o Nível 1 o mais elevado
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Os estados do Mato Grosso do Sul e Mato Grosso não apresentam problemas de escassez de
água. Entretanto, a planície da bacia do alto Paraguai – o Pantanal Mato-grossense – é uma região
crítica, tendo em vista que a evaporação equivale à precipitação média anual, ou seja, não há
produção líquida de água. A planície do Pantanal é alimentada pela variação de nível do rio
Paraguai, funcionando como se fosse um grande reservatório natural. O Distrito Federal e os
Estados de Goiás, Tocantins, Maranhão, Espírito Santo, Rio de Janeiro, Paraná e Santa Catarina
possuem disponibilidade hídrica compatível com seus níveis de consumo, exceto em alguns locais
bem específicos. Os estados mais críticos são Rio Grande do Sul, São Paulo, Bahia, Sergipe,
Alagoas, Pernambuco, Paraíba, Rio Grande do Norte e Ceará.
Os rios das Velhas, Tietê, Iguaçu, e Jacuí foram selecionados para determinação do IDHidr ao
longo de sua extensão, da nascente à foz (Figura 7).
1,6

7,0

Região Metropolitana de São Paulo

Belo Horizonte

1,4

6,0

Escassez

1,2

5,0

IDHidr

IDHidr

1,0
0,8
0,6

Escassez

4,0
3,0

Suficiência
2,0

0,4

1,0

0,2

Suficiência
0,0

0,0

0

74

130

212

303

372
456
L (Km )

527

568

609

647

689

0

206

399

Rio das Velhas

522

607
703
L (Km )

770

913

Rio Tietê

2,0

1,6

Região Metropolitana de Curitiba

1,8

1,4

1,6

Escassez

Escassez

1,4

1,2
1,0
IDHidr

1,2
IDHidr

848

1,0
0,8

0,8
0,6

Suficiência

0,6

Suficiência

0,4

0,4
0,2

0,2
0,0

0,0

0

108

229

461
L (Km )

623

Rio Iguaçu

766

967

0

215

370
L (Km )

531

Rio Jacuí

Figura 7. Valores do IDHidr para alguns rios brasileiros.
A Figura 7 permite afirmar que o rio das Velhas tem uma pequena extensão comprometida
pela Região Metropolitana de Belo Horizonte, próxima às suas nascentes. O rio Tietê apresenta
problemas ao longo de boa parte de sua extensão total e somente em seu

trecho final,

aproximadamente a 770 Km de suas nascentes, o seu IDHidr atinge valores inferiores a 1. O maior
impacto, como seria de se esperar, é causado pela Região Metropolitana de São Paulo. O rio Iguaçu
tem padrão similar ao do rio Tietê, sendo afetado pela Região Metropolitana de Curitiba. O rio Jacuí
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apesar de ter boa disponibilidade hídrica, demonstra sinais de crescente utilização (IDHidr máx =
0,37).
A Figura 8 identifica as bacias que precisam de ações objetivas no que diz respeito à gestão de
recursos hídricos, exclusivamente em função de suas disponibilidades hídricas e em muitas dessas
áreas já foi dado início à gestão. As unidades de planejamento foram classificadas em quatro níveis
de prioridade em função dos valores predominantes do IDHidr em cada uma delas (Tabela4).
A Figura 8 permite identificar

as áreas mais críticas do País no semi-árido, no litoral

nordestino, nos trechos iniciais do rio Tietê e na região sul do Rio Grande do Sul.
Guiana
Colombia

quador

Peru

Bolivia

Paraguai

Prioridade para Implantação
dos Instrumentos de Gestão

Prioridade 01
Prioridade 02

Argentina
Uruguai

Prioridade 03
Área sem disp. hídrica local

Figura 8. Unidades de planejamento prioritárias, com base no IDHidr.
5.2.

Cenário para 2025

5.2.1 Evolução tendencial do quadro de disponibilidade hídrica

A evolução tendencial do quadro de disponibilidade hídrica discutido no item anterior para o
ano 2025 é indicada na figura 9, que representa as áreas com IDHidr >1 no ano 2000 (já
apresentadas na Figura 7) e as áreas que deverão transpor o limite entre a suficiência e a escassez de
água em 2025, isto é, o acréscimo de áreas com IDHidr>1.
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Colombia
Equador

Peru

Bolivia

Paraguai

Argentina
Áreas críticas, muito críticas
e extremamente críticas
Área em 2000 com IDHidr = ou > 1
Acréscimo de área em 2025 com IDHidr = ou > 1

Uruguai

Figura 9. Áreas com IDHidr>1 (crítico, muito crítico e extremamente crítico) em 2000 e 2025.
Observa-se que haverá o aumento das áreas problemáticas praticamente em todos os Estados,
admitindo-se que não haverá aumento da disponibilidade hídrica e que o crescimento da demanda
se manterá nas taxas atuais. Destaca-se que a expansão relativa das áreas críticas será maior nos
Estados do Piauí, Tocantins, Goiás, Espírito Santo e São Paulo que nos demais Estados.
Um aspecto a ser salientado na Figura 9 é o avanço das áreas críticas no período 2000 - 2025,
confirmando que o índice tem sensibilidade suficiente para mostrar variações na exploração dos
recursos hídricos ao longo do tempo.
5.2.2 Cenário em 2025 – Evolução tendencial considerando o impacto da regularização dos
rios

Para analisar o efeito da regularização do regime fluvial dos rios mediante a implantação de
estruturas hidráulicas sobre a disponibilidade hídrica das bacias brasileiras foi feita uma nova
determinação do IDHidr admitindo-se que todos os rios do País estariam regularizados. O objetivo
dessa simulação foi visualizar as melhorias que podem resultar da construção de reservatórios para
o armazenamento da água e seus resultados encontram-se na Figura 10. Para tanto, admitiu-se um
fator de regularização de:

16
XVIII Simpósio Brasileiro de Recursos Hídricos

•

30% da vazão média nas bacias localizadas nos estados de Sergipe, Alagoas, Paraíba,
Pernambuco, Ceará, Rio Grande do Norte;

•

50% da vazão média nas bacias localizadas nos estados da Bahia, Santa Catarina, Rio
Grande do Sul; e

•

55% da vazão média nas bacias localizadas nos estados de Paraná, São Paulo, Rio de
Janeiro, Acre, Rondônia, Espírito Santo, Mato Grosso do Sul, Amazonas, Distrito Federal,
Roraima, Goiás, Minas Gerais, Mato Grosso, Pará, Amapá, Tocantins, Maranhão, Piauí.
Colombia

Equador

Peru

Bolivia

Paraguai

IDHidr potencial
< 1 - Suficiente
1 a 3,5 - Crítico

Argentina
Uruguai

3,5 a 7 - Muito crítico
> 7 - Extremamente crítico

Figura 10. IDHidr calculado para a hipótese de regularização de todos os rios no País.
Uma vez mais o IDHidr revelou-se suficientemente sensível para avaliar o quadro resultante.
A partir dos resultados obtidos, constata-se que as regiões hidrográficas brasileiras podem dispor de
disponibilidade hídrica suficiente para atender suas necessidades, a exceção do semi-árido e das
áreas litorâneas no leste nordestino. Esta disponibilidade hídrica é potencial, não leva em conta
impactos ambientais e só poderá ser aproveitada se houver capacidade suficiente para
armazenamento da água nas bacias.
Ao comparar-se os resultados contidos na Figura 10 com a situação atual (Figura 6),
observa-se que a porção meridional do Rio Grande do Sul é muito semelhante à região nordeste em
termos de IDHidr, ou seja, em termos de escassez hídrica. Entretanto, verifica-se a regularização
dos rios mostra-se mais eficaz para o Rio Grande do Sul do que para o nordeste. Certamente, a
construção de reservatórios de água não é a única forma de aumentar o volume disponível de água.
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A construção de sistemas adutores a partir dos grandes rios da região e a utilização da água
subterrânea podem constituir-se em outras alternativas, isoladamente ou em conjunto, para solução
das questões relativas à escassez da água.
6.

CONCLUSÕES E CONSIDERAÇÕES FINAIS

O indicador de disponibilidade hídrica – IDHidr – proposto neste trabalho revelou-se simples
e sensível para exprimir a disponibilidade hídrica das bacias hidrográficas brasileiras ou de trechos
selecionados dela, tornando-se uma interessante ferramenta para o desenvolvimento de planos e
orientar a gestão dos recursos hídricos em bacias hidrográficas.
Por utilizar como vazão de referência a vazão com 95% de permanência8, além de levar em
conta as demandas existentes, ele contorna uma série de limitações apontadas em outros indicadores
do mesmo gênero, porém focaliza apenas os aspectos quantitativos, não apropriando fatores
qualitativos. Representa assim, uma primeira e essencial avaliação da quantidade de água existente
para diferentes usos. Uma avaliação mais completa das condições da dispobibilidade hídrica de uma
bacia demandará a conjugação do IDHidr com indicadores de qualidade das águas, o que deverá ser
alvo de outros trabalhos.
O IDHidr também não considera reservas de águas subterrâneas, usos não-consuntivos e
restrições ambientais. Estes fatores presentemente não costumam estar facilmente acessíveis e
devem ser analisados em um segundo momento.
Para testar a sensibilidade e a robustez do IDHidr, promoveu-se sua determinação para as
bacias brasileiras em três condições diferentes, representando a situação atual, o cenário tendencial
em 2025 e o cenário tendencial em 2025 com a hipótese adicional de regularização de todos os rios
brasileiros. Nos três casos o indicador mostrou-se capaz de detectar os trechos críticos atuais e a
expansão dos mesmos naquele horizonte, as mudanças provocadas pela intensificação de demandas
e consumo, assim como os efeitos de possíveis intervenções (no caso, a hipótese de regularização
de todos os rios).
O valor do Indicador de Disponibilidade Hídrica (IDHidr)

determinado para as bacias

brasileiras permite ainda dividi-las em quatro classes com diferentes necessidades de gestão dos

8

No caso de rios sem regularização, a vazão de referência adotada é a vazão regularizada mais a vazão incremental até
o ponto considerado.
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recursos hídricos, evidenciando-o como um indicador das necessidades e prioridades de gestão
nessas bacias.
O IDHidr também oferece perspectivas de emprego na avaliação do potencial de uso dos
recursos hídricos já que determina a relação entre a quantidade disponível e os comprometimentos
já existentes. Conhecidas as necessidades específicas dos usos examinados pode-se avaliar
comprometimentos futuros resultantes de determinados usos ou o potencial existente em uma dada
bacia (estimado pela relação entre a disponibilidade líquida e os usos unitários). O acoplamento de
outros fatores limitantes poderá dar-se simultânea ou posteriormente conforme o estágio de
desenvolvimento do plano ou projeto. Exemplos dessa possibilidade podem ser o abastecimento
urbano (como ensaiado na terceira aplicação) ou a avaliação da área irrigável em uma bacia, para a
qual a disponibilidade hídrica nos meses de estiagem é o principal fator limitante. Outra
possibilidade de emprego do IDHidr está na avaliação do impacto que mudanças climáticas globais
podem provocar na disponibilidade hídrica das bacias hidrográficas, em decorrência de mudanças
no regime pluviométrico e hidrológico.
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