
ISSN 2359‑1919
Vol. 12 ‑ n. 2 ‑ (jul./dez. 2015)



EDITORES EXECUTIVOS
Editor-Chefe: Carlos Eduardo Morelli Tucci (rhamaca@gmail.com)
Editor Executivo: André Schardong (andreschardong@gmail.com)

EDITORES ASSOCIADOS
Guilherme Fernandes Marques (IPH-UFRGS – guilherme.marques@ufrgs.br)

Marcos Aurélio Vasconcelos Freitas (COPPE/UFRJ – mfreitas@ivig.coppe.ufrgj.br)

Secretário Executivo:
Adilson Pinheiro (pinheiro.diretoria@abrh.org.br)

REVISORES

Adilson Pinheiro (7)
Álvaro José Back (1)
André Schardong (1)

Antônio Eduardo Lanna (1)
Antônio Pereira Magalhães Junior (4)

Demetrio Luis Guadagnin (1)
Ester Loitzenbauer (1)

Fernando Mainardi Fan (1)
Francisco Marcuzzo (1)

Heloise Garcia Knapik (1)
Hildelano Delanusse Theodoro (1)

Ibraim Fantin da Cruz (1)
Joana Angélica Guimarães (1)

Juliano Rodrigues Gimenez (2)
Klebber Teodomiro Martins Formiga (1)

Liliana Pena Naval (1)
Maurício Dziedzic (1)

Pedro Luiz Borges Chaffe (1)
Roberto Valmir da Silva (1)

Telma Cristina Silva Teixeira (1)
Tirzah Moreira de Melo (1)

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

PUBLICAÇÃO SEMESTRAL
Pede‑se permuta . We demand exchange. Se pide permuta.

Rega / Associação Brasileira de Recursos Hídricos. – Vol. 12, 
no. 2 (jul./dez. 2015) –
Porto Alegre - ABRH/Brasil, 2009 –
v.

Semestral
ISSN 2359-1919
1. Recursos hídricos. I. Associação Brasileira de Recursos 
Hídricos.

CDU 556.18

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



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

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

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

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

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

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

climático na alocação de água

Augusto de Brito Sousa 
Francisco de Assis de Souza Filho 
Samíria Maria Oliveira da Silva

RESUMO: O conhecimento e o estudo de mecanismos fi-
nanceiros associados à alocação de água são relevantes dado o 
seu potencial papel na adaptação à variabilidade e mudanças 
climáticas. Assim, este trabalho objetivou pesquisar e desen-
volver mecanismos financeiros de gestão do risco climático 
associado a garantias diferenciadas de uso que possibilite a 
compensação devido à transferência de risco entre usuários e 
um fundo de regularização que reduza variações significativas 
dos preços da água em anos de escassez hídrica. Para construir 
os mecanismos proposto inicialmente definiu-se a vazão 
disponível para alocação. Essa vazão foi distribuída entre os 
usuários por meio de dois métodos de alocação: rateio linear 
e sistema de prioridade. Em seguida, analisaram-se os ganhos 
e as perdas dos usuários por meio de funções benefícios. Com 
base nesses valores formulou-se um contrato de opção entre 
os setores e um fundo de financeiro para guardar os recursos 
necessários para o pagamento das opções. O contrato de 
opção tem como base a retirada anual do sistema. Ele é uma 
possibilidade entre outras de promover transferências de risco 
e seria acionado em períodos secos e desligado em períodos 
úmidos. Os pagamentos de opções foram menores que os 
impactos da irrigação em todo o intervalo simulado. Além 
disso, as vantagens financeiras para o setor urbano superam 
as perdas a partir desse coeficiente.

PALAVRAS‑CHAVE: compensação financeira, alocação, 
transferência hídrica.

ABSTRACT: The knowledge and study of financial mech-
anisms associated with water allocation are relevant because 
of their potential role in adaptation to climate variability 
and change. Thus, this study aimed to research and develop 
financial mechanisms for climate risk management that 
enable compensation for risk transfer between users and an 
adjustment fund that reduces significant variations in water 
prices in years of water scarcity. To build the mechanisms 
proposed initially flow available for allocation was defined. 
This flow was distributed among users via two allocation 
methods: Linear apportionment and priority system. Then 
user gains and losses were analyzed by benefit functions. 
Based on these values an option agreement between sectors 
was formulated as well as a financial fund to save resources 
necessary for the payment of options. The option agreement 
is based on the annual withdrawal system. This is one of 
the possibilities to promote risk transfers and it would be 
triggered during dry periods and turned off during wet 
periods. Options payments were lower than the irrigation 
impacts throughout the simulated range. Moreover, the 
financial benefits to the urban sector outweigh the losses 
from that coefficient.

KEYWORDS: financial compensation, insurance, water 
transfer.

Submetido: 06/11/2014
Revisão: 08/07/2015

Aprovado: 04/09/2015

INTRODUÇÃO

A crescente demanda por recursos hídricos reforça 
a motivação para melhorar o processo de alocação de 
água entre os usuários e os setores econômicos.

A disponibilidade hídrica para diversos fins é 
condicionada pela regra de operação do sistema de 
reservatórios. Esta regra de operação frequentemente 
esta associada a determinado horizonte temporal (cur-
to, médio e longo prazo) e estão condicionadas pelo 

comportamento que o tomador de decisão tem em 
relação ao risco imposto pela variabilidade climática 
e a incerteza sobre o futuro.

Em regiões que apresentam alta frequência de 
ocorrência de anos secos na série histórica de afluên-
cia, como no Nordeste Brasileiro, adota-se uma 
operação de reservatórios baseada em salvaguardas, 
isto é, prolonga-se a disponibilidade do recurso hí-
drico impondo racionamento a alguns usos antes do 
reservatório entrar em colapso.

Option Agreement and Financial Fund as instruments  
of climate risk management in the allocation of water
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Em curto prazo essa regra pode ser eficiente, po-
rém, em longo prazo leva a imposição de garantias 
diferenciadas entre os diversos usuários podendo 
aumentar significativamente as garantias do abaste-
cimento urbano (considerado setor prioritário) com 
relação à garantia realizada no cálculo da outorga e 
reduzir drasticamente as garantias para os outros usos.

A regra de operação descrita acima leva a ocor-
rência de transferência de risco entre usuários. Nesse 
sentido, faz-se necessário buscar alternativas para uma 
gestão eficiente dos recursos hídricos de modo que a 
alocação de água garanta o direito de uso adquirido 
pelos usuários e proporcione equidade ao sistema de 
recursos hídricos.

Brown e Carriquity (2007) propuseram a adoção 
de mecanismos financeiros para gerir os riscos em 
hidrossistemas visando transformar a variabilidade 
hidrológica em valores monetários de forma a pos-
sibilitar a garantia de renda à população na ocorrência 
de um evento hidrológico extremo.

Assim, o conhecimento e o estudo desses me-
canismos são relevantes, dado o seu potencial papel 
na adaptação à variabilidade e mudanças climáticas. 
Além disso, o modelo jurídico-institucional de alo-
cação pode se basear em um destes mecanismos ou 
em uma composição entre estes para definir como 
alocar seus recursos.

Este trabalho propõe-se a desenvolver um me-
canismo financeiro associado a garantias diferencia-
das de uso que possibilite a compensação devido à 
transferência de risco entre usuários e um fundo de 
regularização que reduza variações significativas dos 
preços da água em anos de escassez hídrica.

CONTRATO DE OPÇÃO
A utilização de mecanismos financeiros na alo-

cação de água possibilita recompensar os agentes 
sociais pelos riscos que eles foram expostos ou que 
decidiram expor-se. Essa recompensa não é realizada 
com a eliminação do risco, ao contrário, ocorre por 
intermédio da transferência dele.

Atualmente, na gestão de riscos climáticos tem-se 
utilizado três instrumentos de transferência de risco: 
i) os seguros tradicionais, ii) os seguros indexados e 
iii) os derivativos climáticos.

Os seguros tradicionais são aquelas construídas 
para proteger o agente social e econômico contra as 
perdas. Já o seguro indexado é projetado usando um 
índice (por exemplo, precipitação e vazão afluente) 

que serve como proxy para perdas, eliminando a 
necessidade de avaliar as perdas individuais (SKEES; 
COLLIER, 2008).

Os derivativos vêm sendo utilizados há muitos 
séculos, mas, só foram aplicados para proteção aos 
riscos climáticos no século final do século XX, en-
tretanto, eles sempre estiveram disponíveis a poucas 
empresas e com altos custos. Dentre os derivativos 
existentes pode-se citar o contrato de opção.

Conforme Montano (2004), no mercado de opções, 
é negociado o direito de compra ou venda de um ativo 
numa data futura, por um preço pré-determinado. O 
titular da opção é quem compra o contrato e, com isso, 
adquire um direito. Já o participante que vende uma 
opção é conhecido como lançador e, ao fazê-lo, assume 
uma obrigação. Assim, ele permite que o seu detentor 
tenha um direito sobre algo, mas, diferentemente dos 
outros contratos, não o prende a nenhuma obrigação.

Assim com as opções, é possível executar diferentes 
estratégias para as mais diversas necessidades de hedge 
em vários tipos de mercado (CALIJURI, 2009). Um 
agricultor, por exemplo, agindo como hedger, estará 
sempre adquirindo opções de venda de sua produção 
pelas quais pagará o prêmio e exercerá o seu direito se 
o preço de exercício for superior ao preço do mercado 
físico. No caso do preço de exercício estar abaixo do 
preço da commodity no mercado físico à vista, o 
agricultor deixa de exercer seu direito e perde o valor 
do prêmio pago (ZAVAGLIA et al., 2011).

Segundo Brown e Carriquiry (2007), esse tipo de 
contrato também é usado como alternativa ao mer-
cado de água para uma troca de uso d’água por uma 
compensação financeira em anos de seca. Nesse caso, 
os contratos seriam negociados a um preço ajustado 
e forneceriam uma confiança e credibilidade de uma 
troca quando necessária.

Com isso, a água permanece produtiva em todos 
os anos, diferentemente de algumas medidas de alo-
cação de água que utilizam estratégias conservadoras 
para a operação dos sistemas hídricos.

Para Characklis et al. (2006), o contrato de opção 
ano-seco pode fornecer a disponibilidade que, de 
outra forma, a infraestrutura instalada não poderia 
ofertar. Dessa forma, os contratos de opção, bem 
como, os outros tipos de derivativos é uma forma 
de transferência de risco que tem a possibilidade de 
uma maior utilização à medida que seus conceitos 
são disseminados, tendo em vista que, conforme já 
discutido, fenômenos climáticos afetam um elevado 
número de setores.
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METODOLOGIA
Para construir os mecanismos proposto inicial-

mente definiu-se a vazão disponível para alocação. 
Essa vazão foi distribuída entre os usuários por meio 
de dois métodos de alocação: rateio linear e sistema 
de prioridade. Em seguida, analisaram-se os ganhos e 
as perdas dos usuários utilizando as funções benefícios 
de Souza Filho e Brown (2009). Com base nesses 
valores formulou-se um contrato de opção entre os 
setores e um fundo de financeiro para guardar os 
recursos necessários para o pagamento das opções.

O detalhamento desta metodologia está descrito 
na sequência do texto.

Local de aplicação
O reservatório Orós foi escolhido como área de 

estudo, pois, ele é o reservatório com a maior quan-
tidade de dados consistentes disponíveis do estado do 
Ceará. Os dados de afluência deste reservatório estão 
disponíveis para o período de 1912 a 1996 somando 
85 anos de registro.

Este açude está localizado na cidade de Orós 
aproximadamente a 450 km de Fortaleza, capital do 
estado, e teve sua construção concluída no ano de 
1961. Pertence à Bacia do Alto Jaguaribe, barrando o 
Rio Jaguaribe próximo à cidade de Iguatu drenando 
uma área de cerca de 24.000 km² e tendo uma ca-
pacidade máxima de armazenamento de 1.940 hm³.

De acordo com a Lei de Recursos Hídricos do 
Estado do Ceará (CEARÁ, 2010), a água disponível 
para distribuição é de 90% do volume Q90. Com 
base em dados historicamente observados, este é um 
volume de 600 hm³/ano.

Segundo Araújo (1990), antes da construção 
do açude Castanhão, o açude Orós era o maior 
reservatório do Estado do Ceará em capacidade 
de acumulação de água e tinha como finalidades a 
perenização do rio Jaguaribe, a irrigação do Médio e 
Baixo Jaguaribe, a piscicultura, culturas agrícolas de 
áreas de montante, o turismo e o abastecimento da 
Região Metropolitana de Fortaleza- RMF.

Desta forma, para este estudo, elaborou-se uma 
situação hipotética em que a demanda urbana da 
cidade de Fortaleza foi incluída como demanda do 
reservatório Orós. Com isso, a alocação de água 
no reservatório foi realizada entre os dois usuários, 
abastecimento urbano com um volume demandado 
de 180 hm³/ano e a irrigação com uma demanda de 
420 hm³/ano.

Vazão disponível para alocação
A vazão disponível para a alocação entre o abasteci-

mento urbano e a irrigação foi determinada utilizando 
a estratégia de operação do reservatório com vazão 
zero (estratégia adotada no estado do Ceará).

No cenário de vazão zero, o sistema hídrico é 
simulado com vazões afluentes zero (estado mais 
crítico para o sistema) no período de julho a dezembro 
(futuro conhecido de 6 meses).

A simulação foi realizada por meio do balanço 
de massa do reservatório, conforme pode ser visto 
na equação 1:

 Vt+1 = Vt + It – Et * A – Rt – St (1)

Em que I é a afluência, E é a evaporação, A é a 
área do espelho d’água, S é o vertimento (retirada 
de água não controlada), t é o mês e Rt representa a 
retirada controlada.

Foram utilizados os dados de evaporação dis-
poníveis no banco de dados das normais climatológi-
cas do INMET considerando a cidade de Iguatu. 
Esses dados são observados em evaporímetros de 
pichê com distribuição mensal. Para representar a 
evaporação sobre o reservatório adotou-se um co-
eficiente de oitenta por cento (80%) dos valores da 
variável evaporação média.

Os dados de afluência foram obtidos no relatório 
de regionalização de vazões da UFC/COGERH 
(2013) para o período de 1912 a 2012. Neste relatório 
foi utilizado o modelo SMAP (Soil Moisture Ac-
counting Procedure) para a calibração e geração de 
vazões, com discretização temporal mensal.

Contudo, para avaliar a incerteza inerente ao 
comportamento aleatório das afluências utilizou-se 
uma série sintética de 1000 anos de afluência. Para 
isso fez-se o ajuste da série histórica de vazão a dis-
tribuição Gamma de dois parâmetros.

O ajuste dos dados foi realizado aplicando o 
inverso da função gama de dois parâmetros, conser-
vando a média e desvio padrão da série histórica. A 
distribuição de probabilidade da função gama tipo 
II está descrita na equação 2.
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No cenário de vazão zero, o sistema hídrico é 
simulado com vazões afluentes zero (estado mais crítico 
para o sistema) no período de julho a dezembro (futuro 
conhecido de 6 meses). 

A simulação foi realizada por meio do balanço de 
massa do reservatório, conforme pode ser visto na equação 
1: 

 
Vt+1= Vt + It − Et ∗ A −  Rt −  St                                   (1)
Em que, I é a afluência, E é a evaporação, A é a área do 
espelho d’água, S é o vertimento (retirada de água não 
controlada), t é o mês e Rt representa a retirada controlada.  

Foram utilizados os dados de evaporação 
disponível no banco de dados das normais climatológicas 
do INMET considerando a cidade de Iguatu. Esses dados 
são observados em evaporímetros de pichê com 
distribuição mensal. Para representar a evaporação sobre o 
reservatório adotou-se um coeficiente de oitenta por cento 
(80%) dos valores da variável evaporação média. 

Os dados de afluência foram obtidos no relatório 
de regionalização de vazões da UFC/COGERH (2013) 
para o período de 1912 a 2012. Neste relatório foi utilizado 
o modelo SMAP (Soil Moisture Accounting Procedure) 
para a calibração e geração de vazões, com discretização 
temporal mensal.  

Contudo, para avaliar a incerteza inerente ao 
comportamento aleatório das afluências utilizou-se uma 
série sintética de 1000 anos de afluência. Para isso fez-se o 
ajuste da série histórica de vazão a distribuição Gamma de 
dois parâmetros.   

O ajuste dos dados foi realizado aplicando o 
inverso da função gama de dois parâmetros, conservando a 
média e desvio padrão da série histórica. A distribuição de 
probabilidade da função gama tipo II está descrita na 
equação 2. 
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0, para outros valores de x.
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Em que, α> 0 é o parâmetro de forma, β> 0 o parâmetro 
de escala e x é a variável aleatória em estudo. O alfa e beta 
foram obtidos com base na estatística da série histórica de 
vazão conforme as expressões 3 e 4: 

α= �
µ
σ�

2
                                                                                         (3) 

 

β =  
σ2

µ                                                                                              (4) 

Em que, 𝛍𝛍 é a média da série histórica da vazão afluente e 
𝛔𝛔 é o desvio padrão dessa mesma série. 
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conforme já discutido, fenômenos climáticos afetam um 
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METODOLOGIA 

Para construir os mecanismos proposto 
inicialmente definiu-se a vazão disponível para alocação. 
Essa vazão foi distribuída entre os usuários por meio de 
dois métodos de alocação: rateio linear e sistema de 
prioridade. Em seguida, analisaram-se os ganhos e as 
perdas dos usuários utilizando as funções benefícios de 
Souza Filho e Brown (2009). Com base nesses valores 
formulou-se um contrato de opção entre os setores e um 
fundo de financeiro para guardar os recursos necessários 
para o pagamento das opções.  

O detalhamento desta metodologia está descrito 
na sequência do texto. 
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de dados consistentes disponíveis do estado do Ceará. Os 
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Em que m é a média da série histórica da vazão 
afluente e é o desvio padrão dessa mesma série.

Alocação de uso
A vazão disponível para alocação foi distribuída 

entre o abastecimento urbano e a irrigação por in-
termédio de dois métodos de alocação: rateio linear 
e sistema de prioridade.

O método de Prioridades caracteriza-se pela esco-
lha prioritária de um setor em detrimento de outros 
setores. Neste caso, leva-se em consideração a lei 
estadual de recursos hídricos que expressa o seguinte 
como fundamento: “... em situações de escassez, o uso 
prioritário dos recursos hídricos é o consumo humano e 
a dessedentação de animais”.

Desta forma, a prioridade legal é do setor urbano 
em detrimento da irrigação em épocas de escassez. 
Para este método tem - se as seguintes condições:

 1ª condição - Qu,t = menor (Rt; Du) (5)

 2ª condição - Qi,t = menor (Rt – Du; Di) (6)

Em que:
Qu,t – Vazão urbana atendida no tempo t, em 

hm³/ano;
Qi,t – Vazão de irrigação atendida no tempo t, 

em hm³/ano;
Rt– Retirada variável igual ao somatório das vazões 

atendidas no ano t, em hm³/ano;
Du – Demanda urbana fixa, em hm³/ano;
Di – Demanda de irrigação fixa, em hm³/ano.
O rateio linear é o cenário-base deste estudo. 

A alocação por esse método foi fundamentada na 
relação existente entre a vazão dos usuários e a vazão 
disponível para alocação. Assim tem-se:
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A vazão disponível para alocação foi distribuída 
entre o abastecimento urbano e a irrigação por intermédio 
de dois métodos de alocação: rateio linear e sistema de 
prioridade.  

O método de Prioridades caracteriza-se pela 
escolha prioritária de um setor em detrimento de outros 
setores. Neste caso, leva-se em consideração a lei estadual 
de recursos hídricos que expressa o seguinte como 
fundamento: “... em situações de escassez, o uso prioritário dos 
recursos hídricos é o consumo humano e a dessedentação de animais”. 

Desta forma, a prioridade legal é do setor urbano 
em detrimento da irrigação em épocas de escassez.  Para 
este método tem - se as seguintes condições: 

 
1ª condição - Qu,t= menor (Rt; Du)                                      (5) 
2ª condição - Qi,t= menor (Rt −  Du;  Di)                             (6) 
Em que:  
Qu,t – Vazão urbana atendida no tempo t, em hm³/ano; 
Qi,t – Vazão de irrigação atendida no tempo t, em 
hm³/ano; 
Rt – Retirada variável igual ao somatório das vazões 
atendidas no ano t, em hm³/ano; 
Du – Demanda urbana fixa, em hm³/ano; 
Di  - Demanda de irrigação fixa, em hm³/ano. 

O rateio linear é o cenário-base deste estudo. A 
alocação por esse método foi fundamentada na relação 
existente entre a vazão dos usuários e a vazão disponível 
para alocação. Assim tem-se: 
Setor urbano (1 - ∆) = Du

R
                                                           (7)

Setor de irrigação (∆) = Di
R

                                             (8)
Os “deltas” representam cenários de alocação 

sendo utilizados para a análise dos resultados os cenários 
com os deltas: 0,10, 0,25, 0,50, 0,75 e 0,90.  

A vazão alocada por meio do rateio linear pode 
ser descrita como: 

 
Qu,t = (1 −  ∆) ∗ Rt                                                                       (9)

Qi,t = ∆ ∗ Rt                                                                                   (10)
Em que: 
Qu,t – Vazão urbana atendida no tempo t, em hm³/ano; 

Qi,t – Vazão de irrigação atendida no tempo t, em 
hm³/ano; 
R – Vazão de retirada em condições ótimas igual à vazão 
outorgada, em hm³/ano; 
Rt – Retirada variável igual ao somatório das vazões 
atendidas no tempo t, em hm³/ano; 
Du – Demanda urbana fixa, em hm³/ano;  
Di  – Demanda de irrigação fixa, em hm³/ano. 

Assim, definidas as vazões disponíveis para cada 
ano t, obtêm-se as vazões alocadas que cada setor teria 
considerando as metodologias de alocação. Dessa forma, 
podem-se verificar as variações de vazões alocadas em cada 
setor e seus respectivos impactos aos setores envolvidos. 
 

Avaliação da Transferência de Risco 

A transferência de risco entre os usuários foi 
avaliada por meio da diferença dos benefícios alcançados 
por cada setor nos dois métodos de rateio das 
disponibilidades hídricas, conforme apresentado nas 
equações a seguir: 
∆B =  BkRL −  BkPR                                                                        (11) 

TR =  ∆Bu −  ∆Bi                                                                        (12) 

Em que: 
BkRL é o benefício obtido pelo usuário k quando foi 
utilizado o método do rateio linear;  
BkPR representa o benefício obtido pelo usuário k quando a 
alocação foi realizada pelo prioridades;  
k corresponde a cada um dos setores usuários de água;  
∆B é a diferença de benefícios entre os dois métodos de 
rateio de disponibilidade hídrica;  
TR é o risco transferido. 

A diferença de benefício entre os usuários define 
os recursos financeiros que um setor estaria satisfeito em 
receber e que o outro setor estaria disposto a desprender. 
Ou seja, as perdas de um setor e os ganhos do outro setor. 

Os benefícios foram calculados através das 
funções propostas por Souza Filho e Brown (2009) que 
tem como base a elasticidade-preço da demanda. Essas 
funções estão expostas nas equações 13 e 14: 

 

Bi,t =
−0,137 ∗ Qi,t

2 + 79,51 ∗ Qi,t   
1000                                     (13)

Bu,t = (−4,75 ∗ (
Qu,t

12 )−0,818 + 2,17) ∗ 12                            (14)

Em que:  
𝐁𝐁𝐢𝐢,𝐭𝐭 representa a função benefício da irrigação em milhões de reais 
no tempo t; 
𝐁𝐁𝐮𝐮,𝐭𝐭 designa a função benefício do abastecimento urbano em 
milhões de reais no tempo t; 
𝐐𝐐𝐢𝐢,𝐭𝐭 corresponde a vazão atendida da irrigação, em hm³/ano no 
tempo t; 
𝐐𝐐𝐮𝐮,𝐭𝐭 simboliza a vazão atendida do setor de abastecimento 
urbano, em hm³/ano no tempo t. 

 

Contrato de Opções  

 
A arquitetura do contrato de opção deste trabalho 

tem características semelhantes às aplicadas por Brown e 
Carriquiry (2007) tendo a liberação total anual como índice 
do seguro. 

As regras contratuais de pactuação entre os 
setores quando da ocorrência de escassez podem ser 
concretizadas da seguinte forma: 
i) define-se, antecipadamente, o volume do contrato 
(hm³) denominado de “q”, por hipótese, esse valor pode 
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disponibilidades hídricas, conforme apresentado nas 
equações a seguir: 
∆B =  BkRL −  BkPR                                                                        (11) 

TR =  ∆Bu −  ∆Bi                                                                        (12) 

Em que: 
BkRL é o benefício obtido pelo usuário k quando foi 
utilizado o método do rateio linear;  
BkPR representa o benefício obtido pelo usuário k quando a 
alocação foi realizada pelo prioridades;  
k corresponde a cada um dos setores usuários de água;  
∆B é a diferença de benefícios entre os dois métodos de 
rateio de disponibilidade hídrica;  
TR é o risco transferido. 

A diferença de benefício entre os usuários define 
os recursos financeiros que um setor estaria satisfeito em 
receber e que o outro setor estaria disposto a desprender. 
Ou seja, as perdas de um setor e os ganhos do outro setor. 

Os benefícios foram calculados através das 
funções propostas por Souza Filho e Brown (2009) que 
tem como base a elasticidade-preço da demanda. Essas 
funções estão expostas nas equações 13 e 14: 
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2 + 79,51 ∗ Qi,t   
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Em que:  
𝐁𝐁𝐢𝐢,𝐭𝐭 representa a função benefício da irrigação em milhões de reais 
no tempo t; 
𝐁𝐁𝐮𝐮,𝐭𝐭 designa a função benefício do abastecimento urbano em 
milhões de reais no tempo t; 
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𝐐𝐐𝐮𝐮,𝐭𝐭 simboliza a vazão atendida do setor de abastecimento 
urbano, em hm³/ano no tempo t. 

 

Contrato de Opções  

 
A arquitetura do contrato de opção deste trabalho 

tem características semelhantes às aplicadas por Brown e 
Carriquiry (2007) tendo a liberação total anual como índice 
do seguro. 

As regras contratuais de pactuação entre os 
setores quando da ocorrência de escassez podem ser 
concretizadas da seguinte forma: 
i) define-se, antecipadamente, o volume do contrato 
(hm³) denominado de “q”, por hipótese, esse valor pode 
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A vazão disponível para alocação foi distribuída 
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O método de Prioridades caracteriza-se pela 
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fundamento: “... em situações de escassez, o uso prioritário dos 
recursos hídricos é o consumo humano e a dessedentação de animais”. 

Desta forma, a prioridade legal é do setor urbano 
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Em que:
Qu,t – Vazão urbana atendida no tempo t, em 

hm³/ano;
Qi,t – Vazão de irrigação atendida no tempo t, 

em hm³/ano;
R – Vazão de retirada em condições ótimas igual 

à vazão outorgada, em hm³/ano;
Rt – Retirada variável igual ao somatório das 

vazões atendidas no tempo t, em hm³/ano;
Du – Demanda urbana fixa, em hm³/ano;
Di – Demanda de irrigação fixa, em hm³/ano.
Assim, definidas as vazões disponíveis para cada 

ano t, obtêm-se as vazões alocadas que cada setor teria 
considerando as metodologias de alocação. Dessa 
forma, podem-se verificar as variações de vazões 
alocadas em cada setor e seus respectivos impactos 
aos setores envolvidos.

Avaliação da Transferência de Risco
A transferência de risco entre os usuários foi 

avaliada por meio da diferença dos benefícios alcan-
çados por cada setor nos dois métodos de rateio das 
disponibilidades hídricas, conforme apresentado nas 
equações a seguir:
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A vazão disponível para alocação foi distribuída 
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de dois métodos de alocação: rateio linear e sistema de 
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escolha prioritária de um setor em detrimento de outros 
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A diferença de benefício entre os usuários define 
os recursos financeiros que um setor estaria satisfeito em 
receber e que o outro setor estaria disposto a desprender. 
Ou seja, as perdas de um setor e os ganhos do outro setor. 

Os benefícios foram calculados através das 
funções propostas por Souza Filho e Brown (2009) que 
tem como base a elasticidade-preço da demanda. Essas 
funções estão expostas nas equações 13 e 14: 

 

Bi,t =
−0,137 ∗ Qi,t

2 + 79,51 ∗ Qi,t   
1000                                     (13)

Bu,t = (−4,75 ∗ (
Qu,t

12
)−0,818 + 2,17) ∗ 12                            (14)

Em que:  
𝐁𝐁𝐢𝐢,𝐭𝐭 representa a função benefício da irrigação em milhões de reais 
no tempo t; 
𝐁𝐁𝐮𝐮,𝐭𝐭 designa a função benefício do abastecimento urbano em 
milhões de reais no tempo t; 
𝐐𝐐𝐢𝐢,𝐭𝐭 corresponde a vazão atendida da irrigação, em hm³/ano no 
tempo t; 
𝐐𝐐𝐮𝐮,𝐭𝐭 simboliza a vazão atendida do setor de abastecimento 
urbano, em hm³/ano no tempo t. 

 

Contrato de Opções  

 
A arquitetura do contrato de opção deste trabalho 

tem características semelhantes às aplicadas por Brown e 
Carriquiry (2007) tendo a liberação total anual como índice 
do seguro. 

As regras contratuais de pactuação entre os 
setores quando da ocorrência de escassez podem ser 
concretizadas da seguinte forma: 
i) define-se, antecipadamente, o volume do contrato 
(hm³) denominado de “q”, por hipótese, esse valor pode 
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Em que:
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A vazão disponível para alocação foi distribuída 
entre o abastecimento urbano e a irrigação por intermédio 
de dois métodos de alocação: rateio linear e sistema de 
prioridade.  

O método de Prioridades caracteriza-se pela 
escolha prioritária de um setor em detrimento de outros 
setores. Neste caso, leva-se em consideração a lei estadual 
de recursos hídricos que expressa o seguinte como 
fundamento: “... em situações de escassez, o uso prioritário dos 
recursos hídricos é o consumo humano e a dessedentação de animais”. 

Desta forma, a prioridade legal é do setor urbano 
em detrimento da irrigação em épocas de escassez.  Para 
este método tem - se as seguintes condições: 

 
1ª condição - Qu,t= menor (Rt; Du)                                      (5) 
2ª condição - Qi,t= menor (Rt −  Du;  Di)                             (6) 
Em que:  
Qu,t – Vazão urbana atendida no tempo t, em hm³/ano; 
Qi,t – Vazão de irrigação atendida no tempo t, em 
hm³/ano; 
Rt – Retirada variável igual ao somatório das vazões 
atendidas no ano t, em hm³/ano; 
Du – Demanda urbana fixa, em hm³/ano; 
Di  - Demanda de irrigação fixa, em hm³/ano. 

O rateio linear é o cenário-base deste estudo. A 
alocação por esse método foi fundamentada na relação 
existente entre a vazão dos usuários e a vazão disponível 
para alocação. Assim tem-se: 
Setor urbano (1 - ∆) = Du

R
                                                           (7)

Setor de irrigação (∆) = Di
R

                                             (8)
Os “deltas” representam cenários de alocação 

sendo utilizados para a análise dos resultados os cenários 
com os deltas: 0,10, 0,25, 0,50, 0,75 e 0,90.  

A vazão alocada por meio do rateio linear pode 
ser descrita como: 

 
Qu,t = (1 −  ∆) ∗ Rt                                                                       (9)

Qi,t = ∆ ∗ Rt                                                                                   (10)
Em que: 
Qu,t – Vazão urbana atendida no tempo t, em hm³/ano; 

Qi,t – Vazão de irrigação atendida no tempo t, em 
hm³/ano; 
R – Vazão de retirada em condições ótimas igual à vazão 
outorgada, em hm³/ano; 
Rt – Retirada variável igual ao somatório das vazões 
atendidas no tempo t, em hm³/ano; 
Du – Demanda urbana fixa, em hm³/ano;  
Di  – Demanda de irrigação fixa, em hm³/ano. 

Assim, definidas as vazões disponíveis para cada 
ano t, obtêm-se as vazões alocadas que cada setor teria 
considerando as metodologias de alocação. Dessa forma, 
podem-se verificar as variações de vazões alocadas em cada 
setor e seus respectivos impactos aos setores envolvidos. 
 

Avaliação da Transferência de Risco 

A transferência de risco entre os usuários foi 
avaliada por meio da diferença dos benefícios alcançados 
por cada setor nos dois métodos de rateio das 
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equações a seguir: 
∆B =  BkRL −  BkPR                                                                        (11) 

TR =  ∆Bu −  ∆Bi                                                                        (12) 

Em que: 
BkRL é o benefício obtido pelo usuário k quando foi 
utilizado o método do rateio linear;  
BkPR representa o benefício obtido pelo usuário k quando a 
alocação foi realizada pelo prioridades;  
k corresponde a cada um dos setores usuários de água;  
∆B é a diferença de benefícios entre os dois métodos de 
rateio de disponibilidade hídrica;  
TR é o risco transferido. 

A diferença de benefício entre os usuários define 
os recursos financeiros que um setor estaria satisfeito em 
receber e que o outro setor estaria disposto a desprender. 
Ou seja, as perdas de um setor e os ganhos do outro setor. 

Os benefícios foram calculados através das 
funções propostas por Souza Filho e Brown (2009) que 
tem como base a elasticidade-preço da demanda. Essas 
funções estão expostas nas equações 13 e 14: 

 

Bi,t =
−0,137 ∗ Qi,t

2 + 79,51 ∗ Qi,t   
1000

                                    (13)

Bu,t = (−4,75 ∗ (
Qu,t

12 )−0,818 + 2,17) ∗ 12                            (14)

Em que:  
𝐁𝐁𝐢𝐢,𝐭𝐭 representa a função benefício da irrigação em milhões de reais 
no tempo t; 
𝐁𝐁𝐮𝐮,𝐭𝐭 designa a função benefício do abastecimento urbano em 
milhões de reais no tempo t; 
𝐐𝐐𝐢𝐢,𝐭𝐭 corresponde a vazão atendida da irrigação, em hm³/ano no 
tempo t; 
𝐐𝐐𝐮𝐮,𝐭𝐭 simboliza a vazão atendida do setor de abastecimento 
urbano, em hm³/ano no tempo t. 

 

Contrato de Opções  

 
A arquitetura do contrato de opção deste trabalho 

tem características semelhantes às aplicadas por Brown e 
Carriquiry (2007) tendo a liberação total anual como índice 
do seguro. 
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de dois métodos de alocação: rateio linear e sistema de 
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i) define-se, antecipadamente, o volume do contrato 
(hm³) denominado de “q”, por hipótese, esse valor pode 

 

 (13)

 

  

4 
 

 

A vazão disponível para alocação foi distribuída 
entre o abastecimento urbano e a irrigação por intermédio 
de dois métodos de alocação: rateio linear e sistema de 
prioridade.  
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de recursos hídricos que expressa o seguinte como 
fundamento: “... em situações de escassez, o uso prioritário dos 
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R
                                                           (7)

Setor de irrigação (∆) = Di
R

                                             (8)
Os “deltas” representam cenários de alocação 

sendo utilizados para a análise dos resultados os cenários 
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Avaliação da Transferência de Risco 
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TR é o risco transferido. 

A diferença de benefício entre os usuários define 
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Bi,t =
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2 + 79,51 ∗ Qi,t   
1000                                     (13)
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12 )−0,818 + 2,17) ∗ 12                            (14)
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do seguro. 

As regras contratuais de pactuação entre os 
setores quando da ocorrência de escassez podem ser 
concretizadas da seguinte forma: 
i) define-se, antecipadamente, o volume do contrato 
(hm³) denominado de “q”, por hipótese, esse valor pode 
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Bi,t representa a função benefício da irrigação em 

milhões de reais no tempo t;
Bu,t designa a função benefício do abastecimento 

urbano em milhões de reais no tempo t;
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hm³/ano no tempo t;
Qu,t simboliza a vazão atendida do setor de abas-

tecimento urbano, em hm³/ano no tempo t.

Contrato de Opções
A arquitetura do contrato de opção deste traba-

lho tem características semelhantes às aplicadas por 
Brown e Carriquiry (2007) tendo a liberação total 
anual como índice do seguro.

As regras contratuais de pactuação entre os setores 
quando da ocorrência de escassez podem ser concre-
tizadas da seguinte forma:

i) define-se, antecipadamente, o volume do con-
trato (hm³) denominado de “q”, por hipótese, 
esse valor pode ser definido como a razão entre 
beneficio máximo do cenário e o volume alo-
cável ao setor de irrigação do cenário;

ii) paga-se ao setor de irrigação quando houver 
transferência hídrica, conforme equação 

seguinte: P(q) = n*q; sendo “P(q)” a função 
de pagamentos ao setor transferidor, “n” a 
quantidade de volume transferido (hm³/ano);

iii) o valor anual a ser transferido pelo setor urbano 
para composição de um fundo financeiro será 
igual à perda média da série de estudo do setor 
de irrigação no cenário.

O pagamento das opções foi definido conforme 
as condições a seguir:
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ser definido como a razão entre beneficio máximo do 
cenário e o volume alocável ao setor de irrigação do 
cenário;  
ii) paga-se ao setor de irrigação quando houver 
transferência hídrica, conforme equação seguinte: P(q) = 
n*q; sendo “P(q)” a função de pagamentos ao setor 
transferidor, “n” a quantidade de volume transferido 
(hm³/ano); 
iii) o valor anual a ser transferido pelo setor urbano para 
composição de um fundo financeiro será igual à perda 
média da série de estudo do setor de irrigação no cenário. 

O pagamento das opções foi definido conforme 
as condições a seguir: 
Se Qt  ≥ S                 P(Qt) =  0;  
Se I < Qt < 𝑆𝑆          P(Qt) = q ∗ [I −  (1 − ∆) ∗  Qt] 

Se Qt ≤ I                  P(Qt) = q ∗  ∆ ∗ Qt                                  (15) 

Em que, Qt denota vazão liberada total no ano t, S e I são 
os limites de vazão superior e inferior, respectivamente, do 
contrato.  

O limite superior S foi definido pelo somatório da 
demanda fixa de longo prazo dos dois setores. Enquanto 
que, o Limite inferior I é a demanda fixa do setor urbano 
de longo prazo. Em termos matemáticos, têm-se: 
S = Du + Di                                                                                  (16) 
I =  Du                                                                                            (17) 

q = B(Q�i,t ) Di⁄                                                                             (18) 

Em que, 𝐁𝐁(𝐐𝐐�𝐢𝐢,𝐭𝐭 ) representa o pagamento máximo definido 
como benefício de irrigação para sua vazão no ano t e q 
simboliza o coeficiente angular da curva pagamento versus 
vazão regularizada. 

Fundo Financeiro 

 

O fluxo desse fundo possui as seguintes 
características: as entradas do fundo serão baseadas nas 
perdas e as saídas obedecerão às regras do contrato de 
opção. Já os ganhos foram denominados como as fontes 
para o pagamento dos prêmios anuais 

Quanto a institucionalização e operacionalização 
desse sistema de gestão de recursos hídricos, pode-se, 
utilizar-se da estrutura organizacional existente, por 
exemplo, as entidades responsaveis pela gestão de recursos 
hídricos locais/regionais. 

Assim, a arrecadação da transferência financeira 
do setor urbano, fonte dos aportes anuais do fundo 
financeiro, e o pagamento ao setor de irrigação pela 
transferência hídrica pode ser realizada pela companhia de 
gerenciamento de recurso hídrico.  

Para que o setor  transferidor realize transferência 
hídrica, este deve receber algo como contrapartida, por 
exemplo, recursos financeiros. Já para o setor recebedor, 
os recursos hídricos transferidos devem corresponder a 
bônus que pelo menos igualem aos recursos financeiros 
por este transferidos. Dessa forma, serão apresentados 

resultados somente dos cenários que atendam as premissas 
supramencionadas. 

Nos cenários  que os ganhos superarem as perdas, 
a diferença entre ganhos e perdas pode ser utilizada para 
suportar as despesas operacionais do fundo financeiro.  

RESULTADOS  

Os sistemas de transferências são análogos aos 
sistemas de ganhos/perdas, ou seja, para que haja um 
ganhador deve haver um perdedor. Logo, a variação 
hídrica e o impacto financeiro do setor urbano são 
positivos e para o setor de irrigação são negativos.  

Examinou-se que a variação dos valores de 
benefícios dos setores são diferentes, sendo o setor da 
irrigação mais sensível à transferência hídrica até o delta 
0,52, já o setor urbano torna-se mais sensível a partir do 
delta igual a 0,66. Isso pode ser observado nas Figuras 1 e 
2. Observou-se nessas figuras para regiões que a 
sensibilidade da irrigação é superior à urbana, as perdas 
superam aos ganhos, e no caso contrário, os ganhos 
superam as perdas. 

Constatou-se que, em apenas na metade dos 
cenários os impactos financeiros do setor urbano 
superaram os da irrigação.  

Essa constatação pode ser explicada pela 
diferença de comportamento das curvas de benefícios, 
principalmente, quanto aos benefícios marginais (Figura 1). 
Coincidentemente, a partir do ponto que os beneficios 
marginais do setor urbano supera os da irrigação, os 
impactos financeiros urbanos superam  em valores 
absolutos os da irrigação. 

 Entretanto, os resultados apresentados na Figura 
3, demonstraram que os ganhos obtidos pela transferência 
hídrica do setor urbano possuem duas regiões, a 1ª região 
até a interseção com a curva das perdas, no delta igual a 
0,52, com valores inferiores a estas, considerados cenários 
inviáveis; e para os deltas maiores que 0,52, os valores são 
superiores às perdas, denominado de 2ª região, 
considerados cenários viáveis, sendo, por critérios 
financeiros, somente estes cenários analisados. 

Para esclarecimentos, expõe-se o detalhamento 
dos resultados na Tabela 3. Nesta tabela percebe que a 
maior transferência hídrica ocorre próximo ao delta igual a 
0,50 com volume médio de 4,96 hm3/ano e com valor 
médio de “q” igual R$ 49,28 (10³/hm³) gerando um 
pagamento de opções de R$ 244,38 mil.  

No entanto, o maior pagamento de opções se dá 
no delta 0,40. De outra forma, os pagamentos de opções 
máximos não coincidem com a máxima vazão transferida. 
Isso ocorreu devido ao comportamento das curvas de 
vazão média transferida e do valor de “q”. Esta possui 
coeficiente angular negativo constante, aquela, concavidade 
negativa e assimétrica, ambos em relação ao delta. A 
combinação desses fatores faz com que o produtório dos 
pontos dessas curvas também seja assimétrico. 

 
(15)

Em que Qt denota vazão liberada total no ano t, 
S e I são os limites de vazão superior e inferior, res-
pectivamente, do contrato.

O limite superior S foi definido pelo somatório 
da demanda fixa de longo prazo dos dois setores. 
Enquanto que, o Limite inferior I é a demanda fixa 
do setor urbano de longo prazo. Em termos mate-
máticos, têm-se:
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impactos financeiros urbanos superam  em valores 
absolutos os da irrigação. 

 Entretanto, os resultados apresentados na Figura 
3, demonstraram que os ganhos obtidos pela transferência 
hídrica do setor urbano possuem duas regiões, a 1ª região 
até a interseção com a curva das perdas, no delta igual a 
0,52, com valores inferiores a estas, considerados cenários 
inviáveis; e para os deltas maiores que 0,52, os valores são 
superiores às perdas, denominado de 2ª região, 
considerados cenários viáveis, sendo, por critérios 
financeiros, somente estes cenários analisados. 

Para esclarecimentos, expõe-se o detalhamento 
dos resultados na Tabela 3. Nesta tabela percebe que a 
maior transferência hídrica ocorre próximo ao delta igual a 
0,50 com volume médio de 4,96 hm3/ano e com valor 
médio de “q” igual R$ 49,28 (10³/hm³) gerando um 
pagamento de opções de R$ 244,38 mil.  

No entanto, o maior pagamento de opções se dá 
no delta 0,40. De outra forma, os pagamentos de opções 
máximos não coincidem com a máxima vazão transferida. 
Isso ocorreu devido ao comportamento das curvas de 
vazão média transferida e do valor de “q”. Esta possui 
coeficiente angular negativo constante, aquela, concavidade 
negativa e assimétrica, ambos em relação ao delta. A 
combinação desses fatores faz com que o produtório dos 
pontos dessas curvas também seja assimétrico. 
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transferência hídrica pode ser realizada pela compa-
nhia de gerenciamento de recurso hídrico.

Para que o setor transferidor realize transferência 
hídrica, este deve receber algo como contrapartida, 
por exemplo, recursos financeiros. Já para o setor 
recebedor, os recursos hídricos transferidos devem 
corresponder a bônus que pelo menos igualem aos re-
cursos financeiros por este transferidos. Dessa forma, 
serão apresentados resultados somente dos cenários 
que atendam as premissas supramencionadas.

Nos cenários que os ganhos superarem as perdas, a 
diferença entre ganhos e perdas pode ser utilizada para 
suportar as despesas operacionais do fundo financeiro.

RESULTADOS
Os sistemas de transferências são análogos aos 

sistemas de ganhos/perdas, ou seja, para que haja 
um ganhador deve haver um perdedor. Logo, a 
variação hídrica e o impacto financeiro do setor 
urbano são positivos e para o setor de irrigação 
são negativos.

Examinou-se que a variação dos valores de be-
nefícios dos setores são diferentes, sendo o setor da 

irrigação mais sensível à transferência hídrica até o 
delta 0,52, já o setor urbano torna-se mais sensível a 
partir do delta igual a 0,66. Isso pode ser observado 
nas Figuras 1 e 2. Observou-se nessas figuras para 
regiões que a sensibilidade da irrigação é superior 
à urbana, as perdas superam aos ganhos, e no caso 
contrário, os ganhos superam as perdas.

Constatou-se que, em apenas na metade dos 
cenários os impactos financeiros do setor urbano 
superaram os da irrigação.

Essa constatação pode ser explicada pela dife-
rença de comportamento das curvas de benefícios, 
principalmente, quanto aos benefícios marginais 
(Figura 1). Coincidentemente, a partir do ponto que 
os beneficios marginais do setor urbano supera os da 
irrigação, os impactos financeiros urbanos superam 
em valores absolutos os da irrigação.

Entretanto, os resultados apresentados na Fi-
gura 3, demonstraram que os ganhos obtidos pela 
transferência hídrica do setor urbano possuem duas 
regiões, a 1ª região até a interseção com a curva das 
perdas, no delta igual a 0,52, com valores inferiores a 
estas, considerados cenários inviáveis; e para os deltas 
maiores que 0,52, os valores são superiores às perdas, 
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FIGURAS 5 

Figura1 – Benefícios marginais das equações de benefícios da irrigação e urbano. 6 
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Figura 2 – Benefícios alcançados pela irrigação e pelo setor urbano (milhões de reais) com a alocação de água. 11 
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FIGURA 1. Benefícios marginais das equações de benefícios da irrigação e urbano.
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denominado de 2ª região, considerados cenários viá-
veis, sendo, por critérios financeiros, somente estes 
cenários analisados.

Para esclarecimentos, expõe-se o detalhamento 
dos resultados na Tabela 1. Nesta tabela percebe que 
a maior transferência hídrica ocorre próximo ao delta 
igual a 0,50 com volume médio de 4,96 hm3/ano e 
com valor médio de “q” igual R$ 49,28 (10³/hm³) 
gerando um pagamento de opções de R$ 244,38 mil.

No entanto, o maior pagamento de opções se dá 
no delta 0,40. De outra forma, os pagamentos de 
opções máximos não coincidem com a máxima vazão 
transferida. Isso ocorreu devido ao comportamento 
das curvas de vazão média transferida e do valor de 
“q”. Esta possui coeficiente angular negativo constan-
te, aquela, concavidade negativa e assimétrica, ambos 
em relação ao delta. A combinação desses fatores 
faz com que o produtório dos pontos dessas curvas 
também seja assimétrico.

As perdas se comportam de forma semelhante aos 
pagamentos de opções, principalmente quanto ao 
ponto de máximo. Entretanto, por possuir valores 
superiores para todo o gráfico, as perdas superam aos 

pagamentos de opções também em todo o gráfico, 
conforme se pode observar na Figura 3.

TABELA 1 
Vazão transferida, valor de “q”, custo da transferência

Delta
Vazão média 
transferida 
(hm³/ano)

Valor de “q” 
(10³ R$/hm³)

Pagamento 
de opções 

(10³ R$)
0,10 1,92 73,47 140,98
0,25 3,98 64,40 256,46
0,40 4,90 55,32 271,07
0,50 4,96 49,28 244,38
0,52 4,94 49,27 243,39
0,75 3,52 34,16 120,13
0,90 1,67 25,09 41,85

A Tabela 2 apresenta os ganhos e as perdas obtidos 
nas análises. Em relação aos ganhos, constatou-se que 
estes superam as perdas ou os pagamentos de opções 
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Figura 3 – Quantificação dos ganhos e das perdas gerados pela aplicação das metodologias de alocação: rateio 9 

linear e sistema de prioridades para o reservatório Orós e dos custos da transferência pelo contrato de opção.10 
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Figura 4 – Fluxo do fundo financeiro para os cenários 0,52, 0,75 e 0,90. 14 
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após os valores de máximo destes. Contudo, após 
superá-los, os ganhos crescem de forma mais acelerada 
e maiores são as diferenças entre ganhos e perdas e 
entre ganhos e pagamentos de opções. A partir do 
delta 0,52, os ganhos superam as perdas. Com isso, 
nesse intervalo (Figura 2) os ganhos podem suportar 
as despesas financeiras que a operacionalização de 
fundo financeiro possa exigir.

TABELA 2 
Ganhos e perdas para garantia de 90%.

Delta Ganhos (10³ R$) Perdas (10³ R$)
0,10 42,52 144,46
0,25 114,93 274,84
0,40 200,66 300,09
0,50 269,16 286,05
0,52 280,50 280,50
0,75 503,79 161,62
0,90 414,81 66,80

Verificou-se também que quanto maior o delta 
menor é o recurso hídrico alocado ao setor urbano, ou 
seja, para grandes deltas, menores as necessidades de 
recursos hídricos por parte do setor urbano. Todavia, 
maior será o benefício marginal desse setor e menor 
o benefício marginal do setor da irrigação.

Contudo, a partir do delta 0,75, os benefícios 
marginais do setor urbano diminuem de forma mais 
acelerada, tornando os benefícios urbanos nulos nos 
deltas próximos da unidade.

As divergências entre ganhos e perdas advém das 
diferenças entre os benefícios marginais dos setores 
envolvidos.

Quanto ao fundo financeiro, ele possui fluxo 
positivo em quase todo o período, apesar de haver 
probabilidade de ocorrência de déficits. Esse fato é 
devido à diferença positiva entre entradas (perdas) e 
saídas (pagamento de opções).

A Tabela 3 apresenta os cenários viáveis para o 
fluxo financeiro além dos valores dos aporte mínimos 
para que esse fuxo tenham liquidez em todo o período 
e que possa suportar as saídas aleatórias elevadas.

Constatou-se a necessidade de maior aporte 
financeiro no cenário 0,52, justamente no ponto de 
igualdade entre perdas e ganhos. Isso deve-se ao fato 

que os maiores impactos econômicos para o setor 
de irrigação ocorra em torno desse delta devido às 
maiores probabilidade de transferência de recursos 
maiores, além de ter menor diferença entre entrada 
(perdas) e saída (pagamento de opções) do fundo 
financeiro.

O cenário 0,75 possui comportamento semelhante 
ao do delta 0,52, tanto em relação ao aporte mínimo 
quanto ao valor acumulado máximo. Enquanto que, 
o cenário 0,90, possui menores valores tanto para 
o aporte mínimo quanto para o valor acumulado 
máximo (Figura 4).

Assim, observa-se que para menores deltas, 
maiores os aportes iniciais necessários e maiores os 
valores acumulados. Contudo, o número necessário 
de aportes anuais a fim de superar os déficits podem 
ser considerados baixos demonstrando que o fundo 
financeiro seria autossustentável e capaz de cobrir 
os déficits.

DISCUSSÃO
Os resultados obtidos a partir da avaliação da 

transferência de risco entre usuários de água impõem 
desafios para a gestão de recursos hídricos da região, 
uma vez que a transferência de água da irrigação para 
o uso urbano torna-se um mecanismo de raciona-
mento de água.

A redução da garantia hídrica no setor de irriga-
ção pode ocasionar a desestruturação do processo 
produtivo e do modo de vida das famílias que são 
dependentes da existência e uso deste para alcançar 
o desenvolvimento social e econômico. Além disso, 
conflitos intersetorial e interregional podem ser ge-
rados ou tornar-se mais acirrados.

O contrato de opção firmado entre usuários é uma 
possibilidade entre outras de promover transferência 
de risco. Ele tornaria o sistema mais flexível uma 
vez que este mecanismo seria acionado em períodos 
secos e desligado em períodos úmidos. Contudo, o 

TABELA 3 
Aportes iniciais mínimos para garantia de 90%

Delta Aportes Mínimos 
(R$*10³)

Número de aportes 
anuais

0,52 4.682 16,70
0,75 2.974 18,40
0,90 506 7,57
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pagamento das opções foi realizado com base nos 
volumes disponíveis assim, o mecanismo poderia 
sofrer com o risco moral, isto é, uma ação oportunista 
por parte dos usuários.

O fundo financeiro é sustentável e viável em al-
guns cenários de alocação. Observou-se que quanto 
menor o delta maior o aporte inicial para que o 
fundo tenha liquidez mínima e maior será o valor 
acumulado durante o período de simulação. Além 
disso, há diferença positivas entre entradas e saídas 
e os ganhos nessa região podem suportar as despesas 
financeiras que a operacionalização de fundo finan-
ceiro possa exigir.

Ele precisaria ser “blindado” para evitar outros 
usos além do pagamento das opções. Além disso, 
para operacionaliza-lo seria necessário estudar como 
inseri-lo no atual sistema de gestão.

Para que os mecanismos propostos funcionem 
deve-se cobrar de quem possui outorga de uso. Desta 
forma, deverá ser estudados mecanismos de aprimo-
ramento e integração da outorga com o instrumento 
de cobrança bem com, a implantação e instituciona-
lização de um sistema de fiscalização e punição para 
garantir a eficácia do direito de uso e a eficiência do 
contrato de opção.

CONCLUSÃO

Os impactos financeiros ao setor urbano com base 
na metodologia de diferença de benefícios apresenta-
ram-se vantajosos apenas para os cenários com valores 
de deltas intermediários (entre 0,50 e 0,90) quando 
comparados aos impactos do setor de irrigação com 
base nessa metodologia e nos contratos de opções.

Entretanto, a função de pagamentos apresentou-se 
inviável como metodologia de mensuração de trans-

ferência financeira devido aos altos valores para os 
deltas menores de 0,50.

Os melhores fluxos dos fundos financeiros, para 
os casos viáveis, encontram-se no intervalo de deltas 
entre 0,75 e 0,85, nos quais os ganhos são significa-
tivamente maiores que as perdas ou aos valores dos 
contratos de opções.

A adoção das metodologias de alocação (rateio 
linear e sistema de prioridades) associadas à metodo-
logia de mensuração econômica dos recursos hídricos 
por meio das equações de benefícios de cada setor 
(urbano e irrigação) é adequada à quantificação das 
transferências hídricas e financeiras, respectivamente.

Além disso, essa metodologia de mensuração 
econômica associada aos contratos de opções com 
base no seguro baseado no índice “afluência libe-
rada anual” e aos fundos financeiros de recursos 
hídricos podem ser utilizados pelos gestores dos 
recursos hídricos como mecanismos de gestão do 
risco climático em recursos hídricos por possibilitar 
menores variações nos preços da água e por mitigar 
os conflitos entre os setores quando da ocorrência 
de transferência de risco.

A utilização de regras contratuais antes do acon-
tecimento de eventos de escassez hídrica pode ser a 
melhor ação dos gestores de recursos hídricos a fim 
de evitar custos abruptos e facilitar as relações entre 
os setores nesses períodos.

Recomenda-se que trabalhos futuros i) ampliem 
este estudo para extensão maior do sistema de aloca-
ção, ou seja, apliquem em bacias hidrográficas maiores 
e em sistema mais complexos; ii) estudem os interva-
los de deltas que possuem melhores resultados tanto 
financeiros quanto de pacificação entre os setores 
envolvidos; e, iii) aprofundem nos estudos de outras 
variáveis para os contratos de opções.
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Simulação de cobrança pelo uso  
dos recursos hídricos na bacia  

do ribeirão Taquarussu Grande, Palmas‑TO
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RESUMO: O objetivo do estudo foi simular a cobrança 
pelo uso da água na bacia do ribeirão Taquarussu Grande, 
Palmas-TO. A cobrança seria realizada por meio de dois mé-
todos já empregados no Brasil, CEIVAP e PCJ, à captação, 
consumo, lançamento e horizonte de três anos. Constou de 
avaliação das duas metodologias, análise dos resultados e 
comparação com custos do projeto revitalização da bacia. O 
método CEIVAP arrecadaria R$ 1.013.472,64, o do PCJ, 
R$ 933.723,06, sendo R$ 388.504,24 e R$ 310.785,94 na 
captação, R$ 367.425,05 e R$ 524.892,93 no lançamen-
to, respectivamente, e R$ 177.793,76 no consumo para 
ambos. Os resultados evidenciaram melhor desempenho 
do PCJ para captação e lançamento em decorrência dos 
mecanismos da formação do preço público unitário. O valor 
de cobrança seria insignificante para o consumidor final, 
com custo médio de R$ 0,04 por m³. O valor arrecadado 
seria suficiente para a realização das duas primeiras etapas 
do projeto de revitalização da bacia.

PALAVRAS‑CHAVE: Gestão de Águas. Comitês de Bacia. 
Bem Econômico. Bacia Hidrográfica.

ABSTRACT: The objective of this study was to simulate 
charging for water use in the basin of Ribeirão Taqua-
russu Grande, Palmas-TO. The collection would be ac-
complished by two methods already employed in Brazil, 
CEIVAP and JCP, at intake, use, release and three-year 
horizon. It consisted of two methodologies, analysis 
of the results and comparison with basin revitalization 
project costs. The CEIVAP method would collect R$ 
1,013,472.64, the JCP, R$ 933,723.06, of which R$ 
388,504.24 and R$310,785.94 at intake, R$ 367,425.05 
and 524,892.93 at release, respectively, and R$ 177,793.76 
at consumption for both. The results showed better per-
formance of the JCP for intake and release as a result of 
the mechanisms forming public unit price. The value col-
lected would be insignificant for the final consumer, with 
an average cost of R$ 0.04 per m ³. The amount collected 
would be enough to carry out the first two steps of the 
basin revitalization project.

KEYWORDS: Water Management. Basin Committees. 
Economic Good. Basin Watershed.
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INTRODUÇÃO

A água é essencial ao desenvolvimento econômico 
e à preservação do meio ambiente. Para atender às 
necessidades mínimas do ser humano e para manter 
boa saúde, por meio da higiene pessoal e preparação 
de alimentos, são necessários aproximadamente 100 
litros por dia, por pessoa (ZANTA et al., 2008).

Devido ao crescimento demográfico e às mu-
danças nos padrões de consumo na segunda metade 
do século XX, o consumo de água por habitante 
aumentou em até seis vezes, o que gerou um au-
mento na demanda por infraestrutura para garantir 
disponibilidade hídrica em quantidade e qualidade, 

o que tem causado uma maior pressão e degradação 
nos corpos hídricos (MALHEIROS, 2005, p. 183).

O modelo de gerenciamento dos recursos hídricos 
no Brasil foi desenvolvido com base na escassez e nos 
conflitos provocados pelos vários usos da água, de tal 
modo, que as políticas de recursos hídricos adotaram 
instrumentos de gerenciamento como a outorga 
pelo direito do uso da água e a cobrança pelo uso 
da água, como forma de promover seu uso racional 
(RODRIGUES et al., 2015, p. 01).

O processo de cobrança pelo uso dos recursos 
hídricos depende de um conjunto de variáveis am-
bientais (climatológicas e hidrológicas), atreladas a 
fatores relacionados aos usos, à diluição de águas re-

Simulation of charging for the use of water resources  
in the basin of ribeirão Taquarussu Grande, Palmas‑TO
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siduárias e a implementação de projetos de melhorias 
e manutenção da qualidade e da quantidade de água 
na bacia hidrográfica.

O conjunto das variáveis presentes em um mod-
elo de cobrança pelo uso dos recursos hídricos deve 
reconhecer a água como bem econômico, incentivar 
a racionalização do seu uso e a obtenção de recursos 
financeiros a serem utilizados conforme os planos de 
recursos hídricos (BRASIL, 1997).

No Brasil o modelo de gestão dos recursos hídricos 
foi reformulado a partir da Lei Federal nº 9.433, de 
08 de janeiro 1997, e traz semelhanças ao modelo de 
gestão aplicado na França, uma vez que, ambos se ba-
seiam nos princípios da descentralização, participação 
e integração, tendo a bacia hidrográfica como unidade 
de referência (LEITE; VIEIRA, 2010).

O instrumento de cobrança pelo uso dos recursos 
hídricos é uma das ferramentas de gestão empregadas 
para o gerenciamento da qualidade e da quantidade 
das águas disponíveis no país, regulamentada pelo 
Art. 5º da Lei Federal 9.433, de 08 de janeiro 1997 
(BRASIL, 1997; GRANZIERE, 2000).

A cobrança pelo uso da água fundamenta-se nos 
princípios “poluidor-pagador” e “usuário-pagador”. 
De acordo com o princípio “poluidor-pagador”, se 
todos têm direito a um ambiente limpo, o poluidor 
deve pagar pelo dano que provocou (...), e segundo o 
princípio “usuário-pagador”, paga-se pela utilização 
da água, em detrimento dos demais usuários (CÁ-
NEPA et al., 1999).

A bacia do ribeirão Taquarussu Grande é a princi-
pal fonte de abastecimento da cidade de Palmas-TO, 
capital do estado do Tocantins, com cerca de 260.000 
habitantes. Sua proximidade aos centros urbanos faz 
com que sofra uma forte degradação pela expansão 
da cidade.

Tem-se desenvolvido vários projetos de pesquisa e 
de proteção dessa bacia em função de sua importância 
estratégica para garantir o abastecimento de água da 
cidade. A empresa de saneamento em conjunto com 
o governo do estado tem desenvolvido projetos de 
conservação como o “Taquarussu: uma fonte de vida”, 
com previsão de investimento total de aproximada-
mente R$ 1.000.000,00, com o objetivo de revitalizar 
a bacia, salientando sua importância como fonte de 
abastecimento (SANEATINS, 2013). A Universidade 
Federal do Tocantins também tem desenvolvido proje-
tos visando a proteção dos recursos hídricos da bacia.

O projeto de revitalização foi baseado no pro-
grama produtor de água da Agência Nacional de 

Águas, e sua realização está prevista para três etapas, 
sendo: execução do diagnóstico da área; elaboração 
de projetos de restauração da bacia; e execução dos 
projetos de restauração e pagamento por serviços 
ambientais. Atualmente se encontra em sua última 
fase de elaboração.

As informações necessárias para a realização deste 
estudo foram disponibilizadas pelo Sistema Nacional 
de Informações sobre Saneamento (SNIS), do Minis-
tério das Cidades, pela Companhia de Saneamento 
do Tocantins (Foz SANEATINS), e pelo Instituto 
Natureza do Tocantins (NATURATINS).

O objetivo deste estudo foi simular a implementa-
ção do instrumento de cobrança pelo uso dos recursos 
hídricos na bacia do ribeirão Taquarussu Grande, 
principal fonte de abastecimento público de água da 
cidade de Palmas-TO, tendo por finalidade promover 
os benefícios preditos pelo Art. 19º, da Lei Federal 
9.433, de 08 de janeiro 1997 (BRASIL, 1997).

MATERIAIS E MÉTODOS

A bacia do ribeirão Taquarussu Grande pertence 
ao Sistema Hidrográfico Tocantins, na Bacia do Rio 
Tocantins, inserida no município de Palmas no estado 
do Tocantins, com parte dentro do plano diretor da 
capital do estado.

Está localizada na região centro sul do município 
e possui comprimento de 31.053 quilômetros, com 
área de 45.977,7587 hectares, representando 19,1% 
da área do município, sendo 73,67% pertencente a 
Área de Proteção Ambiental Serra do Lajeado (To-
cantins, 2012). A Figura 1, apresenta a disposição 
da referida bacia hidrográfica dentro do município 
de Palmas-TO.

O ribeirão Taquarussu Grande tem como princi-
pais contribuintes o ribeirão Taquaruçuzinho, os cór-
regos Machado, Buritizal e Marmelada pela margem 
esquerda e os córregos Macação e Tiúba pela margem 
direita, no sentido montante jusante (TOCANTINS, 
2012). É utilizado para captação da água, que abastece 
57,15% da cidade de Palmas-TO, atendendo a popu-
lação do Plano Diretor Sul, dos setores Taquaralto e 
Aurenys I, II e IV (SANEATINS, 2012).

Aproximadamente um terço da bacia está dentro 
do perímetro urbano de Palmas-TO, ao mesmo tem-
po observa-se uma expansão urbana no sentido oeste, 
com loteamentos e parcelamentos da área rural para 
pequenas chácaras. A grande maioria desses usuários 
demanda água para abastecimento próprio e para 
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pequenas parcelas agrícolas de subsistência. Nessa 
área o órgão ambiental considera esses usuários como 
insignifi cantes, isentos de outorga, consequentemente 
da cobrança.

O grande usuário da bacia é a empresa de sa-
neamento, cuja vazão captada representa em torno 
de 90% do total outorgado, com isso, este estudo 
direcionou a simulação proposta de cobrança pelo 
uso da água especifi camente para esse tipo de usuário.

Para a simulação da cobrança pelo uso dos re-
cursos hídricos, foram utilizados conjuntamente o 
mecanismo de duas metodologias já empregadas 
no Brasil e foram considerados como parâmetros 
de cobrança os aspectos relacionados à captação, ao 
consumo e ao despejo de águas residuárias no corpo 
hídrico, conforme Leite e Vieira (2010).

O primeiro é o método utilizado pelo Comitê 
para Integração da Bacia Hidrográfi ca do Rio Paraíba 

do Sul (CEIVAP), nos estados de São Paulo, Rio de 
Janeiro e Minas Gerias (Ceivap, 2006). O segundo é 
o método utilizado pelo Comitê das Bacias Hidrográ-
fi cas dos rios Piracicaba, Capivari e Jundiaí (PCJ), no 
estado de São Paulo (PCJ, 2006).

O procedimento utilizado considerou o horizonte 
temporal de três anos, e constou: da aplicação das 
metodologias para captação, consumo e despejo de 
águas residuárias; e comparação com os custos do pro-
jeto “Taquarussu: uma Fonte de Vida”, desenvolvido 
na bacia desde 2009, objetivando sua revitalização.

Para a determinação do valor de cobrança pela 
captação foi utilizada a Equações 1, para o método 
do CEIVAP, conforme § 2º do Art. 2º do anexo I, da 
Deliberação nº 65/2006 (CEIVAP, 2006).

 VE = KO · QOE + KM · QEM + KM EX ·
 (0,7 · QOE – QEM) · PPUE · KCCE 

(1)

 1 

𝑽𝑽𝑪𝑪 = (𝑸𝑸𝑬𝑬𝑬𝑬 − 𝑸𝑸𝑳𝑳𝑬𝑬) ∙ 𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑪𝑪 ∙ �
𝑸𝑸𝑬𝑬
𝑸𝑸𝑬𝑬𝑬𝑬

�       (1) 2 

𝑭𝑭𝑪𝑪 = 𝑸𝑸𝑬𝑬𝑬𝑬−𝑸𝑸𝑳𝑳𝑬𝑬
𝑸𝑸𝑬𝑬𝑬𝑬

    (2) 3 

∑ =𝑉𝑉 𝑽𝑽𝑬𝑬 + 𝑽𝑽𝑪𝑪 + 𝑽𝑽𝑳𝑳   (3) 4 

𝑉𝑉(𝑚𝑚3) = Ʃ𝑉𝑉
𝑄𝑄𝐶𝐶

                  (4) 5 

F IGURA 1. Mapa de localização da bacia do ribeirão Taquarussu Grande, Palmas – TO.
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onde:
VE – valor de pagamento pela captação/extração, 

em R$/ano;
KO - coefi ciente atribuído ao volume anual out-

orgado para captação;
QOE – vazão outorgada para captação, em m3/ano;
KM - coefi ciente atribuído ao volume captado 

medido;
QEM – vazão captada com medição, em m3/ano;
KM EX – coefi ciente atribuído ao volume disponibi-

lizado no corpo hídrico;
PPUE – preço público unitário cobrado pelo m³ 

de água na captação/extração; e
KCCE – coefi ciente da classe de enquadramento 

do corpo hídrico.
Já para a metodologia do PCJ, o valor para a 

captação foi determinado utilizando as Equações 2 
e 3, conforme Art. 5º, da Deliberação dos Comitês 
PCJ nº 048/2006 (PCJ, 2006).

 VE = QE · PPUE (2)

onde:
QE – vazão captada, em m³/ano; e
PPUE – preço público unitário para captação.

 QE = KO · QOE + KM · QEM (3)

Para o consumo, o valor de cobrança foi determi-
nado por meio da Equação 4, para a metodologia do 
CEIVAP, conforme o Art. 3º do anexo I, da Delibe-
ração nº 65/2006 (CEIVAP, 2006).

 

 1 

𝑽𝑽𝑪𝑪 = (𝑸𝑸𝑬𝑬𝑬𝑬 − 𝑸𝑸𝑳𝑳𝑬𝑬) ∙ 𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑪𝑪 ∙ �
𝑸𝑸𝑬𝑬
𝑸𝑸𝑬𝑬𝑬𝑬

�       (1) 2 

𝑭𝑭𝑪𝑪 = 𝑸𝑸𝑬𝑬𝑬𝑬−𝑸𝑸𝑳𝑳𝑬𝑬
𝑸𝑸𝑬𝑬𝑬𝑬

    (2) 3 

∑ =𝑉𝑉 𝑽𝑽𝑬𝑬 + 𝑽𝑽𝑪𝑪 + 𝑽𝑽𝑳𝑳   (3) 4 

𝑉𝑉(𝑚𝑚3) = Ʃ𝑉𝑉
𝑄𝑄𝐶𝐶

                  (4) 5 

 (4)

onde:
VC – valor de pagamento pelo consumo de água, 

em R$/ano;
QET – vazão captada total, em m3/ano, igual 

ao QEM ou igual ao QOE, se não existir medição no 
corpo hídrico, mais aquela captada/extraída direta-
mente em redes de concessionárias dos sistemas de 
distribuição;

QLT – vazão de lançamento total, em m3/ano, em 
redes públicas de coleta de esgotos ou em sistemas 
de disposição no solo; e

PPUC – preço público unitário para o consumo, 
em R$/ano.

Já para a metodologia do PCJ, o valor do consumo 
foi determinado pelas Equações 5, 6 e 7, conforme 
item 5, do anexo da Deliberação dos Comitês PCJ 
nº 048/2006 (PCJ, 2006).

 VC=QC · PPUC (5)

onde:
QC – vazão de consumo, em m³/ano; e

 QC = FC · QE (6)

onde:
FC – fator de consumo.
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    (2) 3 

∑ =𝑉𝑉 𝑽𝑽𝑬𝑬 + 𝑽𝑽𝑪𝑪 + 𝑽𝑽𝑳𝑳   (3) 4 

𝑉𝑉(𝑚𝑚3) = Ʃ𝑉𝑉
𝑄𝑄𝐶𝐶

                  (4) 5 

 (7)

Para a carga orgânica foi adotada concentração 
média de 0,300 kg/m3, conforme § 1º do Art. 5º 
do anexo I, da Deliberação do CEIVAP nº 65/2006 
(CEIVAP, 2006).

O valor calculado para o lançamento de águas 
residuárias foi determinado por meio das Equações 8 
e 9, para ambos os métodos utilizados, conforme Art. 
5º do anexo I, da Deliberação do CEIVAP nº 65/2006 
(CEIVAP, 2006), e itens 7 e 8, do anexo da Delib-
eração dos Comitês PCJ nº 048/2006 (PCJ, 2006).

 VL = CODBO · PPUL (8)

onde:
VL – valor de pagamento pelo lançamento de carga 

orgânica, em R$/ano;
CODBO – carga orgânica de DBO5,20 efetivamente 

lançada, em kg/ano; e
PPUL – preço público unitário para diluição de 

carga orgânica, em R$/m3.
A concentração média de DBO, foi determinada 

pela Equação 9, conforme item 7, do anexo da Delib-
eração dos Comitês PCJ nº 048/2006 (PCJ, 2006).

 CODBO = CDBO · QLT (9)

onde:
CDBO – concentração média de DBO5,20 lançada 

em kg/m3.
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O valor total da cobrança pelo uso dos recursos 
hídricos foi determinado pela Equação 10, abaixo.
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 (10)

onde:
ƩV – somatório dos valores de captação, consumo 

e lançamento, em R$/ano.
Logo, o valor para o metro cúbico (m³) foi deter-

minado pela Equação 11, abaixo.
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 (11)

onde:
Vm³ – valor do metro cúbico de água para o 

usuário, em R$.
Este valor seria então distribuído entre os usuários 

considerando o consumo per capita em m3.
Foi utilizado o pacote de software Microsoft Offi  ce 

2013, para edição de texto, elaboração do gráfi co e 
software ArcGis 10.2, versão de teste para elaboração 
do mapa de localização.

RESULTADOS E DISCUSSÃO
Na bacia do ribeirão Taquarussu Grande foram 

captados um volume total de 345.317,71 hm³ de 
água para o horizonte temporal, sendo 113.225,04 
hm³, para o primeiro, 114.577,53 hm³, para o 
segundo e 117.515,14 hm³, para o terceiro ano. A 
Tabela 1, apresenta o somatório dos valores em Reais 
(R$) da simulação para a cobrança pelo uso da água na 
referida bacia, para captação, consumo e lançamento.

Com a cobrança pela captação seria obtido um 
montante de R$ R$ 388.504,24 com a metodologia 
do CEIVAP, considerando o volume captado e a 

Equação 1. Para o método PCJ o montante arreca-
dado pela captação seria de R$ 310.785,94 para o 
volume captado e medido e as Equações 2 e 3.

Para a captação observa-se uma diferença de R$ 
77.718,30 entre as metodologias empregadas, isto 
ocorreu porque o método do CEIVAP utiliza coe-
fi cientes relacionados à classe de enquadramento do 
corpo hídrico e ao volume disponibilizado agregado 
às outras variáveis usadas no método, entretanto o 
PCJ utiliza esses coefi cientes na formação do PPU, 
ou seja, desintegrados das outras variáveis que cons-
tituem a metodologia.

Verifi ca-se, portanto, que ambas as metodologias 
consideram as características peculiares da bacia, con-
forme já anotado por Santos, Gomes e Rego (2011, p. 
8), e que o metodo PCJ, é mais efi ciente no sentido 
de valoração do corpo hídrico com maior grau de 
degradação, e o método do CEIVAP, mais efi ciente 
no sentido de preservação e controle da poluição do 
recurso hídrico. Em observância ao caso específi co da 
bacia em estudo, considerou-se o método PCJ, mais 
adequado em decorrência dos níveis de impactos 
negativos identifi cados.

Já com relação ao consumo, ambos os métodos ob-
teriam uma quantia de R$ 372.506,52 por meio das 
Equações 4, 5 e 6. Isto, - ocorre em decorrência das 
metodologias utilizarem os mesmos preços públicos 
unitários-, e fatores de consumo correlatos, sendo, 
portanto, equivalentes no consumo.

Verifi cou-se, a necessidade de analisar as atividades 
desenvolvidas pelos consumidores, uma vez que a 
relação utilizada para determinar o fator de consumo 
de ambos os métodos não utiliza medição in loco, e 
consideram todos os usuários com características de 
consumidores domésticos. No entanto, para outras 
tipologias de usuários (industrial, etc.) essa relação 

T ABELA 1
Valores resultantes da simulação de cobrança pelo uso da água no ribeirão Taquarussu Grande.

Método Horizonte temporal Total

CEIVAP R$ 275.702.30 R$ 280.702.93 R$ 296.461,80 R$ 852.867,03

PCJ R$ 259.965,49 R$ 266.971,04 R$ 287.579,18 R$ 814.515,70
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pode ser bastante diferente e comprometer a eficácia 
do fator de consumo utilizado.

Para o lançamento de águas residuárias à metodo-
logia do CEIVAP geraria valor de R$ 91.856,26 e 
o PCJ um valor de R$ 131.223,32 considerando o 
volume lançado, a carga orgânica de DBO5,20 e as 
Equações 8 e 9.

No lançamento de águas residuárias, ambas as 
metodologias correlacionam a carga orgânica do 
efluente com a vazão de lançamento, o valor é deter-
minado em função do método utilizado à constituição 
PPU, ao caso em questão o PCJ proporcionaria maio-
res resultados por apresentar PPU maior. A cobrança 
pelo lançamento deve ser baseada em resultados de 
análises laboratoriais garantindo assim a capacidade de 
depuração do corpo hídrico, prevenindo a degradação, 
e monitorando a qualidade da água. A Figura 2, cor-
relaciona a simulação da cobrança pelo uso da água 
no horizonte temporal para captação, consumo e lan-
çamento de águas residuárias para ambos os métodos.

O valor total da simulação de cobrança pelo uso 
dos recursos hídricos na bacia do ribeirão Taquarussu 
Grande foi determinado pela Equação 10, sendo o 
somatório dos valores de captação, consumo e lança-
mento, totalizando um montante de R$ 852.867,03 
para o método do CEIVAP, e R$ 814.515,70 para a 
metodologia do PCJ.

O valor de pagamento por metro cúbico de água 
(m³) seria de cerca de R$ 0,04 para ambos os méto-
dos, sendo de 3,90 10-2, ao CEIVAP e de 4,3710-2, ao 
PCJ, determinados pela Equação 11, e semelhantes ao 
estipulado para abastecimento humano (consumo) no 
rio Pardo, Rio Grande do Sul, por meio da metodo-
logia dos preços ótimos, baseada na teoria do second 
best (Arend & Silva, 2007, p. 17).

Verificou-se que o valor é pouco superior ao 
encontrado para usuários urbanos, pelo método do 
valor de Shapley Ponderado, em parte da bacia do rio 
Paraíba do Sul, no estado de São Paulo, ao consider-
armos o rio altamente poluído (Leite & Vieira, 2010, 
p. 21). Por terem sido incluídos nos cálculos valores 
fracionários, ou seja, frações de centavos. A Tabela 2 
apresenta exemplos do valor de cobrança por mês e/
ou ano com a variação de consumo.

A metodologia do PCJ demonstrou grande rele-
vância, já que, além de fazer relação entre o volume 
de água outorgado e o realmente utilizado/captado, 
utiliza coeficientes de ponderação , para considerar 
a qualidade e as características do corpo hídrico na 
formação do PPU.

Garantindo assim, maior aumento do valor cobra-
do com o aumento do volume consumido, avaliando 
a qualidade do corpo hídrico no local da captação, o 
que valoriza as características qualitativas e incentiva 
a recuperação da qualidade ambiental, independente 
da classe de enquadramento do corpo hídrico.

O aumento progressivo do valor para pagamento 
com o horizonte temporal, está diretamente relacio-
nado ao aumento do número de consumidores com 
o passar dos anos, e não às alterações relacionadas aos 
instrumentos de prevenção e controle da degradação 
e/ou a formação do PPU nos métodos utilizados.

CONCLUSÕES
Neste estudo realizou-se uma simulação da 

cobrança pelo uso dos recursos hídricos na bacia 
do Ribeirão Taquarussu Grande, no município de 
Palmas-TO, este ensaio demostrou que:

1 A cobrança pela captação dos recursos hídricos 
poderia ser efetivada utilizando a metodologia 
do PCJ, em decorrência dos mecanismos uti-
lizados na formação do seu PPU se adequarem 
melhor as características da bacia;

TABELA 2 
Valores da simulação de cobrança pelo uso da água no 

ribeirão Taquarussu Grande

Consumo 
(m³)

CEIVAP PCJ
Mês Ano Mês Ano

1 R$ 0,04 R$ 0,47 R$ 0,04 R$ 0,52
5 R$ 0,19 R$ 2,34 R$ 0,22 R$ 2,62
10 R$ 0,39 R$ 4,68 R$ 0,44 R$ 5,25
15 R$ 0,58 R$ 7,02 R$ 0,66 R$ 7,87
20 R$ 0,78 R$ 9,36 R$ 0,87 R$ 10,50
25 R$ 0,97 R$ 11,70 R$ 1,09 R$ 13,12
30 R$ 1,17 R$ 14,04 R$ 1,31 R$ 15,74
35 R$ 1,36 R$ 16,38 R$ 1,53 R$ 18,37
40 R$ 1,56 R$ 18,72 R$ 1,75 R$ 20,99
45 R$ 1,75 R$ 21,06 R$ 1,97 R$ 23,62
50 R$ 1,95 R$ 23,40 R$ 2,19 R$ 26,24
100 R$ 3,90 R$ 46,80 R$ 4,37 R$ 52,48
200 R$ 7,80 R$ 93,59 R$ 8,75 R$ 104,96
500 R$ 19,50 R$ 233,98 R$ 21,87 R$ 262,39
1000 R$ 39,00 R$ 467,95 R$ 43,73 R$ 524,78
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2 Na cobrança pelo consumo da água ambas 
as metodologias são correlatas e o valor para 
pagamento está diretamente relacionado ao 
volume consumido e às características do 
uso;

3 No caso do lançamento a cobrança deveria ser 
baseada em resultados de análises laboratoriais, 
pois avalia com precisão a capacidade depu-
ração do corpo hídrico e a carga orgânica do 
afl uente lançado;

4 A cobrança pelo uso dos recursos hídricos na 
bacia do ribeirão Taquarussu Grande é eco-
nomicamente insignifi cante para o consumidor 
fi nal, com custo médio aproximado de R$ 0,04 
(quatro centavos), por metro cúbico; e

5 O montante gerado com a cobrança pelo uso 
dos recursos hídricos, na bacia e no horizonte 
temporal, seria sufi ciente para realizar as duas 
primeiras etapas do projeto de revitalização 
desenvolvido atualmente na bacia.
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 FIGURA 2. Simulação de cobrança pelo uso da água no ribeirão Taquarussu Grande, Palmas ‑TO.
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El mecanismo de reforzamiento  
hidrológico de los procesos  

de calentamiento global en Colombia

Jaime Andrés Moreno Miranda 
Efraín Antonio Domínguez Calle 
Sergio Esteban Lozano Báez

RESUMEN: El presente estudio busca entender el me-
canismo del reforzamiento hidrológico de los procesos de 
calentamiento global en el territorio Colombiano. Para 
esto se utilizó la información hidrometeorológica de 1.310 
series de precipitación, 465 de caudal y 602 de tempera-
tura, para el periodo comprendido entre enero de 1970 
y diciembre de 2005. Se realizaron análisis de tendencia 
por variable hidrometeorológica y por Zona Hidrológica 
para la precipitación y la escorrentía. Luego, se estudia 
un modelo teórico basado en la física, el cual incorpora la 
dinámica del reforzamiento hidrológico. Como pruebas del 
reforzamiento hidrológico en los procesos de calentamiento 
global se resalta un evidente aumento de las temperaturas, 
y la variación de las variables hidrometeorológicas. Para el 
desempeño del modelo se considera que el resultado es claro 
y evidencia la relación entre los procesos de calentamiento 
global y los procesos del ciclo hidrológico.

PALABRAS CLAVES: Hidrología, evapotranspiración, 
ciclo hidrológico, modelación matemática.

ABSTRACT: This paper aims to understand the hydro-
logical reinforcement mechanism of the global warming 
processes in Colombian territory. For this purpose we used 
hydrometeorological information of 1,310 precipitation 
series, 465 on flow and 602 on temperature, for the pe-
riod between January 1970 and December 2005. Trend 
analyses were performed by hydrometeorological variable 
and by Hydrological Zone for precipitation and runoff. A 
theoretical model based on physics is then studied, incor-
porating the dynamics of hydrological reinforcement. As 
evidence of the hydrological reinforcement mechanism of 
the global warming processes, an apparent temperature 
increase and the variation of hydrometeorological varia-
bles are highlighted.. For model performance the result 
is considered clear and shows the relationship between 
the processes of global warming and the processes of the 
hydrological cycle.

KEY WORDS: Hydrology, evapotranspiration, water 
cycle, mathematical modeling.

INTRODUCCIÓN

El calentamiento global es un proceso ampliamen-
te aceptado y soportado por los registros de tempe-
ratura de miles de estaciones alrededor del mundo. 
Uno de los esquemas conceptuales y diagnósticos más 
aceptados para este tema, corresponde a los emitidos 
a través de los reportes del Panel Intergubernamental 
del Cambio Climático (IPCC). El IPCC atribuye el 
proceso de calentamiento global de los últimos 50 
años, principalmente a la acción antrópica, debido 
a las emisiones de gases efecto invernadero como 
el dióxido de carbono (CO2), el metano (CH4) y 
el óxido nitroso (N2O) entre otros. Sin embargo, 
también destaca la importancia de los efectos de 
retroalimentación y la interacción con otros procesos 
y componentes del sistema climático, especialmente 
los cambios en el vapor de agua (IPCC, 2007; IPCC, 

2013). En contraste, algunos estudios señalan que las 
relaciones no lineales entre los balances de energía, la 
cobertura del suelo y el ciclo hidrológico, en conjun-
to, pueden llegar a tener la misma importancia que las 
emisiones de CO2 como fuerza motora de los procesos 
de calentamiento global (HUNGTINGTON, 2006; 
ALESSANDRI et al., 2012), en este contexto depen-
diendo de las condiciones se podría estar potenciando 
o amortiguando los efectos de los procesos hidrológi-
cos, fenómeno que en el presente estudio es definido 
como el mecanismo del reforzamiento hidrológico de 
los procesos de calentamiento global. Lo anterior, da 
lugar a la necesidad de entender la relación entre los 
procesos hidrológicos y los procesos de calentamiento 
global. En particular el mecanismo de reforzamiento 
que se busca verificar, es aquel en el cual dado un 
aumento en la temperatura, se genera un cambio en 
el contenido de humedad en la cuenca. Lo que a su 
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vez implica una mayor o menor capacidad y conduc-
tividad térmica y calorífi ca, afectando directamente 
la velocidad de evapotranspiración y con ello todo el 
proceso del ciclo hidrológico. De otro lado, debido 
a que la atmósfera permite fácilmente el ingreso de 
radiación al planeta como onda corta, pero cuando 
ésta alcanza la superfi cie terrestre es re-emitida como 
onda larga, la cual no logra escapar tan fácilmente, se 
confi gura el efecto invernadero. Al conjugarse estos 
dos procesos, si se tiene en cuenta que un aumento 
en el contenido de humedad en la cuenca, conlleva 
a una mayor capacidad de almacenamiento calorífi co 
y por ende a una mayor intensidad en la emisión de 
radiación de onda larga, lo que acelera el aumento de 
la temperatura promedio del aire y nuevamente afecta 
la velocidad de evapotranspiración. La teoría de este 
modelo viene siendo desarrollada por la escuela Rusa 
de hidrología, con el autor Naidenov (1992) quien 
en la década de los noventa inició las investigaciones 
enfocadas al problema de las oscilaciones de los ni-
veles del mar Caspio, dando como resultado curvas 
de distribución probabilísticas bimodales como 
solución de la ecuación de Fokker Planck Kolmo-
gorov, posteriormente se desenvolvieron los trabajos 
(NAIDENOV; PODSECHIN, 1992; NAIDENOV; 
KOZHEVNIKOVA, 2001; NAIDENOV; SHVEI-
KINA, 2005) que permitieron proponer un modelo 
no lineal en el cual se exhibe inestabilidad y regímenes 
de autooscilación. Teóricamente, fue demostrada la 
ciclicidad de los procesos hidrológicos, como conse-
cuencia de dos leyes naturales (ley de conservación de 
la materia y la ley de conservación del impulso) y de 
la cual se obtuvo un atractor simple (SHVEIKINA; 
KOZHEVNIKOVA, 2008). Sin embargo, esta teoría 
ha sido escasamente evaluada en los países tropicales, 
encontrándose una carencia de información científi ca 
para el tema. En el caso de Colombia las revisiones 
de estudios anteriores se han limitado al análisis de 
algunas estaciones en particular (DOMÍNGUEZ; RI-
VERA, 2010; GARCÍA et al., 2012), lo que hace ne-
cesario comprender el mecanismo del reforzamiento 
hidrológico de los procesos de calentamiento global, 
dado que no sólo permitiría dimensionar mejor las 
causas del calentamiento global, sino también estimar 
con mayor grado de confi abilidad los efectos sobre la 
sociedad y el medio ambiente. El entendimiento de 
las relaciones bidireccionales entre los procesos hidro-
lógicos y de calentamiento global, representaría un 
elemento fundamental para la gestión de los recursos 
naturales, la determinación de medidas de mitigación 
y adaptación, y la defi nición de riesgo hidrológico 
(NAN et al., 2011). En consecuencia, el objetivo de 

este trabajo fue entender el mecanismo del reforza-
miento hidrológico de los procesos de calentamiento 
global en el territorio Colombiano, teniendo como 
unidad de análisis las zonas hidrológicas.

METODOLOGIA
El área de estudio se seleccionó a partir de las 42 

zonas hidrológicas (Figura 1) en las que se divide 
Colombia, estas zonas pertenecen a 5 áreas hidroló-
gicas y se sub-dividen en 351 sub-zonas hidrológicas 
(IDEAM, 2010).

Análisis de tendencia por estaciones 
hidrometeorológicas
El insumo principal para la realización de este es-

tudio fueron las estaciones hidrometeorológicas admi-
nistradas por el Instituto de Hidrología, Meteorología 
y Estudios Ambientales de Colombia (IDEAM). En 
total, se utilizaron los registros a resolución mensual 
de 1.310 series de precipitación, 465 de caudal y 602 
de temperatura, para el periodo comprendido entre 
enero de 1970 y diciembre de 2005. Un primer fi ltro 
para la selección fi nal de estaciones fue el periodo con 
información, en la cual las estaciones debían tener por 
lo menos 30 años de registros de datos. Obteniendo 
642 estaciones de precipitación, 212 de caudal y 155 
de temperatura. Posteriormente, para cada una de las 
series se realizaron: el análisis de datos faltantes, la 
detección de datos anómalos y el análisis de consis-
tencia. También, se calculó la prueba de aleatoriedad 
o prueba de rachas (BENDAT; PIERSOL, 2010), la 
prueba de homogeneidad, el ajuste de densidad de 
probabilidad, el cálculo de medidas de correlación 
(DOMÍNGUEZ et al., 2011) y el análisis de tenden-
cia (SHESKIN, 2011). Para gestionar la información 
se construyeron bases de datos relacionales, por medio 
del software MySQL 5,0.

Análisis de tendencia por zonas hidrológicas
Este análisis se realizó para las variables de preci-

pitación y caudal, inicialmente las series hidrome-
teorológicas fueron agregadas por zonas hidrológicas, 
construyendo las nuevas series en una resolución 
mensual y anual. Con el fi n de realizar una generali-
zación espacial de las series hidrometeorológicas, se 
empleó la metodología de krigeado. Los fundamentos 
teóricos que soportan la aplicación de dicha meto-
dología son ampliamente abordados por diferentes 
autores (MATHERON, 1962; CRESSIE, 1985).Para 
la extracción de los datos se programaron algunos 
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códigos y se hizo uso de sistemas de información geo-
gráfi ca. A partir de las series por zona hidrológica, se 
realizó el análisis de tendencia por medio de la prueba 
Mann-Kendall (MANN, 1945; KENDALL, 1975). 
Sin embargo, en las series de caudal algunas zonas 
hidrológicas no tenían la información sufi ciente para 
determinar las series de escorrentía anual, lo que llevó 
a seleccionar para este análisis 29 zonas hidrológicas. 
Adicionalmente, para aquellas zonas en las cuales la 
prueba Mann-Kendall no rechazó la hipótesis de 
tendencia, se realizó el ajuste de una regresión lineal 
por el método de los mínimos cuadrados (STEDIN-
GER; TASKER, 1985) y, a partir de la pendiente de 
la recta, se obtuvo la tasa de cambio promedio a la 
que está variando la temperatura y la precipitación. 

Para conocer el incremento 
de la temperatura para el año 
2100, el valor de la pendiente 
se multiplico por 95 años, esto 
debido a que la información de 
las estaciones estaba disponible 
hasta el año 2005.

Modelo teórico 
del reforzamiento hidrológico

El modelo propuesto por 
Naidenov (1992) se basa en 
la ley de conservación de la 
materia y ley de conservación 
del impulso del movimiento, 
las cuales se representan por el 
siguiente sistema de ecuaciones 
diferenciales:
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Donde representa las reser-
vas de humedad, el caudal, es la 
precipitación, la evaporación, es 
la fuerza de gravedad que actúa 
sobre las masas de agua en la 
cuenca, y es un coefi ciente de 
resistencia al movimiento del 
agua, relacionado con las ca-
racterísticas hidrológicas de la 
cuenca. En el modelo de Nai-
denov, el volumen de control 
propuesto corresponde a todo 
la cuenca, incluyendo así el 

contenido de humedad correspondiente a las reservas 
de aguas superfi ciales y subterráneas, la humedad 
edáfi ca, el agua de lagos y pantanos y la humedad de 
las plantas. Sin embargo, en este estudio, el volumen 
de control utilizado, corresponde a la cuenca, pero 
sin incluir el componente de aguas subterráneas, 
únicamente se incluye hasta la capa activa del ciclo 
hidrológico.

Por otro lado, en el trabajo de Shveikina y Kozhe-
vnikova (2008), se revisan las condiciones generales 
para la aparición de auto-oscilaciones en el sistema 
(ecuación 1), al igual que se propone una solución 
a estas ecuaciones, con el propósito de determinar 
los cambios cualitativos en los atractores sobre el 
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F IGURA 1. Zonas hidrológicas en las que se divide Colombia.
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diagrama de fase. El resultado es un nuevo sistema 
que toma la siguiente forma:
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  (2)

En el anterior sistema la evaporación juega un 
papel muy importante ya que depende en forma 
no lineal de las reservas de humedad en el suelo. 
Esto genera que el sistema de ecuaciones del balan-
ce hídrico y de cantidad de movimiento del agua 
sean fuertemente no lineales e inestables, creando 
auto-oscilaciones, lo que podría demostrar la capa-
cidad del sistema hacia una auto-organización. La 
auto-organización es un proceso de establecimiento 
de orden en el sistema como producto de la interac-
ción conjunta de sus componentes (SHVEIKINA; 
KOZHEVNIKOVA, 2008; KOZHEVNIKOVA; 
SHVEIKINA, 2008).

En el sistema que se auto-organiza todos sus 
elementos están interrelacionados y cada elemento 
carga información sobre todos los demás elementos. 
Prácticamente, la auto-organización representa el 
establecimiento de una organización, movimiento 
estable y de orden a causa de la interacción de los 
elementos del sistema y bajo ausencia de infl uencias 
ordenadoras desde el exterior del sistema. Adicio-
nalmente, las auto-oscilaciones son oscilaciones 
no amortiguadas y auto-sostenidas que ocurren en 
sistemas disipativos, abiertos y lejanos del equilibrio, 
los cuales se defi nen por sus parámetros, cualida-
des y esencia del sistema. Geométricamente, las 
auto-oscilaciones se expresan en el espacio de fase 
del sistema como una trayectoria atractor, dispuesta 
en un dominio limitado del espacio de fase y que 
atraen hacia sí todas las trayectorias cercanas. Este 
tipo de trayectorias se denominan ciclos límite y 
sirven de patrón para las auto-oscilaciones periódicas. 
Las dimensiones del ciclo límite defi nen la amplitud 
de las auto-oscilaciones, el tiempo de viaje de un 
punto en el ciclo y el periodo de auto-oscilación. A 
su vez la forma del ciclo límite defi ne la forma de 
oscilación del sistema.

Los autores Naidenov y Shveikina (2005) han 
investigado el sistema (Ecuación 2) dando diferentes 
valores al parámetro dejando los otros parámetros con 
los siguientes valores:
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El conjunto de estos coefi cientes demuestra la 
sensibilidad de la evaporación de la cuenca y el 
coefi ciente de resistencia al movimiento del agua 
a las reservas de humedad. La solución del sistema 
propuesto para la reserva de humedad y la esco-
rrentía como funciones del tiempo representa un 
proceso auto-oscilatorio, en este caso, la escorrentía 
presenta cierto rezago con respecto a las reservas 
de humedad.

Una característica relevante de la anterior so-
lución (ecuación 3) es que bajo una velocidad de 
evaporación el atractor se convierte en un punto y 
el sistema tiende a un estado estable. Con el periodo 
de las oscilaciones multianuales es de 28.6 años. El 
sistema, muy lentamente, entra en un régimen de 
auto-oscilaciones y se necesita más de 1.000 pasos 
para que las oscilaciones sean estables. Con el sistema 
rápidamente tiende a la trayectoria límite (son sufi -
cientes 200-300 pasos) y la amplitud de oscilación 
tanto de las reservas como de la escorrentía crecen 
rápidamente aunque el periodo de oscilación se 
preserva. Con el periodo de oscilación crece hasta 
36.8 años y con el régimen de auto-oscilaciones 
se detiene. Este modelo muestra que la velocidad 
de evaporación puede infl uenciar el periodo de 
oscilación. Lo que llevaría a pensar en que las osci-
laciones multianuales de la escorrentía se detectan 
un número signifi cativo de periodos de oscilación 
desde 2 a 3 años hasta ciclos seculares. Por último, 
en el sistema (Ecuación 3), se realizó un ajuste debido 
a que en la ecuación del balance hídrico se utilizan 
las precipitaciones en forma de magnitud constante. 
No obstante, en realidad esta magnitud se distingue 
por su alta variabilidad en el tiempo y en el espacio. 
En calidad de una primera aproximación se pueden 
usar precipitaciones periódicas como perturbación 
del sistema utilizando la función coseno. El sistema 
toma la siguiente forma:
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𝑑𝑑𝑑𝑑�
𝑑𝑑𝑑𝑑

= 𝑎𝑎10𝑑𝑑� + 𝑎𝑎01𝑄𝑄� + 𝑎𝑎20𝑑𝑑� 2 + 𝑎𝑎30𝑑𝑑� 3 
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(4) 

 
  (4)
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Modelación del reforzamiento hidrológico 
de los procesos de calentamiento global
La información requerida para la modelación 

fueron datos de escorrentía, contenido y variación de 
la humedad en la cuenca. No obstante, no se tenían 
los datos de las últimas dos variables. Por tal razón, a 
partir de la ley de conservación de masa, se procedió 
de la siguiente forma:

 

 
 

 
𝑚𝑚𝐼𝐼 −𝑚𝑚0 = ∆𝑚𝑚 (5) 
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=
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𝐴𝐴𝐴𝐴 ∙ 𝐴𝐴𝑧𝑧ℎ
 

 
(6) 
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∑ (𝑄𝑄𝑖𝑖𝑟𝑟 − 𝑄𝑄𝑖𝑖𝑚𝑚)2𝑛𝑛
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𝑛𝑛 − 1
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Donde es la masa que entra al volumen de control; 
es la masa que sale del volumen de control. Y es la 
variación de la cantidad de masa dentro del volumen 
de control. Posteriormente, se defi nió la ecuación 
que se utiliza en la modelación, esta se presenta a 
continuación:
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Donde es la precipitación, es la evapotranspiración 
anual, es la escorrentía anual, es la infi ltración, son las 
extracciones de otro tipo, es el área de la zona hidroló-
gica, es la variación en el contenido de humedad de la 
zona hidrológica, intervalo de tiempo para el cual se 
efectúa el balance de masas (Un año para la presente 
modelación). Sin embargo, para se evidenció una 
carencia de bases de datos que permitiera cuantifi car 
las extracciones, y en el caso de la información que 
se dispone en Colombia no es lo sufi cientemente 
detallada, como ocurre con los estudios de suelo. En 
consecuencia se generaron 3 tipos de resultados: 1) 
Balances de masa en los que en todos o casi todos los 
años, la variación en el contenido de humedad era 
positiva. 2) Balances de masa en los que en todos o 
casi todos los años, la variación en el contenido de 
humedad era negativa. 3) Balances de masa en los 
que la variación en el almacenamiento presentaba 
alternancia de signos. Posteriormente una vez de-
terminadas las series de variación en el contenido 
de humedad de las zonas hidrológicas, se procedió a 
estandarizar las variables que incluye el modelo. Para 
esto, a cada dato se restó el valor de la media y luego 
se dividió entre la desviación estándar de toda la serie. 
Por medio de esta estandarización, el valor inicial 
de contenido de humedad en la zona es irrelevante. 
A partir de las series de valores estandarizados, ser 
procedió a parametrizar el modelo (Ecuación 4) para 
lo cual ser utilizó como herramienta de optimización 

Solver de Excel. No obstante, el interés se centró 
en el parámetro de control, es decir la velocidad de 
evaporación, por lo que para los demás parámetros 
se mantuvieron los mismos valores, encontrándose 
únicamente el valor de . Se destaca que la calibra-
ción del modelo se realizó utilizando como función 
objetivo el criterio del centro hidrometeorológico de 
Rusia ( (POPOV, 1968), el cual se puede determinar 
a partir de la expresión:
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𝑖𝑖=1
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𝑠𝑠 =  �
∑ (𝑄𝑄𝑖𝑖𝑟𝑟 − 𝑄𝑄𝑖𝑖𝑚𝑚)2𝑛𝑛
𝑖𝑖=1

𝑛𝑛 − 1
 

 

 
 

  

 

 

(7)

Donde es la desviación estándar de los incremen-
tos de las afl uencias, es el número de pronósticos, es 
el incremento de las afl uencias, es el error medio, es 
la desviación estándar de los errores de los pronós-
ticos son las afl uencias observadas, fi nalmente son 
las afl uencias modeladas. Esta ecuación es altamente 
importante porque relaciona la desviación estándar 
de los incrementos de la magnitud pronosticada con 
la desviación estándar de los errores de pronóstico, 
exigiendo que la variabilidad de los errores cometidos 
en los datos modelados no supere la variabilidad de 
los incrementos de los datos observados (DOMÍN-
GUEZ et al., 2011).

RESULTADOS Y DISCUSIÓN
En cuanto a las series de temperatura, de las 155 

estaciones con un periodo de registro mayor o igual 
a 30 años, 116 estaciones presentaron tendencias 
positivas (75%), lo cual ratifi ca el hecho de que el 
país está sufriendo un aumento de las temperaturas 
(Figura 2). La pendiente de la recta, resultado del ajus-
te de regresión lineal por el método de los mínimos 
cuadrados, evidencia que la tasa de cambio promedio 
a la cual está aumentando la temperatura anualmente 
corresponde a 0,0191 °C/año, lo que implica que en 
el año 2100 la temperatura en el territorio colombia-
no aumentaría 1,8°C. Este resultado concuerda con 
la mayoría de estudios a nivel mundial, en los cuales 
para el año 2100 el aumento de la temperatura media 
se proyecta entre 1°C y 3,5°C, sin embargo en algunos 
casos las proyecciones pueden llegar hasta los 5°C 
(IPCC, 2014). A nivel nacional existen escenarios 
que calculan el incremento de la temperatura para 
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el año 2100 en 2,1°C. Algunas de las consecuencias 
que traería incremento de la temperatura para el país 
son: aumentos en el nivel del mar, derretimiento de 
glaciares, retroceso de los ecosistemas de alta mon-
taña, reducción de la productividad agropecuaria y 
mayor vulnerabilidad a los fenómenos climáticos 
extremos (IDEAM, 2015; IDEAM et al., 2015).Por 
otro lado, la tasa a la cual está aumentando el valor 
de la temperatura por año es similar en las zonas hi-
drológicas (Cv = 0,0759). Estos resultados, junto con 
la baja variabilidad del conjunto de valores de tasas 
de cambio promedio de las series de temperatura por 
zona, indicarían que el calentamiento se debe más a 
procesos globales que locales.

En cuanto a la precipitación, 
en los análisis realizados sobre 
las series registradas en las esta-
ciones, se obtuvo que de las 642 
series con más de 30 años, 139 
estaciones no rechazaron la hi-
pótesis tendencia (), de las cuales 
40 presentaron tendencia positi-
va y 99 tendencia negativa. De 
otro lado, en cuanto a los análisis 
realizados sobre las series obteni-
das de la agregación espacial por 
zona hidrográfi ca, se evidencia 
una tendencia a la disminución 
en las precipitaciones anuales en 
una franja que se extiende desde 
el sur occidente del país, en los 
límites con Ecuador, pasando 
por las zonas hidrológicas del 
Alto Magdalena, llegando a las 
zonas de Arauca y Casanare. 
Igualmente, la influencia de 
las características orográficas 
colombianas, se aprecia en las 
zonas de Yarí, Apaporis, Vaupés, 
Inirida, Guaviare y Vichada, 
donde hay una tendencia al 
incremento en las precipitacio-
nes. Adicionalmente, en la zona 
del Sinú se presenta tendencia 
negativa, mientras que en el bajo 
Magdalena las tendencias son 
positivas (Figura 3). Estos resul-
tado se puede comparar con los 
estudios a nivel nacional, en los 
cuales se espera que para el año 
2100, la precipitación media 

disminuya entre 10% a 30% en aproximadamente 
el 27% del territorio nacional, esta disminución 
intensifi caría la desertifi cación, la pérdida de fuen-
tes y cursos de agua. En contraste, para este mismo 
periodo las precipitaciones incrementarían entre 
10% a 30% en el 14% del país, lo que aumenta la 
posibilidad de deslizamientos, inundaciones y daños 
a la infraestructura (IDEAM et al., 2015). De otro 
lado, debe aclararse que únicamente en cuanto a la 
precipitación se logró obtener resultados en todo el 
territorio colombiano, pues la información de las 
demás variables hidrometeorológicas no fue sufi -
ciente para obtener conclusiones particularmente en 
las zonas de la Orinoquía y Amazonía Colombiana.

 
 

 
𝑚𝑚𝐼𝐼 −𝑚𝑚0 = ∆𝑚𝑚 (5) 

 

𝑃𝑃 − 𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸 − 𝐸𝐸𝐸𝐸 −
(𝐼𝐼 + 𝑂𝑂𝐸𝐸)
𝐴𝐴𝑧𝑧ℎ

=
∆𝑊𝑊

𝐴𝐴𝐴𝐴 ∙ 𝐴𝐴𝑧𝑧ℎ
 

 
(6) 

 

𝜎𝜎∆ = �∑ (∆𝑖𝑖 − ∆�)2𝑛𝑛
𝑖𝑖=1
𝑛𝑛 − 1

 
 
 

(7) 

𝑠𝑠 =  �
∑ (𝑄𝑄𝑖𝑖𝑟𝑟 − 𝑄𝑄𝑖𝑖𝑚𝑚)2𝑛𝑛
𝑖𝑖=1

𝑛𝑛 − 1
 

 

 
 

  

 

F IGURA 2. Mapa de tendencias en estaciones de temperatura en el territorio 
Colombiano.
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En las series de caudal, correspondientes a las 
estaciones hidrológicas, 65 no rechazaron la hipótesis 
de tendencia, obteniendo 23 series con tenden-
cia positiva y 42 con tendencia negativa (prueba 
Mann-Kendall con un nivel de signifi cancia ). En 
cuanto a las series obtenidas a partir de la generali-
zación espacial para la escorrentía a nivel de zonas la 
franja que en el caso de las tendencias de las precipita-
ciones se extiende desde los límites con el vecino país 
del Ecuador hasta la zona de Arauca se mantiene. A 
nivel de zonas hidrológicas, a esta franja se adhieren 
el Caguán y Sogamoso. Por otro lado, la tendencia 
negativa es clara en las zonas del Caribe-Urabá, Sinú 
y Nechí al occidente del país. Al oriente aparecen 
Tomo y Guainía con tendencia 
hacia la disminución de cauda-
les. En forma contraria, en las 
zonas que drenan al Pacífico 
se observa el aumento de los 
caudales anuales. No obstante, 
dada la densidad de estaciones 
de la red hidrológica, en buena 
parte del territorio nacional, 
no es posible ser concluyente al 
respecto (Figura 4).

Al comparar los mapas de 
tendencia de las precipitacio-
nes y de las escorrentías, los 
resultados muestran bastante 
congruencia unos con otros. 
En ninguna zona se presentó el 
caso en el cual mientras la pre-
cipitación está aumentando la 
escorrentía está disminuyendo, 
ni tampoco la situación opuesta. 
En aquellas zonas en las cuales 
en una de las dos variables se pre-
senta tendencia y en la otra no, 
se puede atribuir la diferencia a 
que la dispersión de la segunda 
variable fue demasiado alta 
como para rechazar la hipótesis 
de tendencia. Otro factor que 
puede dar lugar a esta condición 
se debe a grandes extracciones 
en algunas corrientes, o cam-
bios en las demás variables que 
determinan el balance hídrico 
de la zona hidrológica, como 
la evapotranspiración o aportes 
subterráneos.

En el modelo de reforzamiento hidrológico se 
encontró que la zona Hidrológica con un mejor 
resultado (0,55) en el criterio de desempeño fue la 
zona de Cesar. Para la cual el valor de fue de 1,43758. 
Con este parámetro se resolvió el sistema de ecua-
ciones diferenciales (Ecuación 4), partiendo de 2 
condiciones iniciales para el contenido de humedad 
() y la escorrentía () estandarizados. Los resultados, 
tal como lo expuesto en el modelo teórico conducen 
a la conformación de un ciclo límite (Figura 5). En 
este caso se realizaron 2.000 iteraciones, las cuales 
corresponderían a 2.000 años respectivamente. Sin 
embargo, para el valor del parámetro identifi cado 
para la zona del Cesar, se aprecia que el atractor se 

 
 

 

FI GURA 3. Mapa de la tendencia de precipitación en el territorio Colombiano.
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encontraría en una condición 
estable, es decir, que esta cuenca 
no tendría una tendencia a pasar 
fácilmente de un estado estable 
a otro estado estable comple-
tamente diferente, alterando 
drásticamente la relación entre 
las variables que defi nen el ciclo 
hidrológico en la cuenca.

CONCLUSIONES
Con este trabajo se evidencia 

el incremento en la temperatura 
de la superfi cie terrestre de Co-
lombia. A nivel de zonas hidro-
lógicas los análisis de tendencia 
de precipitación y escorrentía 
permitieron identifi car patrones 
a escala regional. Para el modelo 
de reforzamiento hidrológico, el 
buen desempeño obtenido para 
la zona hidrológica del Cesar, 
por medio del modelo teórico 
estudiado, constituye otra prue-
ba del tipo de reforzamiento 
hidrológico sustentado por el 
modelo. Mediante la generali-
zación estocástica del modelo 
planteado, se considera que se 
pueden entender y dimensionar 
mucho mejor las características 
físicas del reforzamiento hidro-
lógico en los procesos de calen-
tamiento global. Por último, 
la evidente relación asimétrica 
que se presenta en el 
país, en términos de 
la densidad de esta-
ciones, especialmente 
de tipo hidrológico, 
dejando descubiertas 
áreas de vasta exten-
sión; limita no sólo 
los resultados de este 
tipo de estudios, sino 
la capacidad de ges-
tión sobre el recurso 
hídrico, si a la baja 
densidad de estacio-
nes en algunas zonas 
se le suma la corta 

 
 

 

 

FIG URA 4. Mapa de la tendencia de escorrentía en el territorio de colombiano.

 
 

 

 
FIGU RA 5. Solución del modelo de reforzamiento hidrológico en la zona del Cesar con 
parámetro = 1,43758.
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longitud de muchas series, así como la recurrencia 
de datos faltantes, el défi cit de información aumenta. 
De esta forma, los esfuerzos que se realicen en cuan-
to al mejoramiento de la calidad de la información 
hidrometeorológica, seguramente repercutirán en 
una mejor capacidad de planeación y ordenamiento 
territorial en el país.
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RESUMO: O papel do comitê de bacia hidrográfica é 
determinante no desdobramento dos conflitos socioambi-
entais, tanto por ter entre suas competências a prevenção e 
arbitragem deste tipo de questão, quanto por contar com 
as distintas visões de seus membros para a avaliação da 
situação de forma. A pesquisa realizada teve como objetivo 
analisar a atuação do Comitê da Bacia Hidrográfica do 
Rio Sergipe nas ações de denúncia e encaminhamento dos 
conflitos socioambientais, registradas nas atas das reuniões 
deste colegiado no período desde sua instalação, no ano de 
2002, até 2012. A maior quantidade de reuniões realizadas 
e de conflitos discutidos aconteceu em 2002, de conflitos 
rediscutidos em 2004, e de encaminhamentos efetuados em 
2007. O segmento poder público foi o que apresentou a par-
ticipação mais expressiva na delação de conflitos, com 43% 
do total, seguido do segmento sociedade civil, com 34%, e 
por último o segmento usuários, com 10%, havendo ainda 
os conflitos classificados como outros, que representaram 
13%. As atas demonstraram ser um instrumento oportuno 
para o registro das denúncias dos conflitos, porém existem 
lacunas quanto aos encaminhamentos dados ao tratamento 
dos conflitos socioambientais no âmbito da bacia.

PALAVRAS‑CHAVE: gestão ambiental, participação, 
políticas públicas.

ABSTRACT: The role of the basin committee is decisive 
in environmental conflicts, since one of its competencies 
is the prevention and arbitration of such issues, and also 
because it has the different views of its members for a thor-
ough evaluation of the situation and for the appropriate 
management of these divergences. . Thus, the purpose of 
this study was to analyze the performance of the Sergipe 
River Basin Committee regarding reports and measures 
taken in this kind of conflict, recorded in the minutes of 
meetings of the Committee from the period when it was 
established in 2002 to 2012. The greatest number of meet-
ings was held and conflicts discussed in 2002, and conflicts 
were re-discussed in 2004, and measures taken in 2007. 
The public authority segment had the most significant 
participation in denouncing conflicts, with 43% of the 
total, followed by the segment civil society, with 34%, 
and lastly the segment of users, with 10%, and there were 
also conflicts classified as others, which represented 13%. 
The minutes proved useful as an instrument to record the 
environmental conflict reports, however, there are gaps 
regarding the measures taken for dealing with the envi-
ronmental conflicts within the basin.

KEYWORDS: environmental management, participa-
tion, public policies.
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INTRODUÇÃO

O Comitê de Bacia Hidrográfica (CBH) é um 
fórum em que um grupo de pessoas se reúne para 
discutir sobre um interesse em comum, o uso da água 
na bacia hidrográfica, que por sua vez compreende 
a região delimitada por um território e por diversos 
cursos d’água. A partir dos pontos de vista de di-
versos agentes diretamente envolvidos com a gestão 
das águas, o comitê constitui-se em um ambiente 

favorável à resolução dos conflitos relacionados aos 
variados interesses dos segmentos que compõem a 
bacia hidrográfica (BRASIL, 2011).

Regulamentados na Lei 9.422/97 (BRASIL, 
1997), as competências dos comitês compreendem:

(i) promover o debate das questões relacionadas a 
recursos hídricos e articular a atuação das entidades 
intervenientes; (ii) arbitrar, em primeira instância 
administrativa, os conflitos relacionados aos recursos 

Performance of the Sergipe River Basin Committee  
in reporting and measuring environmental conflicts
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hídricos; (iii) aprovar o Plano de Recursos Hídricos 
da bacia; (iv) acompanhar a execução do Plano de 
Recursos da bacia e sugerir as providências necessárias 
ao cumprimento de suas metas; (v) propor ao Conse-
lho Nacional e aos Conselhos Estaduais de Recursos 
Hídricos as acumulações, derivações, captações e lan-
çamentos de pouca expressão, para efeito de isenção 
da obrigatoriedade de outorga de direitos de uso de 
recursos hídricos, de acordo com os domínios destes; 
(vi) estabelecer os mecanismos de cobrança pelo uso de 
recursos hídricos e sugerir os valores a serem cobrados; 
(vii) estabelecer critérios e promover o rateio de custo 
das obras de uso múltiplo, de interesse comum ou 
coletivo (BRASIL, 1997).

Deste modo, têm o poder de estabelecer um 
conjunto de mecanismos e de regras, decididas 
coletivamente, discutindo e negociando democrati-
camente em ambiente público, com transparência no 
processo decisório para prevenir e dirimir conflitos 
(BRASIL, 2011).

Os comitês devem ser compostos por todas as 
partes que representam os múltiplos interesses com 
relação à bacia, que de forma geral englobam três inte-
resses: 1. dos usuários diretos de recursos hídricos; 2. 
dos poderes públicos constituídos na implementação 
das diferentes políticas públicas; 3. das organizações 
civis na defesa dos interesses difusos (BRASIL, 2011). 
A Resolução nº 05/2000 do Conselho Nacional de 
Recursos Hídricos estabelece que nos regimentos 
dos comitês 40% dos votos pertencem aos poderes 
executivos da União, dos Estados, do Distrito Federal 
e dos Municípios, 20% pertencem aos representantes 
das entidades civis, e 40% pertencem aos usuários dos 
recursos hídricos. Destes, o somatório dos votos dos 
usuários pertencentes a um determinado setor con-
siderado relevante na bacia hidrográfica não poderá 
ser inferior a 4% e superior a 20% (BRASIL, 2000).

No Estado de Sergipe, encontram-se atuantes 
três comitês estaduais: CBH do Rio Sergipe, CBH 
do Rio Japaratuba e CBH do Rio Piauí, além do 
comitê interestadual CBH do Rio São Francisco. É 
importante salientar que cada um desses comitês é 
instituído através de um ato do governo (decreto ofi-
cial) Estadual para rios de domínio estadual e Federal 
para rios de domínio Federal por ato do Presidente 
da República.

Os Comitês de Bacias Hidrográficas dos rios Ser-
gipe, Piauí e Japaratuba desenvolvem atividades, a 
exemplo da promoção de debates com temas focados 
aos recursos hídricos e meio ambiente, discussão de 
projetos desenvolvidos por municípios inseridos na 

bacia e encaminham as propostas aos órgãos públicos 
responsáveis pela execução, contribuindo deste modo 
para o fortalecimento do Sistema Estadual de Geren-
ciamento de Recursos Hídricos (SERGIPE, 1997).

A descentralização da gestão de recursos hídricos 
no Brasil necessita ainda de uma grande evolução 
institucional, pois, apesar da gestão integrada ter sido 
amplamente aceita, é bastante complexa uma vez que 
os recursos hídricos exigem a gestão compartilhada 
com a administração pública, órgãos de saneamen-
to, instituições ligadas à atividade agrícola, gestão 
ambiental, entre outros, e cada um desses setores 
ocupa um espaço administrativo dentro da bacia 
hidrográfica (PORTO; PORTO, 2008).

Os comitês de bacia, embora tenham vários desa-
fios, apresentam, também, grandes potencialidades, 
pois estão contribuindo de forma significativa para 
o fortalecimento do papel dos atores sociais na dis-
cussão e criação de políticas públicas na gestão de 
recursos hídricos.

Nesta perspectiva, o presente trabalho teve como 
objetivo avaliar a atuação do Comitê da Bacia Hi-
drográfica do Rio Sergipe na participação de seus 
segmentos constituintes na delação e tratamento dos 
conflitos socioambientais desde a sua criação no ano 
de 2002, até o ano de 2012.

METODOLOGIA

Contextualização da área de estudo
A bacia hidrográfica do rio Sergipe, está locali-

zada entre as latitudes 10°08’00” e 11°04’00” Sul, 
e longitudes 36°50’00” e 37°50’00” Oeste, totali-
zando uma área de 3.753,81 km², da qual 3.673 
km² encontram-se no Estado de Sergipe (Figura 1), 
correspondendo a 16,7% do território estadual 
(SERGIPE, 2010; AGUIAR NETTO; MOURA 
JUNIOR, 2011). Apesar de uma pequena parte 
estar localizada no Estado da Bahia, a bacia tem sido 
considerada Estadual e não Federal, além de abrigar 
uma população residente de 1.010.523 habitantes, 
equivalendo a 56,6% do total do Estado de Sergipe 
(SERGIPE, 2010).

A bacia contempla um total de 26 municípios 
no Estado de Sergipe, sendo que oito estão inseridos 
totalmente (Laranjeiras, Malhador, Moita Bonita, 
Nossa Senhora Aparecida, Nossa Senhora do Socorro, 
Riachuelo, Santa Rosa de Lima, São Miguel do Alei-
xo) e 18 parcialmente (Aracaju, Areia Branca, Barra 
dos Coqueiros, Carira, Divina Pastora, Feira Nova, 
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Frei Paulo, Graccho Cardoso, Itabaiana, Itaporanga 
d’Ajuda, Maruim, Nossa Senhora da Glória, Nossa 
Senhora das Dores, Ribeirópolis, Rosário do Catete, 
Santo Amaro das Brotas, São Cristóvão e Siriri) 
(SERGIPE, 2010).

O Comitê da Bacia Hidrográfi ca do Rio Sergipe 
foi instituído através do Decreto Estadual nº 20.778 
de 21 de junho de 2002, sendo constituído por três 
segmentos: poder público, que tem direito a doze 
representantes, sociedade civil e usuários, que juntos 
têm direito a mais doze representantes. No total, 
considerando titulares e suplentes, o Comitê tem uma 
composição total de 48 membros, e suas deliberações 
dependem da aprovação de no mínimo dois terços 
destes (SERGIPE, 2002a).

O comitê é dirigido por um Presidente, um Secre-
tário Geral e um Secretário Executivo como prevê a 
Lei Estadual nº 3.870/97, no seu Art. 40, referente à 
composição dos comitês pelos representantes de todos 

interessados na gestão e uso dos recursos hídricos 
(SERGIPE, 1997).

Coleta de dados e análise das informações
Por meio de consulta às atas das reuniões do 

Comitê da Bacia Hidrográfi ca do Rio Sergipe, no 
período de 2002, ano de sua instalação, até a última 
registrada no ano de 2012, foi realizada uma análise 
da atuação deste colegiado no que se refere à denún-
cia e tratamento dos confl itos socioambientais de 
ocorrência na região da bacia.

A obtenção de tais atas foi realizada através do 
banco de dados da Superintendência de Recursos 
Hídricos (SRH) da Secretaria de Estado do Meio 
Ambiente e dos Recursos Hídricos (SEMARH) de 
Sergipe, por meio do qual foram adquiridas todas as 
atas disponíveis do período em questão.

Conforme proposto por Gil (2010), a pesquisa 
é considerada como documental, visto que lista 

FIGURA 1. Localização da bacia hidrográfi ca do rio Sergipe. Fonte: Sergipe (2013).
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informações contidas tanto nas atas das reuniões do 
Comitê quanto em seu regimento interno.

Fundamentadas nos dados contidos em tais do-
cumentos, foram identifi cadas informações gerais a 
respeito da atuação do Comitê no período estudado, 
relacionadas ao registro de atas, que foram o número 
de reuniões realizadas por ano e por gestão, e infor-
mações específi cas quanto à questão dos confl itos 
socioambientais, que foram o número de confl itos 
denunciados por ano e por gestão, a participação dos 
segmentos constituintes do Comitê nestas delações 
e o tratamento que foi dado por parte do colegiado 
a estas questões, por meio dos encaminhamentos 
relatados nas atas.

Os resultados foram agrupados em gráfi cos e 
tabelas e apresentados em porcentagens.

RESULTADOS E DISCUSSÃO
O número total de atas de reuniões registradas no 

período de 2002 a 2012 foi de 50, com exceção de três 
reuniões cujas atas não foram encontradas (17ª e 22ª 
reuniões ordinárias, 7ª reunião extraordinária). Além 
das reuniões ordinárias (que segundo Sergipe (2002b) 
são as convocadas pelo Presidente do Comitê, com 
antecedência mínima de 30 dias) e extraordinárias 

(também segundo Sergipe (2002b), são as reuniões 
convocadas pelo Presidente ou solicitadas por pelo 
menos um terço de seus membros, com antecedência 
mínima de dez dias, tratando somente de assuntos que 
constam do ato de convocação), houve apenas uma 
reunião temática neste período, realizada em 2004 
(estas não constam no regimento interno, porém, 
segundo informação pessoal obtida junto ao técnico da 
Superintendência de Recursos Hídricos no período da 
pesquisa, são reuniões que têm a fi nalidade de tratar de 
algum assunto em específi co com maior veemência).

O ano de instalação do Comitê, 2002, apresentou 
o maior número de atas registradas, um total de sete, 
sendo que destas, seis foram de reuniões ordinárias 
e uma extraordinária. Em contrapartida, o ano que 
possuiu menor número de atas foi 2009, duas no 
total, referentes a uma ordinária e uma extraordinária. 
Dessa maneira, no período analisado, 78% das reu-
niões tiveram caráter ordinário, 20% extraordinário 
e 2% temático (Figura 2).

Observa-se que o número de reuniões de caráter 
ordinário está muito abaixo do determinado pelo 
regimento do Comitê da Bacia Hidrográfi ca do Rio 
Sergipe, pois, de acordo com Sergipe (2002b), o 
colegiado deve reunir-se, ordinariamente, seis vezes 
por ano, o que se observou apenas nos anos de 2002 e 

FIGURA 2. Número de atas de reuniões ordinárias, extraordinárias e temáticas realizadas pelo Comitê da Bacia 
Hidrográfi ca do Rio Sergipe, nos anos de 2002 a 2012. 
Fonte: Dados da pesquisa.
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2007, sendo que nos anos restantes essa meta não foi 
alcançada. Além disso, o ano mais agravante foi 2009, 
em que se realizou apenas uma reunião ordinária. 
Este fato pode contribuir para a falta de denúncias, 
discussão e desdobramento dos confl itos que podem 
estar ocorrendo na bacia hidrográfi ca.

Nesse sentido, a existência de ações impactantes 
já foi comprovada por outros estudos, dentre eles o 
de Costa et al. (2011), realizado na sub-bacia hidro-
gráfi ca do rio Poxim, localizada dentro da bacia hi-
drográfi ca do rio Sergipe, onde são descritos diversos 
impactos ambientais causados em áreas de vegetação 
ciliar, como, por exemplo, deposição de resíduos 
sólidos, desmatamento, retirada de areia, despejo de 
efl uentes industriais e domésticos, além de atividades 
ligadas à agricultura e pecuária. Figueiredo & Maroti 
(2011) também destacam a maior probabilidade à 
ocorrência de confl itos ligados ao uso da água em 
diversos setores à qual a bacia está sujeita, por conter 
a capital do estado em seu âmbito.

No que se refere à avaliação por gestão, cons-
tatou-se que o período de 2002 a 2004 foi o que 
apresentou o maior número de reuniões registradas, 
num total de 15 atas, sendo que destas, doze foram 
realizadas em caráter ordinário e três em caráter ex-

traordinário, o que representou 30% no total de reu-
niões realizadas por gestão de 2002 a 2012 (Figura 3).

É interessante destacar que na gestão 2011 – 2012 
foi realizado o menor número de reuniões, sendo seis 
reuniões em caráter ordinário, o que correspondeu a 
12% do total na classifi cação por gestão.

A redução do número de reuniões por gestão 
pode estar associada às difi culdades que cada gestão 
enfrenta como, por exemplo, destacam Porto & 
Porto (2008), que afi rmam que os gestores de bacias 
hidrográfi cas enfrentam difi culdades em lidar com 
a gestão descentralizada, dado que os usuários das 
bacias têm atividades altamente competitivas e isso 
se faz sentir à medida que a disponibilidade de água 
diminui para cada usuário.

Partindo para a análise relacionada aos confl itos 
que foram relatados no Comitê, foi possível observar 
que, na maioria dos anos, quando houve um maior 
número de reuniões realizadas, ocorreu consequente-
mente uma maior quantidade de confl itos delatados. 
Desta forma, 2002, o ano de instalação do Comitê, 
no qual se sucedeu o maior número de reuniões, foi 
o que possuiu mais confl itos denunciados, seguido 
por comportamento semelhante em 2004.

FIGURA 3. Caráter das atas de reuniões realizadas pelo Comitê da Bacia Hidrográfi ca do Rio Sergipe, nos anos 
de 2002 a 2012, por gestão. 
Fonte: Dados da pesquisa.
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À medida que os anos foram passando, ocorreu 
um declínio tanto na quantidade de reuniões quanto 
nos confl itos abordados, até mesmo com incidência 
de anos sem levantamento de confl itos nas reuniões 
realizadas, podendo-se destacar os anos de 2006 e de 
2010 (Figura 4).

Com relação ao total de atas analisadas por ano, 
50% delas tiveram discussão relacionada a confl itos 
socioambientais (Figura 5). Em 2002 e 2007, a 
maioria das atas registradas apresentou abordagem de 
confl itos, já em 2004 e 2009, todas as atas tiveram 
confl itos levantados.

Analisando o levantamento de confl itos discuti-
dos nas reuniões, foram identifi cadas seis temáticas 
gerais às quais estes pertenceram: contaminação 
por lançamento de efl uentes (48%), deposição de 
resíduos sólidos (19%), expansão da urbanização 
(11%), empreendimentos de infraestrutura (11%), 
atividades irregulares de pesca e carcinicultura (7%) 
e desmatamento (4%).

A temática mais discutida, referente à contamina-
ção por lançamento de efl uentes, apresentou confl itos 
descritos em várias regiões da bacia, inclusive com 
rediscussão em reuniões posteriores. Além dos con-
fl itos pertencentes a esta temática, outros que tiveram 
relevância nas reuniões, devido à sua rediscussão, 
foram: a implantação do aterro sanitário da Grande 

Aracaju (deposição de resíduos sólidos), a construção 
da barragem do rio Poxim-Açu (empreendimentos de 
infraestrutura), e a degradação do manancial Cajueiro 
dos Veados (desmatamento).

No que se refere à classifi cação por gestão, mais da 
metade do total de atas (52%) apresentou abordagem 
de confl itos, e apenas nas gestões 2008 – 2010 e 2011 
– 2012 as atas em que não houve confl itos abordados 
representaram um maior número do que as em que 
tal situação ocorreu (Figura 6).

Quanto ao caráter das reuniões, as ordinárias com-
preenderam a maioria dos confl itos (85%), seguido 
das reuniões extraordinárias (13%) e da reunião 
temática (2%).

Com relação à participação dos segmentos inte-
grantes do Comitê, foi atestada uma maior atividade 
do poder público em relação aos segmentos sociedade 
civil e usuários, respectivamente. Houve, ainda, a 
participação de visitantes, que junto com os confl itos 
abordados por todo o colegiado foi classifi cada como 
“Outros” (Figura 7).

Os segmentos tiveram a seguinte participação na 
denúncia de confl itos, no total de 50 atas referentes 
às reuniões de 2002 a 2012: 43% pelo poder público, 
34% pela sociedade civil, 10% pelos usuários e 13% 
por outros, que consiste nos visitantes eventuais às 

FIGURA 4. Número de reuniões e confl itos discutidos pelo Comitê da Bacia Hidrográfi ca do Rio Sergipe, nos 
anos de 2002 a 2012. 
Fonte: Dados da pesquisa.
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FIGURA 5. Número de atas com confl itos registrados do Comitê da Bacia Hidrográfi ca do Rio Sergipe, nos anos 
de 2002 a 2012. 
Fonte: Dados da pesquisa.

FIGURA 6. Número de atas com confl itos registrados por gestão do Comitê da Bacia Hidrográfi ca do Rio Sergipe 
entre os anos de 2002 a 2012. 
Fonte: Dados da pesquisa.
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reuniões, ou denúncias partidas em comum acordo 
de todo o colegiado.

Em estudo realizado com a gestão 2008 – 2010 
deste mesmo comitê, Figueiredo (2011) também 
constatou que os segmentos poder público (federal 
e estadual) e sociedade civil participaram mais nas 
reuniões, além da contribuição menos expressiva por 
parte do segmento usuários.

O fato do poder público estar relacionado ao 
maior número de denúncias pode ser advindo do 
maior número de técnicos da área ambiental alocados 
neste segmento, pois são oriundos de instituições 
do governo, o que acaba proporcionando um maior 
contato destes profi ssionais com os problemas am-
bientais da bacia (consequentemente com os confl itos 
socioambientais), além de representantes do poder 
legislativo, que têm uma maior aproximação com 
a comunidade, lidando mais diretamente com suas 
queixas referentes aos problemas ambientais com os 
quais esta sofre.

No que diz respeito ao tratamento dos confl itos 
socioambientais analisados, foi possível constatar 
que o encaminhamento dado pelos membros do 
Comitê não tem sido sufi ciente para lidar com o 
total de confl itos delatados, pois em todos os anos 
o total de confl itos denunciados foi superior aos en-

caminhamentos registrados, havendo inclusive anos 
em que, mesmo com o registro de confl itos, não há 
encaminhamentos relatados cujos registros constem 
nas atas (Figura 8).

Tal insufi ciência comprovada com relação aos 
tratamentos dados pelos membros do Comitê assevera 
que, apesar de apresentarem arranjos institucionais 
inovadores, os comitês ainda enfrentam uma série de 
obstáculos que difi cultam sua atuação, que podem 
estar relacionados ao predomínio das decisões esta-
belecidas de acordo com os interesses das elites locais; 
a prevalência de interesses de segmentos específi cos 
da sociedade; além de outros fatores relacionados à 
própria organização do comitê, como a falta de in-
formação dos membros sobre a própria bacia, falta de 
recursos, pouca troca de informações entre os comitês 
sobre suas experiências, falta de pessoal qualifi cado, 
dentre outros (RAMOS, 2005; SANTOS, 2012).

Como um exemplo dos mais expressivos desdo-
bramentos de confl itos tratados por parte do Comitê, 
é interessante destacar o caso do desmatamento do 
riacho Cajueiro dos Veados, localizado no municí-
pio de Malhador/SE. Após ter sido abordado pelos 
membros do Comitê em diversas reuniões, inclusive 
havendo discussões sobre relatórios técnicos e projetos 
de revitalização destinados à área, até mesmo com 
uma visita a esta, fi cou clara a relevância da necessi-

FIGURA 7. Número de confl itos por segmento denunciador presentes nas atas do Comitê da Bacia Hidrográfi ca 
do Rio Sergipe, nos anos de 2002 a 2012. 
Fonte: Dados da pesquisa.
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FIGURA 8. Relação entre confl itos denunciados, confl itos rediscutidos e encaminhamentos registrados nas atas 
do Comitê da Bacia Hidrográfi ca do Rio Sergipe, nos anos de 2002 a 2012. 
Fonte: Dados da pesquisa.
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dade de tratamento para tal questão. Nesse sentido, 
foi anunciada posteriormente por um membro da 
Superintendência de Recursos Hídricos do estado a 
aquisição de recursos para a recomposição fl orestal a 
ser executado no manancial, por meio do Programa 
“Preservando Nascentes e Municípios”, fato que foi 
recebido com satisfação pelos membros do Comitê. 
Desde a primeira vez que foi comentado, no ano de 
2003, foram oito anos em que esporadicamente se 
discutiu o confl ito nas reuniões do Comitê, o que 
demonstra que, ainda que seja dado um encami-
nhamento ao confl ito, por meio da implantação de 
políticas públicas, faz-se necessário que o colegiado 
continue rediscutindo, monitorando e registrando os 
desdobramentos em ata.

Especifi camente no caso do Comitê da Bacia 
Hidrográfi ca do Rio Sergipe, em estudo de percep-
ção ambiental realizado com a gestão 2008 – 2010, 
Figueiredo e Maroti (2011) constataram a necessidade 
da realização de trabalhos educativos no intuito de 
aperfeiçoar a formação dos membros do colegiado, 
fator fundamental para garantir uma melhor gestão, 
por assegurar que os membros conheçam de forma 
satisfatória os assuntos sobre os quais são responsáveis 
nas tomadas de decisão.

No caso aqui avaliado, a rediscussão de confl itos 
não foi um fato frequente, embora em um dos anos, 
2004, esse padrão não se repita, provavelmente por 
este ser um dos poucos anos cuja totalidade de atas 
apresenta algum tipo de discussão de confl itos, tendo 
então uma maior probabilidade de possuir também 
a rediscussão destes.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Desde a instalação do Comitê da Bacia Hidrográ-

fi ca do Rio Sergipe notou-se um número considerável 
de denúncias acerca dos diversos confl itos socioam-
bientais existentes na região, atestando desta forma 
a necessidade da atuação deste para a realização do 
tratamento de tais contendas.

Como o Comitê representa uma entidade à qual a 
sociedade pode recorrer para denunciar tais confl itos, 
possibilitando que estes sejam discutidos por profi s-
sionais que têm qualifi cação adequada para tratá-los, 
é possível perceber a necessidade de disponibilizar 
uma maior informação sobre os trabalhos acadêmi-
cos para a população e para os membros do comitê, 
para que todos possam participar mais efetivamente 
fazendo denúncias e fornecendo informações que 
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viabilizem um maior entendimento dos conflitos 
por parte do colegiado, visto que na maioria das 
vezes, salvo quando algum visitante participava das 
reuniões, as denúncias foram feitas por seus membros 
integrantes.

Outro aspecto que merece destaque é quanto ao 
maior número de denúncias ter se concentrado na 
primeira gestão, bem como a redução do número 
de reuniões com o passar dos anos, o que indica o 
enfraquecimento da atuação do comitê. Sugere-se 
que o governo do Estado busque articular com os 
demais segmentos da sociedade ações de Educação 
para que o empoderamento e a governança venham 
a acontecer de fato.

No tocante aos encaminhamentos, notou-se sua 
insuficiência em relação ao número de conflitos 
denunciados. A atuação deficiente nesse sentido pode 
estar relacionada ao fato do Comitê não dispor de 
autonomia em suas atividades, além da falta de tempo 
de muitos de seus membros, que já estão atarefados 
com suas agendas em seus órgãos de origem. Além 

disso, nota-se que a comunicação entre as gestões não 
tem sido eficiente, pois decisões tomadas por uma 
gestão não são conhecidas pela seguinte, que precisa 
então tomar conhecimento acerca de todo o histórico 
do conflito para apresentar um parecer.

Assim sendo, atesta-se que a atuação do Comitê 
tem importância vital para o tratamento dos conflitos 
no âmbito da bacia, mas é necessário um maior apoio 
e participação da sociedade para que o Comitê alcance 
os propósitos para os quais foi criado.

A divulgação da existência do comitê e suas 
funções para a sociedade, bem como a mobilização 
desta para a realização de denúncias dos conflitos é 
fundamental, pois permitirá tanto uma divulgação 
mais efetiva de tais contendas, quanto a possibilidade 
de que estas tenham uma abordagem mais acentuada 
por parte do comitê, com discussões em maior núme-
ro de reuniões e, possivelmente, maior probabilidade 
de receber encaminhamentos por parte do mesmo, 
em especial com relação a conflitos que muitas vezes 
não recebem a divulgação adequada.
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Alocação de custos e a cobrança  
pelo uso da água no estado do Ceará

Samiria Maria Oliveira da Silva 
Francisco de Assis de Souza Filho 
Sandra Helena Silva de Aquino

RESUMO: Este estudo propõe a utilização do rateio 
de custos como critério de avaliação do preço da água no 
intuito de discutir como alocar os recursos arrecadados pela 
cobrança do uso da água bruta entre bacias. Observou-se 
que o valor arrecadado com a tarifa de água custeia apenas as 
despesas com a operação, administração e manutenção das 
infraestruturas hídricas. Com o rateio de custos por meio 
do método de Custos Separáveis-Benefício Remanescente, 
os custos de implantação e supervisão de obras hídricas 
também podem ser custeados pela cobrança e alocados para 
as bacias hidrográficas que obtém os maiores benefícios com 
a infraestrutura instalada. Foi realizado o rateio dos custos 
do Eixão das Águas e do açude Castanhão entre a bacia do 
Jaguaribe e Metropolitana como forma de inserir os custos 
da transposição de águas no modelo de cobrança e gerar 
equidade ao sistema de gestão. Verificou-se que a bacia 
Metropolitana obtém os maiores benefícios remanescente 
(56,9% do benefício líquido) apontando para a capacidade 
desta bacia em subsidiar a implantação de infraestrutura 
hídrica instalada para o seu abastecimento. Ressalta-se 
para a necessidade de elaboração e/ou aperfeiçoamento de 
políticas de tarifação que incorporem a avaliação de bene-
fícios e que estimulem a eficiência econômica e a alocação 
equitativa dos custos das obras hídricas.

PALAVRAS‑CHAVE: Cobrança de água, custos de in-
fraestrutura hídrica.

ABSTRACT: This study proposes the use of cost shar-
ing as an evaluation criterion for water pricing in order 
to discuss how to allocate the resources collected by 
charging for the use of raw water between basins. It was 
observed that the amount collected by charging for water 
in Ceara state only pays for the cost of operation, manage-
ment and maintenance of the water infrastructure. With 
cost sharing by the method of Separable Costs-Benefits 
Remaining, the costs of deployment and supervision of 
water works can also be funded by charging for the use 
of raw water and allocated to the watershed that benefits 
most from the installed infrastructure. The costs of the 
Eixão and Castanhão reservoir were apportioned between 
the basin of the Jaguaribe and Metropolitan as a way 
to enter the costs of water transference into the pricing 
model and generate equity to the management system. 
It was found that the Metropolitan basin gets the largest 
remaining benefits (56.9% of net benefit) showing the 
ability of this basin to subsidize the implementation of a 
water infrastructure. Based on the results, we emphasize 
the need to develop pricing policies that incorporate the 
assessment of benefits and promote economic efficiency 
and the equitable allocation of the water infrastructure 
deployment costs.

KEY‑WORDS: Water changing and cost of the water 
infrastructure
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INTRODUÇÃO

A gestão integrada da água pressupõe o planeja-
mento de sistemas hídricos para usos múltiplos com 
vistas, ao aproveitamento racional e otimizado dos 
recursos hídricos. Dentre os diversos instrumentos de 
gestão das águas, no Brasil, a cobrança se posiciona 
entre os mais estudados devido a ela possuir duas 
importantes faces, uma econômica com o intuito de 
reconhecer a água como um bem de valor econômico 
e outra financeira com o objetivo de obter recursos 
financeiros para apoiar estudos, programas, projetos 
e o gerenciamento dos recursos hídricos.

A cobrança de água bruta é uma remuneração pelo 
uso de um bem público, cuja receita é uma renda 
patrimonial ou da União ou do estado sob o qual está 
o domínio da água (ANA, 2013). Assim, ela se refere 
à remuneração pelo uso de um bem patrimonial do 
Estado sendo definida como preço público.

O preço público pode ser pensado como o 
pagamento pela utilização de um bem público para 
benefício particular (RODRIGUES; AQUINO, 
2014). Para Galioto et al. (2013), na definição do 
preço a ser cobrado deve ser levado em consideração 
as características locais e regionais, assim como o uso 
a que se destina a água e a disponibilidade hídrica.

Allocation of costs and charging for the use of raw water  
in the state of Ceara
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No Brasil são adotados diferentes modelos de 
cobrança. A maneira como é aplicada a cobrança no 
Ceará, por exemplo, é diferente da metodologia esta-
belecida na bacia do rio Paraíba do Sul (ANA, 2010). 
O modelo cearense é compatível com a ocorrência 
da água no semiárido onde a potencialidade hídrica 
para ser ativada necessita de investimento intensivo 
em armazenamento e transferência hídrica (Aquino 
et al., 2013). Desta forma, neste estado a cobrança é 
um instrumento financeiro utilizado para recuperar 
os custos de operação, administração e manutenção 
das infraestruturas.

Outras características deste modelo é que cobra-se 
pela quantidade de água utilizada pelo usuário, o 
preço cobrado é determinado de forma ad hoc (sem 
a sistematização de procedimentos) bem como, não 
existe um sistema de planejamento para a redistri-
buição do valor arrecado entre as bacias.

Devido à importância que a cobrança pelo uso 
da água tem para a gestão dos recursos hídricos no 
Brasil este estudo propõe a utilização do rateio de 
custos como critério de avaliação do preço da água 
com o intuito de refletir como alocar os recursos ar-
recadados pela cobrança entre as bacias lembrando 
que diferentes preços da água podem levar a diferentes 
investimentos.

Para isso escolheu-se o estado do Ceará como 
área de estudo por ele está localizado no semiárido 
brasileiro, região de pronunciada escassez hídrica, e, 
por este estado ter reconhecimento nacional e inter-
nacional no processo de gestão das águas.

Os custos utilizados neste estudo estão agru-
pados como custos de Operação, Administração 
e Manutenção (OAM) e infraestrutura hídrica. O 
somatório deles é denominado Custo Total (CT) e foi 
rateado entre todas as bacias do estado do Ceará por 
meio do método dos Custos Separáveis-Benefícios 
Remanescentes.

Os custos de OAM correspondem ao custeio de 
pessoal operacional, custos administrativos da com-
panhia de gestão, custos de energia e manutenção 
do sistema de canais, adutoras, estações elevatórias, 
barragens, além de outras pequenas estruturas. Os 
custos de infraestrutura são os custos de implantação 
das obras hídricas (açudes, canais e adutoras) mais os 
custos de supervisão dessas obras.

Este documento está organizado em 6 seções além 
da introdução. Na segunda seção é apresentado um 
breve contexto sobre o rateio de custos. A terceira 
seção consiste na descrição da cobrança pelo uso 

da água no estado do Ceará. Na seguinte seção está 
exposta a metodologia a qual está dividida em sete 
itens. Na quinta seção expõem-se os resultados e na 
última seção têm-se as conclusões.

RATEIO DE CUSTOS

O rateio de custos é uma das referências mais 
usuais para definição do valor da cobrança de água. 
O rateio é uma forma de participação financeira na 
qual os custos de uma intervenção são rateados entre 
os interessados diretos (LANNA, 2003). Este é o 
princípio do beneficiário-pagador em que os agentes 
beneficiados com a intervenção são onerados com um 
determinado critério de repartição de custos.

A alocação de custos, através do rateio, permite o 
estabelecimento de políticas de tarifação que estim-
ulem a eficiência econômica no uso dos serviços gera-
dos (LANNA; LAIGNEAU, 2010). Assim, a adoção 
de critérios neste método pode incluir condições de 
equanimidade, ou ainda serem negociados entre os 
usuários, no entanto, dependendo da forma que ele 
é realizado, o rateio poderá não assegurar a eficiência 
econômica e ambiental (SILVA, 2006). Contudo, em 
geral, não existem metodologias estabelecidas para a 
aplicação deste instrumento.

Para Lanna (2003), o rateio de custo tem dupla 
função. Por um lado ele assegura a equidade na dis-
tribuição dos custos de um projeto. Por outro lado 
é através da consequente alocação de custos que 
poderá ser estimulada a eficiência econômica no uso 
que cada participante faz dos fatores de produção 
utilizados no projeto.

No Brasil, a Lei 9433/97 que instituiu a Política 
Nacional de Recursos Hídricos afirma que compete ao 
Comitê de Bacias Hidrográficas, no âmbito de sua área 
de atuação, “estabelecer critérios e promover o rateio 
de custos de obras de múltiplos usos” bem como, que 
compete a Agência de Águas, dentro da sua área de atu-
ação, propor aos respectivos comitês de bacias o rateio 
de custos de obras de múltiplos usos (BRASIL, 1997).

No modelo inglês, o fundo de investimentos da 
cobrança de água é gerado a partir dos custos de ad-
ministração e gestão desta forma, ele não estimula a 
eficiência econômica uma vez que subestima o valor 
da água (MULLER, 2009).

Nos Estados Unidos, os custos de monitoramento e 
fiscalização são, em geral, pagos pelos governos federais 
e estaduais, assim como os investimentos nos sistemas 
públicos de abastecimento e de tratamento de esgotos. 
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As tarifas cobradas tanto pelo abastecimento de água 
como pela coleta e tratamento de efluentes refletem os 
custos de manutenção e operação, mas não os custos 
de investimentos, além disso, existe uma política bem 
estabelecida de precificação da água para a agricultura 
a qual é comandada de forma centralizada pelo Bureau 
of Reclamation (KRAEMER, 1996).

Com isso, percebe-se que a composição dos custos 
e o seu rateio dependem do modelo de cobrança de 
água adotado em cada local. Desta forma, a seguir 
é descrito o histórico da cobrança de água para o 
estado do Ceará.

COBRANÇA PELO USO DA ÁGUA  
NO ESTADO DO CEARÁ

Um ano antes da promulgação da Lei das águas, 
o Estado do Ceará inicia a implementação da co-
brança pelo uso da água bruta como instrumento de 
gestão de recursos hídricos. Este instrumento tinha 
o intuito de possibilitar meios de sustentabilidade 
para o sistema de gerenciamento dos recursos hídri-
cos através do custeio da operação e manutenção da 
infraestrutura hídrica, além de apoiar a organização 
de usuários e o funcionamento dos Comitês de Bacias 
Hidrográficas do Estado do Ceará.

Ao longo da história do Ceará, a cobrança pelo uso 
da água bruta foi discutida e praticada em períodos 
onde ocorriam secas locais e o consequente acirra-
mento de conflitos pelo uso da água.

Em 1996, entrou em vigor no Ceará, o Decreto Nº 
24.264 que instituiu valores onde a água é entregue 
pressurizada, com bombeamento ou conduzidas em 
canais para a Indústria (R$ 600,00/1000m³) e para 
as concessionárias de serviço de água potável (R$ 
10,00/1000m³) da Região Metropolitana de For-
taleza. Mas, deixou a cargo do sistema integrado de 
recursos hídricos definir os valores para os usuários 
de canais e de sistemas pressurizados.

Em 1999, foi implantado o Canal do Trabalhador 
e estipulada uma quota de água que desencadeou 
uma regularização de uso que incluía um cadastro 
simplificado, campanha de outorga e autorização 
para uso insignificante.

Em 2011, com a implantação do Programa Águas 
do Vale, em 2001, se define um sistema de cobrança 
para o setor de irrigação referente à captação de água 
superficial e subterrânea.

No ano de 2002 e 2003 foi realizado um estudo 
técnico sobre tarifas, o qual elaborou uma matriz 

de valores tarifários para todos os usos da água no 
Estado do Ceará e recomendou a universalização da 
cobrança. Esse estudo subsidiou o Decreto nº 27.271 
de 28 de novembro de 2003, tendo sido posto em 
prática em 2004.

A divulgação dos valores referentes ao setor de ir-
rigação gerou protestos, tanto dos produtores rurais 
como dos Comitês de bacias, que após uma audiência 
pública em 2004, deflagrou a suspensão da emissão 
dos boletos no ano seguinte até que uma nova dis-
cussão fosse feita com relação a esses valores. Apesar 
disso, os valores foram atualizados pelo Decreto Nº 
28. 244, de 11 de maio de 2006 e Decreto Nº 29.373, 
de 08 de agosto de 2008.

Além dos marcos históricos do processo de co-
brança, é importante destacar que a cobrança no 
Estado do Ceará não faz uso de nenhum modelo 
específico de tarifação. Na verdade, a definição dos 
valores da cobrança sempre ocorreu por meio de 
acordos bilaterais entre a Companhia de Gestão e 
os grupos de usuários de água. Fato que evidencia a 
necessidade de um arcabouço metodológico capaz de 
avaliar o preço da água nos locais que adotam modelos 
ad hoc de cobrança.

METODOLOGIA

Para desenvolver o estudo inicialmente foram 
identificados e atualizados os custos de Operação, 
Administração e Manutenção (OAM) e de construção 
das infraestruturas hídricas (custo da implantação e 
supervisão das obras hídricas) das Bacias Hidrográ-
ficas do estado do Ceará.

Foram consideradas as seguintes bacias: Aca-
raú-Coreaú, Jaguaribe (Alto, Médio-Baixo, Banabuiú 
e Salgado), Parnaíba, Metropolitana e Curu-Litoral.

A bacia do Jaguaribe e Metropolitana são in-
terligadas por um canal de transposição de águas 
(Eixão) e possuem como principal reservatório de 
acumulação de água o açude Castanhão. Assim, os 
custos de implantação do Eixão e do Castanhão foram 
divididos entre as duas bacias com base em dados de 
vazão regularizada.

Após essa distribuição, foi aplicado o rateio dos 
custos totais para as todas as bacias hidrográficas do 
estado do Ceará. Neste rateio foi utilizado o método 
dos custos separáveis-benefícios remanescentes. Tam-
bém foi efetuado um rateio por tipo de uso, tendo em 
vista a capacidade de pagamento do abastecimento 
urbano, da indústria e da irrigação.
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Levantamento e atualização de dados
As informações sobre os custos de construção 

das obras de abastecimento público foram obtidos 
de Aquino et al. (2013), da Companhia de Gestão 
de Recursos Hídricos - COGERH e da Secretaria 
dos Recursos Hídricos (SRH-CE). Os valores de 
investimento das adutoras e dos barramentos foram 
atualizados através da acumulação do Índice Nacional 
de Construção Civil (INCC) desde o ano da cons-
trução até 2010.

Para análise desses custos foram consideradas 
todas as adutoras e barramentos que possuíam dados 
disponíveis no sistema da SRH – CE. Esses dados 
se referem à vazão regularizada, capacidade, ano de 
conclusão da obra, e valor total da obra.

O benefício total foi determinado pelo produto 
da demanda hídrica do usuário com a capacidade 
de pagamento dele. Os valores de capacidade de 
pagamento foram obtidos em Biserra e Leite (2002) 
e atualizados pelo Índice Geral de Preços (IGP-M) 
para o ano de 2010.

Por fim, todos os valores de custos foram anua-
lizados com taxa de juros de 8% a.a e tempo de 
pagamento de 30 anos para as obras de adutoras e 50 
anos para os barramentos.

Alocação da água no sistema 
Jaguaribe‑Metropolitano
A alocação da água no sistema Jaguaribe-Metro-

politano foi realizado para determinar a vazão média 
transferida (Qt) do açude Castanhão para a RMF. Para 
isso, utilizou-se o modelo ACQUANET desenvolvido 
pelo laboratório de Sistema de Apoio a Decisão da 
Escola Politécnica da USP (LABSID, 2002). Este 
modelo realiza a operação dos hidrossistemas (reser-
vatórios e demandas) pela aplicação de um sistema 
de prioridades e custos otimizados por modelo de 
programação linear de rede de fluxo. Para este estudo 
foi realizado uma simulação contínua de 46 anos.

O sistema Jaguaribe - Metropolitano (Figura 1) é o 
principal sistema de reservatórios do estado do Ceará 
e surge com a construção do eixo de integração da 
Bacia do rio Jaguaribe com a Região Metropolitana de 
Fortaleza (RMF) conhecido como Eixão das Águas.

Esse sistema está localizado no semiárido nordes-
tino. Possui uma vazão anual altamente variável, ele-
vadas taxas de evaporação dos lagos, está submetido à 
variabilidade temporal das precipitações e situado em 
solos rasos com predominância de rochas cristalinas.

A bacia do Jaguaribe compreende aproxima-
damente 48% do Estado do Ceará com área de 
72 mil km2. Ela possui uma população total de 
662.891 habitantes, segundo o Censo Demográfico 
de 2010 (IBGE, 2012). Seu principal usuário de 
água é a irrigação que representa cerca de 90% da 
produção agrícola da bacia com ênfase na fruticul-
tura irrigada.

A região hidrográfica das bacias Metropolitanas 
ocupa 10,13% do território cearense. O sistema 
de abastecimento da Região Metropolitana de 
Fortaleza (RMF), especificamente, é composto por 
cinco reservatórios que somam uma capacidade de 
acumulação de 871 hm³, são eles: Gavião, Pacoti e 
Riachão, Pacajus e Aracoiaba, sendo estes reservató-
rios interligados por canais e adutoras.

A demanda hídrica da RMF é composta pelo 
abastecimento humano, indústria, serviços e turismo 
somando um valor de 10,31m³/s. Vale ressaltar que, 
a demanda da RMF é uniforme durante todo o ano 
e a demanda do Jaguaribe se concentra nos meses de 
agosto a dezembro.

1 Informações concedidas via comunicação oral pela Gerência 
de Operação da Companhia de Gestão de Recursos Hídricos 
do Estado do Ceará em janeiro de 2015.

FIGURA 1 – Sistema Jaguaribe‑Metropolitano.
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O Eixão das Águas constitui-se de um complexo 
de estação de bombeamento, canais, sifões, adutoras 
e túneis e está dividida em cinco trechos. A transposi-
ção das águas por ela inicia a jusante da barragem do 
Açude Castanhão, localizado na Bacia do Jaguaribe e 
termina nos Açudes Pacoti, Riachão e Gavião, reser-
vatórios integrantes do Sistema de Abastecimento de 
Água da Região Metropolitana de Fortaleza.

Distribuição dos custos  
da transposição das águas
Os custos da transposição das águas do sistema 

Jaguaribe – Metropolitano correspondeu ao custo de 
infraestrutura, operação e manutenção do Eixão das 
Águas (Canal) e do açude Castanhão.

Os custos deste canal foram obtidos na Secretária 
de Recursos Hídricos do Estado do Ceará (SRH, 
2010) enquanto que, os custos do referido açude 
foram provenientes de Aquino et al., (2013) sendo 
estes dados anualizados com taxa de juros de 8% a.a 
e tempo de pagamento de 30 anos para o Eixão e 50 
anos para o reservatório.

Para realizar o rateio, o custo do canal foi destinado 
à bacia Metropolitana e o custo do açude Castanhão 
foi rateado entre as bacias do Jaguaribe e Metropo-
litana proporcionalmente a sua vazão regularizada 
com 90% de garantia (Q90). A vazão regularizada do 
Açude Castanhão (Q90) foi obtida de IHAB (2010).

Desta forma, o percentual do custo do Açude 
Castanhão pertencente a cada bacia foi obtido pelas 
seguintes equações:
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onde CpRMF simboliza a parcela (em percentual) 
do custo do açude Castanhão pertencente a Região 
Metropolitana de Fortaleza; CpJaguaribe representa 
a parcela (em percentual) do custo do açude Casta-
nhão concernente a bacia do Jaguaribe; Q90 do Açude 
Castanhão é 27,42 m³/s; Qt é igual a 5,92 m³/s e QJ 
representa a Q90 do Açude Castanhão - Qt

Rateio dos custos totais
O rateio dos custos de OAM e infraestrutura 

hídrica foram realizados por bacia seguindo de um 

rateio por tipo de uso, tendo em vista a capacidade de 
pagamento do abastecimento urbano, da indústria e 
da irrigação. Ele foi realizado após a distribuição dos 
custos da transposição das águas entre as bacias do 
Baixo-Médio Jaguaribe e Metropolitana.

Os critérios para a alocação dos custos estão dis-
postos a seguir:

i.  Divisão aritmética, quando as partes tiverem 
mais ou menos os mesmos interesses e objeti-
vos;

ii.  Divisão proporcional ao volume de água 
utilizado ou à população beneficiada, quando 
os objetivos forem semelhantes, em escalas 
diferenciadas;

iii.  Atribuição total ao uso predominante, com 
possíveis negociações específicas com os usuá-
rios minoritários;

iv.  Divisão proporcional aos benefícios econômi-
cos auferidos pelas partes;

v.  Divisão proporcional aos benefícios líquidos 
auferidos pelas partes. Neste caso, eviden-
temente, deverão ser feitas aproximações na 
estimativa desses benefícios líquidos, pois os 
mesmos são função dos próprios custos distri-
buídos e,

vi.  Divisão negociada, tendo em vista os objetivos 
múltiplos dos setores usuários.

Benefícios remanescentes ou residuais
Conforme Vieira (2007), os benefícios remanes-

centes ou residuais podem ser obtidos pelos custos 
separáveis de cada setor usuário e pelos custos espe-
cíficos de cada setor usuário. No primeiro método 
determina-se a diferença entre o projeto global de 
usos múltiplos e o projeto de usos múltiplos abstraí-
do o uso em pauta; em outras palavras, seria o custo 
marginal da inclusão do uso em análise no projeto 
de usos múltiplos. Os custos específicos de cada setor 
usuário são determinados pelos custos das partes da 
obra destinadas exclusivamente àquele uso.

Método dos custos separáveis
O método foi aplicado conforme a sequência de 

passos sugerida por Vieira (2007):
i. Determinar os benefícios de cada uso ou fina-

lidade;
ii. Definir os custos alternativos dos projetos de 

finalidade única;
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iii. Determinar as despesas máximas justifi cáveis, 
o menor dentre os valores dos itens 1 e 2;

iv. Identifi car os custos separáveis de cada fi nali-
dade e seu somatório;

v. Determinar as despesas remanescentes justifi -
cáveis de cada fi nalidade (item 3 – item 4);

vi. Defi nir o custo comum, que é a diferença 
entre o custo total e o somatório dos custos 
separáveis;

vii. Distribuir o custo comum proporcionalmente 
às despesas remanescentes justifi cáveis;

viii. Determinar o custo total distribuído que 
corresponde a soma do custo separável com o 
custo comum distribuído.

Tarifa média do estado do Ceará
A tarifa média a ser cobrada aos setores usuários 

de água foi calculada pelo método apresentado no 
relatório de modelos de tarifação da SRH (2002) 
e TAHAL (2003). Ela foi determinada através das 
expressões 3 e 4.
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)                                                           (3) 

 
𝑇𝑇𝐶𝐶𝑖𝑖

𝐶𝐶𝐶𝐶𝑖𝑖
= 𝐾𝐾                                                                           (4) 

 

 

 
(4)

em que S é o montante a arrecadar; TMi é a tarifa 
média do setor “i”; Vi é o volume de isenção; CPi é a 
capacidade de pagamento do setor “i” e K é a razão da 
tarifa em relação à capacidade de pagamento.

RESULTADOS E DISCUSSÃO
Custos e benefícios da transposição 
das águas no sistema Jaguaribe‑Metropolitano
Os custos relativos às obras do Eixão e os custos 

anuais de operação e manutenção deste complexo 
estão apresentados na Figura 2. Observou-se que 
o custo total do Eixão das Águas corresponde a R$ 
126.732.650,67/ano. Vale ressaltar que o cálculo do 
custo de operação teve como base o mês de outubro, 
por ser o período do ano mais seco e ter 31 dias, 
assim, este valor representa a pior situação em termo 
de custo.

O custo do Eixão foi destinado a RMF e o custo 
do açude Castanhão foi rateado entre as bacias do 
Jaguaribe e RMF proporcionalmente a vazão regula-
rizada dos reservatórios com 90% de garantia (Q90).

A vazão média transferida (Qt) do açude Cas-
tanhão para a RMF corresponde à vazão média 
transportada pelo Eixão das Águas. Ela foi obtida 
do balanço hídrico do sistema calculado de maneira 
sequencial no tempo para um período de 46 anos 
através do modelo ACQUANET.

O custo total do açude Castanhão foi calculado 
em 20.902.386,14 reais por ano. Com o rateio, a 
bacia Metropolitana deverá custear 22% desse custo 
fi cando o restante para RMF (Figura 3). Porém, se a 
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FIGURA 2 – Custos total anual (OAM e infraestrutura) do Eixão das Águas, por trecho do canal.
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transposição das águas não fosse considerada nos cus-
tos, a bacia do Jaguaribe detinha 100% desses custos.

O benefício da transposição das águas foi obtido 
com base foi determinado conforme o item 4.1 da 
metodologia considerando a capacidade de paga-
mento dos setores de abastecimento urbano (R$ 
0,587110/m³), irrigação (R$ 0,070536/m³) e indús-
tria (R$1,742167/m³). Esse benefício foi calculado 
em 187.412.931,18 reais/ano sendo 93,5% adquirido 
pela RMF e o restante distribuído conforme exposto 
na Figura 4. Vale lembrar que neste cálculo não está 
inserido a demanda hídrica prevista para o CIPP.

O rateio dos custos do Eixão das Águas e do açude 
Castahão entre o Jaguaribe e a bacia Metropolitana 
é uma forma de inserir os custos da transposição de 

águas no modelo de cobrança cearense. Um maior 
aperfeiçoamento deste modelo pode ser efetuado ob-
servado o modelo de cobrança do rio Paraíba do Sul. 
Nesta bacia, foram defi nidos e aprovados mecanismos 
e valores de cobrança pelo uso das águas transpostas 
para a Bacia do rio Guandu. No caso, a bacia do rio 
Guandu recebe água da bacia do rio Paraíba do Sul e 
transferi 15% do valor da cobrança praticada em sua 
bacia para região doadora (ANA, 2006).

Outra questão é que a bacia Metropolitana da 
garantia de fornecimento de água para alavancar os 
investimentos no setor industrial bem como, para 
prover seus serviços essenciais, como o saneamento 
básico. Segundo o IPECE (2011), a RMF atingiu um 
PIB, a preço de mercado, de 38 bilhões de reais no ano 
de 2008, enquanto que, o PIB a preço de mercado de 
todos os municípios que compõe a bacia do Jaguaribe 
somaram 2,2 bilhões de reais no mesmo ano. Esses 
dados revelam sob o ponto de vista da justiça alocativa 
a possibilidade da bacia Metropolitana subsidiar os 
custos da transposição de águas.

Benefício total do uso da água 
no estado do Ceará
O benefício de cada bacia foi determinado pelo 

somatório do produto da demanda hídrica de cada 
usuário pela capacidade de pagamento dele atualizada 
pelo IGP-M. Em seguida, foram distribuídos os be-
nefícios da transposição das águas entre as bacias do 
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FIGURA 3 – Custo total do Açude Castanhão distribuído entre bacias do Jaguaribe e Metropolitana.

FIGURA 4. Benefícios da transposição das águas.
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Jaguaribe e Metropolitana. Para isso, os valores das 
demandas do Projeto Mandacaru e Tabuleiro de Russas 
foram inseridos na Bacia do Médio e Baixo Jaguaribe e 
a demanda da Indústria Betânia na bacia do Banabuiú.

O benefício total do uso da água no estado do 
Ceará está exposto na Figura 5. Dentre os setores 
usuários, a indústria obteve 64% do benefício total.

Custos de OAM e construção 
dos reservatórios e das adutoras
Os custos relativos às obras hídricas (reservatórios 

e adutoras) e os custos anuais de operação, admi-
nistração e manutenção (OAM) delas e da sede da 
COGERH estão expostos na Tabela 1. Nesta tabela 
observa-se que a bacia metropolitana e do médio e 

TABELA 1
Custos anuais de OAM e infraestrutura da COGERH, por bacia hidrográfi ca

Bacias Hidrográfi cas Custo de OAM (R$/ano) Custo da infraestrutura hídrica (R$/ano)

Acaraú‑Coreaú 1.326.014,81 15.769.382,20
Alto Jaguaribe 944.823,49 7.835.108,47
Banabuiú 921.783,67 11.147.544,21
Curu‑Litoral 1.279.929,17 7.777.382,27
Médio ‑ Baixo Jaguaribe 3.581.467,02 22.172.356,31
Metropolitana 14.490.153,83 10.957.581,54
Parnaíba 556.286,06 4.275.749,03
Salgado 820.626,38 13.498.541,96
Sede 16.092.525,83 0,00
Total 40.013.610,26 93.433.646,01
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FIGURA 5 – Benefício total do uso da água no estado do Ceará, por bacia hidrográfi ca exceto para a bacia Metro‑
politana.
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baixo Jaguaribe é que possuem os maiores custos, 
despendendo 19% do custo total cada uma.

No somatório dos custos das adutoras por bacias, 
algumas obras foram excluídas, pois, foi considerado 
que a fonte de dados não era confiável. As adutoras 
de Crateús no município de Crateús, de Catuana 
no município de Caucaia e de Sifão Umburanas no 
município de Beberibe foram retiradas do cálculo 
dos custos das obras hídricas, pois foi observada 
uma grande disparidade nos dados quando plotada 
a curva de dispersão entre o custo por extensão e a 
vazão da adutora.

Rateio dos Custos Totais
Somando o custo total da transposição das águas 

(Eixão das Águas e custo distribuído do Açude 
Castanhão) aos custos de OAM e infraestrutura 
dos reservatórios e adutoras observou-se que a bacia 
Metropolitana e a bacia do Médio-Baixo Jaguaribe 
despenderam 67,48% e 4,03% dos custos totais, 
respectivamente. Vale ressaltar que sem considerar 

a transposição das águas a bacia do Médio - Baixo 
Jaguaribe detém 19% dos custos totais.

O custo total anual da COGERH foi estimado 
em 232.210.678,86 reais. A distribuição desse custo 
entre as bacias hidrográficas, exceto para a bacia Me-
tropolitana que obteve um custo de 156.693.227,99 
reais, pode ser visualizado na Figura 6.

Com base nos custos e benefícios totais realizou-se 
o rateio dos custos por bacia hidrográfica utilizando o 
Método dos Custos Separáveis – Benefícios Remanes-
centes (Tabela 2). Esse resultado mostrou que a bacia 
Metropolitana obteve 68% do benefício líquido total.

Adotando o mesmo método de rateio de custos, 
porém, sem considerar os custos da transposição, 
a bacia metropolitana alcança 82% dos benefícios 
líquidos totais. Isto mostra que mesmo havendo uma 
redução nos benefícios está bacia tem capacidade de 
subsidiar os custos da transposição.

No entanto, 0,15 m³/s da água do açude Casta-
nhão transferida pelo Eixão das Águas fica retida na 
Bacia do Banabuiú (0,005m³/s na Indústria Betânia 

TABELA 2 
Custos totais anuais da COGERH, por bacia hidrográfica, calculados pelo método do dos Custos Separáveis ‑ 

Benefícios Remanescentes

Especificação

Bacias Hidrográficas

Acaraú ‑ 
Coreaú

Alto  
Jaguaribe Banabuiú Curu‑ 

Litoral
Médio‑ 
Baixo 

Jaguaribe
Metropoli‑

tana Parnaíba Salgado Total

Benefícios 47.490.000,00 43.790.000,00 36.580.000,00 13.500.000,00 37.260.000,00754.500.000,00 10.400.000,00 29.810.000,00973.330.000,00

Despesas 
máximas 
justificáveis

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Custos 
separáveis 47.490.000,00 43.790.000,00 36.580.000,00 13.500.000,00 37.260.000,00754.500.000,00 10.400.000,00 29.810.000,00973.330.000,00

Despesas 
remanescentes 
justificáveis

17.095.397,01 8.779.931,96 12.069.327,88 9.057.311,44 9.364.279,14156.693.227,99 4.832.035,09 14.319.168,34232.210.678,86

Custo comum 
distribuído 30.394.602,99 35.010.068,04 24.510.672,12 4.442.688,56 27.895.720,86597.806.772,01 5.567.964,91 15.490.831,66741.119.321,14

Custo total 
distribuído 659.982,70 760.202,05 532.220,13 96.467,71 605.722,45 12.980.664,04 120.901,74 336.365,01 16.092.525,83

Benefícios 
líquidos 17.755.379,72 9.540.134,01 12.601.548,02 9.153.779,15 9.970.001,58169.673.892,02 4.952.936,84 14.655.533,35248.303.204,69
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e 0,145 m³/s no Açude Curral Velho). Desta forma, 
a Bacia do Banabuiú também deveria fi nanciar os 
custos totais do açude Castanhão o que ocasionaria 
um aumento de 89.658,34 reais por ano no custo 
total dela e, consequentemente uma redução do 
mesmo valor no custo total da bacia do Médio – 
Baixo Jaguaribe.

Para efeito de comparação, o custo da transposição 
entre as bacias do Jaguaribe e Metropolitana foi divi-
dido linearmente entre elas. Isto gerou um custo total 
de R$ 179.726.976,13 por ano para a bacia Metro-
politana e de R$15.302.630,27 por ano para a bacia 
do Jaguaribe (Tabela 3). Seguindo o mesmo método 
também foi realizada a distribuição do custo total da 
sede entre as bacias hidrográfi cas. Assim, verifi cou-se 
que a bacia Metropolitana subsidiou 63% dos custos 
totais seguida das bacias do Parnaíba e Salgado que 
subsidiaram 9% e 6% dos custos totais cada.

Comparando o rateio linear com o rateio pelo mé-
todo dos custos separáveis no qual o custo comum dis-
tribuído é a diferença entre o custo total e o somatório 
dos custos separáveis, percebe-se que há uma diferença 
signifi cativa entre os valores encontrados (Tabela 3).

Tarifa média do estado do Ceará
A tarifa média cobrada no ano de 2010 é uma 

média para todo o estado do Ceará visto que não são 
consideradas as peculiaridades de cada região. Para 
obter esta tarifa foi aplicada a metodologia apresenta-
da no item 3.6. O montante a arrecadar correspondeu 
à soma dos custos de OAM das bacias hidrográfi cas 
com os custos de OAM da transposição das águas.

Nesse cálculo foram utilizados os dados de de-
manda hídrica de cada bacia hidrográfi ca que está 
disponível no Pacto das Águas (CEARÁ, 2008) 
incluindo a demanda do Eixão das Águas.

O valor da capacidade de pagamento foi obtido 
pela média da capacidade de pagamento dos setores de 
abastecimento urbano (R$ 0,587110/m³), irrigação 
(R$ 0,070536/m³) e indústria (R$1,742167/m³). 
Enquanto que, o valor de K correspondeu à razão 
entre a tarifa média e a capacidade de pagamento e 
foi estimado em 0,03810.

A tarifa média do estado do Ceará, em 2010, 
incluindo os custos da transposição das águas foi 
de R$ 0,03048 R$/m³. No entanto, para que os 
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FIGURA 6 – Custos totais anuais da COGERH (OAM, infraestrutura e o custo da transposição das 
águas), por bacia hidrográfi ca exceto para a bacia Metropolitana.
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custos totais (OAM e Infraestrutura) sejam cobertos 
propõe-se uma tarifa média de 0,12881R$/m³ (Tabe-
la 4). Desta forma, com base na tarifa proposta e na 
capacidade de pagamento dos usuários, a tarifa média 
para o setor de abastecimento humano, indústria e 
irrigação deverá ser 0,24875R$/m³, 0,59441R$/m³ 
e 0,029885R$/m³, respectivamente.

TABELA 4 
Tarifa média proposta para a cobrança da água bruta.

Descrição Estado do Ceará
Volume Demandado (hm³/ano) 1.927,73
Tarifa Média (R$/m³) 0,12881
Capacidade de Pagamento (R$/m³) 0,79994
Valor de K 0,04832
Total a ser Arrecado (R$/ano) 248.303.204,69

Vale ressaltar, que a tarifa média proposta foi cal-
culada apenas para verificar o impacto que os custos 
de investimento teriam na tarifa atual, no entanto, 
ela não deve ser uniformizada para todos os usuários 
e no seu cálculo deve ser considerada a capacidade 
de pagamento de cada usuário.

Os resultados acima expõem que o valor arreca-
dado com a cobrança de água no estado do Ceará é 
suficiente para custear as despesas com a operação, 

administração e manutenção das infraestruturas hí-
dricas. No entanto, esses recursos não são disponíveis 
para realização de obras hídricas ou para recuperação 
de infraestruturas de maior porte. Assim, os recursos 
para o desenvolvimento dessas obras precisariam ser 
provenientes de outras fontes.

Segundo Aquino et al., (2013), as obras de infraes-
trutura hídrica geralmente esbarram no problema de 
escassez de recursos financeiros para a sua construção. 
A necessidade de expansão e melhoria do sistema, 
assim como, a construção de novas estruturas de 
abastecimento são financiados com recursos do tesou-
ro Federal ou Estadual. Desta forma, seria relevante 
captar recursos para provimento de obras hídricas.

O estudo indicou que uma alternativa a essas 
fontes de financiamento é inserir o custo de infraes-
trutura na cobrança de água com a definição de um 
rateio de custos metódico e padronizado. Além disso, 
esta metodologia de rateio de custos assegura que a 
cobrança de água seja viável economicamente e que 
os custos sejam alocados de forma justa tendo que 
eles passam a ser subsidiados pelas bacias que obtém 
os maiores benefícios com a infraestrutura instalada, 
como é o caso da bacia Metropolitana.

Em relação a tarifas de água, Hartmann (2003) 
verificou na comparação de vários modelos de co-
brança de água que os baixos encargos das cobranças 
existentes no estado do Ceará, no vale do Paraíba do 
Sul, no estado do Rio de Janeiro não deixam perceber 
ou esperar quaisquer reduções significativas na de-

TABELA 3 
Comparação dos custos totais anuais da COGERH calculados pelo Método do Rateio Linear e dos Custos 

Separáveis ‑ Benefícios Remanescentes

Bacias Hidrográficas Custo total com o Método 
dos Custos Separáveis (R$)

Custo total com o Método do 
Rateio Linear (R$) Diferença (R$)

Acaraú‑Coreaú 17.755.379,72 18.060.293,950 ‑304.914,235
Alto Jaguaribe 9.540.134,01 9.275.488,134 264.645,875
Banabuiú 12.601.548,02 12.750.543,858 ‑148.995,841
Curu‑Litoral 9.153.779,15 12.750.543,858 ‑3.596.764,713
Médio ‑ Baixo Jaguaribe 9.970.001,58 16.166.340,017 ‑6.196.338,435
Metropolitana 169.673.892,02 189.871.110,774 ‑20.197.218,750
Parnaíba 4.952.936,84 27.207.418,433 ‑22.254.481,594
 Salgado 14.655.533,35 15.127.369,619 ‑471.836,266
Total 248.303.204,69 301.209.108,64 ‑52.905.903,96
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manda pela água. Em contraposto, valores mais altos 
das tarifas de água bruta ocasionariam, seguramente, 
significantes efeitos de controle.

Segundo Hartmann (2003), medidas planejadas 
de forma centralizada e financiadas através dos recur-
sos oriundos da cobrança pelo uso da água podem 
ser economicamente mais eficientes que as reduções 
do consumo da água ou dos lançamentos de esgotos 
adotadas de forma descentralizada nos modelos de 
cobrança.

A metodologia apresentada também poderá esti-
mular a elaboração de políticas de tarifação que esti-
mulem a eficiência econômica e a alocação equitativa 
dos custos das obras hídricas. Nesse sentido, somente 
com uma revisão dos custos e com a realização de 
um estudo detalhado da capacidade de pagamento 
de cada usuário e o levantamento de discussões nos 
comitês de bacias é que será possível estabelecer uma 
política de cobrança de água satisfatória e que integre 
os custos totais do sistema hídrico.

Contudo, a metodologia proposta neste estudo 
pode subsidiar o planejamento dessa política e au-
xiliar a tomada de decisão dos órgãos gestores bem 
como, mostrar aos usuários de água a necessidade 
de se recuperar os custos das infraestruturas através 
do sistema de cobrança. Além disso, ela possui uma 
forma simples o que contribui para a disseminação 
prática de novos modelos.

CONCLUSÃO
A alocação dos custos de infraestrutura hídrica é 

um fator relevante para o desenvolvimento de uma 
gestão eficiente e equitativa.

Estimou-se que o benefício líquido remanescente 
do estado do Ceará foi de R$ 298.303.209,69 ficando 
as bacias Metropolitana, Acaraú-Coreaú e do Salgado 
com 56,9%, 6% e 4,9% deste valor, respectivamente.

Os custos da transposição das águas compreende-
ram o custo do Eixão das Águas (Canal) destinado 
à bacia Metropolitana e o custo do Açude Casta-
nhão que foi rateado entre as bacias do Jaguaribe 
e Metropolitana proporcionalmente a sua vazão 

regularizada (Q90). Com isso, o custo total anual da 
bacia do Médio – Baixo Jaguaribe, da bacia Metro-
politana e da COGERH somaram respectivamente, 
9.663.279,14 reais, 156. 693.227, 99 reais e 232. 
210.678,86 reais.

Mas, apesar da bacia Metropolitana despender 
67,8% dos custos totais da COGERH, a análise dos 
custos pelo do método dos custos separáveis – benefí-
cios remanescentes mostrou que está bacia alcança os 
maiores benefícios líquido e pode subsidiar esse valor.

A tarifa média proposta para cobrir todos os 
custos é de 0,129R$/m³, entretanto, na prática, ela 
não deve ser uniformizada para todos os usuários. 
Ela foi determinada para mostrar a possibilidade 
de uma tarifa de água bruta que tenha na base de 
cálculo os custos da infraestrutura além dos custos 
de operação, administração e manutenção e que seja 
eficiente economicamente.

Desta forma, o estudo apontou que é possível 
inserir os custos da construção ou recuperação de 
infraestruturas na cobrança de água através de um 
método de rateio padronizado. Também observou-se 
que por meio do rateio de custos é possível inserir 
os custos da transposição no modelo de cobrança 
cearense.

O estudo também abre lacunas para o desenvol-
vimento de pesquisas futuras, assim, recomenda-se: 
a elaboração de um estudo de tarifação de água bruta 
que considere os custos das infraestruturas hídricas, 
incluindo as de transferência de água; a determinação 
do cálculo do custo de construção de infraestrutura 
levando-se em conta a classificação destas, como porte 
do reservatório, características geológicas do local 
no caso de adutoras, para determinação de valores 
tarifários mais aplicáveis a cada caso; e, a elaboração 
de estudos de capacidade de pagamento de diversas 
categorias de usuários, levando em consideração a 
possibilidade de pagamento de cada usuário.
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Aplicação dos Métodos GOD e POSH  
para determinação da vulnerabilidade e perigo 

à contaminação dos aquíferos na cidade  
de Santa Maria‑RS

Rinaldo J. B. Pinheiro, Ana Carla Carvalho Rauber 
Andréa Valli Nummer, José Luis Silvério da Silva

RESUMO: O estudo da vulnerabilidade dos diversos 
aquíferos no Município de Santa Maria é de muita importân-
cia devido às várias fontes potenciais de contaminação e a 
inexistência de rios de porte na região para abastecimento. 
O objetivo do trabalho foi realizar o mapeamento da vul-
nerabilidade à contaminação dos aquíferos em zona de 
afloramentos do Sistema Aquífero Guarani visando ampliar 
o conhecimento e sua proteção. As fases metodológicas 
compreenderam estudos de campo e de escritório, aplicação 
de ferramentas de geoprocessamento para a elaboração dos 
mapas temáticos e cartogramas em Sistema de Informações 
Geográficas; caracterizando aas unidades geotécnicas e hi-
drogeológicas. A vulnerabilidade natural dos aquíferos foi 
realizada pelo método GOD com a utilização de dados de 36 
poços tubulares. As fontes potenciais de contaminação foram 
classificadas através do método POSH, segundo a geração 
de cargas: elevada (fonte linear de contaminação), moderada 
(postos de combustível e aterros de resíduos) e reduzida 
(cemitérios e lagoas de tratamento). Espacializaram-se 35 
postos de combustíveis, 6 cemitérios, 3 áreas de disposição 
de resíduos. A maioria das fontes potenciais de contaminação 
é pontual e muitas inseridas em áreas susceptíveis a poluição 
dos solos e dos aquíferos. Foram identificados 4 classes de 
vulnerabilidade dos aquíferos (insignificante, baixa, média e 
alta). Do total de poços analisados, 30% foram classificados 
de moderada a alta vulnerabilidade, situados ao sul e norte 
da área de estudo. Observou-se a ocorrência de várias altos 
e baixos potenciométricos sendo o fluxo subterrâneo de di-
reção preferencial norte para sul e nordeste para sudoeste. A 
aplicação destes métodos forneceram subsídios para a gestão 
dos recursos hídricos.

PALAVRAS‑CHAVE: mapeamento, índice de vulnerabi-
lidade, risco à contaminação, aplicação, SAG.

ABSTRACT: It is very important to study the vulner-
ability of the various aquifers in the city of Santa Maria, 
because of the various potential sources of contamination 
and the absence of large rivers in the region for water 
supply. The aim of the study was to map the vulner-
ability to contamination of aquifers in outcrop zone of 
the Guarani Aquifer System to enhance understanding 
and protection. Methodological stages were followed by 
field and office studies, the application of the Geographic 
Information System and tools to prepare thematic maps 
and cartograms; describing the geotechnical and hydro-
geological units. The natural vulnerability of aquifers by 
the GOD method was performed by using the data from 
36 tube wells. Potential sources of contamination were 
classified using the Pollutant Origin, Surcharge Hydrau-
lically /POSH method, according to the generation of 
loads: high (linear source of contamination), moderate 
(gas stations and waste landfills) and reduced (cemeter-
ies and treatment ponds). Spatialization was done with 
the approximately 35 gas stations, 6 cemeteries, 3 waste 
disposal sites. Most potential sources of contamination 
are isolated and inserted into many areas susceptible to 
soil and aquifer pollution. Four classes of aquifer vul-
nerability were identified (negligible, low, medium and 
high). Of the total wells analyzed, 30% were classified as 
moderate to high vulnerability, located south and north 
of the study area. Several highs and lows were observed 
on the potentiometric surface. The preferential direction 
of groundwater flows was north to south and northeast 
to southwest. The application of these methods helped 
manage the water resources.

KEYWORDS: mapping, vulnerability Index, risk to 
groundwater contamination, application, GAS.
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INTRODUÇÃO

As águas subterrâneas representam um recurso 
natural dotado de múltiplos usos e de importância 

estratégica, portanto a avaliação da vulnerabilidade 
e risco a contaminação é fundamental para a gestão 
dos recursos hídricos de uma região. Segundo Nobre 
et al. (2008), devido às demandas crescentes de água, 

Application of the GOD and POSH methods to determine  
the vulnerability and contamination risk of aquifers in Santa Maria,  

a city in the state of Rio Grande doSul, Brazil
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sobretudo em áreas urbanas, o seu uso é economi-
camente viável se disponível em quantidade e quali-
dade adequadas. A exploração excessiva dos recursos 
hídricos subterrâneos, a ocupação irregular do solo e 
ausência de normas legais põe em risco a qualidade 
natural das águas subterrâneas. Portanto, a avaliação 
da contaminação de aquíferos tem se tornado um 
dos problemas mais preocupantes nas questões de 
gestão dos recursos hídricos subterrâneos, visto que 
são considerados reservatórios estratégicos para a 
humanidade, sendo uma das maiores preocupações 
internacionais (VILAR, 2007; CUTRIM; CAMPOS, 
2010a; RIBEIRO et al., 2011).

Nos países desenvolvidos para evitar a contamina-
ção dos aquíferos são tomadas medidas preventivas, 
pois uma vez contaminado, a recuperação pode ser 
extremamente difícil e onerosa. No entanto, para 
adotar medidas preventivas é necessário conhecer 
a vulnerabilidade à contaminação do aquífero, o 
que torna a aplicação de métodos de avaliação de 
vulnerabilidade uma prática comum e de grande 
contribuição (CUTRIM; CAMPOS, 2010b).

Segundo Foster et al. (2002), a poluição dos 
aquíferos ocorre nos pontos em que à carga conta-
minante gerada no subsolo por emissões e lixiviados 
produzidos pela atividade humana, provenientes 
das atividades urbanas, industriais, agrícolas e de 
mineração, é inadequadamente controlada, e em 
certos componentes excede a capacidade de atenua-
ção natural dos solos e das camadas de cobertura. 
Portanto, destaca-se a importância do conhecimento 
dos perfis litológicos do subsolo para atenuarem ati-
vamente muitos poluentes da água e que, há muito 
tempo têm sido considerados potencialmente eficazes 
para o despejo seguro dos excrementos humanos e 
das águas residuais domésticas. No entanto, nem 
todos os perfis do subsolo e camadas subjacentes são 
igualmente eficazes na atenuação dos contaminantes, 
e os aquíferos serão particularmente vulneráveis à 
poluição nos lugares onde há, por exemplo, rochas 
muito fraturadas. Também nos terrenos formados por 
rochas sedimentares areno-siltosas, com baixa taxa 
de argilas formem aquíferos porosos intergranulares 
com elevada relação de porosidade/permeabilidade. 
Em aquíferos nessa condição podem difundir mais 
rapidamente os contaminantes.

O risco potencial de um determinado aquífero 
ser contaminado está relacionado ao tipo de conta-
minante e suas características, como: a litologia, a hi-
drogeologia e os gradientes hidráulicos, entre outros. 
A maior ou menor susceptibilidade de um aquífero à 

contaminação e poluição é chamada de vulnerabilida-
de (BRASIL, 2007). Em hidrogeologia o conceito de 
vulnerabilidade começou a ser usado intuitivamente a 
partir da década de 1970, na França e de maneira mais 
ampla na década de 1980. Segundo Foster e Hirata 
(1987) uma definição importante, seria considerar a 
vulnerabilidade do aquífero à contaminação como 
um conjunto de características intrínsecas dos estratos 
que separam o aquífero saturado da superfície do 
solo, o que determina a susceptibilidade a sofrer os 
efeitos adversos de uma carga contaminante aplicada 
na superfície. Já perigo é a probabilidade que tem 
um aquífero de sofrer impactos negativos de uma 
determinada atividade antrópica, tornando sua água 
inaceitável para o consumo humano (CUTRIM; 
CAMPOS, 2010a).

Ainda, Cutrim e Campos (2010b) salientam que 
os estudos de vulnerabilidade e perigo à contamina-
ção de aquíferos, a partir dos anos 90, tornaram-se 
ferramenta importante no planejamento e no manejo 
de aquíferos, principalmente nos países desenvolvidos 
e em alguns países em desenvolvimento. Destacam-se 
a utilização destas ferramentas como instrumentos 
obrigatórios em programas de proteção pela agência 
ambiental americana (USEPA, 1997) e pela agência 
ambiental inglesa (ENVIRONMENT AGENCY, 
1998), com políticas de zoneamento regional e uso 
do solo. No Brasil, somente alguns estados mais 
desenvolvidos tem sido utilizada essa metodologia, 
contudo, ainda em um número reduzido de estudos.

Segundo Nobre et al. (2008), a Política Nacional 
de Recursos Hídricos (Lei 9.433/97) não contempla 
a questão do gerenciamento dos mananciais subterrâ-
neos com as especificidades necessárias que o assunto 
demanda. O principal instrumento de gestão desta 
lei, o Plano Nacional de Recursos Hídricos (PNRH), 
estabelece programas regionais que são adotados em 
unidades geográficas.

Frantz e Cruz (2010) apresentam que no estado 
do RS, a legislação referente à outorga foi aprova-
da no ano de 1994 de acordo com a Lei Estadual 
Nº10.350. Esta regulamenta o controle quantitativo e 
qualitativo dos usos da água. Enquanto que o Decreto 
Nº42.047/2002 regulamentou as disposições dessa 
lei, com alterações, relativas ao gerenciamento e à 
conservação das águas subterrâneas e dos aquíferos 
no Estado do Rio Grande do Sul.

Foster e Hirata (1987; 1988) definem o perigo 
de contaminação da água subterrânea, como sendo 
a probabilidade de que a água subterrânea atinja 
níveis inaceitáveis de contaminação, em decorrência 
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das atividades antrópicas. A vulnerabilidade e perigo 
a contaminação podem ser representados na forma 
de mapas, permitindo aos órgãos regulamentadores 
e demais interessados fazerem a melhor avaliação 
sobre novas propostas de desenvolvimento e sobre 
prioridades no controle de poluição da água subter-
rânea e monitoramento da qualidade. Portanto, o 
estudo de meios aquíferos pode ser definido sobre 
vários aspectos, implicando numa maior probabili-
dade de alteração negativa da qualidade da água em 
consequência das atividades humanas (GOMES et 
al., 2010).

Existem vários métodos para avaliar ou mapear a 
vulnerabilidade natural de aquíferos quanto ao risco 
de contaminação. Dentre eles destacam-se entre os 
mais utilizados o modelo DRASTIC de Aller et al. 
(1987), que se constitui num sistema padronizado 
a partir de dados decodificados em planos de in-
formações e é um dos índices de vulnerabilidade 
mais difundidos atualmente. Autores portugueses, 
como Ribeiro (2005) adotaram o Land Use, uma 
modificação do método DRASTIC aplicado a áreas 
intensamente agricultáveis, com uso intensivo de 
fertilizantes nitratados.

Já o método GOD de Foster e Hirata (1993) e 
aperfeiçoado por Foster et al. (2002; 2006), trata da 
vulnerabilidade natural ou intrínseca associada ao 
meio aquífero.

Algumas aplicações do método GOD para avalia-
ção da vulnerabilidade à contaminação em diferentes 
aquíferos foram realizados no Estado do Rio Grande 
do Sul por Silvério da Silva et al. (2010; 2013); Riffel 
e Silvério da Silva, (2011); Pinheiro et al. (2012; 
2013); Lobler et al. (2013; 2014) e Feron e Reginato 
(2014). Já o método POSH foi aplicado por Cutrim 
e Campos (2010a;b) no Estado do Mato Grosso e 
Meira et al. (2014) e Pereira Junior et al. (2015) no 
Estado do Goiás.

Este trabalho teve como objetivo principal rea-
lizar o mapeamento em Sistema de Informações 
Geográficas/SIG da vulnerabilidade e do perigo à 
contaminação dos Aquíferos Caturrita e Passo das 
Tropas, na cidade de Santa Maria, RS. A vulnera-
bilidade à contaminação dos aquíferos foi avaliada 
através do método GOD o qual permite identificar as 
classes de vulnerabilidade associada aos parâmetros do 
meio aquífero. As fontes pontuais de contaminação 
foram classificadas pelo método POSH (Pollutant 
Originand its Surcharge Hydraulically) em três níveis 
quantitativos de geração de carga contaminante. 
Portanto, a metodologia consiste no mapeamento da 

vulnerabilidade de aquíferos, seus fluxos subterrâneos 
preferenciais e na definição de áreas de maior risco, 
a partir do reconhecimento de atividades humanas 
que oferecem perigo de contaminação as águas sub-
terrâneas.

ÁREA DE ESTUDO
A cidade de Santa Maria encontra-se situada 

no centro geográfico do Estado do Rio Grande do 
Sul, entre as coordenadas geográficas 53°19’32’’ e 
54°19’32’’ longitude oeste, e 29°20’28’’ e 30°00’16’’ 
latitude sul. A área do município compreende apro-
ximadamente 1.782 km2, possui uma altitude média 
de 113 m em relação ao nível do mar, constituindo o 
Bioma Mata Atlântica e Pampa. Situa-se a aproxima-
damente a 290 km da capital do estado, Porto Alegre.

Segundo estimativa do IBGE (2015), o município 
possuía 276.108 mil habitantes permanentes, sendo 
que, cerca de 95% desta população encontra-se na 
zona urbana. A figura 1 apresenta a localização do 
município de Santa Maria situado na Depressão 
Central do Estado, na Borda da Bacia Sedimentar 
do Paraná. As cotas altimétrica variam entre cerca de 
40 até cerca de 200m, considerando-se um pacote de 
sequências de rochas sedimentares porosas formado-
ras da Zona de Afloramento (ZA) do SAG (OEA/
PEA, 2009), passando para a zona de transição para 
os derrames de rochas vulcânicas da Formação Serra 
Geral de composições básicas e ácidas. A área do 
estudo pertence à Bacia Hidrográfica do Rio Vacacaí 
- Vacacaí-Mirim (G-60) a qual tem direção para Leste 
até o Lago Guaíba (SEMA, 2005).

GEOLOGIA E HIDROGEOLOGIA
O Município de Santa Maria apresenta seu 

substrato formado por rochas sedimentares, além de 
rochas de origem vulcânica em menor quantidade. 
As rochas sedimentares representam os vários ciclos 
deposicionais em área continental, com variações 
definidas pelas diferentes faceis nas sequências de 
mesma idade e por trocas climáticas nas sequências de 
idades diferentes (OLIVEIRA, 2004). Esta sequência 
sedimentar está representada por uma sequência de 
camadas vermelhas depositadas em ambientes fluvial e 
lacustre alternados. Após um longo período de erosão 
continental (Jurássico), o ambiente desértico esta-
belecido e iniciado com a sedimentação de arenitos 
eólicos foi seguido, no inicio do Cretáceo, por extensa 
atividade vulcânica relacionada à abertura do Atlân-
tico Sul, o que recobriu parcialmente essa sequência 
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sedimentar de forma transgressiva - inicialmente 
com derrames de lavas básicas e posteriormente com 
lavas acidas (SARTORI, 2009). As rochas vulcânicas 
formam derrames sucessivos de lavas originados du-
rante o Mesozóico que recobriu a Bacia Sedimentar 
Intracratônica do Paraná. As rochas mais antigas 
encontradas no município correspondem a um pacote 
de rochas sedimentares Triássicas, as quais podem 
conter camadas contendo fósseis répteis.

Um trabalho pioneiro que serve de ponto de par-
tida para o estudo da geologia da região, foi realizado 

por Bortoluzzi (1974). Maciel Filho (1990) apresenta 
a caracterização geotécnica das formações sedimenta-
res de Santa Maria, o que resultou na publicação da 
carta das Unidades Geotécnicas de Santa Maria. A 
coluna estratigráfica adotada no trabalho de Maciel 
Filho foi aquela proposta por Bortoluzzi no ano de 
1974 e também adotada na presente pesquisa.

As unidades estratigráficas que interessam à geo-
logia local são as Formações: Rosário do Sul/Sanga 
do Cabral, Santa Maria, Caturrita, Botucatu e Serra 
Geral. Essas constituem unidades hidroestratigráficas 

FIGURA 1. Mapa 
de localização da 
cidade de Santa Maria, 
Depressão Central do 
Estado do RS.
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as quais podem formar aquíferos, aquitardos, aqui-
cludes. A tabela 1 apresenta uma síntese da história 
natural de Santa Maria, com as litologias, condições 
hidrogeológicas e formas do relevo.

Segundo Sutili et al. (2009) a análise da rede de 
drenagem de Santa Maria permite identificar duas 
peculiaridades. Uma delas é o fato de que o municí-
pio não é cortado por nenhum curso de água digno 
de nota. O Vacacaí, maior rio existente na região, 
não atravessa o território municipal, delimitando 
apenas sua fronteira sul, enquanto o Vacacaí-Mirim 
e o Arroio Cadena, ambos situados integralmente na 

área do município, não têm as características de um 
grande rio, porém são perenes. Por outro lado, o abas-
tecimento da população com água potável provém, 
em grande medida, de contribuintes do Rio Ibicuí, 
componente da bacia hidrográfica do Rio Uruguai. 
As principais barragens destinadas a abastecer a cidade 
situam-se fora dos seus atuais limites territoriais, no 
leito do Ibicuí-Mirim. As águas servidas, no entanto, 
são direcionadas para a bacia do Rio Jacuí e subme-
tidas, apenas em parte, a processos de tratamento de 
efluentes. Tais singularidades deveriam servir para 
aumentar a responsabilidade do poder público e da 

TABELA 1 
Síntese da história natural de Santa Maria (adaptado de SARTORI, 2009; CPRM, 1994)

Formação geológica Litologia Condições 
hidrogeológicas Forma do relevo

Depósitos de Aluvião Areia grossa, média e fina. 
Cascalho na zona de encosta.

Aquífero contínuo, livre, 
de grande extensão, 
vulnerável a poluição.

Planícies aluviais dos 
arroios e dos rios.

Terraços Fluviais e Patamares
Conglomerado, arenito, com 
silte e argila. Depósitos de 
coluvião de encosta da serra.

Aquíferos irregulares, 
livres. Poços de pequena 
profundidade.

Terraços de algumas 
coxilhas e Patamares.

Formação Serra 
Geral

Seqüência 
Ácida 
Superior

Derrames de vitrófiro 
e granófiro, de 
composiçãoriodacítica e riolítica.

Aquífero de fissura. Fontes 
nas zonas de fraturamento 
horizontal, nas vertentes 
dos morros.

Topo de morro e 
cerros.

Seqüência 
Básica 
Inferior

Derrames de basalto e andesito 
tholeíticos. Soleiras de diabásio.

Aquífero, em zonas de 
fratura, constituindo fontes.

Morros e topo de 
morros.

Formação Botucatu Arenito médio a fino eólico. Não se comporta como 
aquífero.

Parte média das 
vertentes e morros 
testemunhos.

Formação Caturrita
Arenito médio a fino, com 
camadas de siltito argiloso, em 
direção ao topo.

Aquífero contínuo livre 
(5m3/h), bastante poluído.

Coxilhas alongadas 
mais altas do que as da 
Formação Santa Maria.

Formação Santa 
Maria

Membro 
Alemoa

Siltito argiloso vermelho. 
Maciço, com lentes arenosas. Aquiclude impermeável.

Coxillhas, algumas com 
ravinas e voçorocas 
nas vertentes.

Membro 
Passo das 
Tropas

Arenito fino a médio, 
conglomerático na base, 
feldspático, com intercalações 
de siltito e pelito.

Aquíferocontínuo livre 
(3,5 a 10m3/h) na área de 
afloramento, e confinado 
(30 a 60m3/h) para o norte.

Coxilhas ao sul.

Formação Rosário do Sul / Sanga 
do Cabral

Arenito fino, com intercalações 
de pelito e siltito.

Aquitardo com baixas 
vazões (3m3/h). Coxilhas no centro‑sul.

Obs. Maciel Filho e Nummer (2014) consideram aquífero (rochas ou solos saturados de água e permeáveis, isto é, que per‑
mitem o fluxo de água). Aquicludos são as rochas ou solos impermeáveis que podem ou não conter água e os aquitardos são 
constituídos por estratos semipermeáveis.



66

REGA, Porto Alegre – Vol. 12, no. 2, p. 61-79, jul./dez. 2015

população da cidade quanto ao uso da água e igual-
mente quanto às condições de seu descarte.

Ainda deve-se informar que a localização do Mu-
nicípio de Santa Maria situa-se em um interflúvio, 
logo os cursos de água e os aquíferos podem ter 
fluxos, tanto para a porção leste em direção a Bacia 
Hidrográfica do Guaíba, quanto na direção oeste em 
direção a Bacia Hidrográfica do Rio Uruguai.

SOLOS

O uso racional do meio ambiente, de acordo com 
o principio de sustentabilidade, requer o conheci-
mentos específicos sobre o solo e demais elementos 
que definem a paisagem regional (DALMOLIN; 
PEDRON, 2009). O município de Santa Maria 
caracteriza-se por apresentar significativa diversidade 

de solos, com diferentes potenciais de uso. Segundo 
Pedron et al. (2006), os Argissolos, Planossolos, 
Gleissolos e Neossolos são os que mais se destacam 
na região, tendo uma grande variabilidade nas suas 
características mineralógicas, químicas, físicas e 
morfológicas.

A figura 2 apresenta o a relação solo-paisagem no 
município de Santa Maria. Nesta figura verifica-se que 
na região ocorrem feições geomorfológicas com decli-
vidades fortes chegando a relevo escarpado (Rebordo 
do Planalto), seguidas por coxilhas sedimentares com 
relevo suave ondulado a forte ondulado e várzeas 
de depósitos fluviais recentes com relevo plano que 
apresentam lençol freático raso (SARTORI, 2009; 
DALMOLIN; PEDRON, 2009).

No Rebordo do Planalto encontram-se os Neos-
solos nas áreas de relevo ondulado a escarpado. No 

 
 

FIGURA 2. Relação solo‑paisagem no município de Santa Maria (PEDRON et al., 2006).
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topo dos morros ocorrem associações de Neossolos, 
Cambissolos, Chernossolos e Argissolos vermelhos. 
No terço médio inferior do rebordo, predominam 
os Argissolos. Na Depressão Central, onde se situa 
grande parte da área urbana da cidade, predomi-
nam nas áreas bem drenadas no terço superior, 
das coxilhas sedimentares os Argissolos vermelho 
e vermelho-amarelo. Nestas mesmas coxilhas, no 
terço inferior aparecem os Argissolos amarelos, acin-
zentados e bruno-acinzentados. Nas várzeas fluviais 
predominam os Planossolos, em geral, associados 
aos Gleissolos e Neossolos (PEDRON et al., 2008).

MATERIAIS E MÉTODOS

Para obtenção do mapa de vulnerabilidade à con-
taminação de aquíferos da cidade de Santa Maria e o 
perigo a contaminação foi aplicado o método GOD 
e POSH (FOSTER et al., 2002)

Metodo GOD e POSH
Segundo Cutrim e Campos (2010a), o método 

GOD proposto por Foster et al. (2002; 2006) é 
amplamente aplicado nos países da América Latina 
em virtude do seu bom desempenho, menor custo 
e maior facilidade de obtenção dos parâmetros 
hidrodinâmicos nele utilizados.

Para estabelecer o índice de vulnerabilidade natu-
ral dos aquíferos inicialmente realizou-se um cadastro 
de 40 poços tubulares na área de estudo, mas devido 
à aglomeração de alguns poços em determinadas 
regiões e por apresentarem características geológicas 

semelhantes, optou-se por espacializar 36 poços. To-
dos os poços cadastrados apresentaram as informações 
necessárias para a aplicação da metodologia GOD, 
ou seja: o Grau de confinamento, a Ocorrência de 
substrato litológico e a Distância da superfície do 
terreno ao nível da água subterrânea.

Segundo o Plano Ambiental Municipal (PMSM, 
2002), o município possui em torno de 90% dos 
poços profundos perfurados ilegalmente, podendo 
estar essas águas normalmente contaminadas por 
coliformes fecais. Porém, salienta-se que os poços 
selecionados nesta pesquisa são os poços que esta-
vam disponíveis no cadastro de usuários de poços 
subterrâneos SIAGAS (2012), com diâmetros iguais 
ou superiores a 4’’ (polegadas), operados com bom-
ba submersa. Não se considerou os poços tubulares 
(menor diâmetro) operados com airlift (compressor), 
muito comuns na cidade. A Figura 3 apresenta a espa-
cialização dos 36 poços tubulares na carta de unidades 
geotécnicas de Santa Maria de Maciel Filho (1990).

A aplicação do método GOD (Figura 4) se dá a 
partir dos seguintes fatores: confinamento do aquífero 
(G = Grau de confinamento); natureza composicional 
da zona não saturada e/ou seu grau de fraturamento 
(O = Ocorrência de estratos geológicos); e profundi-
dade do nível de água ou base confinante do aquífero 
(D = Distância). Este método aplica constantes entre 
0 e 1 para cada variável e o produto entre essas variá-
veis determina o índice de vulnerabilidade (GOD = 
G x O x D), sendo que, todos os parâmetros apresen-
tam o mesmo peso. As classes de vulnerabilidade de 
aquífero variam de insignificante à extrema, conforme 
apresentado na Tabela 2. Nesta tabela também são 

TABELA 2 
Definição das classes de vulnerabilidade do aquífero (adaptado de FOSTER et al., 2002)

GOD Classes de vulnerabilidade Definição

0,0 ‑ 0,1 Insignificante / desprezível Presença de camadas confinantes sem fluxo vertical significativo de água 
subterrânea

0,1 ‑ 0,3 Baixa Vulnerável somente a contaminantes conservadores, a longo prazo, quando 
contínua e amplamente lançados ou lixiviados

0,3 ‑ 0,5 Média / moderada Vulnerável a alguns contaminantes, mas somente quando continuamente 
lançados ou lixiviados

0,5 ‑ 0,7 Alta Vulnerável a muitos contaminantes (exceto os que são fortemente absorvi‑
dos ou rapidamente transformados) em muitas condições de contaminação

0,7 ‑ 1,0 Extrema Vulnerável à maioria dos contaminantes com impacto rápido em muitos 
cenários de contaminação
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apresentados os valores e a caracterização das classes 
de vulnerabilidade.

O grau de confinamento (G) considera os ti-
pos de ocorrência dos aquíferos (surgente, livre, 
semi-confinado e confinado). Portanto, o modo 
tipo de aquífero tem uma forte correlação com o 
seu grau de vulnerabilidade natural. Este parâmetro 
varia entre zero (surgente) a 1,0 (não confinado). 
Sendo o valor 1,0 indicativo de maior risco de 
contaminação. Neste trabalho este parâmetro foi 
obtido com base na formação geológica onde se 
localiza cada poço e através da análise do perfil 
litológico disponível na base de informações dos 
poços cadastrados no Sistema de Informações de 
Águas Subterrâneas/SIAGAS (2012) do Serviço 
Geológico do Brasil.

A litologia e o grau de consolidação da zona vadosa 
ou camadas confinantes (O) tem a ver com o solo e 
a litologia acima da zona saturada do aquífero. Este 
parâmetro esta relacionado com o tempo de deslo-
camento dos contaminantes e os vários processos 
de atenuação. O solo corresponde à parte da zona 
vadosa onde estão localizadas as raízes das plantas, e 
cada classe de solo tem uma capacidade de atenuação 
(CUTRIM; CAMPOS, 2010a). Os tipos de solos na 
área de estudo foram identificados através do mapa 
de solos de Pedron et al. (2006). A litologia situada 
acima da zona saturada do aquífero contribui com a 
capacidade de atenuação desse meio. As notas atribuí-
das a esse parâmetro variam de 0,4 a 1,0; sendo que 
o valor mínimo representa a situação de menor risco 
de contaminação e o valor máximo o maior risco.

As informações geológicas de subsuperfície foram 
obtidas de descrições de perfis geológicos da CPRM 
(1994) e atualizadas no SIAGAS (2012). Também se 
considerou as informações do Mapa Hidrogeológico 
da Folha de Santa Maria (1:100.000) do ano de 
1994 e do Mapa Hidrogeológico do Estado (CPRM, 
2005). Para complementar os dados foram utilizados 
os levantamentos e trabalhos anteriores de Maciel 
Filho (1990), Silvério da Silva et al. (1990), Silvério 
da Silva (1997), Sartori (2009) e Silvério da Silva et 
al. (2010).

A profundidade da água no aquífero (D) corres-
ponde à profundidade que o contaminante terá que 
percorrer para alcançar a zona saturada do aquífero. O 
valor do nível estático (NE) dos aquíferos foi obtido 
diretamente no cadastro de usuários de poços subter-
râneos SIAGAS (2012), os poços que não apresenta-
ram valores de nível estático foram descartados. Os 
valores para este parâmetro situam-se entre 0,6 e 1,0; 

sendo o valor mínimo característico de menor risco 
de contaminação (> 50m a distância ao nível de água 
subterrânea ou ao teto do aquífero) e o valor máximo 
o maior risco de contaminação.(< 5m).

As fontes potenciais de contaminação na área 
de Santa Maria foram classificadas de acordo com 
o método POSH de Foster et al.(2002 e 2006). O 
método classifica as fontes em três níveis qualitativos 
de geração de carga contaminante (reduzida, mode-
rada e elevada). Esta classificação leva em conside-
ração o tipo de atividade, sua capacidade geradora 
de contaminante e a carga hidráulica associada. O 
inventário das atividades potenciais de contamina-
ção mais relevantes para o estudo foi realizado pelo 
levantamento dos trabalhos realizados anteriormente 
(ROBAINA et al., 2002; PINHEIRO et al., 2002; 
OLIVEIRA, 2004; PINTO, 2005; RAUBER, 2008) 
e pela interpretação de imagens de satélite. Este in-
ventário foi complementado com inspeção no campo 
de ruas, cemitérios, áreas de disposição de resíduos 
e outras fontes prováveis de contaminação. Estas 
fontes são apresentadas no mapa de vulnerabilidade 
à contaminação

PROCEDIMENTOS CARTOGRÁFICOS
Com o uso do programa Microsoft Excel elaborou-se 

um banco de dados dos poços tubulares, levando-se 
em consideração somente os poços inseridos na área 
de abrangência da carta das unidades geotécnicas de 
Maciel Filho (1990) na escala de 1:25.000, ou seja, 
dentre a figura formada pelas coordenadas no Sistema 
de Projeção Universal de Mercartor: UTM E (221.600 
a 234.000) e UTM N (6.706.000 a 6.720.00) apro-
ximadamente. Para obterem-se as coordenadas em 
Sistema UTM, utilizou-se a carta topográfica Direto-
ria do Serviço Geográfico SH. 22.V.C.IV/1-SE Santa 
Maria MI-2965/1-SE, escala 1:25.000.

Uma vez que o SIAGAS adota o Datum Hori-
zontal South America Datum/SAD 69 esse Datum 
foi adotado no presente trabalho, juntamente com o 
Datum Vertical o Porto de Imbituba/Santa Catarina, 
o qual foi utilizado para especializar a Superfície Po-
tenciométrica. Essa superfície equipotencial foi obtida 
pela relação entre a cota altimétrica na boca do poço e 
o nível da água, utilizando-se um Datum de referência 
(HEATH, 1982) e dados do SIAGAS (2012).

Espacializou-se em cartograma no Programa 
Surfer 8 a superfície potenciométrica (Tabela 3) 
utilizando-se o Interpolador Inverso do Quadrado 
da Distância (IQD). De acordo com Landim et al. 
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 FIGURA 3 – Mapa de espacialização dos 36 poços tubulares e as formações geológicas.
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FIGURA 4. Avaliação da vulnerabilidade pela metodologia GOD (FOSTER et al., 2002; 2006).

 
 
 
 
 

(2002)esse é um dos interpoladores mais utilizados o 
qual fornece um resultado razoável para uma rápida 
avaliação do comportamento espacial da variável.

RESULTADOS E DISCUSSÃO
Do total de poços cadastrados na área de estudo 

18 estão penetrantes na Formação Santa Maria 
(Aquiclude Alemoa), 11 no Aquífero Caturrita, 3 na 
Formação Santa Maria (Aquífero Passo das Tropas), 
2 no Aquífero Sanga do Cabral (Rosário do Sul) e 
2 em Basaltos e Diabásios que formam o Sistema 
Aquífero Serra Geral. A Unidade Hidroestratigráfica 
Santa Maria é que abrange a maior superfície exposta 
dentro da área de estudo, portanto, comporta o maior 
número de poços perfurados.

Com relação ao índice de vulnerabilidade natural 
dos aquíferos, após classificar os poços de acordo os 
procedimentos descritos na metodologia, obteve-se 
o produto dos 3 parâmetros avaliados (Grau de 
confinamento, Ocorrência do substrato geológico e 
Distância ao nível de água subterrânea) apresentados 
na tabela 3. Para o parâmetro grau de confinamento 
(G), foram encontrados três tipos de aquíferos (con-
finados, semi-confinados e livres). Para aquíferos 
semi-confinados foi atribuído um valor de G = 0,4; 
para aquíferos confinados este valor foi G = 0,2 e o 
valor G = 1 para aquíferos não confinados ou livres. 
Estes valores foram atribuídos com base na forma-
ção geológica penetrada por cada poço, e também 
com base em alguns perfis de poços disponíveis no 
SIAGAS (2012). A Figura 5 ilustra o perfil de um 



7171

Pinheiro, R. J. B.; Rauber, A. C. C.; Nummer, A. V.; Silva, J. L. S. da    Aplicação dos Métodos GOD e POSH para determinação...

TABELA 3 
Índice de Vulnerabilidade natural do aquífero

Cód. Latitude Longitude Localização Sup. Potenc.
(m) G O D Ind. Vuln Classe

P1 53º45´16´´ 29º41´25´´ Camobi 50,0 0,20 0,65 0,60 0,07 I
P2 53º45´43´´ 29º41´56´´ Vila Farroupilha 73,4 0,20 0,65 0,60 0,07 I
P3 53º45´07´´ 29º42´30´´ Camobi 82,2 0,20 0,65 0,70 0,09 I
P4 53º45´48´´ 29º42´48´´ São José 74,8 0,20 0,65 0,70 0,09 I
P5 53º47´41´´ 29º41´12´´ E.Form.Sargentos 128,0 1,00 0,70 0,80 0,56 A
P6 53º46´23´´ 29º41´30´´ Vila Bilibiu 49,6 0,20 0,56 0,60 0,06 I
P7 53º45´35´´ 29º41´37´´ Cohab Santa Maria 66,6 0,20 0,65 0,70 0,09 I
P8 53º49´35´´ 29º40´17´´ Vila Kennedy 84,4 0,20 0,65 0,70 0,09 I
P9 53º48´09´´ 29º40´32´´ Bairro Itararé 107,1 1,00 0,70 0,80 0,56 A

P10 53º49´07´´ 29º41´20´´ Bombeiros 77,4 0,40 0,56 0,70 0,15 B
P11 53º50´29´´ 29º41´08´´ PQ. Man. Exército 84,8 0,20 0,65 0,80 0,10 I
P12 53º50´19´´ 29º41´31´´ Vila Rigão 74,7 0,20 0,65 0,90 0,11 B
P13 53º49´52´´ 29º41´45´´ Est. Trat. Esgoto 75,9 0,20 0,65 0,80 0,10 I
P14 53º49´31´´ 29º42´44´´ Vila Urlândia 55,0 0,20 0,65 0,80 0,10 I
P15 53º48´48´´ 29º41´17´´ Praça Satur. Brito 111,3 1,00 0,70 0,70 0,49 M
P16 53º47´46´´ 29º43´15´´ Vila Tomazzetti 68,0 0,20 0,65 0,60 0,07 I
P17 53º51´05´´ 29º43´14´´ Campo Instrução 41,0 0,20 0,65 0,60 0,07 I
P18 53º51´05´´ 29º43´11´´ Campo Instrução 51,0 0,20 0,65 0,70 0,09 I
P19 53º52´11´´ 29º40´14´´ Faz. Santa Marta 78,0 1,00 0,80 0,70 0,56 A
P20 53º47´05´´ 29º41´48´´ Sem.VicentePalloti 148,0 0,20 0,65 0,70 0,09 I
P21 53º41´00´´ 29º41´59´´ Colégio Marista 85,0 0,20 0,65 0,70 0,09 I
P22 53º48´35´´ 29º40´12´´ Perpétuo.Socorro 124,3 0,20 0,65 0,70 0,09 I
P23 53º47´00´´ 29º41´13´´ Pátio da RFFSA 86,0 0,20 0,65 0,70 0,09 I
P24 53º47´26´´ 29º41´32´´ Casa Retiro Sant. 126,0 1,00 0,70 0,80 0,56 A
P25 53º50´59´´ 29º29´33´´ Caturrita 118,0 1,00 0,70 0,80 0,56 A
P26 53º51´07´´ 29º40´09´´ Caturrita 100,0 0,20 0,65 0,80 0,14 B
P27 53º49´57´´ 29º40´30´´ Santa Maria 87,0 0,20 0,65 0,80 0,10 I
P28 53º50´28´´ 29º38´39´´ Caturrita 176,0 1,00 0,70 0,90 0,63 A
P29 53º47´23´´ 29º39´28´´ Campestre M. Deus 134,5 1,00 0,70 0,90 0,63 A
P30 53º47´34´´ 29º39´38´´ CEEE 107,0 1,00 0,70 0,70 0,49 M
P31 53º47´59´´ 29º42´55´´ Seminário São José 78,3 0,20 0,65 0,70 0,09 I
P32 53º48´32´´ 29º44´58´´ Estância Minuano 60,0 1,00 0,80 0,70 0,56 A
P33 53º52´03´´ 29º41´22´´ CVI Ltda 48,9 0,40 0,63 0,70 0,17 B
P34 53º52´14´´ 29º41´25´´ CVI Ltda 55,3 0,40 0,63 0,70 0,17 B
P35 53º52´12´´ 29º41´21´´ CVI Ltda 63,3 0,40 0,63 0,70 0,17 B
P36 53º47´48´´ 29º41´16´´ Dores,Centro 49,2 0,40 0,70 0,60 0,16 B

Obs.: I = insignificante; B = Baixa; M =Média; A =Alta.
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FIGURA 5. Perfil 
geológico do 
poço tubular 
(Poço 10) SIAGAS 
4300000592 ‑ Aquí‑
fero Caturrita.

poço tubular (poço P-10), apresentando as litologias 
penetradas no Aquífero Caturrita e os parâmetros 
resultantes da aplicação da metodologia GOD.

Nota-se com os dados apresentados na Tabela 3 
que a maioria dos poços estudados encontra-se pe-
netrando aquíferos semi-confinados. Estes aquíferos 
apresentam camadas interdigitadas com composição 
argilo-siltosa de baixa permeabilidade e espessuras 
variáveis em função dos paleoambientes deposicio-
nais. Outro fator a ser considerado é sua fração argila 
composta por argilominerais do tipo 2:1, da família 
das esmectitas expansivas e de interestratificados 
ilita-smectita (SILVÉRIO DA SILVA, 1997 e SILVÉ-
RIO DA SILVA et al., 1990). Esses argilominerais de 
acordo com Drever (1997) apresentam altos valores 
de capacidade de troca catiônica (CTC), portanto 
pode adsorver parte do conteúdo de contaminantes 
inorgânicos.

Os valores atribuídos para o parâmetro estrato da 
cobertura (O), em mais de 50%, foi de 0,65. Este 
parâmetro classifica cada poço estudado em função 
do seu substrato suprajacente (ocorrência litológicas e 

grau de consolidação da zona não saturada ou cama-
das confinantes) com base na formação a qual estão 
inseridos, e também em perfis de poços disponíveis no 
SIAGAS (2012). Este valor indica a predominância 
das frações silte e areia.

A determinação do parâmetro de distância da 
superfície do terreno ao nível da água subterrânea (D) 
baseou-se na informação da altura do nível estático 
(NE) dos poços cadastrados no SIAGAS (2012). A 
tabela 3 apresenta os valores atribuídos para cada altu-
ra de nível estático dos poços estudados. Observou-se 
uma variação significativa da altura do nível estático 
dos poços (inferiores a 5m e superiores a 50m), que 
ocasionou valores deste parâmetro variando entre D 
= 0,6 e D = 0,9. Salienta-se que quanto mais raso for 
o nível da água maior é o risco de contaminação a 
partir de uma carga imposta na superfície do terreno, 
portanto parâmetro adotado mais elevado.

Os valores do índice de vulnerabilidade situa-
ram-se entre 0,07 e 0,63 (classe de vulnerabilidade 
insignificante a alta). Na área de estudo das 5 classes 
possíveis quanto ao grau de vulnerabilidade natural 
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dos aquíferos apresentou 4 (insignificante, baixa, 
média e alta). Não apresentando nenhum poço com 
vulnerabilidade extrema.

A Figura 6 apresenta a espacialização das classes 
de vulnerabilidade utilizando o programa SURFER 
8.0 (2004). Analisando-se esta figura, nota-se que 19 

 
 

. FIGURA 6. Cartograma do índice de vulnerabilidade natural dos aquíferos, malha urbana e principais fontes 
potenciais de contaminação.
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poços estão inseridos na classe de vulnerabilidade in-
significante, 8 poços na classe alta e 7 poços na classe 
de vulnerabilidade baixa. Ao comparar as classes de 
vulnerabilidade natural dos aquíferos com a locali-
zação dos poços na carta das Unidades Geotécnicas 
de Maciel Filho (1990), confirmam-se as descrições 
geológicas e hidrogeológicas da área de estudo.

Os poços localizados na classe de vulnerabilidade 
insignificante (52% do total de poços avaliados) apre-
sentam características conforme descritas na Forma-
ção Santa Maria – Aquiclude Alemoa (SMA), sendo 
a mesma descrita como uma camada impermeável na 
parte superior, composta por siltitos argilosos maciços 
e arenitos argilosos. Devido aos arenitos argilosos a 
unidade também é classificada como semipermeável 
em sua parte inferior. Segundo Pinheiro et al. (2015) 
os resultados dos ensaios de condutividade hidráulica 
nesta unidade geotécnica também confirmam as ca-
racterísticas de material praticamente impermeável. 
Porém deve-se acrescentar que pode haver a formação 
de fluxo ascendente formando brotações de água na 
superfície do terreno. Uma vez que essa unidade não 
é aquífera não forma um lençol freático (MACIEL 
FILHO, 1990). Essas brotações de água subterrânea 

são bastante comuns na cidade de Santa Maria, ocu-
pando diferentes posições altimétricas.

A Figura 7 apresenta a espacialização da superfície 
potenciométrica indicando a direção do fluxo sub-
terrâneo, traçada pelos vetores, perpendicularmente 
as linhas equipotenciais. Notar a existência de altos 
potenciométricos a Norte do cartograma no poço 28. 
Outros altos potenciométricos ocorrem nos poços 
5, 22, 24 e 29 penetrando os arenitos fluviais do 
Aquífero Caturrita. Observou-se que estão predomi-
nantemente associados a índices de vulnerabilidade 
altos. Por outro lado, os baixos potenciométricos estão 
associados aos poços 1, 6 e 17, penetrando o Membro 
Alemoa (Aquiclude) da Formação Santa Maria, com 
índices de vulnerabilidade insignificante. Também 
ocorrem baixos potenciométricos nos poços 33 e 36 
associados ao Aquífero Passo das Tropas e Aquífero 
Caturrita, arenitos de paleoambiente fluvial os quais 
estão associados a índices de vulnerabilidade na classe 
baixa. As direções regionais de fluxos indicadas são de 
Norte para Sudeste e Noroeste para sudoeste.

Ao confrontar a classe de vulnerabilidade alta 
demonstrada na Figura 6, com a carta das unidades 
geotécnicas (Figura 3), percebe-se que os poços in-

 
 

FIGURA 7. Cartograma da superfície potenciométrica em poços da cidade de Santa Maria.
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seridos apresentaram alta vulnerabilidade estão em 
maior concentração na Formação Caturrita (CAT), 
e em menor proporção na Formação Santa Maria 
- Passo das Tropas (SMP). A Formação Caturrita 
apresenta-se como um aquífero com camadas semi-
permeáveis e impermeáveis, e na Formação Santa 
Maria – Aquífero Passo das Tropas esse pode ser 
de condição livre e permeável, variando de acordo 
com o material encontrado no depósito sedimentar. 
Os poços localizados diretamente sobre a unidade 
Passo das Tropas apresentam lençol livre, e com uma 
ocorrência litológica que não protegem o aquífero, 
tendo uma vulnerabilidade elevada (poços 19 e 32).

Os poços enquadrados na classe de vulnerabili-
dade baixa foram encontrados em várias unidades 
hidroestratigráficas, dentre elas: Aquífero Caturrita, 
Santa Maria (Aquiclude Alemoa e Aquífero Passo das 
Tropas) e Aquitardo Sanga do Cabral. Esta classe de 
vulnerabilidade não apresenta muito risco por ser 
de baixa vulnerabilidade, mas deve ser monitorada.

Na área foram identificadas seis fontes potenciais 
pontuais de contaminação, classificadas em quatro ca-
tegorias: fontes pontuais urbanas, áreas de disposição 
de resíduos, lagoas de tratamento de esgoto industrial 
e fontes lineares.

Na classe de fontes pontuais urbanas estão os pos-
tos de distribuição de combustíveis com moderado 
potencial de geração de carga contaminante e cemi-
térios com reduzido potencial de geração de carga 
contaminante. A maioria dos postos de combustíveis 
estão localizados na área urbanizada, e analisando 
o cartograma do índice de vulnerabilidade natural 
dos aquíferos (Figura 6), nota-se que 7 postos de 
combustíveis situam-se na classe de vulnerabilidade 
insignificante, 19 postos na classe de vulnerabilidade 
baixa, 8 postos na classe de vulnerabilidade média, e 
1 na classe de vulnerabilidade alta, próximo do poço 
9 (Tabela 3). Este poço apresentou-se associado a um 
aquífero livre, portanto recebendo nota máxima no 
parâmetro G, logo com um risco muito maior de 
contaminação. Esta fonte é considerada de modera-
da geração de contaminantes, portanto, ela oferece 
perigo à contaminação do aquífero, o qual é maior 
nos locais de vulnerabilidade média a alta e menor 
em vulnerabilidade baixa e insignificante. Todos os 
cemitérios estão situados em áreas de vulnerabilidade 
insignificante e baixa, e apesar desta fonte apresentar 
uma reduzida capacidade de geração de carga conta-
minante, deve-se ter cuidado principalmente devido 
as cargas patogênicas (vírus e bactérias) associadas a 
esta fonte de contaminação no Aquiclude Alemoa 

que pode formar fluxos ascendentes e brotações de 
água.

Os aterros de resíduos (sólidos domiciliares, in-
dustriais e agro-industrial) são considerados fontes 
com moderado potencial de geração de carga conta-
minante. O antigo lixão da Caturrita e o atual aterro 
sanitário do Município de Santa Maria situam-se em 
uma área classificada como de média a alta vulnerabi-
lidade situada no limite oeste da carta (acima do poço 
19). O perigo à contaminação é elevado e a área é 
identificada como uma região de recarga dos aquíferos 
da região (Aquífero Passo das Tropas). Neste local o 
aquífero já se encontra contaminado, bem como em 
toda área urbana da cidade que se situa sobre o Aquí-
fero Caturrita. Os aterros de resíduos industriais e 
agro-industrial (frigorífico) situam-se no limite sul da 
carta de unidades geotécnicas, com substrato arenito 
Passo das Tropas o qual é considerado o melhor aquí-
fero da região (CPRM, 1994). O Aquífero Passo das 
Tropas apresenta um fluxo para o norte, em direção à 
área urbana, onde deixa de ser livre e apresenta-se em 
condição semi-confinado. Na área urbana este aquífe-
ro é isolado do Aquífero Caturrita pelas camadas de 
baixa permeabilidade do Aquiclude Alemoa. Na área 
do poço 32 (ao sul da carta de unidades geotécnicas) 
apresenta-se como aquífero livre e aflorante, portanto 
apresentando uma vulnerabilidade elevada e um alto 
risco à contaminação.

As atividades industriais desenvolvidas no municí-
pio estão relacionadas à produção de bebidas, alimen-
tos, móveis, metal-mecânica e fabricação e reciclagem 
de baterias na área do distrito industrial da cidade. 
As lagoas de tratamento de esgoto industrial situadas 
neste local (no limite leste da carta geotécnica – poços 
33, 34 e 35) onde se notou na Figura 7, a existência 
de um baixo potenciométrico, apresentam pequena 
capacidade de geração de contaminante (área <1ha). 
Elas estão situadas em área de insignificante à baixa 
vulnerabilidade à contaminação do aquífero, porém 
existe alteração da qualidade das águas superficiais, 
que uma vez contaminadas podem afetar os aquíferos, 
tanto em uma escala local, quanto regional.

Robaina et al. (2002) salientam que principal 
fonte linear de contaminação é o Arroio Cadena 
(direção aproximada N-S) e Vacacaí-Mirim (direção 
aproximada E-W), com elevado nível de contami-
nação por esgoto doméstico, portanto classificada 
como elevada capacidade de geração de contami-
nantes, principalmente, quando atravessa grandes 
áreas sem saneamento básico (Depósitos fluvias de 
várzea indicados na Figura 3). Porém seu substrato 
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rochoso é composto pelas camadas silto-argilosas 
vermelhas do Aquiclude Alemoa conferindo um 
menor risco de contaminação fecal. Os arroios 
Arenal e Passo Ferreira apresentam uma marcada 
atividade de mineração que envolve a extração 
de areias e argilas destinadas à construção civil. A 
principal fonte dispersa de poluição na área urbana 
refere-se ao saneamento básico sem rede coletora 
de esgoto, principalmente nos bairros e vilas que 
situam na periferia da cidade. No município em 
torno de 48% dos esgotos estão ligados à rede co-
letora e são tratados, tendo o restante um destino 
incerto, normalmente através de fossas sépticas. Para 
se definir o perigo que esta fonte de contaminação 
representa ao aquífero é necessário um estudo sobre 
em que períodos do ano ele se comporta como uma 
drenagem efluente ou influente. O clima da região, 
de acordo com a CPRM (1994), é do tipo Cfa pela 
classificação de Köppen, que se caracteriza por ser 
subtropical úmido, com chuvas durante todos os 
meses. Sendo sua precipitação pluviométrica anual 
de 1.769 mm, com maior pluviosidade nos meses de 
maio, junho, e setembro. Enquanto que nos meses 
de novembro e dezembro é onde ocorre o período de 
maior seca. A alimentação dos aquíferos ocorre no 
período de abril a setembro, e a depleção ocorre de 
outubro a março, por um longo período, portanto, 
é aí que os aquíferos abastecem os rios.

CONCLUSÕES
O conhecimento das características geotécnicas 

e hidrogeológicas de uma determinada região são 
de fundamental importância para a execução de 
diagnósticos do meio físico, principalmente em 
área urbanas, onde se situam as principais fontes 
potenciais de poluição degradadoras dos recursos 
naturais, devido a diversidade de atividades antró-
picas implantadas.

Através do uso de mapas temáticos, de ferramentas 
de geoprocessamento, em SIGs tornaram-se uma fer-
ramenta básica de planejamento, facilitando a análise 
espacial de dados e auxiliando na tomada de decisões.

No diagnóstico urbano ambiental do município 
de Santa Maria os SIGs apresentaram-se como sub-
sídios para a espacialização dos temas estudados e das 
fontes de poluição urbana, podendo ser utilizados em 
pesquisas futuras na região.

O método GOD aplicado na avaliação do índice 
de vulnerabilidade natural dos aquíferos foi bastante 
eficiente, possibilitando a verificação da vulnera-

bilidade em toda a área da Folha de Santa Maria 
variando na faixa de insignificante a alta. Observou-se 
que vulnerabilidade média a alta compreende a área 
da Formação Santa Maria ao sul (Aquífero Passo 
das Tropas ), o qual é caracterizado como poroso e 
permeável e não confinado; e Formação Caturrita ao 
norte em região de recarga. Estas áreas compreende 
aproximadamente 28% da área avaliada.

Grande parte da área de estudo apresentou classe 
de vulnerabilidade baixa a insignificante (72%). O 
conhecimento da vulnerabilidade é importante para 
indicar os locais mais adequados para instalação de 
futuros empreendimentos, potencialmente poluido-
res do meio ambiente. É uma ferramenta que deve ser 
utilizada no desenvolvimento de projetos e políticas 
urbanas para o uso e ocupação do solo e proteção 
dos recursos naturais, e consequentementemanter a 
qualidade de vida nos centros urbanos.

A superfície o potenciométrica indicou a existência 
de vários altos e baixos potenciométricos, sendo que 
os fluxos subterrâneos tem direção preferencial de 
norte para sul, noroeste para sudoeste. Os altos po-
tenciométricos associaram-se ao Aquífero Caturrita, 
poroso intergranular.

As fontes potenciais de contaminação urbanas 
foram: 35 postos de combustíveis, 6 cemitérios, 3 
áreas de disposição de resíduos e distrito industrial 
observando-se que: 25% postos de combustíveis 
inserem-se na classe de vulnerabilidade média a alta. 
A maioria dos postos de combustíveis localizam-se 
no Aquiclude Alemoa e Aquífero Caturrita, as 
quais apresentam camadas semipermeáveis e im-
permeáveis.

Com relação aos cemitérios, 4 estão no Aquiclude 
Alemoa, portanto, quase impermeável, porém pode 
haver fluxo ascendente. Inserem-se nas classes de 
vulnerabilidade insignificante e baixa, mas em função 
da carga contaminante imposta, podem representar 
risco de degradação do meio ambiente. A grande 
fonte de contaminação difusa são os cursos de água 
que recebem uma grande carga orgânica pelo despejo 
de esgoto e lixo.

A pesquisa traz dados técnicos executados com 
rigor metodológico e método científico, disponibi-
lizando informações as quais servirão de subsídios 
aos órgãos gestores ambientais, comitê de bacias 
hidrográficas e sociedade civil. Utilizaram-se di-
ferentes ferramentas de avaliação de campo, no 
laboratório as geotecnologias, integrando homem 
e seu meio físico.



7777

Pinheiro, R. J. B.; Rauber, A. C. C.; Nummer, A. V.; Silva, J. L. S. da    Aplicação dos Métodos GOD e POSH para determinação...

ALLER, L.; BENNET, T.; LEHR, J.H.; PETRY, R.J.; HACKET, G. DRASTIC: A standardized system for evaluating groundwater using hydrological 
settings. US EP, Report 600/2‑85/018, USA, 1987. Disponível em:<http://info.ngwa.org/gwol/pdf/860138698.PDF>. Acesso12 dezembro 2014.
BORTOLUZZI, C. A. Contribuição à geologia da região de Santa Maria, Rio Grande do Sul, Brasil. Pesquisas, Instituto de Geociências, 
Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, 1974, 100 p.
BRASIL. Ministério do Meio Ambiente – MMA. Águas Subterrâneas, um recurso a ser conhecido e protegido. Brasília, 2007, 38 p. Disp. 
em:<http://www.agrolink.com.br/downloads/%C3%81GUAS%20SUBTERR%C3%82NEAS.pdf>. Acesso em 10 de dezembro 2014.
BRASIL. Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística ‑ IBGE. Censo Demográfico 2010. Disponível em: <http://cidades.ibge.gov.br/xtras/
perfil.php?codmun=431690>. Acesso em 17de novembrode 2015.
CPRM. Companhia de Pesquisas de Recursos Minerais. Serviço Geológico do Brasil. Mapa hidrogeológico da Folha de Santa Maria. 
Escala 1:100.000, 1994. Impresso.
CPRM. Companhia de Pesquisas de Recursos Minerais. Serviço Geológico do Brasil. Convênio SOPS‑SEMA‑DRH/RS‑CPRM. Machado, 
J.L.F. e Freitas, M.A. Mapa hidrogeológico do Estado do Rio Grande do Sul. Escala 1:750.000, Dezembro 2005. Relatório Final, p.65p. 
Disponível em:< http://www.cprm.gov.br>. Acesso em 10 de dezembro 2014.
CNRH. Conselho Nacional de Recursos Hídricos. Resolução CNRH Nº 15, de 11 de janeiro de 2001. Diário Oficial da União, Brasília, DF, 
22 Jan. 2001. Disponível em:<http://www.cnrh‑srh.gov.br/>. Acesso em 10de agosto de 2015.
CUTRIM, A.O.; CAMPOS, J.E.G. Avaliação da vulnerabilidade e perigo à contaminação do Aquífero Furnas na cidade de Rondonópolis 
(MT) com aplicação dos métodos GOD e POSH. Geociências, UNESP, São Paulo. v.39, p. 401‑411, 2010a.
CUTRIM, A.O.; CAMPOS, J.E.G. Aplicação dos métodos Drastic e Posh para determinação da vulnerabilidade e perigo à contami‑
nação do Aquífero Furnas na cidade de Rondonópolis‑MT. RBRH ‑ Revista Brasileira de Recursos Hídricos, v.15, n.2, p. 127‑142, 
abr./jun.2010b.
DALMOLIN, R.S.D.; PEDRON, F.A. Solos do município de Santa Maria. Ciência & Ambiente, Universidade Federal de Santa Maria. UFSM, 
n. 38, p. 59‑77, jan./jun. 2009.
DREVER, J.I.The geochemistry of Natural Waters: surface and groundwater environments. Prentice Hall: UpperSaddle River, 1997. 436p.
SEMA ‑ ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL, Secretaria de Meio Ambiente/SEMA. Disponível em: <http://www.legislacao.sefaz.rs.gov.br/
Site/Document.aspx?inpKey=106552&inpCodDispositive=&inpDsKeywords=10350. Visitada em 03/11/2015.
FERON, G.L.; REGINATO, P.A.R. Avaliação da vulnerabilidade de aquíferos localizados na região central de Canoas – RS. Águas 
Subterrâneas, v. 28, n.1, p. 1‑13, 2014.
FOSTER, S. S. D.; HIRATA, R. Contaminación de lás águas subterrâneas. Organização Mundial de La Salud. Organização Panamericana 
de La Salud, Centro Panamericano de Ingenieria Sanitária y Ciências Del Ambiente. Lima, Peru, 1987.
FOSTER, S. S. D.; HIRATA, R. C. A. Groundwater pollution risk evaluation: the methodology using available data. Lima: CEPIS/PAHO/
WHO, 1988.
FOSTER, S. S. D.; HIRATA, R. C. A. A determinação do risco de contaminação das águas subterrâneas: um método baseado em dados 
existentes. São Paulo: Instituto Geológico, 1993, 92 p.
FOSTER, S.; HIRATA, R.; GOMES, D.; D’ELIA, M.; PARIS, M. Ground water quality protections: a guide for Waters ervice companies, 
municipal authorities and environment agencies. Word Bank, GWMATE. Washington, 2002, 101p.Disponívelem: <https://openknowledge.
worldbank.org/.../250710PU>. Visitado em 10 dezembro 2014.
FOSTER, S.; HIRATA, R.; GOMES, D.; D’ELIA, M.; PARIS, M. Proteção da qualidade da água subterrânea. Um guia para empresas de 
abastecimento de água, órgãos municipais e agências ambientais. Banco Mundial, Servmar& Engenharia. Versão em Português, 2006. P. 
106. Disponível em: <http://siteresources.worldbank.org/INTWRD/Resources/336486‑1175813625542/GroundwaterQualityProtectionGui‑
de_Portugese.pdf>. Visitado em 05 de março de 2014.
FRANTZ, L.C.; CRUZ, J.C. O processo de outorga de direito de uso de recursos hídricos superficiais no Rio Grande do Sul: contribuições para 
o aprimoramento. Revista de Gestão de Água da América Latina ‑ REGA, v.7, n.1, p. 5‑16, 2010. Disp. em:<https://www.abrh.org.br/sgcv3/
UserFiles/Sumarios/be503c282aecc8a9842562cb8b67331e_593bbe6976b25b17c3004212f49f0197.pdf>. Visitado em 10 de dezembro 2014.
ENVIRONMENT AGENCY.Policy and practice for the protection of groundwater. London: The Stationary Office, ISBN 011.310.145‑7. 1998.
GOMES, S.A.; SABADIA, J.A.B.; DUARTE, C.R. Análise da vulnerabilidade natural das águas subterrâneas do complexo portuário e 
industrial do Mucuripe, Fortaleza ‑ CE. Geociências, São Paulo, UNESP, v.28, n.3, p. 369‑374, 2010.
HEATH, R.C. Basic Ground‑water Hydrology. United States Geological Survey, Water Supply Paper 2220, 1982, p.81.
LANDIM, P.M.B.; MONTEIRO, R.C.; CORSI, A.C. Introdução à confecção de mapas pelo software SURFER. UNESP/Campus de Rio Claro, 
Departamento de Geologia Aplicada –IGCE. Laboratório de Geomatemática –Texto didático 09, 2002. Disponível em:<http://www.rc.unesp.
br/igce/aplicada/DIDATICOS/LANDIM/Surfer.pdf>. Visitado em 10/11/2015.
LÖBLER, C. A.; SILVÉRIO DA SILVA, J. L.; MARTELLI, G. V.; ERTEL, T. Pontos Potenciais de Contaminação e Vulnerabilidade Natural das 
Águas Subterrâneas do Município de Restinga Seca ‑ RS. Revista Brasileira de Geografia Física. v.6, p.500‑509, 2013.

Referências



78

REGA, Porto Alegre – Vol. 12, no. 2, p. 61-79, jul./dez. 2015

LOBLER, SILVÉRIO DA SILVA, J. L. Vulnerabilidade à contaminação das águas subterrâneas do Município de Nova Palma, RS, BR. Revista 
Ambiente & Água. v.10, p.141‑152, 2014.
MACIEL FILHO, C. L. Carta de unidades geotécnicas de Santa Maria – RS. Escala 1:25.000. Imprensa Universitária, FINEP/UFSM, Santa 
Maria: 1990. Relatório impresso, p.21 + mapas.
MACIEL FILHO, C. L.; NUMMER, A. V. Introdução à Geologia de Engenharia. Editora UFSM. 5ª Ed. Revista e Ampliada. P.453.
MEIRA, J.C.R.; CAMPOS, A.B.; PEREIRA, L.C. Vulnerabilidade natural e perigo à contaminação de zona de recarga do aquífero Guarani. 
Águas Subterrâneas, v. 28,n.1, p. 31‑46, 2014.
MINISTÉRIO DO EXÉRCITO. Folha de Santa Maria. SH.22‑V‑C‑IV/1‑SE, MI‑2965/1‑SE. Escala 1:25.000, Diretoria do Serviço Geográfico 
– DSG, 1980.
NASCIMENTO, M.D.; SOUZA, B.S.P. Fragilidade ambiental e expansão urbana da região administrativa nordeste da sede do município de 
Santa Maria, RS. Ciência e Natura, UFSM, Santa Maria, v. 32, n.2, p.163‑181, 2010.
NOBRE, R.C.M.; NOBRE, M.M.M; ROTUNNO FILHO, O.C.; MANSUR, W.J. Mapeamento do índice de perigo ao consumo de águas 
subterrâneas vulneráveis à contaminação. RBRH ‑ Revista Brasileira de Recursos Hídricos, v. 13, n.2, p. 101‑111, abr./jun 2008.
OEA ‑ Organização dos Estados Americanos; GEF ‑ Global EnvironmentFacility. PEA – Programa Estratégico de Ação. 2009. Projeto 
de proteção ambiental e desenvolvimento sustentável do Sistema Aquífero Guarani. Programa Estratégico de Ação – PEA. [S.l.], 102 p. 
OLIVEIRA, E. L. A. Áreas de risco geomorfológico na bacia hidrográfica do Arroio Cadena, Santa Maria/RS: Zoneamento e Hierarquização. 
2004. 141f. Dissertação (Mestrado em Geografia) – Universidade Federal de Santa Maria, Santa Maria, 2004.
PEDRON, F.A.; DALMOLIN, R.S.D.; AZEVEDO, A.C.; POELKING, E.L.; MIGUEL, P. Utilização do sistema de avaliação do potencial de uso 
urbano das terras no diagnóstico ambiental do município de Santa Maria ‑ RS. Ciência Rural, Santa Maria, v.36, n.2, p. 468‑477, mar./abr. 2006.
PEDRON, F.A.; DALMOLIN, R.S.D.; AZEVEDO, A.C. Solos do perímetro urbano de Santa Maria: características, classificação e potencial 
de uso. Santa Maria: Orium. 143p, 2008.
PEREIRA, JUNIOR, L.C.; SOARES, H.L.T.;CASTRO, S.S. Vulnerabilidade natural e risco de contaminação do aquífero Bauru no município 
de Rio Verde – GO. Água Subterrânea. v.29, n.2, p. 129‑145, 2015
PINHEIRO, R. J. B.; SOARES, J. M. D.; TAVARES, I. S.; RACHELLI, R. T.; LUZ, E. L. A importância da geologia nos problemas geotécnicos 
na região de Santa Maria. In: Congresso Brasileiro de Geologia de Engenharia e Ambiental, 10, 2002, Ouro Preto, MG. Anais... São Paulo: 
ABGE, 2002. CD‑ROM.
PINHEIRO, R.J.B.; RAUBER, A.C.; SILVÉRIO DA SILVA, J.L. Suscetibilidade à contaminação dos Aquíferos no Município de Santa Maria‑ 
RS. In: GEORS‑ VII Seminário de Engenharia Geotécnica do Rio Grande do Sul. Santa Maria, 09 e 10 de maio de 2013. Anais... Santa 
Maria. Disponível em:<w3.ufsm.br/ppgec/Anais%208‑216.pdf>.p.208‑216.
PINHEIRO, R.J.B.; NUMMER, A.V.; RAUBER, A.C. Determinação da condutividade hidráulica das principais unidades geológica‑geotécnicas 
de Santa Maria‑RS. 2015 (inédito).
PINHEIRO, R.J.B.; NUMMER, A.V.; RAUBER, A.C.; SILVÉRIO DA SILVA, J. L. Vulnerabilidade de Aquíferos Caturrita e Passo das Tropas 
no Município de Santa Maria‑RS. In: XVICongresso de Mecânica de Solos e Engenharia Geológica‑ COBRAMSEG 2012, 15‑18 Outubro, 
Porto de Galinhas, PE. Anais.....COBRAMSEG: Porto de Galinhas, 2012.CD‑ ROM.
PINTO, J. S. Estudo da Condutividade Hidráulica de Solos para a Disposição de Resíduos Sólidos na Região de Santa Maria. 2005. 154f. 
Dissertação (Mestrado em Engenharia Civil) – Universidade Federal de Santa Maria, Santa Maria, 2005.
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA – RS. PMSM. Plano Municipal Ambiental.2002.
RAUBER, A.C.C. Diagnóstico ambiental urbano do meio físico de Santa Maria – RS. 2008. 97f. Dissertação (Mestrado em Engenharia 
Civil) – Universidade Federal de Santa Maria, Santa Maria, 2008.
REGINATO, P. A. R.; AHLERT, S. Vulnerabilidade do Sistema Aquífero Serra Geral na Região Nordeste do Estado do Rio Grande do Sul. 
Águas Subterrâneas (2013) 27(2):32‑46. Disponível em <http://aguassubterraneas.abas.org/asubterraneas/article/view/27060/17710>. 
Visitado em 03/novembro de 2015.
RIBEIRO, D.M.; ROCHA, W.F.; GARCIA, A.J. Vulnerabilidade natural à contaminação dos aquíferos da subbacia do rio siriri, Sergipe. 
Águas Subterrâneas, v. 25, n. 1, p. 91‑102, 2011. Disponível em http://aguassubterraneas.abas.org/asubterraneas/article/view/19366>. 
Visitado em 13/novembro de 2015.
RIBEIRO, L. F. T. Um novo índice de vulnerabilidade específico de aquíferos – formulações e aplicações. Actas do 7º Simpósio de Hidráulica 
e Recursos Hídricos dos Países de Língua Oficial Portuguesa, ed. CDROM, APRH, Évora, Portugal. 2005, p.14.
RIFFEL, E. S.; SILVÉRIO DA SILVA, J. L. Caracterização dos recursos hídricos subterrâneos no Município de Santa Rosa, RS. Revista do 
Departamento de Geografia, Universidade de São Paulo. v.22, p.3 ‑ 28, 2011.
ROBAINA, L. E. S.; OLIVEIRA, E. L. A.; PIRES, C. A. F. Estudo para instalação de aterro sanitário no município de Santa Maria 
– RS. In: Congresso Brasileiro de Geologia de Engenharia e Ambiental, 10° CGBE, Ouro Preto, MG. Anais.....ABGE: São Pau‑
lo,2002.CD‑ ROM.
SARTORI, P.L.P. Geologia e geomorfologia de Santa Maria. Ciência & Ambiente, Universidade Federal de Santa Maria. UFSM, n. 38, p. 
19‑42,jan./jun. 2009.



7979

Pinheiro, R. J. B.; Rauber, A. C. C.; Nummer, A. V.; Silva, J. L. S. da    Aplicação dos Métodos GOD e POSH para determinação...

SIAGAS. Sistema de Informação de Águas Subterrâneas. Companhia de Pesquisas de Recursos Naturais/CPRM. Serviço Geológico do 
Brasil. Disponível em: <http://www.siagas.cprm.gov.br>. Acesso em 10 outubro de 2012 e, em 03 novembro 2015.
SILVÉRIO DA SILVA, J. L.; MENEGOTTO, E.; MEDEIROS, E. R.Avaliação preliminar dos argilominerais das Folhas de Santa Maria e 
Camobi, Rio Grande do Sul, Brasil. Ciência e Natura., v.12, p.127‑132, 1990.
SILVÉRIO DA SILVA, J. L.; Estudo dos Processos de Silicificação e Calcificação em Rochas Sedimentares Mesozóicas do Estado do Rio 
Grande do Sul. Curso de Pós‑Graduação UFRGS, Instituto de Geociências, Porto Alegre, 1997, 154f.
SILVÉRIO DA SILVA, J. L.; DESCOVI FILHO, L. L. V. Vulnerabilidade das Águas Subterrâneas da Bacia Hidrográfica do Rio Santa Maria‑RS. 
Revista Águas Subterrâneas. v.24, p.1 ‑ 17, 2010.
SILVÉRIO DA SILVA, J. L.; PEDRON, F. A.; WERLANG, M. K.; DESCOVI FILHO, L. L.V.; CABRAL, D. Características morfológicas do Mem‑
bro Alemoa, Formação Santa Maria, Rio Grande do Sul. In: VIII Reunião Sul‑Brasileira de Ciência do Solo, 2010, Santa Maria. v.1. p.1–6..
SILVÉRIO DA SILVA, J. L.; DESCOVI FILHO, L.L. V.; LORENSI, R. P.; CRUZ, J. C.; ELTZ, F.L. Vulnerabilidade do Aquífero Serra Geral à 
Contaminação no Município de Erechim ‑ Rio Grande do Sul ‑ BRASIL. Ciência e Natura. v.35, p.10‑23, 2013.
SURFER 8.Contouring and 3D surface mapping for scientists and engineers. User’sGuide. Golden Software Inc. 2004.Version 8. Colorado 
‑ U.S.A.640p.Licenciado para a UFSM.
SUTILI, F.J.; DURLO, M.A.; BRESSAN, D.A. Hidrografia de Santa Maria. Ciência & Ambiente, Universidade Federal de Santa Maria. UFSM, 
n. 38, p. 79‑92, jan./jun. 2009.
USEPA. State source water assessment and protection programs: final guidance. Office of Water 4606, Report EPA 816‑R‑97‑009, August, 
1997. Disp. em: <http://water.epa.gov/infrastructure/drinkingwater /sourcewater/protection/upload/ swpguidance.pdf>. Acesso em 10 de 
dezembro 2014.
VILLAR, P.C. A gestão internacional dos recursos hídricos subterrâneos transfronteiriços e o Aquifero Guarani. Revista de Gestão de Água da 
América Latina ‑ REGA, v.4, n.1, p. 63‑74. 2007. Disponível em: <https://www.abrh.org.br/SGCv3/index.php?PUB=2&ID=69&SUMARIO=845>. 
Acesso em 10 de dezembro de 2014.

Rinaldo J. B. Pinheiro Centro de Tecnologia / Universidade Federal de 
Santa Maria (UFSM), Santa Maria, RS, Brasil. E-mail: rinaldo@ufsm.br.
Ana Carla Carvalho Rauber Centro de Tecnologia / Universidade Federal 
de Santa Maria (UFSM), Santa Maria, RS, Brasil. E-mail: acrauber@yahoo.
com.br
Andréa Valli Nummer Centro de Ciências Naturais e Exatas / Universi-
dade Federal de Santa Maria (UFSM), Santa Maria, RS, Brasil. E-mail: 
a.nummer@gmail.com.
José Luis Silvério da Silva Centro de Tecnologia / Universidade Federal 
de Santa Maria (UFSM), Santa Maria, RS, Brasil. E-mail: silverioufsm@
gmail.com.





Impacto das mudanças climáticas  
e do uso agrícola do solo no processo 

hidrológico no bioma Mata Atlântica
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Edson Torres 
Haline Depiné Anesi

RESUMO: As mudanças climáticas globais têm sido 
relacionadas com alterações nos fenômenos climáticos, os 
quais refletem nos regimes de precipitação e nos processos 
hidrológicos. Associado às estas mudanças, o uso agrícola 
do solo pode afetar a distribuição dos fenômenos do ciclo 
hidrológico. Assim, este trabalho teve por objetivo avaliar os 
impactos do uso agrícola do solo e das mudanças climáticas 
nos componentes do ciclo hidrológico no bioma Mata Atlân-
tica. O modelo SWAP de transferência solo-planta-água foi 
calibrado, tendo por base medições efetuadas em lisímetro de 
drenagem e, efetuadas simulações para os cenários de clima 
atual (período de 1960 a 1990) e, futuros (período de 2071 
a 2100) A2 e B2, conforme definido no quarto relatório do 
IPCC. Foram empregados dados diários obtidos do Sistema 
PRECIS (Providing REgional Climates for Impact Stud-
ies), gerados pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais 
(INPE) com grades de 0,5 x 0,5°. Partindo-se da calibração 
do modelo SWAP para a cultura de milho, foi realizada a 
simulação para as culturas de aveia, cebola, feijão, milho, 
soja, trigo, pastagem, floresta e reflorestamento. Para cada 
cultura, foram adotados os parâmetros fenótipos, baseado 
nos dados disponíveis na literatura. Nota-se que as anomalias 
e variações foram diferentes para as culturas temporárias e 
perenes. As mudanças climáticas promoveram redução do 
escoamento de drenagem, que alimenta os cursos de água em 
períodos de estiagem e aumento do escoamento superficial, 
geradores de enchentes.

PALAVRAS‑CHAVE: Mudanças climáticas globais, uso 
do solo, ciclo hidrológico.

ABSTRACT: Global climate changes have been related 
to changes in climatic phenomena, which are reflected by 
precipitation regimes and hydrological processes. Associ-
ated with these changes, agricultural land use may affect 
the distribution of the hydrological cycle phenomena. 
This work aimed to evaluate the impacts of the agricul-
tural use of soil and climate change on the hydrological 
cycle components in the Atlantic Forest biome. The 
SWAP model was calibrated based on measurements 
made in a drainage lysimeter and simulations performed 
for the current climate scenarios (from 1960 to 1990) 
and future (period 2071-2100) A2 and B2 as defined in 
the fourth report of IPCC. Daily data obtained from the 
PRECIS System (Providing Regional Climates for Impact 
Studies), generated by the National Institute for Space 
Research (INPE) with 0.5 x 0.5 ° grids were employed. 
Starting with the calibration of the SWAT model for the 
maize crop, the simulations were performed for oats, 
onions, beans, corn, soybeans, wheat, pasture, forest and 
reforestation crops. For each crop, phenotypic parameters 
were adopted, based on data available in the literature. 
It is noted that anomalies and variations were different 
for the temporary and perennial crops. Climate change 
promotes reduction of internal drainage that supplies 
streams during drought periods and increases surface 
runoff generating floods.

KEY‑WORDS: Global climate change, land use, hydro-
logical cycle.
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INTRODUÇÃO

O processo hidrológico é um importante ele-
mento para o desenvolvimento das plantas e para o 
uso múltiplo da água na bacia hidrográfica. Excessos 
hídricos ocorrem quando a precipitação produz 
aumento do volume de água armazenada no sistema 

ambiental, de modo a atender as demandas de água 
sem restrição. Em situação contrária ocorre o déficit 
hídrico, o qual provoca impacto negativo no cresci-
mento e desenvolvimento das plantas (BOLLIG et 
al., 2014; FAROOQ et al., 2009; ASCH et al., 
2005). O déficit hídrico produz alterações no com-
portamento vegetal cuja irreversibilidade vai depender 

Impact of climate change and agricultural land use  
on the hydrological process in the Atlantic Forest biome



82

REGA, Porto Alegre – Vol. 12, no. 2, p. 81-91, jul./dez. 2015

do genótipo, da duração, da severidade e do estádio 
de desenvolvimento da planta. O armazenamento de 
água no solo varia em razão da quantidade de água 
que infiltra e dos fatores que contribuem para que 
esta permaneça armazenada ao alcance do sistema 
radicular. Isto é influenciado pelas propriedades físi-
cas, mecânicas e hídricas do solo e por fatores locais, 
como a percentagem de cobertura da vegetação do 
solo (SILVA et al., 2014).

O abastecimento de água para as diversas ativida-
des humanas dependem da produção hídrica nas ba-
cias hidrográficas. Fatores naturais e antrópicos, como 
mudanças climáticas e de mudança de uso do solo 
(YANG et al., 2015; PRICE, 2011), podem influen-
ciar na magnitude da quantidade de água disponível 
para atendimento dos usos múltiplos dos recursos hí-
dricos (LÓPEZ-MORENO et al., 2014). Em período 
de baixa precipitação, os sistemas hídricos superficiais 
são alimentados pelo escoamento de base, resultantes 
da drenagem de água no perfil do solo. Em períodos 
de precipitação elevada, os escoamentos superficiais e 
subsuperficiais formam as ondas de cheias geradoras 
de danos econômicos, sociais e ambientais (GAÁL 
et al., 2012). Neste contexto, é necessário fornecer 
informações aos gestores de recursos hídricos sobre 
as mudanças potenciais no ciclo hidrológico visando 
o desenvolvimento de estratégias de mitigação ou de 
adaptação aos impactos produzidos pelas mudanças 
do uso do solo ou de mudanças climáticas (BURNEY 
et al., 2014; MAWDSLEY et al., 2009).

Mudanças climáticas correspondem a todas as 
formas de alteração do clima médio de uma deter-
minada região, independentemente da sua natureza 
estatística, escala temporal ou causas físicas. Em 
escalas continental e regional, numerosas mudanças 
ao longo do tempo foram observadas no clima. De 
acordo com o IPCC (2014), as mudanças climáticas 
têm sido associadas ao aumento das emissões dos gases 
de efeito estufa para a atmosfera, principalmente devi-
do as ações antrópicas. Segundo IPCC (2014), desde 
o início do período industrial houve um incremento 
de 40% na concentração do dióxido de carbono na 
atmosfera, sendo que atualmente está em torno de 
400 ppm (partes por milhão), a maior concentração 
em 800 mil anos. No Brasil, diferentemente dos países 
classificados como Anexo 1 pelo Protocolo de Quioto, 
o setor de uso da terra, as mudanças do uso da terra e 
as florestas representam 77% das emissões de dióxido 
de carbono para a atmosfera, e a queima de combus-
tíveis fósseis apenas 18% (MIGUEZ; OLIVEIRA, 
2010). A mudança no uso do solo é o segundo maior 

emissor de gases estufa, principalmente o dióxido 
de carbono, evidenciado nas áreas tropicais, devido 
ao desmatamento e as queimadas (PAIVA; FARIA, 
2007). As mudanças climáticas possuem implicações 
para o sistema humano (econômico e social) e tam-
bém para o sistema natural (flora, fauna, solo e água) 
e poderá desencadear mudanças significativas na utili-
zação de recursos naturais, na produção agropecuária 
e em diferentes atividades econômicas (IPCC, 2014).

Diferentes cenários das principais forças motri-
zes de emissão dos gases de efeito estufa têm sido 
propostos, baseados na demografia, desenvolvimen-
to socioeconômico e mudança na tecnologia. As 
projeções mostram que a região sul do Brasil deve 
ter aumento da temperatura do ar e da precipitação 
(MARENGO et al., 2009), podendo gerar eventos de 
chuva mais intensos e frequentes. Isto poderá afetar 
a disponibilidade hídrica nas bacias hidrográficas.

Mudanças na cobertura do solo podem alterar o 
índice de área foliar, a evapotranspiração, o conteú-
do de água no solo, a capacidade de infiltração de 
água no solo, geração de escoamentos superficiais, 
os regimes de escoamento, a recarga dos aquíferos, 
a rugosidade das vertentes e dos canais, assim como 
erosão do solo por meio das complexas relações entre 
vegetação, solo, relevo e processos climáticos. Estudos 
tem mostrado a magnitude dos impactos associados às 
mudanças do uso do solo em diferentes bacias e con-
dições climáticas (TU, 2009; MAO; CHERKAUER, 
2009; ZHOU et al., 2011; JARSJÖ et al., 2012; 
MONTENEGRO; RAGAB, 2012; CUO et al., 
2013; LÓPEZ-MORENO et al., 2014). Arroio 
Junior e Mauad (2015) determinaram o impacto das 
mudanças climáticas no regime de vazões na bacia 
do ribeirão do Feijão, localizado no Estado de São 
Paulo. Schardong et al. (2014) avaliaram o efeito das 
mudanças climáticas e suas incertezas sobre afluências 
em sistemas Cantareira, usado para abastecimento 
de água da região metropolitana de São Paulo. Estes 
estudos avaliaram os regimes de vazões.

Poucos estudos foram desenvolvidos para as con-
dições climáticas e de uso do solo do bioma Mata 
Atlântica no Brasil (PINHEIRO et al., 2012; PE-
RAZZOLI et al., 2013). Estes estudos apresentaram 
o impacto dos cenários climáticos A2 e B2 sobre os 
processos hidrológicos e o regime hídrico em uma 
bacia agrícola.

Neste contexto, este artigo tem por objetivo 
apresentar um estudo do impacto do uso agrícola 
do solo e das mudanças climáticas nos componentes 
do ciclo hidrológico. Um modelo de transferência 
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solo-planta-água foi ajustado, tendo por base medi-
ções efetuadas em lisímetro de drenagem e, efetuadas 
simulações para os cenários de clima atual e, futuros 
A2 e B2 (NAKICENOVIC; SWART, 2000).

MATERIAL E MÉTODOS
A metodologia deste trabalho compreendeu a 

calibração do modelo SWAP com as séries de dados 
hidrológicos coletados em um lisímetro volumé-
trico de drenagem, instalado na bacia do ribeirão 
Concórdia, no município de Lontras, SC. A partir 
da verificação da performance do modelo, fez-se a 
aplicação dos dados climáticos do período 1961 a 
1990, considerado a condição de baseline, que re-
presenta o cenário do clima atual. Foram efetuadas 
as simulações para os cenários climáticos futuros B2 
e A2, desenvolvidos pelo Intergovernmental Panel 
on Climate Change (IPCC, 2007) para o período 
de 2071 a 2100. Os cenários climáticos se baseiam 
em diferentes projeções das principais forças motrizes 
das emissões dos gases de efeito estufa para o futuro. 
Desta forma, com base no desenvolvimento demo-
gráfico, tecnológico e econômico, o cenário A2, é 
considerado pessimista, ou seja, um cenário de alta 
emissão dos gases de efeito estufa e o cenário B2 com 
baixa emissão é considerado otimista.

Modelo SWAP
O modelo SWAP (Soil Water Atmosphere Plant) 

tem por base a equação de Richards, que resulta da 
combinação das equações de continuidade e de Darcy 
(VAN DAM, 2000). Esta equação garante o balanço 
de massa e a continuidade da solução em meios he-
terogêneos. O modelo SWAP integra fluxo de água 
e calor, transporte de solutos, crescimento detalhado 
de culturas em diferentes perfis de solo, vários níveis 
de drenagem regional e gestão de água de superfície. 
Para simular o movimento vertical de água, o modelo 
utiliza a equação de Richards, expressa por:
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onde h é o potencial de pressão no solo (cm); K(h) é 
a condutividade hidráulica (cm dia-1); q é a umidade 
volumétrica (m³ m-³); t é o tempo (d); z é a posição 
vertical (cm) e S(h) é a taxa de extração do solo pelas 
raízes (m³ m-³ d-1).

A equação de Richards requer o conhecimento das 
características hidrodinâmicas do solo e dos elemen-
tos da relação entre o potencial matricial e teor de 
água no solo, como a curva de retenção de água e a 
condutividade hidráulica. A disponibilidade de água 
é determinada pelas características físicas do solo, que 
determinam a quantidade máxima de água que o 
solo pode armazenar e suprir a cultura. O balanço de 
água na zona radicular é dado pela diferença entre as 
entradas (precipitação e irrigação) e saídas (intercep-
tação, transpiração, evaporação, infiltração, drenagem 
interna no perfil do solo e escoamento superficial) de 
água no solo (BARROS, 2010).

O SWAP simula o balanço hídrico, admitindo 
que um perfil vertical de solo cultivado armazena 
uma quantidade de água (W) em certo instante de 
tempo, cuja variação de armazenamento pode ser 
expressa por:
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onde, ∆W é a variação do armazenamento de água 
no solo (mm), P é a precipitação pluviométrica 
(mm), R é o escoamento superficial (mm), Pi é a 
interceptação de água pela vegetação (mm), Ta é a 
transpiração (mm), Ea é a evaporação do solo (mm) 
e Pe é o escoamento de drenagem (mm).

A evapotranspiração potencial de solo nu e com 
vegetação foi estimada pela equação de Penman-Mon-
teith (MONTEITH, 1965). Este valor é utilizado na 
determinação da evaporação e da transpiração real. 
A evaporação real depende do conteúdo de água no 
solo e da capacidade de transporte de vapor de água 
para a superfície do solo e a transpiração real depende 
da umidade do solo, da salinidade e da densidade 
de raízes (KROES et al., 2008), que varia para as 
diferentes culturas.

Dispositivo experimental
A área de aplicação do modelo é o solo da bacia 

do ribeirão Concórdia, localizada no município de 
Lontras-SC, onde foi instalado um lisímetro volumé-
trico de drenagem. O lisímetro é constituído por uma 
amostra indeformada de solo, de 1,0 m³. O solo pre-
dominante na bacia é classificado como Cambissolo. 
O lisímetro foi construído com placas de acrílico com 
8 mm de espessura e preenchido com uma coluna 
de solo indeformada com 1,00 m2 de base e 1,00 m 
de altura. O lisímetro foi confeccionado com o uso 
de duas caixas de acrílico, a primeira vazada, que foi 
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utilizada na coleta da amostra do solo indeformado 
e a segunda para a confecção da base do lisímetro, 
conforme é descrito por Oliveira et al. (2010). Pró-
ximo à superfície e a base do solo, foram instaladas 
tubulações para coleta do escoamento superficial e da 
drenagem. O escoamento de drenagem representa a 
recarga do aquífero subterrâneo.

O monitoramento do escoamento superficial e 
de drenagem no lisímetro foi realizado por meio de 
pluviógrafos de báscula manufaturados, de acordo 
com Braga et al. (2009). Foram estabelecidas curvas de 
calibração para cada pluviógrafo, permitindo efetuar 
a compensação do volume de coleta, em função da 
intensidade da precipitação. Cada ciclo é registrado 
no datalogger e, pela curva de calibração, transformado 
em altura de lâmina de água escoada. Os registros são 
armazenados em intervalos de tempo de 15 min. Além 
do uso de sistemas automatizados foram utilizados 
galões de 5 e 50 L, para a coleta do escoamento su-
perficial e de drenagem, respectivamente, conectados 
ao lisímetro por meio de tubulação de PVC. Após a 
ocorrência de eventos de chuva, é efetuada a retirada 
dos volumes de água armazenada nos galões.

O lisímetro é equipado com tensiômetros de pres-
são para medição da tensão no solo. São três sensores 
de pressão UMS T4, instalados nas profundidades 
de 10, 30 e 70 cm, com medida contínua e arma-
zenamento em datalogger. A tensão de água no solo 
é registrada em hPa, em intervalos de 15 minutos.

Anualmente é realizada a semeadura do milho no 
lisímetro, sem a presença de cobertura morta e com 
revolvimento do solo em 30 cm de profundidade. A 
semeadura do milho foi efetivada sempre na primeira 
quinzena de novembro dos anos de 2008, 2009 e 
2010, com ciclo com duração de 159, 128 e 132 
dias, respectivamente. As produtividades dos cultivos 
foram de 30, 131 e 95 sacos por hectare.

Dados climatológicos
Os dados de temperatura, umidade relativa do 

ar, velocidade e direção do vento, pressão atmosfé-
rica e radiação solar utilizados na fase de calibração 
e verificação do modelo SWAP foram obtidos na 
estação meteorológica automática instalada na bacia 
do ribeirão Concórdia. A precipitação é medida com 
um pluviógrafo de báscula da Davis®, com datalogger 
registrador Novus®, que registra dados em intervalo 
de tempo de 5 min. O período de calibração foi de 
03/2008 a 12/2010. A verificação foi feita no período 
de 01/2011 a 05/2011.

Foram empregados dados diários de radiação, 
temperatura mínima e máxima, umidade relativa 
do ar, velocidade do vento e precipitação do perío-
do baseline (1961-1990) e simulado (2071-2100), 
para as condições de máxima (A2) e mínima (B2) 
emissão de dióxido de carbono, obtidos do Sistema 
PRECIS (Providing REgional Climates for Impact 
Studies), gerado pelo Hadley Centre na Inglaterra, 
contendo condições de contorno do modelo climático 
regional HadRM3P com grades de 0,5 x 0,5º, cuja 
implementação no Brasil foi realizada pelo Centro de 
Previsão de Tempo e Estudos Climáticos (CPTEC), 
do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE).

Culturas
Partindo-se da calibração do modelo SWAP para 

a cultura de milho, foi realizada a simulação para as 
culturas aveia, cebola, feijão, milho, soja, trigo, pas-
tagem, floresta e reflorestamento. Para cada cultura, 
foram adotados os parâmetros fenótipos, baseado nos 
dados disponíveis na literatura, conforme apresentado 
nas Tabelas 1, 2, 3, 4 e 5. Para os parâmetros de en-
trada do modelo SWAP não encontrados na literatura 
nacional, foram adotados os valores recomendados 
por Kroes et al. (2008).

RESULTADOS E DISCUSSÃO
As séries das variáveis simuladas para o período 

de 2071 a 2100, para os cenários A2 e B2, foram 
transformadas em valores médios anuais, e determi-
nadas às variações, tomando-se por base o cenário 
atual (1961-1990). Estas variações, denominadas 
anomalias, são apresentadas na Tabela 6.

Nota-se que as séries de precipitação apresentaram 
redução de 4,2% para o cenário A2 e 6,2% para 
o cenário B2. A precipitação é um dos principais 
componentes do ciclo hidrológico e sua redução 
impacta de forma negativa no escoamento superficial 
e de drenagem, ocasionando deficiência hídrica na 
agricultura. Por exemplo, o feijão é mais suscetível 
à deficiência hídrica durante a floração e o estágio 
inicial de formação das vagens, necessitando de 
150 a 200 mm de água em 30 dias. Se faltar água 
neste período, há perdas de produtividade (ASSAD; 
PINTO, 2008).

As séries de temperatura e de precipitação utiliza-
das como dados de entrada no modelo SWAP gera-
ram anomalias na evapotranspiração real. Neste caso, 
a evapotranspiração compreendeu a perda da água 
interceptada pela cobertura vegetal, evaporação do 
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TABELA 3 
Características fenotípicas da cebola

Fase fenológica Duração
(dias) DAT IAF

(m² m²) Kc Ky* z
(cm)

Inicial 0 ‑ 60 0,05 0,55 0,20 1
Vegetativo 60 ‑ 96 0‑ 40 0,32 0,85 0,50 5
Bulbificação 96 ‑ 113 40 ‑ 75 0,65 1,05 0,85 15
Maturação 75 ‑ 113 75 ‑ 100 0,55 0,75 0,70 20

Fase fenológica, duração, índices de área foliar (IAF) (BETTONI, 2011), coeficientes de cultivo (kc) (MAROUELLI et al., 2005), 
coeficiente de sensibilidade ao déficit hídrico (Ky) (adaptado de Vilas‑Boas et al., 2011), profundidade efetiva do sistema 
radicular (z).

TABELA 1 
Características fenotípicas da aveia

Fase fenológica Duração
(dias)

IAF
(m² m²) Kc Ky* z

(cm)
Germinação 0 ‑ 14 0,05 0,50 0,20 1
Desenvolvimento vegetativo I 14 ‑ 50 0,47 0,77 0,50 5
Desenvolvimento vegetativo II 50 ‑ 75 1,48 0,87 0,60 15
Floração 75 ‑ 113 4,10 1,13 0,75 30
Frutificação 113 ‑ 135 1,10 0,83 0,50 45
Maturação 135 ‑ 150 0,89 0,81 0,30 60

Fase fenológica, índices de área foliar (IAF), coeficientes de cultivo (Kc) (SCHUCH et al., 2000), coeficiente de sensibilidade 
ao déficit hídrico (Ky) e profundidade efetiva do sistema radicular (z).

TABELA 2 
Características fenotípicas da soja

Fase fenológica Duração
(dias)

IAF
(m² m²) Kc Ky z

(cm)
S/V1‑V2 0 ‑ 14 0,04 0,56 0,20 15
V2‑R1 14 ‑ 45 4,10 1,21 0,50 30
R4 45 ‑ 75 6,60 1,40 0,80 35
R5‑R7 75 ‑ 110 6,20 1,50 1,00 40
R7‑R9 110 ‑ 140 1,60 0,90 0,50 40

Fase fenológica, duração, coeficientes de cultivo (kc), profundidade efetiva do sistema radicular (z) (COSTA, 1996), índices de 
área foliar (IAF) (HEIFFIG et al., 2006) e coeficiente de sensibilidade ao déficit hídrico (Ky) (DOORENBOS; KASSAM, 1979).
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TABELA 4 
Características fenotípicas da mandioca

Duração
(dias)

IAF
(m² m²) Kc Ky z

(cm)

0 ‑ 14 0,04 0,56 0,20 15
14 ‑ 45 4,10 1,21 0,50 30
45 ‑ 75 6,60 1,40 0,80 35
75 ‑ 110 6,20 1,50 1,00 40

110 ‑ 140 1,60 0,90 0,50 40

Índices de área foliar (IAF) (adaptado de Lopes et al., 2010), 
coeficientes de cultivo (kc), coeficiente de sensibilidade ao dé‑
ficit hídrico (Ky) e profundidade efetiva do sistema radicular (z).

TABELA 5 
Características fenotípicas da pastagem

IAF
(m² m²) Kc Ky z

(cm)

0,04 0,56 0,20 15
4,10 1,21 0,50 30
6,60 1,40 0,80 35
6,20 1,50 1,00 40
1,60 0,90 0,50 40

Índices de área foliar (IAF), coeficientes de cultivo (kc), coefi‑
ciente de sensibilidade ao déficit hídrico (Ky) e profundidade 
efetiva do sistema radicular (z).

TABELA 6 
Anomalia dos cenários A2 e B2 para o período de 2071 a 2100 em relação ao cenário atual (1961‑1990)

Uso do solo P (%) Pi (%) R (%) Ta (%) Ea (%) Pe (%) ET (%)
Cenário A2

Aveia ‑4,2 33,8 256,0 5,6 ‑2,2 ‑12,1 0,3
Cebola ‑4,2 47,1 259,6 19,4 ‑3,1 ‑10,2 ‑2,2
Feijão ‑4,2 85,7 262,5 7,0 ‑4,4 ‑11,5 ‑0,7
Milho ‑4,2 48,8 247,3 ‑11,0 1,0 ‑14,9 1,6
Soja ‑4,2 34,3 261,7 ‑12,9 ‑3,1 ‑10,1 ‑4,5
Trigo ‑4,2 30,0 260,6 13,3 ‑3,4 ‑12,0 0,5
Pastagem ‑4,2 32,4 247,0 ‑4,0 2,9 ‑19,9 1,8
Floresta ‑4,2 20,3 281,7 ‑2,9 6,8 ‑27,1 0,9
Reflorestamento ‑4,2 21,5 268,4 ‑1,1 7,0 ‑27,3 4,2

Cenário B2
Aveia ‑6,2 40,8 114,5 0,7 ‑1,4 ‑12,7 0,1
Cebola ‑6,2 52,9 117,1 10,9 ‑2,3 ‑11,1 ‑1,7
Feijão ‑6,2 90,5 117,2 4,0 ‑4,1 ‑11,9 ‑1,0
Milho ‑6,2 75,0 96,7 ‑5,0 ‑4,9 ‑17,8 4,0
Soja ‑6,2 43,1 106,3 ‑12,1 ‑4,5 ‑11,4 ‑4,1
Trigo ‑6,2 27,6 117,6 11,8 ‑2,8 ‑12,7 0,6
Pastagem ‑6,2 36,8 102,2 ‑5,9 0,8 ‑19,4 0,6
Floresta ‑6,2 21,4 112,7 ‑4,0 3,0 ‑27,0 0,0
Reflorestamento ‑6,2 22,6 100,0 ‑3,2 1,8 ‑26,6 2,7

P é a precipitação pluviométrica, R é o escoamento superficial, Pi é a interceptação de água pela vegetação, Ta é a transpiração, 
Ea é a evaporação do solo, Pe é o escoamento de drenagem, ET é a evapotranspiração real (Pi + Ta + Ea).
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solo e a transpiração vegetal. Segundo PBMC (2014) 
é esperado que o aumento da temperatura média da 
atmosfera aumente a evapotranspiração tendo como 
consequência a deficiência hídrica, representando ris-
co climático para a agricultura. Pode-se observar que 
as culturas aveia, milho, trigo, pastagem e refloresta-
mento apresentaram anomalias positivas em relação 
a componente evapotranspiração, corroborando com 
esta afirmação. Os valores variaram entre -4,5 (cultivo 
de soja) e 4,2 % (no reflorestamento) para o cenário 
A2 e, entre -4,1 (cultivo de soja) e 4,0 (cultivo de 
milho) para o cenário B2. Constata-se assim, que as 
anomalias para os diferentes usos agrícolas do solo não 
foram uniformes, apresentando respostas dispersas. 
As amplitudes das anomalias de cada componente da 
evapotranspiração foram variáveis em cada cenário, 
para cada tipo de uso agrícola do solo. As culturas 
pastagem, floresta e reflorestamento, que são perenes, 
apresentaram anomalias similares. No entanto, para as 
culturas temporárias, as anomalias não apresentaram 
similaridade nas componentes da evapotranspiração 
nem entre os cenários. Os impactos das culturas 
temporárias são variáveis com a sazonalidade e com 
os estádios de desenvolvimento.

A componente transpiração apresentou anoma-
lias negativas, ou seja, redução do percentual de 
transpiração para as culturas temporárias milho e 
soja e para as culturas perenes pastagem, floresta e 
reflorestamento tanto no cenário A2 como o B2. 
Quando a transpiração das plantas é reduzida, a perda 
de calor pelas folhas acontece de forma mais lenta, 
consequentemente aumentando a temperatura. Este 
fato aumenta o estresse hídrico das plantas devido à 
baixa umidade, pelas altas temperaturas, ventos fortes 
e alta intensidade luminosa (GONDIM et al.; 2008).

As anomalias do escoamento de drenagem foram 
negativas, indicando que para os cenários A2 e B2, 
para todos os cultivos agrícolas haverá redução da re-
carga dos aquíferos freáticos. Esta redução da recarga 
poderá afetar os escoamentos dos cursos de águas nas 
condições de estiagem. A redução do escoamento 
de drenagem somada a redução da precipitação e ao 
aumento da evapotranspiração aumentam a necessi-
dade de água para irrigação (GONDIM et al.; 2008). 
Redução das vazões mínimas em bacias hidrográficas 
foi obtida por Silveira et al. (2014), que simularam 
o impacto das mudanças climáticas em 24 bacias 
hidrográficas do setor elétrico brasileiro.

As anomalias mais elevadas foram obtidas para 
o escoamento superficial. Estas anomalias variaram 
entre 247,0 (pastagem) e 281,7% (floresta) no cenário 

A2 e entre 96,7 (cultivo de milho) e 117,6 % (cultivo 
de trigo) no cenário B2. As anomalias obtidas foram 
similares para as culturas perenes e as temporárias, 
não evidenciando a ocorrência em relação ao cultivo 
agrícola analisado. O escoamento superficial contri-
bui com a vazão máxima do hidrograma de cheia e 
com a erosão de solos e transporte de sedimentos, os 
quais aumentam os riscos de geração de danos sociais, 
econômicos e ambientais. Resultados similares foram 
obtidos por Perazzoli et al. (2013) que simularam 
o impacto das mudanças climáticas nas curvas de 
permanência e na produção de sedimentos de uma 
bacia hidrográfica com uso essencialmente agrícola, 
localizada no sul do Brasil.

É importante analisar a magnitude de cada 
componente do ciclo hidrológico simulado em cada 
cultivo. As distribuições são apresentadas na Figura 
1A para o cenário A2 e 1B para o cenário B2. As 
distribuições são variáveis, sendo o escoamento de 
drenagem e a evaporação do solo, mais elevados nos 
cultivos de culturas temporárias e a transpiração 
mais elevada nos usos agrícola do solo com cultivos 
perenes. Como os cultivos perenes possuem maior 
índice de área foliar há maior transpiração e, conse-
quente maior consumo de água. Como os cenários 
apresentaram redução de precipitação, poderá haver 
problemas com o crescimento das culturas perenes, 
principalmente as lenhosas devido à escassez hídrica.

O escoamento de drenagem, nas culturas temporá-
rias, variou entre 45 (cultivo de soja) e 62 % (cultivo 
de cebola). Nas culturas perenes, a variação da trans-
piração variou entre 38 (pastagem) e 60 % (floresta). 
A interceptação foi uma componente importante nos 
cultivos perenes, com variação entre 10 e 10% e, no 
cultivo do milho (cerca de 9%) e soja (cerca de 6%).

O escoamento superficial apresentou pequena 
variação em cada cenário. O coeficiente de escoa-
mento superficial médio variou, no cenário B2, entre 
1,8 (reflorestamento) e 2,8 % (nos cultivos de aveia, 
cebola, feijão e trigo) e, no cenário A2, entre 3,3 (re-
florestamento) e 4,6% (nos cultivos de cebola, feijão e 
trigo). Isto indica que o cenário A2 tende a aumentar 
a magnitude das vazões de pico das enchentes geradas 
nas bacias hidrográficas, aumentando o risco de gera-
ção de danos sociais, econômicos e ambientais. Um 
expressivo problema para a agricultura relacionado 
ao aumento do escoamento superficial é a erosão do 
solo, associado ao transporte de nutrientes essenciais, 
provocando perda de áreas cultiváveis. Esse problema 
corrobora com os estudos de PBMC (2014), onde 
afirmam que os cenários agrícolas para o Brasil apon-
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Figura 1 – Balanço hídrico para os cenários A2 (A) e B2 (B).
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tam para uma redução de área cultivável, podendo 
perder cerca de 11 milhões de hectares propícias à 
agricultura até 2030. Na Região Sul, o milho e a soja 
poderão ser substituídos por culturas semiperenes 
como a cana-de-açúcar (ASSAD; PINTO, 2008).

CONCLUSÕES
As mudanças climáticas globais afetam os 

processos climáticos, que impactam os processos 
hidrológicos nos solos do bioma Mata Atlântica. 
Simulações do processo hidrológico em solo agrícola 
com as culturas temporárias aveia, cebola, feijão, 
milho, soja e trigo e, cultivos perenes pastagem, 
floresta e reflorestamento permitiram quantificar as 
anomalias em relação ao clima atual dos cenários A2 
e B2 estabelecidos pelo IPCC.

Constata-se que a anomalia sobre a evapotranspi-
ração é variável entre os cenários e entre os cultivos. 

Em ambos os cenários e, para todas as culturas haverá 
redução do escoamento de drenagem e aumento do 
escoamento superficial. O escoamento de drenagem 
constituiu o principal componente no balanço 
hídrico dos cultivos temporários e a transpiração 
apresentou os maiores valores nos cultivos perenes. Os 
coeficientes de escoamento superficial apresentaram 
pequena variação entre os cultivos, sendo a variação 
mais expressiva quando comparada em relação aos 
cenários futuros A2 e B2.

AGRADECIMENTOS

Agradecemos ao CNPq, processo 403739/2013-6 
pelo financiamento da pesquisa e processo 
303472/2014-6 pela bolsa de produtividade de pes-
quisa, a CAPES pela concessão de bolsas de mestrado 
e PNPD, e ao Dr. José A. Marengo, do INPE, pela 
disponibilização das séries de dados PRECIS.

ARROIO JUNIOR, P. P.; MAUAD, F. F. Simulação dos impactos das mudanças climáticas na vazão da bacia do ribeirão do Feijão – SP. 
Revista Brasileira de Recursos Hídricos, v. 20, n. 3, p. 741‑751, 2015.
ASCH, F.; DINGKUHN, M.; SOW, A.; AUDEBERT, A. Drought‑induced changes in rooting patterns and assimilate partitioning between root 
and shoot in upland rice. Field Crops Research, v. 93, n. 2‑3, p. 223‑236, 2005.
ASSAD, E.; PINTO, H. S. Aquecimento global e a nova geografia da produção agrícola no Brasil. São Paulo: Embaixada Britânica, 2008.
BARROS, A. H. C. Desenvolvimento de funções de pedotransferência e sua utilização em modelo agro‑hidrológico. 2010. 148 p. Tese 
(Doutorado) ‑ Escola Superior de Agricultura Luiz Queiroz, Piracicaba.
BETTONI, M.M. Desempenho de cultivares de cebola em sistema orgânico na região metropolitana de Curitiba. 2011. 72 p. Dissertação 
(mestrado). Universidade Federal do Paraná, Curitiba.
BOLLIG, C.; FELLER, U. Impacts of drought stress on water relations and carbon assimilation in grassland species at different altitudes. 
Agriculture, Ecosystems & Environment, v. 15, p. 212‑220, 2014.
BRAGA, S.M.; SANTOS, dos I.; FERNANDES, C.V.S.; KOBIYAMA, M. Desenvolvimento de um sistema automático de baixo custo para 
medição indireta da interceptação. In XVIII Simpósio Brasileiro de Recursos Hídricos, anais, Campo Grande. 2009.
BURNEY, J.; CESANO, D.; RUSSELL, J.; LA ROVERE, E. L.; CORRAL, T.; COELHO, N. S.; SANTOS, L. Climate change adaptation strate‑
gies for smallholder farmers in the Brazilian Sertão. Climatic Change, v. 126, p. 45‑59, 2014. DOI 10.1007/s10584‑014‑1186‑0
COSTA, J. A. Cultura da soja. Porto Alegre: I. Manica & J. A. Costa, 1996.
CUO, L.; ZHANG, Y.; GAO, Y.; HAO, H.; CAIRANG, L. The impacts of climate change and land cover/use transition on the hydrology in the 
upper Yellow River Basin, China. Journal of Hydrology, v. 502, p. 37–52, 2013. http://dx.doi.org/10.1016/j.jhydrol.2013.08.003.
DOORENBOS, J.; KASSAM, A. H. Yiels response to water. Rome: FAO, 1979. 306 p. (FAO: Irrigation and Drainage Paper, 33). 
FAROOQ, M.; WAHID, A.; KOBAYASHI, N.; FUJITA, D.; BASRA, S. M. A. Plant Drought Stress: Effects, Mechanisms and Manage‑
ment. Sustainable Agriculture, v. 29, p. 153‑188, 2009.
GAÁL, L.; SZOLGAY, J.; KOHNOVÁ, S.; PARAJKA, J.; MERZ, R.; VIGLIONE, A.; BLÖSCHL, G. Flood timescales: Understanding 
the interplay of climate and catchment processes through comparative hydrology. Water Resources Research, v. 48, W04511, 2012, 
doi:10.1029/2011WR011509.
GONDIM, R. S.; CASTRO, M. A. H.; EVANGELISTA, S. R. M.; TEIXEIRA, A. S.; FUCK JÚNIOR, S. C. F. Mudanças climáticas e impactos na 
necessidade hídrica das culturas perenes na Bacia do Jaguaribe, no Estado do Ceará. Pesq. Agropec. Bras. v. 43, n. 12, p. 1657‑1664, 2008.
HEIFFIG, L.S.; CÂMARA, G.M.S.; MARQUES, L.A.; PEDROSO, D.B.; PIEDADE, S.M.S. Fechamento e índice de área foliar na cultura da 
soja em diferentes arranjos espaciais. Bragantia, Campinas, v. 65, n. 2, p. 285‑295, 2006.

Referências



90

REGA, Porto Alegre – Vol. 12, no. 2, p. 81-91, jul./dez. 2015

IPCC: Climate Change 2014: Synthesis Report. Contribution of Working Groups I, II and III to the Fifth Assessment Report of the Intergov‑
ernmental Panel on Climate Change (Core Writing Team, R.K. Pachauri and L.A. Meyer (eds.)). IPCC, Geneva, Switzerland, 2014, 151 p.
IPCC: Intergovernmental Panel on Climate Change. Climate change 2007: the physical science basis ‑ contribution of working group I to 
the fourth assessment report of the Intergovernmental Panel on Climate Change, 2007.
JARSJÖ, J.; ASOKAN, S. M.; PRIETO, C.; BRING, A.; DESTOUNI, G. Hydrological responses to climate change conditioned by historic 
alterations of land‑use and water‑use. Hydrology and Earth System Sciences, v. 16, p. 1335–1347, 2012. DOI: 10.5194/hess‑16‑1335‑2012.
KROES, J. C.; VAN DAM, J. C.; GROENENDIJK, P.; HENDRIKS, R.F.A.; JACOBS, C.M.J. SWAP version 3.2. Theory description and user 
manual. Alterra Report1649. Alterra, Wageningen, 2008. 284 p.
LOPES, A. C.; VIANA, A. E. S.; MATSUMOTO, S. N.; CARDOSO JÚNIOR, N. dos S.; SÃO JOSÉ, A. R. Complementação da irrigação 
e épocas de colheita de Mandioca da cultivar Coqueiro no Planalto de Vitória da Conquista‑BA. Ciência e Agrotecnologia. v. 34, n. 3, p. 
579‑587, 2010.
LÓPEZ‑MORENO, J. I.; ZABALZA, J.; VICENTE‑SERRANO, S. M.; REVUELTO, J.; GILABERTE, M.; AZORIN‑MOLINA, C.; MORÁN‑TEJEDA, 
E.; GARCÍA‑RUIZ, J.M.; TAGUE, C. Impact of climate and land use change on water availability and reservoir management: Scenarios 
in the Upper Aragón River, Spanish Pyrenees. Science of the Total Environment. v. 493, p. 1222–1231, 2014. http://dx.doi.org/10.1016/j.
scitotenv.2013.09.031.
MAO, D.; CHERKAUER, K. A. Impacts of land‑use change on hydrologic responses in the Great Lakes region. Journal of Hydrology, v. 374, 
p. 71–82, 2009. DOI:10.1016/j.jhydrol.2009.06.016.
MARENGO J. A.; JONES R.; ALVES L.; VALVERDE M. Future change of temperature and precipitation extremes in South America as derived 
from the PRECIS regional climate modeling system. International Journal Climatology. v. 29, n. 15, p.2241‑2255, 2009, DOI: 10.1002/joc.1863.
MAROUELLI, W. A.; COSTA, E. L.; SILVA, H. R. Irrigação da cultura da cebola. Brasília: Embrapa Hortaliças. Circular Técnica 37. 2005. 17 p.
MAWDSLEY, J. R.; O’MALLEY, R.; OJIMA, D. S. A review of climate‑change adaptation strategies for wildlife management and biodiversity 
conservation. Conservation Biology, v. 23, n. 5, p. 1080–1089, 2009, DOI: 10.1111/j.1523‑1739.2009.01264.x
MIGUEZ, J. D. G.; OLIVEIRA, A. S. (Coord.). Segunda comunicação nacional do Brasil à Convenção‑Quadro das Nações Unidas sobre 
mudança do clima. v. 1. Brasília: Ministério da Ciência e Tecnologia, 2010.
MONTEITH, J.L. Evaporation and the Environment. In: G.E. Fogg (ed.), The state and movement of water in living organisms. Cambridge 
University Press, 1965, p. 205‑234.
MONTENEGRO, S.; RAGAB, R. Impact of possible climate and land use changes in the semi arid regions: A case study from North Eastern 
Brazil. Journal of Hydrology, v. 434–435, p. 55–68, 2012. DOI:10.1016/j.jhydrol.2012.02.036.
NAKICENOVIC, N.; SWART, R. IPCC Special Report Emissions Scenarios, Cambridge University Press, UK. 2000, 570 p.
OLIVEIRA, N. T.; CASTRO, N. M. R.; GOLDENFUM, J. A. Influência da palha no balanço hídrico em lisímetros. Revista Brasileira de 
Recursos Hídricos, Porto Alegre, v. 15, n. 2, p. 93‑103, 2010.
PAIVA, A. O.; FARIA, G. E. Estoque de carbono do solo sob cerrado sensu stricto no Distrito Federal, Brasil. Revista Trópica – Ciências 
Agrárias e Biológicas, Chapadinha, v. 1, n. 1, p. 59‑65, 2007.
PBMC 2014: Impactos, vulnerabilidades e adaptação às mudanças climáticas. Contribuição do Grupo de Trabalho 2 do Painel Brasileiro 
de Mudanças Climáticas ao Primeiro Relatório da Avaliação Nacional sobre Mudanças Climáticas [Assad, E.D., Magalhães, A. R. (eds.)]. 
COPPE. Universidade Federal do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, RJ, Brasil, 414 pp.
PERAZZOLI, M.; PINHEIRO, A.; KAUFMANN, V. Assessing the impact of climate change scenarios on water resources in southern Brazil. 
Hydrological Sciences Journal, v. 58, n. 1, p. 77‑87, 2013, DOI:10.1080/02626667.2012.742195.
PINHEIRO, A.; GRACIANO, R. L. G.; KAUFMANN, V. Simulating effects of climate scenarios on hydrological processes in southern Brazil 
using a lysimeter. International Journal of Climatology, v. 33, n. 9, p. 2206‑2214, 2013, DOI: 10.1002/joc.3591.
PRICE, K. Effects of watershed topography, soils, land use, and climate on baseflow hydrology in humid regions: A review. Progress in 
Physical Geography, v. 35, n. 4, p. 465–492, 2011, DOI: 10.1177/0309133311402714.
1SCHARDONG, A.; SIMONOVIC, S. P.; GARCIA, J. I. B. O possível efeito de mudanças climáticas e suas incertezas sobre afluências em 
sistemas de recursos hídricos. Revista de Gestão de Águas da América Latina, v. 11, n. 2, p. 53‑65, 2014.
SCHUCH, L. O. B.; NEDEL, J. L.; ASSIS, F. N. de; MAIA, M. S. Vigor de sementes e análise de crescimento de aveia preta. Scientia 
Agricola, v. 57, n. 2, p. 305‑312, 2000.
SILVA, B. M.; SILVA, E. A.; OLIVEIRA, G. C.; FERREIRA, M. M.; SERAFIM, M. E. Plant‑available soil water capacity: estimation: methods 
and implications. R. Bras. Ci. Solo, v. 38, p. 464‑475, 2014.
SILVEIRA, C. S.; FILHO, F. A. S.; LOPES, J. E. G.; BARBOSA, P. S. F.; TIEZZI, R. O. Análise das projeções de vazões nas bacias do 
setor elétrico brasileiro usando dados do IPCC‑AR4 para o século XXI. Revista Brasileira de Recursos Hídricos, v. 19, n. 4, p. 59‑71, 2014.
TU, J. Combined impact of climate and land use changes on streamflow and water quality in eastern Massachusetts, USA. Journal of 
Hydrology, v. 379, p. 268–283, 2009. DOI:10.1016/j.jhydrol.2009.10.009.
VAN DAM, J. C. Field‑scale water flow and solute transport : SWAP model concepts, parameter estimation and case studies. 2000. 167 p. 
PhD Thesis. Wageningen Agricultural University. Wageningen.



9191

Pinheiro A.; Kaufmann, V.; Torres, E.; Anesi, H. D.    Impacto das mudanças climáticas e do uso agrícola do solo no processo hidrológico...

VILAS‑BOAS, R. C.; PEREIRA, G. M.; SOUZA, R. J. DE; CONSONI, R. Desempenho de cultivares de cebola em função do manejo da 
irrigação por gotejamento. Revista Brasileira de Engenharia Agrícola e Ambiental, v. 15, p. 117‑124, 2011. 
YANG, Q.; TIAN, H.; FRIEDRICHS, M. A. M.; LIU, M.; LI, X.; YANG, J. Hydrological Responses to Climate and Land‑Use Changes along 
the North American East Coast: A 110‑Year Historical Reconstruction. Journal of the American Water Resources Association (JAWRA), v. 
51, n. 1, p. 47‑67, 2015. DOI: 10.1111/jawr.12232.
ZHOU, G.; WEI, X.; WU, Y.; LIU, S.; HUANG, Y.; YAN, J.; ZHANG, D.; QIANMEI ZHANG, Q.; LIU, J.; MENG, Z.; WANG, C.; CHU, G.; LIU, 
S.; TANG, X.; LIU, X. Quantifying the hydrological responses to climate change in an intact forested small watershed in Southern China. 
Global Change Biology, v. 17, p. 3736–3746, 2011. DOI: 10.1111/j.1365‑2486.2011.02499.x.

Adilson Pinheiro Fundação Universidade Regional de Blumenau, Blumenau, 
SC, Brasil. Email: pinheiro@furb.br
Vander Kaufmann Fundação Universidade Regional de Blumenau, Blume-
nau, SC, Brasil. Email: vanderkaufmann@gmail.com
Edson Torres Fundação Universidade Regional de Blumenau, Blumenau, 
SC, Brasil. Email: ettotorres@gmail.com.
Haline Depiné Anesi Fundação Universidade Regional de Blumenau, Blu-
menau, SC, Brasil. Email: hali_ne@hotmail.com.





INSTRUÇÃO AOS AUTORES – REGA
Política Editorial

Os artigos deverão ser escritos em português. Aceitam‑se 
artigos em espanhol e em inglês devendo obrigatoriamente 
conter o TÍTULO, o RESUMO e as PALAVRAS‑CHAVE em 
português e inglês.

O artigo enviado não deve estar sendo submetido a outra 
revista ou órgão para publicação e não deve ter sido anterior‑
mente publicado, a não ser em forma de resumo em evento 
científico. De acordo com o Parágrafo único do Art. 2º do Re‑
gimento da REGA, o escopo da Revista abrange temas re‑
lacionados às seguintes áreas de conhecimento: hidráulica, 
hidrologia, relações entre recursos hídricos e saneamento 
ambiental, águas urbanas, hidrometeorologia, irrigação, dre‑
nagem, gestão quali‑quantitativa das águas, hidroeletricida‑
de, limnologia, hidrogeologia, erosão, sedimentação, tecno‑
logias ambientais, economia de recursos hídricos, medições 
e instrumentação em recursos hídricos.

O artigo deverá ser enviado por meio do sistema via in‑
ternet no endereço http://www.editorialmanager.com/rega, de 
acordo com as instruções de uso, sendo omitidos os nomes 
dos autores e o rodapé de identificação dos mesmos no ar‑
quivo do manuscrito. Além da identificação dos autores via 
sistema, é solicitado o envio (também via sistema) de arquivo 
em Doc com nome e filiação completa dos mesmos. Estes 
dados serão utilizados em caso de aceitação para publicação.

O autor correspondente deverá responsabilizar‑se pelos 
demais autores, quando houver, como co‑responsáveis pelo 
conteúdo técnico e científico do artigo, obedecendo ao Artigo 
5º da Lei no 9.610, que trata do Direito Autoral”.

Todas as declarações publicadas nos artigos são de inteira 
responsabilidade dos autores. Entretanto, todo material pu‑
blicado torna‑se propriedade da REGA, que passa a reservar 
os direitos autorais. Portanto, nenhum material publicado na 
REGA poderá ser reproduzido sem a permissão por escrito 
da REGA. Todos os autores de artigos submetidos à REGA 
deverão assinar um Termo de Transferência de Direitos Auto‑
rais, que entrará em vigor a partir da data de aceite do artigo. 
Este termo será solicitado pela REGA antes da publicação do 
artigo. O autor responsável pelo artigo receberá, sem custos, 
a separata eletrônica da publicação (em formato PDF).

Os artigos subdivididos em partes I, II, etc., devem ser 
cadastrados separadamente, porém serão submetidos aos 
mesmos revisores. Os artigos podem apresentar figuras co‑
loridas (fotografias, gráficos, diagramas, etc.), porém o limite 
máximo permissível do arquivo completo é de 30 Mb. Artigos 
que não seguirem estas normas serão devolvidos aos au‑
tores para correção dos problemas. Artigos enviados como 
Científico/Técnico e que os Editores e/ou Revisores interpre‑

tarem com estilo de Nota Técnica, deverá ter classificação 
alterada, e será reavaliado, caso alterações sejam solicita‑
das. Se autores não concordarem com a alteração para Nota 
Técnica, o Artigo será rejeitado.

Tramitação e Sistema de avaliação por pares/Critérios 
de arbitragem

Os artigos são enviados a dois revisores para avaliação e 
devem ser inéditos e apresentar contribuição técnica e cien‑
tífica à comunidade.

Os artigos deverão ser submetidos pelo sistema eletrônico 
de submissão de artigo da REGA no endereço http://www.
editorialmanager.com/rega, onde será informado o autor 
responsável bem como todos os dados de identificação dos 
co‑autores. Os artigos recebidos seguirão os trâmites esta‑
belecidos pelo Comitê Editorial da Revista.

O processo de revisão de um artigo na REGA é um traba‑
lho feito com dedicação. Revisores voluntários aplicam seus 
conhecimentos e dedicam muitas horas do seu precioso 
tempo para garantir que artigos sejam publicados em prazo 
definido e sejam aptos para publicação na Revista.

O processo de arbitragem de um artigo segue o fluxo de 
tramitação:

‑ Revisão técnica: os trabalhos serão avaliados primeira‑
mente quanto ao cumprimento das normas de publicação e 
documentação exigida na submissão dos manuscritos. Se 
não de acordo às instruções serão devolvidos aos autores 
para as devidas adequações antes mesmo de serem sub‑
metidos à avaliação pelos Editores Associados e revisores.

‑ Pré‑Análise: os manuscritos aprovados na revisão téc‑
nica serão submetidos aos Editores Associados para apre‑
ciação quanto à adequação ao escopo da revista. Caso o 
manuscrito não esteja dentro dos parâmetros esperados 
será devolvido ao autor correspondente pelo Editor‑Chefe.

‑ Análise de mérito e conteúdo: os artigos aprovados pelos 
Editores Associados serão avaliados quanto ao mérito e mé‑
todo científico por no mínimo dois relatores ad hoc de unida‑
des distintas à de origem do trabalho, além do Editor‑Chefe. 
O Editor‑Chefe decidirá sobre a aceitação do manuscrito. 
Quando necessária revisão do original, o manuscrito será de‑
volvido ao autor correspondente para modificação. Uma ver‑
são revisada com as alterações efetuadas deverá ser re‑sub‑
metida pelos autores, que será reavaliada pelo Editor‑Chefe, 
Editores Associados e revisores conforme a necessidade. Os 
Manuscritos recusados, mas com a possibilidade de reformu‑
lação, poderão retornar como novo trabalho, iniciando outro 
processo de julgamento.

‑ Após aprovação quanto ao mérito científico, os trabalhos 
serão submetidos à revisão final, feita por profissional autô‑



nomo indicado pela revista. O pagamento deste serviço fica‑
rá sob a responsabilidade do(s) autor(es), e os procedimen‑
tos necessários, o valor do serviço e a forma de pagamento 
diretamente ao profissional serão encaminhados ao autor 
correspondente. Nos casos de inadequação, os trabalhos 
serão encaminhados para os autores para revisão.

Tanto os avaliadores quanto os autores, durante todo o 
processo de tramitação dos artigos, não são identificados 
pela outra parte.

Os conceitos emitidos nos trabalhos publicados serão de 
responsabilidade exclusiva dos autores, não refletindo obri‑
gatoriamente a opinião do Editor‑Chefe ou Corpo Editorial.

Recorrer de uma Decisão Editorial

O(s) autor(es) podem recorrer de uma Decisão Editorial de 
rejeição de artigo. Este procedimento deve ser realizado via 
sistema utilizando a opção “Enviar E‑mail” no artigo recusa‑
do. Os autores deverão fornecer elementos que justifiquem 
o recurso que será analisado pelo Editor Associado e Editor 
Chefe. Caso o recurso seja aceito, a revisão do artigo poderá 
ser reaberta.

Artigo Científico/Técnico

Refere‑se a relato de pesquisa original, com hipótese bem 
definida, prestigiando assuntos inovadores. O texto deverá 
contemplar os itens destacados em letras maiúsculas e em 
negrito, sem parágrafo e sem numeração, deixando dois es‑
paços (duas vezes ENTER) após o item anterior e um espa‑
ço (uma vez ENTER) para iniciar o texto, na ordem a seguir: 
para artigo em português ou espanhol: título (português ou 
espanhol), nome dos autores, resumo, palavras‑chave; títu‑
lo (inglês), abstract e keywords. Para artigo em inglês: título 
(inglês), nome dos autores, abstract, keywords; título (por‑
tuguês), resumo e palavras‑chave. Para garantir a análise 
cega pelos pares, os trabalhos submetidos devem ser apre‑
sentados sem autores e rodapé.

TÍTULO: Centralizado; deve ser claro e conciso, permitin‑
do pronta identificação do conteúdo do artigo, procurando‑se 
evitar palavras do tipo: análise, estudo e avaliação. Os ma‑
nuscritos devem apresentar o título em português e inglês, 
possibilitando apresentação de sumário bilíngue.

AUTORES: O número de autores deve ser o mínimo pos‑
sível, considerando‑se apenas as pessoas que efetivamente 
participaram do artigo, e que tenham condições de responder 
pelo mesmo integralmente ou em partes essenciais. Os au‑
tores devem apresentar afiliação completa, com a indicação 
de instituição, cidade, Estado e país. Quando necessário o 
Conselho Editorial poderá solicitar justificativas para explicar 
a presença dos autores no trabalho, bem como apresentar a 
indicação da contribuição de cada autor. A identificação dos 

autores será realizada no artigo encaminhado para avalia‑
ção. Os editores retirarão os nomes dos autores antes de 
enviá‑los aos revisores e as informações somente serão in‑
seridas no artigo após aprovação do trabalho.

RESUMO: O texto deve iniciar‑se na segunda linha após 
o item, ser claro, sucinto e, obrigatoriamente, explicar o(s) 
objetivo(s) pretendido(s), procurando justificar sua impor‑
tância (sem incluir referências), os principais procedimentos 
adotados, os resultados mais expressivos e conclusões, con‑
tendo no máximo 12 linhas. Abaixo, na segunda linha após 
o item, devem aparecer as PALAVRAS‑CHAVE (seis no má‑
ximo, procurando‑se não repetir palavras do título) escritas 
em letras minúsculas e em negrito. Uma versão completa do 
RESUMO, para o inglês, deverá apresentar a seguinte dispo‑
sição: TÍTULO, ABSTRACT e KEYWORDS.

INTRODUÇÃO: Apresenta o assunto a ser tratado, seus 
objetivos e finalidades, informando métodos empregados, 
delimitação precisa da pesquisa em relação ao campo do 
conhecimento, períodos abrangidos e outros elementos 
necessários para situar o tema do trabalho, utilizando‑se 
de bibliografia recente (últimos 5 anos) e preferencialmente 
periódicos.

MATERIAL E MÉTODOS: Dependendo da natureza do 
trabalho, uma caracterização da área experimental deve ser 
inserida, tornando claras as condições em que a pesquisa foi 
realizada. Quando os métodos forem os consagradamente 
utilizados, apenas a referência bastará; caso contrário, é ne‑
cessário apresentar descrição dos procedimentos utilizados 
e adaptações promovidas. Unidades de medidas e símbolos 
devem seguir o Sistema Internacional de Unidades

RESULTADOS E DISCUSSÃO: Ilustrações (figuras, gráfi‑
cos, fotografias, etc.) devem ser apresentados com tamanho 
e detalhes suficientes para a composição final, preferivel‑
mente na mesma posição do texto, podendo ser coloridos. 
Ilustrações: podem apresentar partes coloridas, e a legenda 
na posição inferior. A numeração deve ser sucessiva em al‑
garismos arábicos. Tabelas: evitar tabelas extensas e dados 
supérfluos; agregar em múltiplos de 103 ou 106 números 
grandes com muitos algarismos; adequar seus tamanhos ao 
espaço útil do papel e colocar, na medida do possível, apenas 
linhas contínuas horizontais; suas legendas devem ser conci‑
sas e auto‑explicativas, devendo, também, apresentar o título 
em inglês. Fotografias: podem ser coloridas. Na discussão, 
confrontar os resultados com os dados obtidos na bibliografia.

CONCLUSÕES: Devem basear‑se exclusivamente nos 
resultados do trabalho. Evitar a repetição dos resultados em 
listagem subsequente, buscando confrontar o que se obteve, 
com os objetivos inicialmente estabelecidos. As conclusões 
devem ser escritas facilitando a interpretação do artigo, sem 
necessidade de consultar outros itens do mesmo.



AGRADECIMENTO(S): Inseri‑lo(s), quando necessário, 
após as conclusões, de maneira sucinta.

REFERÊNCIAS: As referências devem ser ordenadas 
alfabeticamente e em letra maiúscula, e normalizadas de 
acordo a norma NBR‑6023 (ago. 2000) da ABNT. Deve ser 
referenciado todos os autores mencionadas no texto e em 
tabelas, figuras ou ilustrações. Evitar citações de resumos, 
trabalhos não publicados e comunicação pessoal. Sugere‑se 
que pelo menos 70% das referências sejam dos últimos 5 
anos e 70% de artigos de periódicos.

CITAÇÕES: Todas as citações no texto devem constar 
da lista de Referência. As citações no texto devem aparecer 
em letras minúsculas e, quando inseridas entre parênteses 
no final do parágrafo, devem estar em letras maiúsculas, 
existindo outras referências do(s) mesmo(s) autor(es) no 
mesmo ano (outras publicações), a mesma será identificada 
com letras minúsculas (a, b, c) após o ano da publicação. 
Quando houver três ou mais autores, no texto será citado 
apenas o primeiro autor seguido de et al., sem italico, mas 
na listagem bibliográfica final os demais nomes também de‑
verão aparecer. Na citação de citação, identifica‑se a obra 
diretamente consultada; o autor e/ou a obra citada nesta é 
assim indicado: SILVA (2010) apud Santos (2012). Quaisquer 
dúvidas, consultar a norma NBR‑6023 (ago. 2000) da ABNT. 
É aconselhável que, antes de redigir o artigo, os autores to‑
mem como base de formatação um artigo publicado no últi‑
mo número da revista.

Nota Técnica

Deverá apresentar avanços tecnológicos sem apresen‑
tação de hipótese. Quando se tratar de estudo de caso, as 
conclusões devem apresentar proposições. Deve ser redigi‑

do em linguagem técnica, de fácil compreensão, sobre as‑
suntos relacionados às áreas de conhecimento da Revista, 
por autor(es) que demonstre(m) experiência sobre o assunto 
tratado, permitindo orientação para os diferentes usuários da 
REGA. Somente justifica‑se a apresentação de artigos que 
tragam contribuição sobre o assunto e não simplesmente ca‑
sos pessoais ou de interesse restrito. Com maior liberdade 
de estilo do que em artigos científicos, as notas técnicas de‑
vem, na maioria das vezes, conter os seguintes itens: Título, 
Autor(es), Resumo, Abstract, Palavras‑Chave (Keywords), 
Introdução, Descrição do Assunto, Conclusões e Referên‑
cias. A identificação dos autores será incluída somente após 
a aprovação do artigo. A redação dos itens devem seguir as 
mesmas orientações para Artigos Científicos, com as seguin‑
tes particularidades:

No cabeçalho da primeira página deve aparecer a identifi‑
cação: NOTA TÉCNICA, em letras maiúsculas, sublinhadas, 
negritadas, centralizadas e espaçadas de 1,1 cm da margem 
superior.

INTRODUÇÃO: deve conter breve histórico, esclarecendo 
a importância, o estágio atual do assunto, apoiando‑se em 
revisão bibliográfica, e deixar claro o objetivo do artigo.

DESCRIÇÃO DO ASSUNTO: com diferentes títulos que 
podem ser divididos em subitens, deve‑se discorrer sobre o 
assunto, apontando‑se as bases teóricas, trazendo experi‑
ências e recomendações, discutindo e criticando situações, 
baseando‑se ao máximo em bibliografia e normas técnicas.

CONCLUSÕES: quando couberem, devem ser redigidas 
de forma clara e concisa, coerentes com o(s) objetivo(s) 
estabelecido(s). Não devem ser uma simples reapresenta‑
ção de outros parágrafos do artigo



REGA Author Guide
Editorial Policy

Manuscripts should be written in Portuguese. Spanish and 
English manuscripts are also welcome and must always con‑
tain Abstract and KEYWORDS in Portuguese.

The submitted manuscript should not be being submitted 
to another journal for publication or should not have been 
published previously, except as Full Abstract for scientific 
meetings. According to Article 2 of REGA Rules, the Journal 
scope covers topics related to the following subject areas: hy‑
draulics, hydrology, water resources and it relationships with 
environmental sanitation, urban water, hydrometeorology, ir‑
rigation, drainage, water quantity and quality management, 
hydropower, limnology, hydrology, erosion, sedimentation, 
environmental technologies, measurements and instrumen‑
tation resources.

The manuscript should be sent through REGA’s online 
peer review system at http://www.editorialmanager.com/rega, 
according to this guide and authors names and identification 
should be omitted from the main manuscript file. Complete 
names and affiliation for authors should be provided on a dif‑
ferent file, although the same system. This information is only 
available to Editors and will be used in case of manuscript 
acceptance for publication. The author must be responsible 
for the co‑authors, if any, as co‑responsible for the technical 
and scientific content of the article, according to Article 5 of 
Brazilian Law N. 9610, regarding “Copyright Rights”

Manuscripts divided in two parts should be submitted as 
two articles on REGA review system. Both will be submitted 
to the same Editor and Reviewers. Manuscripts may contain 
figures inc colors (pictures, graphs, plots, flowcharts, and 
other), although the maximum file size should not be higher 
than 30 MB (megabytes). Manuscript that do not follow the 
guidelines presented in this page will be sent back to Authors 
that should resend the new file with correct format. Techni‑
cal manuscripts that are submitted as Scientifically, may be 
rejected.

Peer review system

The manuscripts are sent to two reviewers for evaluation 
and should present scientific and technical contribution to 
the community. Manuscripts need to be submitted through 
REGA’s Editorial Manager: http://www.editorialmanager.com/
rega. Manuscripts received will follow the procedures estab‑
lished by the Editorial Board.

Scientific Article (original research)

Refers to original research, with well‑defined hypothesis, 
honoring innovation issues. The text should include the 
titles in bold and capital letters without numeration, leav‑

ing two spaces (ENTER twice) after the previous item and 
one space (ENTER once) to begin the text, in the following 
order: manuscripts in Portuguese or Spanish: title (Portu‑
guese or Spanish), name of authors, abstract, keywords, 
title (English), abstract and keywords. For article in Eng‑
lish: Title (English), name of authors, abstract, keywords, 
title (Portuguese), abstract and keywords. To ensure blind 
peer review, authors names must be omitted from the manu‑
scripts.

Title: Center align; should be clear and concise, allowing 
identification of the content of the manuscript, try to avoid 
words like: analysis, study and evaluation.

Authors: The number of authors should be the minimum 
possible, considering only people who actually contributed to 
the manuscript. When needed, the Editorial Board may request 
justifications to explain the presence of the authors work. Au‑
thors’ names should be omitted from main manuscript file.

Abstract: Text should start two lines after authors, and 
should be clear and concise and explain goal (s) manuscript, 
trying to justify their importance (do not cite references), the 
main procedures adopted, the most significant results and 
conclusions. Maximum number of lines is 12. Two lines bel‑
low KEYWORDS should be presented (six at most, trying not 
repeating title) written in lowercase and bold. A full version of 
the Summary in Portuguese must submit.

Introduction and Review: Should be avoided ramblings, 
present recent literature (past 5 years ‑ journal papers) and 
appropriate to formulate the problems addressed and justify 
of the importance of the subject, making it very clear what (s) 
goal (s) of the manuscript are.

Methodology: Depending on the nature of the work, a 
characterization of the experimental area must be present‑
ed, making clear the conditions under which the study was 
conducted. When the methodology is not original, only the 
references are needed, otherwise a detailed description is 
required. Units of measure and symbols should follow the 
International System‑ metric system.

Results and Discussion: Figures, charts and photographs 
must be submitted with sufficient detail and size for the final 
edition and production. Figures: may have colored parts, 
and the legend below picture. Figures  must be numbered 
in consecutive Arabic numerals. Avoid extensive and un‑
necessary tables; their captions should be concise and self 
‑explanatory. Photos: can be presented in colors. In the 
discussion, compare the results with data obtained in the 
literature.

Conclusion: Should be based solely on the results of the 
work. Avoid present results in this section. The findings should 
be written to assist reads on manuscript understanding.
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ABNT for further details. It is advisable that, before writing the 
manuscripts, the authors should take as a base for format‑
ting, a paper published in the latest issue of the Journal.

Technical Article (Technical Note)

Must present technological advances without a hypothesis. 
It should be written in technical language, easy to understand, 

on issues related to the areas of knowledge of the Journal, by 
the author (s) showing (m) experience on the subject matter, 
allowing guidance for different users REGA. Technical articles 
should include the following items: Title, Author (s), Abstract, 
Abstract, Keywords (Keywords), Introduction, description of 
the subject, conclusions and References. The identification 
of the authors will be included only after the acceptance for 
publication:

In the header of the first page should be presented: TECH‑
NICAL ARTICLE, in capital letters, underlined, in bold, cen‑
tered and spaced 1.1 cm from the top edge.

Introduction: should contain a brief history, explaining the 
importance, the current status of the subject, relying on lit‑
erature review, and clearly present the purpose of the manu‑
script.

Text: should present the theory, experiences and recom‑
mendations, discussing based on the literature and technical 
standards.

Conclusions:  should be written in a clear and concise 
manner, consistent with the (s) goal (s) set (s). It should not 
be a simple restatement of other paragraphs of Article.


