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1- INTRODUÇÃO 

A água é bem de vital importância para a existência do homem. Entretanto, a 

humanidade vem se defrontando com vários problemas globais, dentre eles a escassez 

hídrica que vêm adquirindo especial importância nos últimos anos. O desenvolvimento 

industrial, o crescimento demográfico e ocupação do solo de forma intensiva e acelerada 

exigem, cada vez mais, maior exploração dos recursos hídricos que muitas vezes é 

realizada de forma inadequada levando à escassez desses recursos. 

A gestão de recursos hídricos tem um papel essencial no atendimento ao anseio 

social e buscar a reversão do quadro no momento, pois o ritmo atual de exploração dos 

recursos hídricos é totalmente contrário ao que preconiza a noção de desenvolvimento 

sustentável, quando diz que as necessidades do presente deverão ser satisfeitas sem 

comprometer as gerações futuras. Diante dessa realidade, depara-se com a necessidade 

individual e coletiva de se buscar meios para a conscientização da população. No 

entanto, surge o seguinte problema: como enfrentar a relação demanda/oferta de água? 

Segundo Campos e Studart (2001), são necessárias ações integradas de gestão 

sobre o uso da água, uma gestão participativa e descentralizada que possa satisfazer as 

necessidades atuais, sem comprometer as necessidades futuras. 

A Alocação Negociada de Água aufere importância, notadamente nos últimos 

anos, pois, à medida que a população e as atividades econômicas se expandem, 

demandas maiores são geradas para um suprimento de água relativamente limitado 

(Campos e Studart, 2001). 

Pode-se dizer que um recurso bem alocado é aquele que é usado de forma que 

maximize o seu valor. A água é um recurso que possui usos múltiplos (agricultura, 

abastecimento humano, abastecimento industrial, turismo, lazer, piscicultura) e muitas 

vezes esses usos são concorrentes o que gera a necessidade de alocação ou realocação. 

 

 



 

 

 

2. ALOCAÇÃO NEGOCIADA DE ÁGUA 

A Resolução Adasa nº 4, de 17 de março de 2017, traz a definição do conceito de alocação 

negociada de água como sendo o processo de divisão da quantidade dis- ponível de água em 

região específica de uma bacia ou de um conjunto de bacias hidrográficas, disciplinado 

por um conjunto de regras gerais, estabelecido com a participação dos usuários detentores 

de outorga para o uso da água na região em questão. Essa forma de divisão negociada ganha 

importância notadamente nos últimos anos, pois, à medida em que a população e as 

atividades econômicas se expandem, demandas maiores são geradas para um suprimento 

de água relati- vamente limitado (Campos e Studart, 2001). Pode-se dizer que um recurso 

bem alocado é aquele que é usado de forma que maximize o seu valor. A água é um 

recurso que possui usos múltiplos (agricultura, abastecimento humano, abasteci- mento 

industrial, turismo, lazer, piscicultura) e muitas vezes esses usos são con- correntes, o que 

gera a necessidade de alocação ou realocação. 

A partir dos últimos 5 anos, conforme dados extraídos da Expedição Safra Bra- sília - 

2016 (Lima et al. 2017), ocorreu um crescimento intenso da área irrigada no DF, 

notadamente no que diz respeito aos pivôs centrais, chegando a ultrapassar a capacidade de 

uso dos recursos hídricos da Bacia do Rio Preto, em períodos de menor vazão como 

observado nesses últimos anos. Com a possibilidade da colo- cação de pivôs conjugados, o 

uso dos recursos hídricos foi maior que o estimado para a bacia não garantindo, 

consequentemente, a vazão remanescente dos rios no período de seca. Entretanto, para a 

irrigação de “salvamento”, que é aquela ir- rigação complementar, usada apenas nas épocas 

de veranico, a bacia ainda supor- ta novos equipamentos de irrigação, desde que este 

princípio seja rigorosamente respeitado. Isto ocorre normalmente entre os meses de 

janeiro e fevereiro e a du- ração raramente é superior a 20 dias. Observe-se que nestes 

meses a vazão dos rios está entre as maiores do ano. Diante do cenário de escassez hídrica 

e sob o ponto de vista de gestão dos recursos hídricos, a Bacia do Rio Preto é identificada 

como região de alto potencial de conflito pelo uso da água, como tem sido obser- vado nas 

áreas agrícolas das unidades hidrográficas do ribeirão Extrema e do rio Jardim (Figura 1). 

Sabendo que a legislação trata a água como um bem comum, e no âmbito da agricultura 

não tem distinção prioritária para nenhum tipo de cultivo, tamanho de área e antiguidade de 

instalação, fez-se necessária a intervenção dos serviços públicos, em especial a extensão 

rural, Emater-DF, para apoio na organização dos produtores ao planejamento de plantio, 

fazendo-se gestão dos recursos hídricos, por meio da alocação negociada. 



 

 
 

 

 

 

 

Figura 1. Localização das Unidades Hidrográficas Ribeirão Extrema e Rio Jardim, 

afluentes do rio Preto no Distrito Federal 

2.1 A Alocação Negociada no ribeirão Extrema 

O processo de alocação negociada na Unidade Hidrográfica do Ribeirão Extrema (UH 

Extrema), tributário da Bacia do Rio Preto, iniciou-se com o conhecimento dos usos. Foi 

diagnosticada a existência de 29 pivôs distribuídos em 22 proprie- dades, totalizando 

1.318 hectares. A Emater e a Adasa apresentaram os dados de vazão da UH Extrema aos 

produtores e, em conjunto, criaram estratégias para o uso otimizado da água. A primeira 

estratégia foi dividir os produtores em 3 grupos 

– início, meio e fim da UH Extrema.  Nos  Grupos 1 e 2, somente 5 pivôs poderiam rodar 

nos mesmos dias e, no Grupo 3, composto por 6 pivôs, somente 4 poderiam funcionar nos 

mesmos dias. Este acordo está demonstrado na Figura 2. Para que tudo ocorresse da melhor 

forma, a segunda estratégia da extensão rural foi criar um Calendário de Irrigação (Tabela 

1) para os grupos, definindo que, a cada dois dias metade dos pivôs eram ligados. Foram 

criados também, um grupo no apli- cativo Whatsapp composto por técnicos da Emater-

DF e produtores para troca de informações e avisos sobre quaisquer imprevistos na 

irrigação. Como terceira es- tratégia e prevendo um ano com mais estiagem, ficou acordado 

em reunião, a di- minuição da captação de água em 50%, e, desta forma, todos os produtores 

redu ziriam pela metade a área plantada. 



 

 
 

 

 

 

 

Figura 2. Acordo de alocação negociada de água (2016 – 2020), UH ribeirão 

Extrema 

Fonte: Adasa, 2017. 

 

2.2 A Alocação Negociada no Alto Rio Jardim 

Na Unidade hidrográfica do Rio Jardim (UH Rio Jardim), vizinha à do Ribeirão 

Extrema e também tributária do Rio Preto, a área irrigada por pivôs centrais é de 4.650 

hectares distribuídos em 72 equipamentos envolvendo 25 produtores, e mais três áreas com 

outros tipos de equipamentos de irrigação. O limite da área irriga- da no inverno, que na 

região é durante o período seco, é de aproximadamente 950 hectares, dependendo da 

cultura trabalhada, ou seja, ultrapassando o limite em 3.700 hectares de área irrigada 

considerando os meses de setembro e outubro, que são os meses em que a vazão disponível é 

a menor do ano. Como a área irrigável no inverno é bem menor que a área instalada, 

estabeleceu-se que haveria reveza- mento anual entre os produtores, de modo que cada um 

possa utilizar a irrigação neste período sem deixar alguns prejudicados (Figura 3). 



 

 
 

 

 

 

 
Figura 3. Acordo de alocação negociada de água em 2017, UH Alto rio Jardim 

(Adasa, 2017) 

Na tentativa de otimizar o uso da água na UH Rio Jardim, a Emater – DF ela- borou 

uma planilha (Tabela 2) com a intenção de viabilizar o plantio a todos os produtores e, a 

partir daí, foi calculada a necessidade de água. A intenção de plan- tio é obtida em reunião 

com os irrigantes da bacia. Constatada a impossibilidade da implantação do planejamento 

individualizado discutiu-se, em novas reuniões, as alterações do calendário de plantio 

verificando-se as possibilidades de adian- tamento ou adiamento das datas de plantio. 

Também foram consideradas outras medidas como a substituição de culturas, a suspensão de 

plantios de modo a ajus- tar a demanda do uso da água e a sua disponibilidade na bacia, e a 

avaliação da distribuição espacializada para não acumular captações em pontos 

específicos. 

Para facilitar o controle do uso da água pelos irrigantes, procurou-se dividi-los em dois 

grupos, de modo que cada um dos grupos permanecesse com direito de irrigar durante dois 

dias e suspendesse a irrigação nos dois dias subsequentes. Deste modo, obteve-se o 

consumo instantâneo dividido por dois, evitando-se ex- cesso de retirada de água do rio. 

A elaboração da planilha de cálculo de necessidade de água considera um con- sumo de 

água da ordem de 6 mm/dia, para cada cultura, aplicando-se semanal- mente o coeficiente 

de cultura (Kc) associado à época de plantio, de modo que é possível estimar a vazão 

total do sistema consumida em cada semana. 



 

 
 

 

Para monitorar a vazão do Rio Jardim e do Ribeirão Extrema, a Adasa instalou uma 

estação de medição de vazão automática próximo à foz do rio, com medições a cada 15 

minutos. Desta maneira, foi possível verificar instantaneamente algum excesso de utilização 

do recurso hídrico. Os dados da estação encontram-se dispo- níveis, via internet, no site 

<http://gestorpcd.ana.gov.br/gerarGrafico.aspx>, esta- ções 42450900 – Ribeirão Jardim DF-

100 (Figura 4) e 42450510 – Extrema DF-100 (Figura 5), e podem ser acessados pelo 

público em geral. 

 

Figura 4. Monitoramento da Vazão do Rio Jardim 

(Fonte: http://gestorpcd.ana.gov.br/gerarGrafico.aspx – Dados de Agosto de 2017 

a Agosto de 2018). 

 

Figura 5. Monitoramento da Vazão do Ribeirão Extrema 

(Fonte: http://gestorpcd.ana.gov.br/gerarGrafico.aspx – Dados de Agosto de 2017 

a Agosto de 2018). 

Paralelamente, os irrigantes adquiriram um sistema de monitoramento, via sa- télite, que 

mostra instantaneamente, em um painel, todos os equipamentos de irri- gação em 

funcionamento, e é capaz de armazenar os dados, de modo que se tornou possível identificar 

eventuais irrigantes em uso irregular ou fora do combinado. 

http://gestorpcd.ana.gov.br/gerarGrafico.aspx
http://gestorpcd.ana.gov.br/gerarGrafico.aspx
http://gestorpcd.ana.gov.br/gerarGrafico.aspx


 

 
 

 

Assim, com base no relatório do sistema de monitoramento, uma vez que há o controle 

da vazão retirada e a vazão na foz do rio, é possível aplicar medidas corre- tivas em 

decorrência da identificação de vazões remanescentes abaixo do previsto, bem como as 

possíveis razões pelas quais isso tenha ocorrido. 

Vale ressaltar que, tanto a planilha de intenção de plantio, quanto o sistema de 

monitoramento adquirido pelos produtores irrigantes, foram previamente acor- dados 

com a Adasa para a validação do esquema de alocação e homologação do mesmo em 

substituição ao instrumento de outorga. 

 

3. CONCLUSÃO 

Um grande ponto de estrangulamento do trabalho é a falta de série histórica de dados 

de vazão do rio para tornar o planejamento menos vulnerável, uma vez que estão sendo 

consideradas vazões instantâneas, como vazões médias mensais, e fazendo-se uma projeção 

de vazão para os meses subsequentes utilizando-se uma tabela comparativa de vazões 

médias no rio Jardim extraída da dissertação de mestrado de Rodrigo Dolabella, pela UnB 

(1996). As medições de vazão foram realizadas por técnico da Emater, com auxílio de um 

técnico da Cooperativa Agro- pecuária da Região do Distrito Federal (COOPA/DF), 

utilizando-se de um barco a remo e um molinete f luviométrico. 

O trabalho de gestão dos recursos hídricos realizado na bacia garantiu o respeito à vazão 

remanescente dos rios e evitou a perda de 3.700 hectares de culturas que seriam plantadas e 

perdidas por falta d’água, com prejuízo aproximado de doze milhões novecentos e 

cinquenta mil reais (R$ 12.950.000,00). Foram envolvidos produtores dos Núcleos Rurais 

do Rio Preto, Tabatinga, PAD/DF e Jardim, além dos técnicos de cada um dos escritórios da 

Emater, responsáveis pelos atendimen- tos individualizados. 

É importante destacar ainda que este trabalho, garantiu o uso disciplinado pe- los grandes 

usuários, permitindo que os pequenos irrigantes tivessem água dis- ponível para realizar 

seus plantios fixando-os no campo, produzindo e mantendo suas famílias. 

Tabela 1. Calendário de Irrigação do Ribeirão Extrema (exemplo do mês de julho 

2018) 

Domingo Segunda‑feir

a 

Terça‑feira Quarta‑feir

a 

Quinta‑feira Sexta‑feira Sábado 

1 2 3 4 5 6 7 

Equipe B 
Produtor D 
Produtor E 
Produtor F 

Equipe 
A 
Produtor 
A 
Produtor 
B 
Produtor 
C 

Equipe 
A 
Produtor 
A 
Produtor 
B 
Produtor 
C 

Equipe B 
Produtor D 
Produtor E 
Produtor F 

Equipe B 
Produtor D 
Produtor E 
Produtor F 

Equipe 
A 
Produtor 
A 
Produtor 
B 
Produtor 
C 

Equipe 
A 
Produtor 
A 
Produtor 
B 
Produtor 
C 



 

 
 

 

8 9 10 11 12 13 14 

Equipe B 
Produtor 

D 
Produtor 

E 
Produtor 

F 

Equipe B 
Produtor 

D 
Produtor 

E 
Produtor 

F 

Equipe 
A 
Produtor 
A 
Produtor 
B 
Produtor 
C 

Equipe 
A 
Produtor 
A 
Produtor 
B 
Produtor 
C 

Equipe B 
Produtor D 
Produtor E 
Produtor F 

Equipe B 
Produtor D 
Produtor E 
Produtor F 

Equipe 
A 
Produtor 
A 
Produtor 
B 
Produtor 
C 

15 16 17 18 19 20 21 

Equipe 
A 
Produtor 
A 
Produtor 
B 
Produtor 
C 

Equipe B 
Produtor 

D 
Produtor 

E 
Produtor 

F 

Equipe B 
Produtor D 
Produtor E 
Produtor F 

Equipe 
A 
Produtor 
A 
Produtor 
B 
Produtor 
C 

Equipe 
A 
Produtor 
A 
Produtor 
B 
Produtor 
C 

Equipe B 
Produtor D 
Produtor E 
Produtor F 

Equipe B 
Produtor 

D 
Produtor 

E 
Produtor 

F 

22 23 24 25 26 27 28 



   
 

   
 

 

Domingo Segunda‑feir

a 

Terça‑feira Quarta‑feir

a 

Quinta‑feira Sexta‑feira Sábado 

Equipe A Equipe A Equipe B Equipe B Equipe A Equipe A Equipe B 
Produtor A Produtor A Produtor 

D 
Produtor 

D 
Produtor A Produtor A Produtor D 

Produtor B Produtor B Produtor E Produtor E Produtor B Produtor B Produtor E 
Produtor C Produtor C Produtor F Produtor F Produtor C Produtor C Produtor F 

29 30 31  

Equipe B Equipe A Equipe A 
Produtor 

D 
Produtor A Produtor A 

Produtor E Produtor B Produtor B 
Produtor F Produtor C Produtor C 

 

Tabela 2. Tabela parcial de consumo de água, por pivô, e somatório comparado à 

disponibilidade água, na bacia do Rio Jardim 2018 

 
 Julho Agosto Setembro 

Data de 
irrigação 
Grupo 1 

1, 4, 5, 8, 9, 12, 13, 16, 
17, 

20, 21, 24, 25, 28, 29, 

1, 2, 5, 6, 9, 10, 13, 14, 
17, 
18, 21, 22, 25, 26, 29, 
30 

1, 4, 5, 8, 9, 12, 13, 16, 
17, 

20, 21, 24, 25, 28, 29 

Data de 
irrigação 
Grupo 2 

2, 3, 6, 7, 10, 11, 14, 15, 
18, 

19, 22, 23, 26, 27, 30, 
31 

3, 4, 7, 8, 11, 12, 15, 16, 
19, 

20, 23, 24, 27, 28, 30, 
31 

2, 3, 6, 7, 10, 11, 14, 15, 
18, 19, 22, 23, 26, 27, 30 

 

54 
Produtor A 55ha 55ha 55ha 55ha 55ha 55ha 0 0 0 0 0 0 

Grão de 

bico 

33 33 33 33 22 22       

 

13 
Produtor B 35ha 35ha 35ha 35ha 35ha 35ha 35ha 35ha 35ha 35ha 0  

Grão de 

bico 

19,53 21 38,5 38,5 38,5 38,5 24,5 24,5 24,5 10,5   

 

12 
Produtor C 45ha 45ha 45ha 45ha 45ha 45ha 45ha 45ha 45ha 45ha 0 0 

Trigo 27 49,5 49,5 49,5 49,5 31,5 31,5 31,5     

 

72 
Produtor D 40ha 40ha 40ha 40ha 40ha 40ha 40ha 40ha 40ha 40ha 40ha 40ha 

Trigo 32 32 32 32 48 48 48 48 28 28 28 12 

Vazão utilizada 1.886 1.637 1.442 1.393 1.263 836,9 687,9 627,8 484,7 425,6 278 120 

Vazão limite 1.696 1.696 1.696 1.696 1.296 1.296 1.296 1.296 960 960 960 960 

Saldo ‑190 58,56 254,3 302,7 33 459,1 608,1 668,2 475,3 534,4 682 840 
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