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RESUMO – Períodos de estiagem são eventos naturais, caracterizados pela baixa ou ausência de 

precipitação, resultando na perda da umidade do solo que acarreta prejuízos econômicos e sociais. 

Em Bagé, onde as ocorrências desses períodos de seca são constantes, os prejuízos econômicos são 

agravados pela ineficiência da política do estado do Rio Grande do Sul, pois os eventos são tratados 

pontualmente com soluções emergenciais, gastando mais recursos e não alcançando objetivos 

propostos. A Lei Federal Nº 14.119, de 2021, implementa o Pagamento por Serviços Ambientais 

(PSA), que promove uma remuneração para quem executa atividades de conservação, manejo e 

recomposição ambiental em sua propriedade, beneficiando toda sociedade. O presente trabalho 

analisou as características físicas e hidrográficas da região de Bagé, para propor medidas baseadas de 

outros PSA, já consolidadas no Brasil. O projeto de PSA Economiza Bagé é a implementação de 

cisternas de baixo custo nas residências da população bageense, que resultaria em uma coleta 

817.917,375 m³/ano de água não potável, caso 50% da população se interessar em participar do 

programa. O resultado indica um valor significativo na economia de recurso hídrico para população 

e prefeitura do município. 
 

ABSTRACT– Drought periods are natural events, characterized by low or absence of precipitation, 

resulting in the loss of soil moisture that causes economic and social losses. In Bagé, where the 

occurrence of these periods of drought are constant, the economic losses are aggravated by the 

inefficiency of the policy of the state of Rio Grande do Sul, as the events are treated punctually with 

emergency solutions, spending more resources and not reaching the proposed objectives. Federal Law 

No. 14,119, of 2021, implements the Payment for Environmental Services (PSA), which promotes 

remuneration for those who carry out conservation, management and environmental restoration 

activities on their property, benefiting the whole of society. The present work analyzed the physical 

and hydrographic characteristics of the Bagé region, to propose measures based on other PES, already 

consolidated in Brazil. PSA Economiza Bagé is the implementation of low-cost cisterns in the homes 

of the population of Bagé, which would result in a collection of 817,917.375 m³/year of non-potable 

water, if 50% of the population is interested in participating in the program. The result indicates a 

significant value in the economy of water resources for the population and city hall. 
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INTRODUÇÃO 

 Estiagem, tratada vulgarmente como seca [Brondani; Wolmann; Ribeiro (2013)], são eventos 

naturais que se caracterizam por um período de baixa pluviosidade ou a ausência de precipitação, em 

que a perda de umidade do solo é superior à sua reposição de água [Grigoletto; Magalhães (2016)]. 

 No estado do Rio Grande do Sul, as estiagens afetam a sociedade frequentemente, trazendo 

assim prejuízos econômicos e sociais. A região sudoeste do estado do estado é a que mais sofreu com 

este tipo de evento nos últimos anos, sendo Bagé a cidade com mais ocorrência deste tipo de evento 

com 22 ocorrências entre os anos de 1981 até 2011. [Kulman, et al. (2014)].  A política de gestão dos 

recursos hídricos que é feita no estado do Rio Grande do Sul propícia estes eventos a serem cada vez 

mais prejudiciais economicamente para a sociedade, uma vez no estado do Rio Grande do Sul as 

estiagens são tratadas pontualmente, com soluções de caráter únicos e exclusivamente emergenciais, 

que invariavelmente são mal executadas, gastam muito recursos e não alcançam os objetivos 

almejados [CREA-RS (2011)]. 

 A fim de melhorar a gestão dos recursos naturais entre eles os recursos hídricos, no ano de 

2021 foi criada a lei federal de Nº 14.119, nesta lei é previsto a Política Nacional de Pagamento por 

Serviço Ambiental (PNSA). Pagamento por serviços ambientais (PSA) pode ser definido como 

transações entre duas ou mais partes envolvendo a remuneração àqueles que promovem a 

conservação, recomposição, incremento ou manejo de áreas de vegetação considerada apta a fornecer 

certos serviços ambientais [Derani & Jodas (2015)]. Ainda segundo Derani e Jodas (2015) para 

caracterizar um PSA é necessário se ter uma transação voluntária, na qual um serviço ambiental bem 

definido, ou uma forma de utilização dos solos apta a garantir tal serviço, comprada por pelo menos 

um comprador, a partir do mínimo de um provedor e se, e somente se o provedor continuar fornecendo 

este serviço.  

 Embasado em estudos como o Programa um milhão de cisternas (P1MC), que foi precursor 

na utilização de cisternas no Brasil sendo um programa de formação e mobilização social para a 

convivência com o semiárido, foi negociado junto ao governo federal no ano de 1999 por meio da 

Agência Nacional de Águas (ANA). Cisternas primeiramente foram implantadas no semiárido 

brasileiro para suprir a falta de água para a população, e substituir o abastecimento por caminhões 

pipas, porém nos dias de hoje há estudos para implantação deste tipo de medida em diferentes estados 

brasileiros, Paraná [Candiotto; Grisa; Schimitz (2015)], Rio Grande do Sul [Silva et al. (2020)], entre 

outros. E também pelo projeto desenvolvido por Silva (2021) que apresenta as características 
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construtivas para desenvolver cisternas de baixo custo apresentando assim solução ou diminuição a 

curto prazo para os recorrentes problemas com as estiagens na região. Apoiado nesta política e nos 

projetos citados planeja-se alcançar um instrumento de gestão que melhore a situação hídrica para o 

município de Bagé. 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

Bagé-RS 

 Cidade Sul-riograndense, localizada na região sul do estado, com uma área de 4095,5 km² 

conta com uma população de 116794 habitantes, habitantes estes distribuídos em 43105 domicílios, 

segundo dados da prefeitura de Bagé. Bagé, como dito anteriormente, tem sofrido com estiagens noss 

últimos anos, eventos estes que assolaram a cidade 22 vezes entre os anos de 1981 e 2011 [Kulman, 

et, al. (2014)]. Atualmente a cidade é abastecida através da barragem, Sanga Rasa, está barragem foi 

inaugurada em 1979 e tem um volume máximo de armazenamento de 4.210.286,21 m³ 

[PREFEITURA DE BAGÉ (2020)].  Porém, devido ao problema com a disponibilidade hídrica, a 

solução adotada foi a construção de um novo barramento, a barragem Arvorezinha, localizado a 

jusante da barragem Sanga Rasa, terá previsão de volume de 2.800.288 m³ após sua primeira fase 

construtiva. As obras da barragem Arvorezinha tiveram início em 2013, porém houve 

descontinuidade na execução da obra. Recentemente ocorreu a liberação de recurso para a retomada 

do processo construtivo da Barragem [PREFEITURA DE BAGÉ (2020)]. Após a execução da 

barragem está previsto que os problemas com disponibilidade hídrica serão sessados, segundo a 

prefeitura municipal. 

 Bagé tem em sua composição pedológica cinco tipos diferentes de solos, Argissolo Vermelho-

Amarelo, Chemossolo Ebânico, Neossolo Litólico, Planossolo Háplico e Vertissolo Ebânico [IBGE-

EMBRAPA (2001)], a declividade no município vária entre 0 e 45%, apresentando assim um terreno 

com classificação variando entre as classes plano com declividade de 0 a 3%, Suave Ondulado com 

declividade de 3 a 8%, ondulado com declividade 8 a 20% e forte Ondulado com declividade de 20 

até 45%, sendo esta última classe a menos presente.  Na Figura 1 é possível observar os aspectos 

físicos do município de Bagé, localização, pedologia e declividade. 
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Figura 1- Aspectos Físicos de Bagé-RS. 

 

PSA Economiza Bagé 

 A proposta de PSA para Bagé se deu devido ao frequente problema da cidade com 

abastecimento hídrico. A partir disto primeiramente foi considerado adotar medidas a partir de outros 

PSA já consolidados no Brasil, como foi o caso de Extrema-MG, porém analisando os aspectos físicos 

nos quais o município gaúcho está inserido, não se mostra possível a execução das soluções que foram 

adotadas em Extrema-MG. Isso se deve ao fato de o produtor de águas estar situado em uma região 

de abastecimento do aquífero, em um terreno com uma geografia acidentada, sendo que na cidade 

gaúcha encontramos uma declividade variando entre as classes plano e ondulado em sua maior parte, 

sendo uma característica dos pampas sul-rio-grandenses no qual Bagé está inserida. Por 

consequência, ações que visam a desaceleração do escoamento superficial para favorecer a infiltração 

de água no solo não são necessárias, uma vez que a água que cai sobre uma superfície plana 

naturalmente tende a infiltrar. 

 Logo, a solução a ser adotada para o município gaúcho deve ser diferente. A proposta de 

solução foi uma adaptação do programa P1MC, aplicando um projeto de PSA e utilizando cisternas 
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de baixo custo. Tendo em vista que a execução de cisternas do P1MC em um município seria inviável 

tanto construtivamente (pois não haveria espaço físico para alocar tantas cisternas) quanto 

financeiramente, uma vez que num futuro próximo Bagé contará com uma nova Barragem de 

abastecimento.  

 As cisternas de baixo custo empregadas neste projeto seriam compostas de três partes, um 

filtro de resíduos auto limpante, um separador de primeiras águas “first flush” e o reservatório que 

neste caso é uma bombona de polipropileno, seguindo o projeto de cisternas desenvolvido por Silva 

(2021). 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO: 

 O projeto de PSA economiza Bagé, seria estruturado da seguinte forma: uma transação 

voluntária entre comunidade e prefeitura de Bagé, onde a prefeitura seria responsável pela execução 

de cisternas de baixo custo nas residências da população bageense. O serviço ambiental seria a 

manutenção dos recursos hídricos, pois estes são serviços de provisão, e estão previstos na lei federal 

14.119/2021. O comprador seria primeiramente a prefeitura de Bagé, porém não há impedimentos 

para que posteriormente instituições privadas repassem recursos para o prosseguimento do PSA, 

tendo em vista que a falta de água atinge a todos, sociedade e produção. O provedor seria a população 

begeense.  

 Quanto à quantidade de água que pode ser captada, a precipitação anual média em Bagé é de 

1518 mm (CORDEIRO, et al. 2019). Sendo assim, uma residência popular com aproximadamente 50 

m² de telhado, supondo 50% de perda (first flush, vazamentos) pode coletar aproximadamente 1,518 

* 50 * 0,5= 37,95 m³ ou 3795 litros por ano. Lembrando que Bagé conta com 43105 residências, caso 

50% da população se interessar em participar do programa isso representaria aproximadamente 

817.917,375 m³ de água. Vale ressaltar que a água captada pela cisterna de baixo custo não seria 

passível de consumo humano, porém serviria para usos menos nobres, como por exemplo limpezas 

em geral, rega de jardins e hortas, lavagem de carros e outros fins não potáveis.  

 Outro aspecto relevante é que a zona urbana de Bagé está localizada fora da área de drenagem 

das barragens como pode ser visto na Figura 1, logo a água que cai na zona urbana não afeta a 

quantidade de água que recarrega as barragens. Por consequência, o PSA economiza Bagé 

acrescentaria os 817.917,375 m³/ano de água no sistema de abastecimento. Porém, como citado 

anteriormente, este volume pode ser utilizado apenas para fins não potáveis. 
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CONCLUSÕES E CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 O PSA economiza Bagé se mostrou um projeto promissor, uma vez que apresenta um valor 

significativo na economia de recurso hídrico. Este projeto se mostra economicamente interessante 

para a população, uma vez que o valor da conta de água da residência irá diminuir pois a água 

proveniente da cisterna não é taxada. Para a prefeitura do município o projeto é vantajoso pois a curto 

prazo já será possível observar os efeitos da economia de recursos hídricos e alívio na demanda 

hídrica populacional e, além de incentivar o consumo consciente de água, servirá como prevenção 

contra inundações, efeito que será observado independentemente da construção da barragem 

Arvorezinha. Segundo Madruga (2017) Bagé teve 10 eventos de inundações entre os anos de 1980 e 

2015, a partir deste dado o autor classifica a cidade com risco médio a susceptibilidade a inundações. 

Uma vez que as redes de cisternas diminuirão o volume precipitado a ser escoado, diminuirá a chance 

de ocorrer inundações no município.    
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