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RESUMO 

 

A gestão integrada dos recursos hídricos e a governança adaptativa são paradigmas 
institucionais e de gestão criados para solucionar as deficiências do gerenciamento de 
recursos hídricos. Na gestão integrada, o desafio apresenta-se no estabelecimento de arranjos 
institucionais e instrumentos apropriados; na governança adaptativa, o desafio se configura no 
gerenciamento sob condições de incerteza. Recentemente, tem-se observado uma tendência de 
fusão desses dois paradigmas para enfrentar a crescente complexidade dos fatores que 
moldam e estressam o gerenciamento dos recursos hídricos, sendo a mudança climática um 
desses fatores. No Semiárido Brasileiro, as incertezas associadas a mudanças no clima se 
somam às variabilidades naturais típicas da região, amplificando a complexidade da gestão 
dos seus sistemas hídricos, o que torna relevante a incorporação desses conceitos. Sob essa 
perspectiva, o presente trabalho interpreta o sistema de gerenciamento de recursos hídricos do 
Estado do Ceará sob o ponto de vista da resiliência ecológica e propõe um modelo de 
governança adaptativa dos recursos hídricos, sob cenários de mudança climática. Como 
estudo de caso, analisou-se o Sistema Jaguaribe-Metropolitanas, o qual evidenciou que a 
interligação por meio do Eixão das Águas e do Canal do Trabalhador, proporcionam uma alta 
conectividade do sistema, e um baixo potencial de mudanças do mesmo. Dessa forma, o 
sistema passa a ser muito dependente de uma única fonte hídrica - o Castanhão - o que o torna 
vulnerável a qualquer falha que nele ocorra. De modo geral,verificou-se, ainda, que as 
possíveis mudanças climáticas trarão uma diminuição da resiliência do sistema, uma vez que 
se constatou maior necessidade de importação de água da Bacia do Rio Jaguaribe para a 
Região Metropolitana de Fortaleza, quando comparados os cenários de emissões (20C3M e 
A1B) do Painel Intergovernamental de Mudanças Climáticas. Sugere-se, dessa forma, o 
gerenciamento da resiliência por meio da governança adaptativa. 

 
Palavras-chave: governança adaptativa; resiliência; mudança climática. 

 

 

 

  



 
 

ABSTRACT 

 
The intergrated management of water resources and the adaptive government are institutional 
and management paradigms created to solve the deficiencies of the water resources 
management. On the integrated management, the challenge present itself on the establishment 
of institutional arrangements and appropriate instruments. On the adaptive governance, the 
challenge is configured to manage under conditions of uncertainty. Recently, it´s been 
observed a tendency of fusion between these two paradigms to face the increasing complexity 
of factors that shape and stress the water resources management, the climate change being one 
of these factors. In the Brazilian semiarid, the uncertainties associated with climate change are 
added to natural variability typical of the region, amplifying the complexity of the 
management of its water systems, which makes relevant the incorporation of these concepts. 
From this perspective, this study interprets the management system of water resources of the 
State of Ceará, under the point of view of ecological resilience and proposed a model of 
adaptive governance of water resources, under scenarios of climatic changes. As a case study, 
it was analyzed the Jaguaribe-Metropolitanas system, which showed that the interconnection 
through Eixão Water and Canal Worker, provide high connectivity of the system, and a low 
potential for changes in the same.Thus, the system becomes too dependent on a single source 
of water - the Castanhão - which makes it vulnerable to any failure that occurs within it. In 
general, it was verified that the possible climate changes would bring a decrease in the 
resilience of the system, since it was found a greater need to import water from the River 
Basin Jaguaribe for the Metropolitan Region of Fortaleza, when comparing the emissions 
scenarios (20C3M and A1B) of the Intergovernmental Panel on Climate Change. It is 
suggested, therefore, the management of resilience through adaptive governance. 
 
 
Keywords: adaptive management; resilience; climate change. 
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1 INTRODUÇÃO 

O gerenciamento integrado dos recursos hídricos e a governança adaptativa, 

apresentam-se como dois paradigmas institucionais e de gestão, dispostos a minorar as 

deficiências nos sistemas de governança da água (ENGLE et al., 2011). No gerenciamento 

dos recursos hídricos, o desafio apresenta-se na limitação dos arranjos institucionais, enquanto 

na governança adaptativa, o grande desafio aos tomadores de decisão é gerenciar sob 

condições de incerteza. Os autores ressaltam ainda que tem havido uma tendência de fusão 

desses dois paradigmas para enfrentar a crescente complexidade dos fatores que estressam e 

moldam o gerenciamento dos recursos hídricos, tais como a globalização e as mudanças 

climáticas. 

Nesse contexto, é pertinente o conceito de resiliência ecológica (Holling, 1973), 

que incorpora as incertezas ao considerar que os sistemas complexos assumem diversos 

estados de equilíbrio. Para o gerenciamento desses sistemas complexos, Holling (1978) e 

Walters (1986) propõem uma governança adaptativa, com abordagem integrada e 

multidisciplinar para enfrentar as incertezas. Ela é adaptativa porque reconhece que os 

recursos gerenciados se alteram devido à intervenção humana, que os imprevistos são 

inevitáveis e que novas incertezas surgirão. Gunderson (1999) reconhece que as políticas 

devem satisfazer aos objetivos sociais, além de serem continuamente modificadas e flexíveis 

para se adaptarem aos imprevistos.  

1.1 Natureza da questão 

Considerado o Estado mais seco do Nordeste, o Ceará tem quase sua totalidade 

inserida na área de maior incidência de secas, apresentando alta variabilidade temporal e 

espacial das precipitações, com médias anuais em torno de 800 mm e alto potencial de 

evaporação. O regime hidrológico dos rios cearenses tem como característica marcante a 

intermitência interanual, com cerca de 90% do escoamento ocorrendo entre os meses de 

fevereiro e maio. Considerando ainda a predominância de solos cristalinos no Estado, a 

disponibilidade hídrica está basicamente dependente dos estoques de água acumulados em  

reservatórios superficiais. 

Dentre os principais rios do Estado, encontra-se o rio Jaguaribe. A área da bacia 

ocupa uma área equivalente a 55% do Estado do Ceará, na qual habitam 29,7% de sua 
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população. Na bacia do Médio Jaguaribe, encontra-se o açude Castanhão, o maior do Estado, 

com capacidade de armazenamento de 6.700 hm³, respondendo, individualmente, por mais de 

35% da capacidade de armazenamento do Estado. O reservatório foi construído para atender 

os múltiplos usos da bacia e para atender a Região Metropolitana de Fortaleza – RMF – com 

mais de dois milhões de habitantes, além do Complexo Industrial Portuário do Pecém, por 

meio do Canal Castanhão - RMF (Eixão), e do Canal do Trabalhador. Funcionará, ainda, 

como Reservatório Pulmão e canal adutor da transposição de águas da bacia do rio São 

Francisco. Sendo assim, o Sistema Jaguaribe-Metropolitanas é o principal sistema de 

reservatórios do Estado, abrangendo quatro regiões hidrográficas, compostas pelos 

reservatórios Orós, Castanhão, Banabuiú, Pacajus, Pacoti-Riachão, Gavião, Acarape do Meio, 

Sítios Novos e Cauhipe. 

O processo de organização do sistema institucional e legal de gestão de recursos 

hídricos no Ceará teve como marco a criação da Secretaria de Recursos Hídricos do Ceará - 

SRH, em 1987, que estruturou o arcabouço necessário para definição da Política Estadual de 

Recursos Hídricos, instituída pela Lei 11.996/92. A partir de então, o Ceará cria a Companhia 

de Gestão de Recursos Hídricos – COGERH, em 1993, para implementar um modelo de 

gerenciamento dos recursos hídricos integrado, descentralizado e participativo, e vem 

moldando seu modelo de gestão embasado na participação, por meio da inclusão crescente do 

usuário nas decisões (alocação negociada, comitês de bacias, comissões gestoras de açudes, 

planos de bacias participativos, entre outros). 

No Ceará, o gerenciamento dos recursos hídricos enfrenta grandes desafios; mas o 

maior deles, certamente, é planejar e gerenciar o uso dos seus recursos hídricos em um 

cenário de altíssimas incertezas hidrológicas – as maiores do Planeta. Nesse cenário, 

apresentam-se agora as incertezas associadas a uma potencial mudança climática.  

O presente trabalho entende que a gestão integrada, descentralizada e participativa 

moldada no Estado sob as mais variadas condições físicas, sociais e econômicas adversas, 

apresenta algumas características da governança adaptativa a qual tem foco no papel 

construtivo da instabilidade, a fim de proporcionar uma estrutura de gestão que mantenha a 

função do sistema diante das perturbações inesperadas.  
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1.2 Objetivos  

Geral  

O objetivo geral desta pesquisa é analisar a vulnerabilidade às mudanças 

climáticas do principal sistema hídrico do Ceará, o Sistema Jaguaribe-Metropolitanas, e 

interpretar o sistema de gerenciamento de recursos hídricos do Estado do Ceará sob o ponto 

de vista da governança adaptativa e resiliência ecológica. 

 

Específicos: 

� Discutir novas considerações da resiliência ecológica para os recursos hídricos; 

� Contribuir para o entendimento da problemática do gerenciamento dos recursos 

hídricos sob a ótica da resiliência ecológica; 

� Buscar a integração entre os requisitos da governança adaptativa e os princípios da 

gestão integrada dos recursos hídricos; 

� Analisar a vulnerabilidade do Sistema Jaguaribe-Metropolitanas às mudanças 

climáticas considerando os cenários de emissões do IPCC (Intergovernmental 

Panel on Climate Change) por meio do seu balanço hídrico. 

 

1.3 Estrutura do Trabalho   

A apresentação deste trabalho está estruturada em sete capítulos. Este capítulo 

apresenta, inicialmente, a introdução ao tema da pesquisa, os objetivos e a estrutura deste 

estudo.  

O segundo capítulo consiste na base conceitual, dividida em duas partes. A 

primeira trata da adaptação e sua relação com a resiliência, governança adaptativa e o 

gerenciamento dos recursos hídricos. A segunda descreve os aspectos teóricos, metodológicos 

do sistema climático e os cenários de emissões climáticos. 

No terceiro, a área de estudo – o Sistema Jaguaribe/Metropolitanas é descrito e no 

quarto, descreve-se a metodologia aplicada para avaliar o estudo. Nesta seção, propõe-se um 

modelo de governança adaptativa para os recursos hídricos e detalha como será analisada a 

vulnerabilidade do sistema por meio do balanço hídrico para o cenário atual e para os cenários 
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de emissões do IPCC e os modelos climático gerais (MCG) selecionados, assim como a 

metodologia de cálculo das demandas futuras. 

O quinto capítulo consolida os conceitos de governança adaptativa a serem 

utilizados, dada a variedade de interpretações, descreve a problemática do sistema de recursos 

hídricos sob a ótica da governança adaptativa. O sexto traz os resultados dos vários cenários e 

suas interpretações e, finalmente, o sétimo apresenta as conclusões e as recomendações do 

estudo. 
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2 BASE CONCEITUAL 

A base conceitual deste estudo compõe-se de duas partes. A primeira trata da 

adaptação e sua relação com a resiliência, governança adaptativa e o gerenciamento dos 

recursos hídricos. A segunda parte descreve aspectos teóricos, metodológicos do sistema 

climático e os cenários de emissões climáticos. 

2.1 Adaptação, Resiliência e Gerenciamento   

Diante de um dos mais complexos desafios desse século, que é a mudança 

climática, insere-se o conceito de adaptação e resiliência. A adaptação envolve mudança. 

Sendo, portanto, uma prática corrente dos indivíduos, comunidades e sociedades ajustarem 

suas atividades, cursos de vida, e locais para extrair vantagem de novas oportunidades. No 

entanto, a adaptação é muitas vezes imposta sobre as sociedades e as localidades devido a 

uma mudança externa indesejável. Esforços para responder a essas mudanças implicam 

frequentemente em reduzir a vulnerabilidade e aumentar a capacidade de adaptação para 

aumentar a resiliência das pessoas e lugares (NELSON et al., 2007). 

Nesse contexto, enfatiza-se a necessidade de mecanismos de gestão que 

disciplinem a exploração dos recursos naturais comuns. Mecanismos esses que não visem 

apenas ao crescimento econômico, mas que incentivem também a redução da degradação 

ambiental e a melhoria do bem-estar social das comunidades humanas. Para gerenciar esses 

conflitos Ostrom (1990) propõe a gestão dos recursos comuns por meio da organização e da 

cooperação entre indivíduos ou instituições que necessitam utilizar os mesmos recursos e que 

estão empenhados em fazê-lo de uma forma sustentável. 

Nesta seção, apresenta-se a relação entre adaptação e resiliência à mudança do 

clima, visto que a estratégia de adaptação aos impactos adversos da mudança climática 

relaciona-se diretamente com a promoção do aumento da resiliência de populações 

vulneráveis. E ainda, o papel fundamental da diversidade institucional, proposta por Elinor 

Ostrom (1990), para reforçar a resiliência dos sistemas sócio ecológicos na busca da 

sustentabilidade.  
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2.1.1 Adaptação e Mudança Climática 

Segundo Lavell (1999b), a capacidade de adaptação consiste em determinar a 

"capacidade de uma família, indivíduo, comunidade ou outro grupo social se ajustar às 

mudanças no ambiente para garantir a sobrevivência e sustentabilidade”. Muitos acreditam 

que, no contexto de incertezas das mudanças ambientais, a capacidade de adaptação é de 

fundamental importância. Lavell et al. (2012) definiram adaptação em sistemas humanos 

como o processo de adaptação ao clima atual ou esperado e seus efeitos, a fim de moderar 

danos ou explorar as oportunidades benéficas. Em sistemas naturais, definiram-na como o 

processo de adaptação ao clima atual e seus efeitos; ressaltaram que a intervenção humana 

pode facilitar a adaptação ao clima esperado. Para Brooks e Adger (2004), capacidade de 

adaptação é a “propriedade de um sistema ajustar as suas características ou o seu 

comportamento, a fim de expandir sua maneira de enfrentar a variabilidade climática 

existente, ou as condições climáticas futuras". 

É importante destacar que a gestão de riscos de desastres inclui tanto o 

enfrentamento (coping) quanto a adaptação. Segundo Havell et al. (2012) esses dois conceitos 

são fundamentais para a adaptação à mudança do clima. Para os autores a falta de uma 

concepção clara das distinções entre os conceitos e as sobreposições dos seus significados, 

dificulta a compreensão de uma gama de questões relacionadas, incluindo aquelas 

relacionadas ao intervalo de enfrentamento, a capacidade de adaptação, e o papel da 

aprendizagem institucional na promoção da adaptação robusta à mudança climática. 

Esclarecer essas distinções tem um significado operacional para os tomadores de decisão 

interessados em promover a resiliência, um processo que se baseia no enfrentamento pela 

sobrevivência imediata e na recuperação, bem como na adaptação e na redução do risco de 

desastres, o que implica a integração de novas informações ao potencial dano futuro. 

A adaptação dos sistemas humanos é um procedimento que requer o 

envolvimento dos diversos setores interessados. Sendo necessário, ainda, um entendimento 

das vulnerabilidades existentes entre os indivíduos e comunidades, assim como o ambiente 

social, institucional, biofísico e político. Para as próximas décadas, prevê-se que bilhões de 

pessoas, em particular as dos países em desenvolvimento, enfrentarão escassez de água e 

comida e grandes riscos à saúde e a vida devido às mudanças climáticas. Uma ação global é 

necessária para permitir que esses países se adaptem aos efeitos das mudanças do clima que 

ocorrem atualmente e tendem a piorar no futuro. A urgência nas medidas de adaptação é 

enfatizada nas projeções realizadas pelo IPCC (2007b). 
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Handmer et al. (2012) afirmam que há um consenso de que os países em 

desenvolvimento são mais vulneráveis economicamente aos extremos climáticos, em grande 

parte porque os países: (i) em desenvolvimento têm economias menos resistentes e dependem 

mais do capital natural e são mais sensíveis às atividades relacionas ao clima (Parry et al., 

2007); (ii) são muitas vezes mal preparados para lidar com a variabilidade climática e aos 

perigos físicos que enfrentam atualmente (World Bank, 2000); (iii) mais suscetíveis a 

prejuízos causados pela inadaptação devido à ausência de financiamento, informações e 

técnicas de gestão de risco, bem como fracos sistemas de governança; (iv) exibem déficit de 

adaptação resultante do baixo nível de desenvolvimento econômico (World Bank, 2007) e 

uma falta de capacidade de transferir os custos por meio de seguros e mecanismos fiscais e (v) 

ainda apresentam grandes setores informais.  

O World Bank (2010) prevê que as mudanças climáticas irão ampliar as 

vulnerabilidades e expor mais indivíduos às ameaças climáticas com mais frequência e por 

períodos mais longos. Djoudi e Brockhaus (2011) corroboram que essas mudanças afetarão as 

pessoas e as comunidades de forma distinta, dependendo da sua exposição e da sua 

capacidade de adaptação. 

O IPCC (2007b) ressalta ainda que as populações mais pobres podem ser 

especialmente vulneráveis, em particular as que se concentram em áreas de alta 

vulnerabilidade, pois tendem a ter menos capacidade de adaptação, e são mais dependentes 

dos recursos sensíveis ao clima, tais como o abastecimento de água local e o suprimento de 

alimentos. Essa população, geralmente, vive em locais fisicamente expostos, e sua condição é 

precária, do ponto de vista econômico. Dessa forma, a capacidade financeira e institucional de 

adaptação é limitada. 

A UNFCCC (2007) considera os países em desenvolvimento, como os mais 

vulneráveis, ressaltando que os mesmos precisam de ajuda internacional para apoiar a 

adaptação no contexto do planejamento nacional de desenvolvimento sustentável, capacitação 

e transferência de tecnologia e fundos. 

Para o World Bank (2010) esses países suportarão o peso dos efeitos da mudança 

climática, mesmo que lutem para superar a pobreza e impulsionem o crescimento econômico. 

Neles, a mudança climática ameaça aprofundar as vulnerabilidades, minar os ganhos 

conquistados com dificuldade e prejudicar seriamente as perspectivas de desenvolvimento. 

Muitos deles temem restrições na promoção crucial do desenvolvimento energético ou novas 

regras que possam reprimir suas várias necessidades - de infraestrutura ao empreendedorismo. 
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Tanto a mitigação quanto a adaptação representam desafios consideráveis. No 

entanto, elas podem ser superadas por meio de políticas robustas em termos climáticos. 

Observa-se que a mudança climática é onerosa, seja qual for a política escolhida. Projeções 

feitas pelo World Bank (2010) previram que os custos de mitigação para os países em 

desenvolvimento para o ano de 2100, são maiores que seus PIB, variando entre 0,5% a 1,2%. 

Gastar menos com mitigação significa gastar mais com adaptação e aceitar danos maiores: o 

custo da ação deve ser comparado ao custo da inação. 

Segundo o World Bank (2010), o financiamento atual em adaptação é inferior a 

5% em relação ao que poderia ser necessário anualmente até 2030, mas as desvantagens 

podem ser compensadas por meio de mecanismos de financiamento inovadores. É necessário 

que haja ações coletivas para combater efetivamente a mudança climática e é fundamental 

facilitar a adaptação das populações, por meio de uma melhor gestão de riscos. Segundo 

Reppeto (2008), ética, cultura, conhecimento e atitudes com relação ao risco limitam mais a 

adaptação humana que os limiares físicos, biológicos ou econômicos. 

2.1.2 Resiliência e Adaptação 

O termo resiliência foi introduzido na literatura há quase quatro décadas por 

Holling (1973). Na ecologia, o termo tem sido definido de duas maneiras distintas, cada um 

refletindo diferentes aspectos de estabilidade (GUNDERSON, 2000). Holling (1973) 

caracteriza a estabilidade como sendo a capacidade de um sistema retornar a um estado de 

equilíbrio após uma perturbação temporária. E, quanto mais rapidamente ele retorna, com o 

mínimo de oscilação, mais estável é o sistema. A resiliência, por sua vez, foi introduzida para 

indicar o comportamento dos sistemas complexos longe do equilíbrio, ou seja, qual a  

quantidade de perturbação que um sistema pode absorver sem a mudança de estado. Os 

múltiplos significados de resiliência relacionam-se com as premissas quanto à presença de um 

equilíbrio simples ou múltiplo em um sistema (HOLLING, 1996). 

Inicialmente, Holling (1973) enfatizou as consequências desses diferentes 

aspectos para os sistemas sócio-ecológicos (SES), a fim de destacar os paradoxos entre 

eficiência e persistência, constância e mudança, e previsibilidade e imprevisibilidade. A 

primeira definição do termo (e a mais tradicional) concentra-se na eficiência, constância e 

previsibilidade, e considera a estabilidade próxima de um estado de equilíbrio estável, onde a 

resistência à perturbação e à velocidade de retorno ao equilíbrio são utilizados para medir a 
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estabilidade do sistema (O'Neill et al., 1986; Pimm, 1984; Tilman e Downing, 1994; Holling, 

1996). Essa visão fornece um dos fundamentos para a teoria econômica, podendo ser 

denominada “resiliência de engenharia” (Holling, 1996). Outras áreas, como a física ou 

engenharia de materiais, também utilizam essa definição (Gunderson, 2000). 

A segunda definição foca na persistência, mudança e imprevisibilidade, e enfatiza 

as condições distantes de qualquer estado estacionário, onde instabilidade pode inverter um 

sistema para outro regime de comportamento, isto é, para outro domínio de estabilidade 

(Holling, 1973). Neste caso, a resiliência é mensurada por meio da magnitude da perturbação 

que pode ser absorvida sem que o sistema mude a sua estrutura, alterando as variáveis e os 

processos que controlam o comportamento. Este ponto de vista tem sido chamado de 

“resiliência ecológica”, em contraste com a “resiliência de engenharia” (Holling, 1973 e 

Walker, 1981). 

Gunderson (2000) acredita que a principal distinção entre estes dois tipos de 

resiliência parte da premissa da existência de múltiplos estados estáveis. Holling (1996) 

propõem a utilização da resiliência ecológica, que enfatiza as condições de imprevisibilidade 

e as habilidades dos ecossistemas em resistir a distúrbios e mudanças. Salienta que a interação 

entre as propriedades de estabilização e desestabilização está no cerne das questões atuais de 

desenvolvimento e meio ambiente - mudança global, perda de biodiversidade, restauração de 

ecossistemas e desenvolvimento sustentável.  

Nessa perspectiva, o foco do gerenciamento desloca-se para desempenhar um 

papel construtivo da instabilidade na manutenção da diversidade, persistência e na gestão de 

projetos que mantém a função dos ecossistemas diante das perturbações inesperadas (Holling, 

1996).  

Esta abordagem é definida, de modo geral, como “gestão adaptativa”, tida como 

uma abordagem integrada e multidisciplinar para enfrentar a incerteza em questões de 

recursos naturais (Holling, 1978; Walters 1986). Ela é adaptativa porque reconhece que os 

recursos gerenciados sempre irão mudar como resultado da intervenção humana, que 

surpresas são inevitáveis, e que novas incertezas vão surgir (Gunderson, 1999). 

No âmbito das ciências sociais tem havido uma clara ausência de terminologia 

específica para estudar a dinâmica dos sistemas naturais e humanos (Janssen, 2006). Na 

segunda metade do século XX começaram a surgir diversas abordagens teóricas focadas nas 

respostas dos sistemas naturais e humanos à mudança, a partir de conceitos como 

adaptabilidade, resiliência e robustez ou vulnerabilidade. Os estudos de resiliência e 

adaptabilidade evoluíram a partir de perspectivas voltadas ao comportamento dos sistemas 
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sócio ecológicos em resposta a perturbações e fatores de estresse (Holling, 2001), ou no 

interesse pelos processos de mudança estrutural nos sistemas sociais, considerando as 

complexas interações entre os sistemas humano e ambiental (Turner et al., 2003), e o 

desenvolvimento de modelos conceituais que integram ambos os sistemas  

(BERKES e FOLKE, 1998). 

O conceito de adaptabilidade foi inicialmente inserido nos estudos de sistemas 

sociais, a partir da ecologia cultural, para se referir o modo como uma estrutura dinâmica 

(sistema) se relaciona com o seu ambiente (YOUNG et al., 2006). Nesse contexto, entende-se 

que a adaptação é um processo de mudança estrutural em um sistema como resposta a 

perturbações externas, e a adaptabilidade refere-se à capacidade dos componentes sociais do 

sistema sócio ecológico influenciar e gerir a resiliência do sistema (WALKER et al., 2004). 

Nas ciências sociais é mais comum estudar a vulnerabilidade, definida como a alta 

exposição dos indivíduos ou grupos às crises ou perturbações e a incapacidade de controlar e 

se recuperar do impacto sofrido (Adger, 2006). Uma fonte de vulnerabilidade em um sistema 

sócio-ecológico pode surgir a partir da forte dependência das condições de vida da população 

de um ecossistema ou um recurso natural específico (Adger, 2000) ou os efeitos da abertura 

para outros mercados econômicos. 

Walker et al. (2004) propõem quatro aspectos cruciais para avaliar a resiliência: 

latitude, resistência, precariedade e panarquia. A latitude relaciona-se a quantidade máxima 

que um sistema pode ser alterado antes de perder sua capacidade de recuperação. A perda 

desta capacidade associa-se a superação de um limiar que, uma vez transposto, a recuperação 

do sistema torna difícil ou impossível (Figura 2.1). Quanto maior a bacia de atração (L), 

maior o número de estados de estabilidade que um sistema pode experimentar sem transpor os 

limites. O segundo aspecto trata da facilidade ou dificuldade que um sistema pode ser mudado 

(resistência). Na Figura 2.1, é representada pela profundidade da bacia de atração (R). Quanto 

maior a profundidade, mais intenso serão os esforços e as perturbações necessárias para 

afastar o sistema da atração em que se encontra. A precariedade informa a proximidade que o 

sistema se encontra de um limiar. Quanto maior for a instabilidade do sistema (Pr mais 

próximo do limite), maior será a urgência de mudança.  
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 Figura 2.1- Aspecto da resiliência em uma bacia de atração.   
Fonte: Adaptado de Walker et al. (2004). 

 

O último aspecto, panarquia, resulta da interação entre os estados e as dinâmicas 

dos sistemas entre níveis superiores e inferiores. A panarquia considera a dinâmica das 

interrelações entre os sistemas ecológicos e sociais. Está relacionada ao ciclo adaptativo 

proposto por Holling (2001). 

As teorias de resiliência têm pontos de concordância e também diferenças 

importantes com as teorias de mudança institucional. Ambas concedem um papel importante 

na herança do passado. Por um lado, as teorias sobre a mudança institucional introduziram um 

efeito “path dependence”, ou seja, a influência das instituições herdadas do passado na 

direção assumida pelos processos de mudança institucional, condicionando diversas 

alternativas que confundem os indivíduos ao considerar as mudanças no quadro institucional 

(North, 1990). As teorias de resiliência, no entanto, introduzem o conceito de memória 

institucional e social (Folke et al., 2003; Berkes e Folke, 1992). Uma parte importante da 

memória social é a memória institucional, formada pelo acúmulo das experiências sobre as 

estratégias passadas da gestão de recursos e as normas de uso utilizadas. 

Florensa (2009) observa que enquanto as teorias de mudança institucional 

enfatizam a tendência das instituições na compreensão da estabilidade e mudança como um 

processo difícil, oneroso, que perturba a evolução natural das instituições, no estudo sobre 

resiliência, a mudança nos SESs é vista como inevitável e intrínseca a própria existência 

dinâmica desses sistemas. Do ponto de vista da resiliência, o fenômeno a explicar não seria a 

mudança ou a transformação, mas sim a estabilidade. Por isso, os estudos de resiliência e 

SESs exploram a capacidade do sistema manter sua existência continuada no tempo por meio 
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da incorporação da mudança sem perder, por isso, sua essência de funcionamento e a sua 

estrutura de base.  

Para garantir um determinado nível de adaptabilidade faz-se necessário que os 

componentes humanos dos sistemas sócio ecológicos desenvolvam algumas estratégias. Para 

Folke et al. (2005) a primeira condição para construção da resiliência nos sistemas sócio 

ecológicos é aprender a conviver com as incertezas associadas às mudanças contínuas e 

inesperadas. Em seguida, é importante manter um determinado nível de diversidade tanto nos 

sistemas ecológicos como nos sociais. Por um lado, para manter a memória do sistema, 

mediante a manutenção e atualização de um arquivo de respostas que ocorreram no passado, 

tanto nos ecossistemas quanto nas organizações humanas, às situações de mudanças. E por 

outro, combinar diferentes tipos de conhecimento - como experiência dos usuários e 

informações externas provenientes da esfera científica, política ou econômica - integrado nas 

instituições e padrões organizacionais existentes.  

O conhecimento da incerteza e da manutenção da diversidade requer ainda um 

maior nível de compatibilidade entre as escalas que movem os ecossistemas e os diferentes 

níveis do sistema de governança a nível social. Uma coordenação desta forma favoreceria 

maiores oportunidades de resposta e de reorganização do sistema. Para articular estas 

propostas, faz-se necessário a utilização dos conceitos de gestão e governança adaptativa 

(Florensa, 2009). Ambos os processos sugerem como deve ser a gestão integrada entre o 

conhecimento dos ecossistemas e das estruturas institucionais (Folke et al., 2002). 

A governança adaptativa (Dietz et al., 2003; Folke et al., 2005) refere-se ao 

contexto político e social, que são parte da gestão dos recursos naturais. A gestão co-

adaptativa (Holling, 1978; Gunderson, 1999) é definida como um processo científico e social, 

essencialmente dinâmico, baseado na aprendizagem social e institucional, que concentra os 

processos de retroalimentação entre o estado dos ecossistemas e as políticas e estratégias de 

gerenciamento dos recursos naturais. No âmbito operacional, observa-se que ambos processos 

demandam a contribuição de diversos atores, assim como a criação de políticas públicas e 

plataformas de intercâmbio que operem nos diferentes níveis. 

2.1.2.1 Ciclo Adaptativo e Panarquia  

O estudo da dinâmica evolutiva dos sistemas complexos tem permitido vislumbrar 

os estados recorrentes que os sistemas atravessam em sua evolução (Beisner et al., 2003). A 

recorrência na evolução indica que o sistema complexo, que tem como característica o 
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dinamismo intrínseco, precisa mudar e evoluir para perdurar. No entanto, como o conceito de 

sistemas complexos transmite uma ideia estática, Holling (2001), incorporou o caráter 

dinâmico e evolutivo aos sistemas complexos no ciclo adaptativo. 

As noções de mudanças cíclicas nas civilizações e na mudança de paradigma na 

ciência surgiram por meio de Spengler (1965) e Kuhn (1970), respectivamente. Spengler 

(1965) descreveu como as civilizações passam por fases de desenvolvimento – uma fase 

inicial de desenvolvimento que leva ao crescimento e organização, depois a fase de 

dominação e, finalmente, o declínio seguido da reorganização. Kuhn (1970), em 

contrapartida, provocou uma revolução científica, ao afirmar que as ideias da ciência passam 

por um processo semelhante ao longo do tempo. 

O ciclo adaptativo apresentado por Gunderson e Holling (2002) permite a 

inclusão dos efeitos por meio de escala e da resiliência, e descreve como ocorrem os padrões e 

os processos de mudança ao longo do tempo nos ecossistemas, especialmente naqueles com 

regimes de perturbação, resultando assim, em um sistema mais complexo.  

Para descrever essas interações nos ciclos adaptativos, Gunderson e Holling 

(2002) utilizam o termo “panarquia”, é utilizado para descrever a natureza evolutiva dos 

sistemas adaptativos complexos. A panarquia é a estrutura hierárquica em que os sistemas da 

natureza (Ex. florestas, campos, lagos, rios e mares), e os humanos (Ex. estruturas de 

governança, assentamento e culturas), bem como o sistema combinado natureza-ser humano 

(Ex. as agências que controlam o uso de recursos naturais) (Gunderson et al., 1995) e sistemas 

sócio ecológicos (por exemplo, co-desenvolvimento dos sistemas de gestão)  

(Folke et al., 1998), estão interligados em intermináveis ciclos adaptativos de crescimento, 

acumulação, reestruturação e renovação. Segundo o autor, a sustentabilidade de um sistema 

complexo depende, essencialmente, de três propriedades, as quais moldam os ciclos 

adaptativos e o estado futuro do sistema: 

- Potencial: a capacidade de um sistema está disponível à mudança, a qual está 

relacionada com o número de opções de desenvolvimento disponíveis (esta 

propriedade pode ser pensada, remotamente, como a "riqueza" de um sistema); 

- Conectividade: o grau de ligação entre as variáveis e os processos que controlam o 

sistema; uma medida que reflete o grau de flexibilidade ou rigidez do sistema, tais 

como sua sensibilidade ou a não perturbação; 
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- Capacidade adaptativa: é a resiliência do sistema, isto é, a medida da vulnerabilidade 

do sistema a impactos inesperados. 

Essas propriedades não descrevem os sistemas propriamente ditos, mas são 

responsáveis pela sua capacidade de adaptação. A Figura 2.2 representa o ciclo adaptativo, 

caracterizado por quatro fases essenciais (HOLLING, 2001; GUNDERSON e HOLLING, 

2002; WALKER et al., 2002): 

a) Da fase de exploração (r) para a fase conservação (K) há um aumento de potencial 

(devido ao aumento do capital), acoplado ao aumento da eficiência (conectividade), 

mas também da rigidez, que acarreta uma diminuição da resiliência. 

b) Da fase de conservação (K) para a fase ômega (Ω) há uma abrupta ruptura na 

dinâmica expansiva e o começo de uma dinâmica recessiva 

c) Da fase de conservação (Ω) para a fase alfa (α) o potencial e a vulnerabilidade dos 

sistemas são elevados, tornando-os mais propensos a abruptas mudanças, o que leva 

a um maior consumo dos recursos acumulado. Schumpeter (1942) denomina esta 

fase de "destruição criativa" (creative destruction). 

d) Da fase alfa (α) para a fase r há baixa conectividade, com potencial e resiliência 

elevados, o que cria condições para o surgimento de inovações. É uma fase de 

reorganização, de oportunidades e de crises. 

 
Figura 2.2- Ciclo adaptativo nas três dimensões que o controlam.   
Fonte: Gunderson et al. (2002). 
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As setas indicam a velocidade das mudanças, isto é, a duração de cada fase. Setas 

descontínuas indicam lentas mudanças, que significa uma maior duração da fase, e as setas 

contínuas estão associadas a abruptas mudanças ou mudanças de curta duração.  

Nas duas primeiras fases existe uma tendência em preservar a estrutura do 

sistema, que permite um rápido crescimento. No entanto, elas provocam um acúmulo de 

rigidez que as tornam mais vulneráveis a qualquer mudança ou alteração. Em contrapartida, as 

duas últimas fases se caracterizam pela imprevisibilidade e elevado grau incerteza.  

Pode-se dizer que a panarquia é um conjunto hierárquico de diversos ciclos 

adaptativos, cuja ligação e funcionamento determinam a sustentabilidade de um sistema 

(HOLLING, 2001; GUNDERSON e HOLLING, 2002). Pela panarquia o sistema é capaz de 

criar e de experimentar novas soluções, se beneficiando daquelas que criam oportunidades e 

evitam as que representam uma ameaça. 

Holling (2001) define sustentabilidade dos sistemas como sendo a capacidade de 

criar, testar e manter a capacidade adaptativa. E o desenvolvimento como o processo de 

criação, testes e manutenção das oportunidades. Combinando as palavras, tem-se 

“desenvolvimento sustentável”, que se refere, portanto, ao objetivo de fomentar as 

capacidades adaptativas, criando oportunidades, simultaneamente. Deste modo, o 

desenvolvimento sustentável não é um paradoxo, mas um termo que descreve uma parceria 

lógica. 

Holling (2001) ressalta que a panarquia pode entrar em colapso, pois nem todos os 

ciclos são adaptativos. O autor apresenta dois tipos de ciclos mal adaptativos (maladaptative): 

- Armadilha da pobreza: combinação de reduzido potencial, conectividade e resiliência 

(por exemplo, uma sociedade exaurida pela guerra, onde os recursos são escassos, o 

capital social é insignificante e não possui capacidade de inovação); 

- Armadilha da rigidez: combinação de elevado potencial, conectividade e resiliência 

(por exemplo, uma oligarquia baseada no petróleo, onde o capital é muito elevado 

mas a rigidez das normas sociais é tão elevada que não há espaço para a 

criatividade). 

Essas condições de má adaptação são percebidas em grandes “hierocracias”, como 

as sociedades que operam sobre rígidas, e aparentemente, imutáveis sistemas de castas. Outro 
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exemplo ocorre em países em desenvolvimento, que têm abundancia de recursos naturais, mas 

estão sujeitos a rígido controle de regimes políticos corruptos (Holling, 2001). 

Herrfahrdt-Pähle e Pahl-Wostl (2012) salientam que um modelo heurístico para 

lidar com a resiliência dos sistemas socio-ecológicos e os diferentes graus de continuidade e 

mudança ao longo do tempo é um conjunto aninhado de ciclos adaptativos, ou seja, uma 

panarquia. Aplicada à instituições, o ciclo adaptativo sugere inicialmente a formulação de 

uma política (fase r), na fase K ocorre a implementação das políticas baseada nas expectativas 

geradas na fase r, e quando as instituições se deparam com a falta de expectativa ocorre uma 

crise no sistema (fase Ω) e, finalmente, ocorre uma reação à crise por meio de políticas 

alternativas, visando a competição com outras instituições (fase α) (JANSSEN, 2002).  

Os ciclos aninhados podem ser entendidos como diferentes formas de instituições 

formais (isto é, normas constitucionais, regras de escolha coletiva e regras operacionais) 

(OSTROM, 1990). A noção de resiliência institucional em escala temporal é a combinação 

adequada das mudanças entre ciclos mais rápidos e estáveis, e ciclos mais lentos. Nos níveis 

mais elevados da panarquia, geralmente, espera-se proporcionar oportunidades para a 

memória e a aprendizagem, enquanto em níveis mais baixos, proporciona inovação e 

renovação (GUNDERSON e HOLLING 2002). Se, no entanto, nos níveis mais elevados 

ocorrer renovação, isto proporcionará um ambiente para mudanças mais amplas entre os 

níveis (WALKER et al. 2006). Caso o sistema fique aprisionado em estados que tornem 

extremamente difícil a reconfiguração das variáveis chave, será exigida uma transformação 

completa do mesmo.  

Dessa maneira, ressaltam-se três aspectos, essenciais, à evolução de um sistema 

sócio-ecológico: adaptabilidade, resiliência e transformabilidade (FOLKE et al., 2004,  

WALKER et al., 2004). A adaptabilidade é definida como a capacidade dos atores de um 

sistema gerenciar sua resiliência. A resiliência, conforme já explicitado neste documento, é a 

capacidade de um sistema absorver perturbações e reorganizar-se enquanto sofre mudanças, a fim de 

manter a mesma função, estrutura, identidade e feedbacks. A transformabilidade é capacidade de 

criar um sistema, fundamentalmente novo, quando os sistemas ecológicos, econômicos ou sociais 

(incluindo políticas) existentes encontram-se insustentáveis (WALKER et al., 2004). De acordo 

com os autores há uma importante distinção entre resiliêcia e adaptabilidade, por um lado, e 

transformabilidade, por outro. Resiliência e adaptabilidade relaciona-se à dinâmica de um 

sistema particular, ou a um conjunto de sistemas intimamente relacionados. E a 

transformabilidade refere-se, fundamentalmente, a alteraração da natureza de um sistema. 
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2.1.2.2 Robustez dos Sistemas Sócio-ecológicos 

Diversos estudos têm dedicado esforços para identificar as regularidades nas 

respostas dos sistemas sócio-ecológicos à diferentes estresses. Dentre estes, surgem como 

pioneiros os estudos sobre os regimes de uso e gestão dos recursos de uso comum  

(Ostrom, 1990; Bromley, 1992; Agrawal, 2003), enquanto as correntes de estudos mais atuais 

apresentam interesse na resiliência (resistência) e robustez (robustez) dos sistemas sócio-

ecológicos (ANDERIES et al., 2004; JANSSEN, 2006; JANSSEN et al., 2007; FOLKE et al., 

2002). Os primeiros estudos abordam a relação entre os usuários e os recursos naturais, 

enquanto os estudos atuais tratam das relações entre os grupos de usuários e as instituições 

que os mesmos criaram para mediar a interação com o sistema natural. 

Proveniente do campo da engenharia, o conceito de robustez refere-se à 

manutenção do desempenho do sistema quando sujeito à perturbações externas, imprevisíveis, 

ou quando há incerteza sobre os valores internos dos parâmetros de projeto  

(Carlson e Doyle, 2002). O conceito de robustez é semelhante ao de resiliência desenvolvido 

na ecologia (Holling 1973), que refere-se à capacidade de um sistema absorver perturbações e 

reorganizar-se, enquanto está sujeito a forças de mudança, sendo capaz de manter o essencial 

das suas funções, estrutura, identidade e mecanismos (WALKER et al., 2004). No entanto, 

Carpenter et al. (2001) enfatizam que pode ser complexo aplicar à resiliência à sistemas em 

que alguns componentes são conscientemente projetados. Desenvolvimentos mais recentes na 

teoria de resiliência enfatizam a capacidade de adaptação e os ciclos de mudança acoplados 

que interagem em várias escalas (Gunderson e Holling 2002).  

A robustez difere-se da resiliência ao incorporar na análise dos sistemas sócio 

ecológico o papel dos sistemas sociais como planejador de regras e normas da organização 

social (Janssen, 2006). Ou seja, a robustez enfatiza o custo-benefício dos ganhos e perdas 

(trade-off) associadas aos sistemas concebidos para enfrentar as incertezas. Dessa maneira, a 

robustez é um conceito mais apropriado quando se tenta entender como os sistemas sócios 

ecológicos podem lidar com as perturbações (ANDERIES et al., 2004).  

Folke et al. (2002) ressaltam que a gestão da resiliência aumenta as perspectivas 

de um desenvolvimento sustentável, e a capacidade de um sistema sócio ecológico lidar com 

o improviso, cada vez maior em um mundo em constante transformação. Sugerem ainda que 

em uma perspectiva de governança, a questão não é apenas como gerar robustez ou 

resiliência, mas também como gerenciar os trade-offs entre robustez e performance, e entre as 

diferentes formas de robustez e diferentes classes de perturbações. 
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Para Janssen e Anderies (2007) os conceitos de resiliência e robustez, juntamente 

com a ideia do ciclo adaptativo (Gunderson e Holling 2002), implica que pequenos ciclos de 

falha e recuperação precisam ser aceitos para evitar a ocorrência de falhas em grande escala. 

Dessa forma os autores ressaltam que se admite modestas falhas no nível de sistema e 

experimentos de diferentes arranjos institucionais. E que isso significa aceitar os fracassos 

locais e regionais dos sistemas sócio ecológicos, pelo menos temporariamente, a fim de 

aprender a aprimorar as propriedades de robustez dos sistemas para escalas maiores. Sugerem 

ainda que para manter a robustez dos sistemas sócio ecológicos a longo prazo, talvez seja 

necessário evitar se especializar em respostas para aumentar a robustez às perturbações 

específicas. E para manter a capacidade de analisar as perdas e ganhos (trade-off) da robustez 

em condições de mudança, é preciso aceitar que o sistema seja menos robusto para 

determinadas classes de distúrbios, a fim de manter-se flexível para ajustar as características 

de robustez do sistema quando ocorrem alterações. Os autores enfatizam que a compreensão 

dos trade-offs da robustez, (baseada na gestão da resiliência dos sistemas) associada às 

decisões políticas é essencial para impulsionar o desenvolvimento de políticas.  

Pode-se dizer que o conceito de robustez e resiliência estão estreitamente 

vinculados ao conceito de vulnerabilidade, que tem origem no estudo de riscos naturais. A 

vulnerabilidade é definida como ''as características de uma pessoa ou grupo em termos de sua 

capacidade de antecipar, enfrentar, resistir e recuperar-se de um impacto de risco natural. 

Trata-se de uma combinação de fatores que determinam o grau em que a vida de alguém e os 

meios de subsistência são colocados em risco por um evento discreto e identificável na 

natureza ou na sociedade (BLAIKIE et al., 1994). Janssen et al. (2006) enfatizam que não é 

possível projetar um sistema robusto diante de qualquer perturbação, e que gerar robustez 

diante de uma determinada perturbação (controle de seca ou inundação) implica, 

inevitavelmente, no aumento da vulnerabilidade desse sistema à outro tipo de mudanças.  

Anderies et al. (2004) utilizando o conceito de robustez desenvolveram um 

modelo conceitual, dos principais componentes dos sistemas sócio ecológicos, para mostrar 

que um sistema pode ser robusto durante longos períodos porque os usuários dos recursos e 

provedores de infraestrutura pública são os mesmos que fiscalizam, quase que diariamente, o 

comportamento e o impacto das ações dos mesmos nos recursos. No entanto, os autores 

ressaltam que tais sistemas podem entrar em colapso, rapidamente, devido a ocorrência de 

grandes distúrbios nos meios biofísico ou socioeconômico. Para analisar a robustez do 

sistema, os autores sugerem que sejam abordadas as seguintes questões: (a) O que é relevante 
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no sistema? (b) Quais são as características do sistema desejado? e (c) Quando parte do 

sistema entrar em colapso significa que todo o sistema perde sua robustez?  

O desafio para se diagnosticar por que alguns sistemas sócio ecológicos são 

sustentáveis enquanto outros entram colapso é a identificação e análise das relações entre os 

diversos níveis desses sistemas complexos em diferentes escalas espaciais e temporais 

(Berkes e Folke, 1998 e Norberg e Cumming, 2008). Para compreender a complexidade como 

um todo é necessário conhecimento sobre as variáveis específicas e como seus componentes 

estão relacionados. Dessa forma, deve-se aprender como examinar minunciosamente, e 

dominar a complexidade, ao invés de eliminá-la de tais sistemas (Axelrod e Cohen, 2001). 

Para compreender melhor essa complexidade, Ostrom (2009) sugere a criação de uma 

estrtutura (framework) comum e classificatória para facilitar os esforços multisciplinares. Para 

a autora essa estrutura ajuda na identificação de fatores que podem afetar determinadas 

políticas para melhorar a sustentabilidade do sistema. 

2.1.3 A Governança dos Recursos de Uso Comum 

A problemática do uso excessivo, degradação e sustentabilidade dos recursos 

naturais ganhou foco na literatura, desde a publicação, em 1968, do artigo de Hardin, sobre a 

“Tragédia dos Comuns” (The tragedy of the commons). Hardin (1968) previu que o interesse 

individual dos usuários dos recursos comuns conduziria a superexploração dos mesmos, com 

a consequente destruição da natureza, uma vez que buscariam maximizar lucros em curto 

prazo. Impedindo, dessa forma, a sustentabilidade em longo prazo e a realização dos objetivos 

sociais. O prenúncio trágico realizado por Hardin assegura que a exploração dos recursos 

naturais, em sistemas ineficazes, os levaria, inevitavelmente, ao esgotamento. Dessa forma, 

Hardin sugeriu que os problemas ambientais resultam de dois fatores derivados da atividade 

humana: o crescimento da população, que resultará no aumento do consumo dos recursos 

naturais, e a forma como os seres humanos se organizam para extrair esses mesmos recursos. 

Para essa teoria, Hardin indica duas soluções para essa “tragédia”: o controle por parte do 

Estado, por meio da centralização da gestão do recurso ou sua privatização. O autor 

acreditava que essas soluções garantiriam a disponibilidade dos recursos naturais, ameaçados, 

anteriormente, pelo domínio comunitário. 

A idéia de Hardin de que os usuários de um recurso natural não são capazes de 

criar, por iniciativa própria, instituições de ação coletiva que regulem, de maneira efetiva, o 
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uso e aproveitamento em longo prazo dos recursos de propriedade comum, conquistou 

diversos adeptos ao longo da década de setenta e meados da de oitenta, principalmente dos 

decisores políticos, que utilizavam a teoria como forma de centralizar o controle do governo 

sobre os recursos de bens comuns ou de privatização desses bens. No entanto muitos 

pesquisadores questionaram as propostas de Hardin, fundamentados em estudos empíricos. 

Podendo-se citar os trabalhos de Elinor Ostrom e sua equipe, que redefiniram as teorias 

sociológicas e políticas da ação coletiva, apoiados em consistentes estudos empíricos. De 

qualquer forma, pode-se dizer que a tese de Hardin tornou-se um marco influente nas análises 

dos recursos de uso comum, por apresentar um caráter inovador e pioneiro no âmbito da 

discussão ambiental por ele estabelecida, discussão esta associada a temas transversais, como 

as noções de bens públicos e de ação coletiva e a necessidade de se estabelecer regras para 

acesso e uso dos estoques de recursos naturais (DRUMMOND, 2006). 

Em contraste à “tragédia dos comuns” constata-se que a partir da década de 1990 

houve um crescimento do número de pesquisas e publicações tratando o gerenciamento dos 

recursos de uso comum (Commom Pool Resource - CPR). Ostrom (1990) defende a 

capacidade dos indivíduos de cooperar para alcançar um objetivo comum, contra uma 

inclinação natural, prevista para atuar unilateralmente, e guiado apenas pelas expectativas de 

benefício individual. Ostrom e Ahn (2001) corroboram ao ressaltar que estudos empíricos têm 

indicado que a hipótese do egoísmo universal não prevalece fundamentalmente. E ainda 

adverte Ostrom (2000), que existem casos de grupos de indivíduos que conseguiram se 

organizar e superar a “armadilha” inerente ao dilema dos comuns por meio da autogestão, 

superando a intervenção coerciva do Estado. 

Diversos estudos desenvolvidos a partir de casos reais, combinando abordagens 

teóricas e empíricas, situados em diversos contextos espaciais e temporais, mostraram que as 

comunidades conseguiram evitar a “tragédia” prevista por Hardin durante longos períodos de 

tempo e de forma relativamente exitosa (FEENY et al., 2001, JENTOFT, 1996;  

MCCAY e ACHESON, 1987; OSTROM, 1990, 1998, 1999; BROMLEY, 1992; KEOANE e 

OSTROM, 1995; JENTOFT, 2004). 

Em seu artigo, “Governing the Commons”, Ostrom (1990) na perspectiva da 

teoria da governança dos comuns avalia também a teoria de Hardin, e critica a teoria da 

escolha racional (Olson, 1966; Hardin, 1968), mostrando que os modelos dificilmente são 

legitimados e são inclusive contestados pelas observações da realidade. A autora destaca que 

os atores, em situação real, fazem melhores escolhas em termos de ganhos coletivos que 

aqueles prognosticados pelas teorias da escolha racional (CARDENAS e OSTROM, 2001; 
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KAHAN, 2005). Ostrom (1990) desenvolve diversas propostas que irão fornecer o 

embasamento teórico sobre a origem e a persistência das organizações de usuários que 

gerenciam os recursos de propriedade comum. Apresentando, dessa forma, alternativas ao 

fatalismo sobre o uso sustentável dos recursos de uso comum, apresentado por Hardin. Para 

Ostrom et al. (1999) tanto a propriedade estatal como a privatização, estão sujeitas a 

fracassarem em algumas circunstâncias. 

Analisando as teorias conclui-se que, por um lado, se a população for envolvida 

no processo de gestão, o resultado será um consumo do bem comum partilhado, não rival, um 

consumo com equidade e tendo em perspectiva não o lucro fácil de curto prazo, mas a 

sustentabilidade do recurso. Por outro lado, se os envolvidos perseguirem o seu próprio 

interesse, de forma racional, agindo individualmente, na procura da maximização do lucro, 

sem ter uma perspectiva a longo-prazo, o resultado será a tragédia, o esgotamento dos 

recursos (SIMÕES, 2011). 

Conforme Mckean e Ostrom (2001) os recursos de uso comum dizem respeito aos 

arranjos em que o acesso e a gestão de determinados recursos naturais são partilhados 

coletivamente por um grupo de indivíduos que mantêm algum tipo de acordo entre si. Esses 

regimes podem ser entendidos como arranjos institucionais coletivos para uso, manejo e 

propriedade de recursos naturais. E os arranjos compreendem os sistemas sociais que podem 

apresentar certa complexidade em seu funcionamento.  

Embora a maior parte da pesquisa dos bens comuns ter sido destinada aos 

recursos naturais comuns, particularmente florestas e terras, pescas e recursos hídricos, a 

atenção aos impactos provocados pelo ser humano tem aumentado dramaticamente desde 

1995. Se o foco é tradicional ou novo, no entanto, as questões essenciais para qualquer análise 

dos bens comuns são, inevitavelmente, sobre a equidade, eficiência e sustentabilidade. A 

equidade refere-se as questões de apropriações justas ou igual, e contribuição para a 

manutenção de um recurso; a eficiência trata da produção ideal, do gerenciamento e uso dos 

recursos; e a sustentabilidade analisa os resultados a longo prazo (HESS E OSTROM, 2007).  

No que se refere à organização e gestão sustentável dos bens comuns, Ostrom 

(1990) propõe oito princípios para uma gestão robusta dos sistemas: 

1. Demarcação clara das fronteiras dos recursos de bem comum; 

2. As regras de uso são adaptadas às necessidades e condições locais; 

3. Os usuários participam na definição das próprias regras – acordos 

coletivos; 
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4. Reconhecimento das regras da comunidade pelas autoridades externas; 

5. Estabelecimento de um sistema de auto-monitoramento do comportamento 

dos usuários para fiscalizar se as regras estão sendo respeitadas; 

6. Disponibilidade de um sistema hierarquizado de sanções; 

7. É garantido o fácil acesso aos mecanismos de resolução de conflitos assim 

como a custos reduzidos; 

8. As empresas são aninhadas - isto é, a provisão, apropriação, fiscalização e 

sancionamento, resolução de conflitos e outras atividades de governança - 

estão organizados em uma estrutura aninhada com múltiplas camadas de 

atividades. 

Hess e Ostrom (2007) ressaltam que as oito características foram encontradas na 

maioria das instiuições robustas, e ausentes nos sistemas fracassados. Com essa proposta 

Ostrom (1990) ressalta a relevância dos acordos coletivos satisfazerem as condições do 

sistema e, acima de tudo, acompanhados de sanções e mecanismos de resolução de conflitos 

gerados pelos próprios usuários. Um aspecto relevante no estudo é que estes princípios devem 

ser apenas inspiradores para as comunidades que pretendam gerir os seus recursos, de forma 

cooperativa e sustentável, no entanto devem ser sempre ajustados a cada realidade  

(SIMÕES et al., 2011). 

Dietz, et al. (2003) enfatizam que a capacidade de adaptação influencia 

diretamente a eficácia das instituições no gerenciamento dos recursos de uso comum. E, por 

isso, é considerada, particularmente importante, para aprimorar o conhecimento sobre os 

processos que permitem a adaptação das instituições às mudanças externas – no contexto 

físico, social, político e econômico – assim com, às mudanças internas – como em um grupo 

de usuários, relacionados ao processo de decisão ou conflitos internos. 

A capacidade adaptativa está relacionada à resiliência do sistema, isto é, o quanto 

o sistema está vulnerável aos impactos inesperados. E essa resiliência depende, em grande 

parte, do sistema social ocupado. Um sistema resiliente demanda agentes e instituições 

capazes de promover a adaptação das suas estruturas e processos. Esta adaptação é uma 

mudança nas regras e instituições que governam as interações entre os agentes e recursos, 

afetando diretamente a gestão do sistema social. Dessa forma, faz-se necessário uma 

governança adaptativa que se forneça mecanismos flexíveis de controle interno e que seja 

capaz de promover uma abordagem proativa para resiliência (LEBEL et al., 2006). 
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Outros aspectos importantes relacionados à governança adaptativa estão 

relacionados à capacidade de lidar com a incerteza; identificar limites e detectar qualquer 

crise irreversível; combinar fontes de informação e conhecimento; preservar a diversidade da 

riqueza ecológica e social como uma fonte de renovação, ou inserida em diferentes níveis de 

panarquia para influenciar as fontes exógenas (externas) de mudança (LEBEL et al., 2006). 

Essa gestão adaptativa foi anunciada por Holling (1978) e Walters (1986) como 

uma abordagem integrada, multidisciplinar para enfrentar a incerteza em questões de recursos 

naturais. Ela é adaptativa porque reconhece que os recursos gerenciados se alteram devido a 

intervenção humana, que os improvisos são inevitáveis, e que irá surgir novas incertezas. A 

gestão adaptativa reconhece que as políticas devem satisfazer objetivos sociais, mas também 

ser continuamente modificada e flexível para se adaptar aos improvisos (Gunderson, 1999).  

É importante salientar que as mudanças integradas à dinâmica das sociedades 

modernas também fazem as instituições e, deste modo, o conjunto de sistemas de governança, 

não se apresentarem como estruturas estáticas, necessitando, assim, evoluir para adaptar-se às 

novas condições em seu ambiente. A partir dessa premissa, Dietz et al. (2003) propõem 

alguns requisitos de governança adaptativa aos sistemas complexos.  

Inicialmente, apresentam o fornecimento de informação, enfatizando a 

necessidade de informações confiáveis sobre os estoques, fluxos e processos dentro dos 

sistemas e as interacções entre os sistemas ambiental e humano. Destacam ainda, que para 

uma governança eficaz, além das informações sobre os sistemas naturais e humanos, é 

necessário conhecer a incerteza, pois a compreensão científica do sistema acoplado humano-

biofísico será sempre incerta, devido a imprevisibilidade inerente aos sistemas. 

Posteriormente, ressaltam os mecanismos de resolução de conflitos, que para os autores, 

podem ser gerados a partir de diferenças de poder e valores entre as partes interessadas. Dessa 

forma, os mecanismos são utilizados para gerenciar os conflitos decorrentes da utilização dos 

recursos, das diferenças nos valores e na distribuição de poder. Para os autores se os conflitos 

desencadearem um processo de disfunção, podem gerar aprendizagem e mudança no sistema. 

O terceiro requisito apresentado pelos autores trata da indução do cumprimento da regra. Eles 

ressaltam que para uma governança eficaz é necessário que as regras de utilização dos 

recursos sejam cumpridas, com padrões razoáveis para tolerar modestas violações. Destacam 

posteriormente o fornecimento de infraestrutura física e tecnológica, pela sua capacidade de 

determinar o grau de exploração dos recursos e pelo tipo de controle que pode ser feito nas 

condições dos recursos e sua utilização pelos usuários. E finalmente, salientam que os 
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sistemas devem estar preparados para as mudanças institucionais,isto é, os sistemas devem ser 

concebidos para proporcionar a adaptação dos sistemas (DIETZ et al., 2003). 

A capacidade de uma sociedade gerenciar a resiliência dos seus sistemas, 

encontra-se nos atores, redes sociais, e instituições. Lebel et al. (2006) dividem essa 

capacidade em capacidade de auto-organização, adaptação e aprendizagem. A capacidade de 

auto-organização indica que um sistema possui formas de manter e recriar sua identidade. 

Embora a maioria dos sistemas estejam ligados, e impactado por, outros sistemas, os sistemas 

auto-organizadores são capazes de amortecer os impactos de outros sistemas e não precisam 

ser repostos de fora para persistir (OSTROM, 1999; CARPENTER et al., 2001; HOLLING, 

2001). A capacidade de aprender e adaptar-se implica que um sistema pode melhorar para 

atingir diversos objetivos de gestão ao longo do tempo e na identificação de novos de 

objetivos, quando se mostram em um contexto de mudanças (ADGER et al. 2005;  

BROOKS et al., 2005; FOLKE et al. 2005 ). 

Com a finalidade de aprimorar a capacidade de gerenciamento da resiliência do 

sistema, Lebel et al. (2006) consideram alguns atributos para uma boa governança: 

Participação e deliberação – consideradas fontes de confiança e entendimento compartilhado, 

necessários à mobilização dos atores e a promoção da auto-organização. A participação do 

público expõe diferentes opiniões e interesses, e facilita a interação entre os agentes e a 

deliberação permite o intercâmbio de conhecimentos e informações sem a necessidade de 

atingir a um consenso. Ambos os processos requerem uma liderança eficaz e transformadora 

(OLSSON et al., 2006). Instituições Policêntricas e Multiescalares – esse atributo considera 

que as instituições com múltiplos centros, relativamente independentes, aumentam as 

oportunidades de evolução das instituições locais, a partir de um estreito monitoramento e de 

uma retroalimentação (feedback) local para cada subsistema social (Berkes e Folke 1998). 

Autoridades justas e responsáveis – podem exercer grande influência na governança 

adaptativa, pois suas competências reguladoras e normativas exercem o poder de distribuir 

equitativamente os benefícios e os riscos involuntários no desempenho do sistema, melhora a 

capacidade adaptativa dos grupos vulneráveis e da sociedade como um todo. Essas melhorias, 

por sua vez, ajudam a reduzir a vulnerabilidade do sistema sócio-ecológico como um todo, 

reduzindo conflitos desestabilizadores e fortalecendo os laços fracos. 

Nas últimas décadas, as pesquisas sobre a gestão dos recursos de uso comum 

(Common Pool Resources), têm focado suas abordagens na descentralização participativa e na 

teoria da resiliência. Ao acoplar teoria e prática à essas abordagens a gestão se ajustará às 

diferentes instituições e mecanismos que visam: (i) aumentar a eficiência por meio da 
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integração entre os sistemas sociais, ecológicos e hidrológicos, (ii) acrescentar legitimidade e 

promover a aceitação pública por meio da participação dos atores interessados (stakeholders), 

cooperação, descentralização e tomada de decisão democrática, (iii) incorporar conhecimentos 

técnicos por meio da inclusão de diferentes formas de conhecimento e promoção da 

aprendizagem social, e (iv) promover a flexibilidade e adaptabilidade por meio da 

experimentação e aprendizagem da gestão dos recursos hídricos (ENGLE et al., 2011). 

Gunderson (1999) destaca que talvez seja hora de repensar os paradigmas das 

instituições de gestão, e enfatizar o desenvolvimento de bases sustentáveis para lidar com 

questões de sistemas complexos. Ele sugere a aprendizagem como uma proposta a longo 

prazo que requer um lastro contra as políticas de curto prazo. Para isso propõe  mudança de 

gestão, por meio de políticas mais bem definidas, que considerem as constantes mudanças que 

ocorrem no mundo. Ressalta que o foco não deve ser apenas sobre as variáveis do “momento” 

(níveis da água, números de população) e suas taxas correlatas, mas também sobre as 

propriedades do sistema mais duradouras, como a resiliência, a capacidade de adaptação e 

capacidade de renovação. Considerando que essa estrutura envolve tanto os componentes 

humanos do sistema (operações, regras, políticas e leis) como os componentes biofísicos da 

paisagem e de seus ecossistemas. Em síntese o autor sugere que a gestão adaptativa irá 

permanecer em seu contexto original, mas se redefinirá em um contexto de fraca 

"flexibilidade na tomada de decisão". 

2.1.4 Alocação e Gestão dos Recursos Hídricos 

Conforme Campos (2003a), o gerenciamento dos recursos hídricos passam a fazer 

parte do dia a dia das pessoas e dos meios de comunicação devido, principalmente, aos 

desastres ecológicos decorrentes da poluição dos recursos hídricos, assim como a ocorrência 

de secas com graves consequências para diversos segmentos da sociedade, levando a 

sociedade a se preocupar com problemas relacionados ao uso e ao manejo das águas. 

Com o crescimento das demandas, a melhora do estilo de vida das pessoas e 

redução do suprimento de água (tanto em quantidade quanto em qualidade), estima-se que os 

conflitos pelos recursos hídricos, devido à escassez, irão aumentar. Aumentando, portanto, a 

importância da eficiência da alocação desses recursos. Sendo necessário a compatibilização 

das decisões econômicas com os objetivos sociais, considerando, simultaneamente, a 
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eficiência e equidade (DINAR et al., 1997). Para isso, esses autores citam alguns critérios de 

comparação para os modelos de alocação de água: 

� Flexibilidade na alocação dos recursos, relativa à possibilidade de rearranjo das 

quantidades alocadas espacialmente e entre setores usuários; 

� Segurança aos usuários já preestabelecidos; 

� Pagamento dos custos de oportunidade reais de provimento dos recursos pelos 

usuários, resultando na internalização de outras demandas e externalidades 

ambientais; 

� Previsibilidade dos resultados do processo de alocação, levando à minimização das 

incertezas envolvidas; 

� Equidade do processo de alocação, de modo a prover chances de ganho iguais a 

todos os potenciais usuários; 

� Aceitação política e pública do processo de alocação, assegurando sua legitimidade; 

� Eficácia no alcance de objetivos, representando a capacidade de reverter eventuais 

situações não desejáveis e atingir metas traçadas pela política de águas; 

� Factibilidade e sustentabilidade administrativa, traduzidas como a capacidade de 

implementação e manutenção do mecanismo de alocação. 

A gestão ambiental moderna, especialmente a dos recursos hídricos, requer a 

articulação de quatro importantes mecanismos de gestão (Porto e Lobato, 2004): (i) os 

tradicionais instrumentos de comando-e-controle, específicos do aparato institucional do 

Estado, que visam a assegurar as garantias estabelecidas na legislação; (ii) a construção de 

consenso social, que exige modelos institucionais para gestão por meio de mecanismos de 

responsabilização compartilhada entre o Estado e a sociedade civil organizada; (iii) a 

incorporação de instrumentos econômicos com vistas a compatibilizar o comportamento 

econômico das atividades produtivas aos requisitos de preservação ambiental e (iv) incentivos 

à adoção voluntária dos agentes econômicos às diretrizes ambientais, por meio da emissão de 

certificados de qualidade ambiental. 

Souza Filho (2008a) ressalta que a mudança do gerenciamento de recursos 

hídricos nos últimos anos aumentou, de forma significativa, a importância da regulação do 

uso da água. Esta mudança demanda o desenvolvimento de novas ferramentas de análise 

adequadas ao planejamento e controle das atividades de regulação. 
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Dinar et al. (1997) sugerem mecanismos de alocação de água, que podem ser 

avaliados e comparados, tendo por alicerce os princípios de eficiência e equidade, por se tratar 

da distribuição de um recurso normalmente escasso: 

� Precificação baseada no custo marginal – o preço da água é igual ao custo marginal 

de suprimento da última unidade de água (incluindo todas as externalidades). Este 

mecanismo tem a vantagem de se atingir o nível mais elevado de eficiência 

econômica e evita a tendência de subvaloração dos recursos, atenuando a sobre-

exploração no uso da água. As dificuldades de aplicação do mecanismo ocorrem da 

própria definição de precificação dos custos marginais, que podem variar com o 

tempo e com a demanda; 

� Alocação de água por uma instituição pública: de um modo geral, é difícil de tratar 

água como um bem de mercado, uma vez que o acesso à água é, historicamente, 

percebido como um direito público. A alocação é feita por agentes públicos e permite 

que se busque uma distribuição equitativa para garantir o abastecimento de água em 

áreas com quantidades insuficientes. Tem a possibilidade de tratar com os diversos 

aspectos dos recursos hídricos que requerem investimentos de longo prazo. Como 

desvantagem apresenta tendência de trocar o mecanismo de mercado, o que pode 

levar ao desperdício e à má alocação; 

� Mercado de água: pode ser definido, essencialmente, como instituições que facilitam 

a transação dos direitos à água. Desenvolve-se a partir de transações do direito ao uso 

da água, que pode ser em curto prazo, e transação de direitos à propriedade da água, 

onde esses direitos existem em perpetuidade. Teoricamente, os mercados de água 

produzem uma alocação de água bastante eficiente, pois os recursos podem se mover 

aos usos de maior valor e com isso atingirem a mais alta eficiência econômica. As 

desvantagens dos mercados de água incluem as dificuldades relacionadas à medição 

e à definição de direitos de água com vazões variáveis e ao estabelecimento de regras 

adequadas de uso; 

� Alocação baseada nos usuários: a alocação com base nos usuários envolve ação 

coletiva das instituições com autoridade sobre a alocação de água. A alocação 

baseada nos usuários apresenta, como vantagens, a flexibilidade de adaptação às 

diversas condições de uso da água e ao elevado grau de aceitabilidade pública e 

política. Uma das desvantagens é a possibilidade de criação de reservas de água para 
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determinados setores usuários, caso a instituição não queira ou não possa alocar água 

fora de seu setor de atuação. 

Conforme os autores, a maioria dos países adota, na prática, uma combinação dos 

mecanismos de alocação, segundo suas conveniências regionais, nem sempre baseado na 

eficiência econômica.  

Para Campos et al. (2003), os processos de alocação são focados em atividades 

que englobam desde a avaliação das disponibilidades até aquelas de realocação, as quais 

somente têm lugar após o comprometimento de todos os recursos. A seguir, são apresentados 

alguns conceitos básicos desse processo de alocação de águas. 

� Classes de uso - são as modalidades nas quais os técnicos de recursos hídricos 

dividem os usos da água. As principais classes são: usos consuntivos e não 

consuntivos; 

� Usuário - aquele que, por direito proveniente de uso, usufrui as utilidades da coisa; 

� Alocação - representa o ato de distribuir determinado recurso entre usuários. Estes 

passam a ter direito de uso daquela quantidade que lhes foi alocada; 

� Alocação inicial - compreende a primeira distribuição, entre os diversos usuários, da 

totalidade das disponibilidades hídricas conhecidas. Normalmente, acontece quando 

da organização do sistema institucional da gestão de recursos hídricos; 

� Realocação - representa o ato de redistribuir determinado recurso, anteriormente 

alocado. A realocação procura redirecionar o uso do recurso escasso para novo 

objetivo para acompanhar a dinâmica da sociedade. O mercado de águas é um 

instrumento de realocação; 

� Transferência temporária da água - ocorre quando o titular do direito de uso da água 

transfere, em cará- ter temporário, uma parte ou a totalidade das águas sobre a qual 

tem direito. Essa transferência pode se dar, por exemplo, em momentos de secas; 

� Transferência do direito de uso da água – ocorre quando o titular do direito de uso da 

água transfere, em caráter definitivo, uma parte ou a totalidade das águas sobre a 

qual tem direito. Essa transferência requer uma sanção legal para assegurar ao 

comprador, definitivamente, o direito de uso da água; 

� Custos de transações de águas no mercado - as transferências de direito de usos da 

água no mercado envolvem um custo que, por vezes, chega a inviabilizá-las.  
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Souza Filho e Porto (2008a) citam que em anos de maior escassez faz-se 

necessário o racionamento da outorga. Sendo este um assunto crítico, pois, uma quantidade de 

outorga maior que a oferta induz a não efetividade do sistema de licença. Kelman (2000) 

propõem dois critérios de racionamento de outorga em anos críticos: o primeiro critério é o do 

racionamento proporcional para todos os usuários; o outro critério baseia-se em uma lista de 

prioridades que pode ser firmado na antiguidade, importância do uso ou em outro critério 

qualquer de ordenamento da lista.  

Segundo Lanna (1999) na classe de priorização das demandas podem ser inseridos 

diversos critérios, que têm em comum a propriedade de que demandas podem ser outorgadas 

além de qualquer vazão referencial, de acordo com critérios a serem estabelecidos pelos 

decisores. Dessa forma, as demandas com maior prioridade, abastecimento doméstico, por 

exemplo, serão inicialmente abastecidas, enquanto houver água disponível na seção fluvial e 

no intervalo de tempo. Após este suprimento, a vazão remanescente será usada para atender as 

demandas com segunda prioridade, irrigação, por exemplo. Esta sistemática prosseguirá até o 

ponto em que a vazão é esgotada, ou em que são supridas todas as demandas. 

2.1.4.1 A Política de Alocação de Água no Brasil 

Conforme Teixeira et al. (2011) a alocação de água baseia-se no volume de água a 

ser alocado para atender aos consumos atuais e futuros nas bacias hidrográficas. Fornecendo, 

segundo Magalhães (2007), diretrizes gerais para a outorga e para a definição de regras de 

operação dos reservatórios. 

Em decorrência do caráter exclusivamente público dos nossos recursos hídricos, 

compondo bens dos Estados ou da União, cabe a eles promoverem a transferência do direito 

de seu uso, para a sociedade, o que se faz por meio de um ato administrativo, outorga de 

direito de uso de recursos hídricos, mediante o qual o órgão concedente autoriza o uso da 

água, por um determinado prazo, e sob condições pré-estabelecidas (SANTOS, 2010). 

De acordo com Lopes e Freitas (2007) o processo de licenças do uso da água foi 

intensificado na década de 1990, com o estabelecimento das legislações específicas sobre 

recursos hídricos e a instituição de políticas estaduais de recursos hídricos, executadas pelos 

órgãos gestores. Os autores ressaltam que os órgãos passaram a definir as quantidades de água 

passíveis de captação e os limites máximos de utilização dos rios, com base nos parâmetros 

hidrológicos, reforçando o mecanismo de alocação de água definido pelo poder público, 

atualmente atuando de forma mais descentralizada. No âmbito federal, persistia a forte 
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centralização dos processos decisórios relativos à alocação de água, sobretudo no que se 

referia à operação do sistema de reservatórios para geração de energia elétrica, trazendo 

benefícios em escala nacional (LOPES e FREITAS, 2007). 

Essa forma de alocação de água persistiu até 1997, quando a Lei 9.433/1997, 

instituiu a Política Nacional de Recursos Hídricos e o Sistema de Gerenciamento das Águas, 

que em um de seus fundamentos estabelece a bacia hidrográfica como unidade territorial para 

a implementação da Política Nacional de Recursos Hídricos e a atuação do Sistema Nacional 

de Gerenciamento de Recursos Hídricos.  

No contexto de gerenciamento, é importante salientar a criação da Agência 

Nacional de Água (ANA) por meio da Lei 9.984, de 2000. A agência surge com a missão de 

implementar a Política Nacional de Recursos Hídricos e gerenciar as águas de domínio 

federal, competindo aos órgãos gestores estaduais esse mesmo papel, no âmbito de suas 

jurisdições. 

Como parte integrante Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos 

estão os Comitês de Bacia Hidrográfica, que se constituem em um “parlamento das águas”, 

sendo uma entidade de caráter descentralizado, participativo e democrático, onde a sociedade 

civil e os usuários dos recursos hídricos tem um papel importante nas decisões tomadas 

(KETTELHUT et al., 1998).  

Santos (2010) acredita que para a missão ser exitosa, é necessário que os entes 

envolvidos no processo de gestão das águas, não apenas compreendam, mas acreditem na 

importância do Comitê de Bacia Hidrográfica, ou algum outro tipo de organismo de bacia 

assemelhado, da melhor maneira para subsidiar suas decisões. Segundo o autor, é necessário 

considerar a existência de três instrumentos fundamentais para a sua devida implementação: 

� A política, que é definida pela Lei 9.433/97 e pelas respectivas leis estaduais;  

� O planejamento deve ser realizado observando os planos estratégicos existentes na 

Bacia, por meio dos planos diretores de recursos hídricos, elaborados para atender a 

cenários estabelecidos e negociados no âmbito dos comitês;  

� A regulação deve ser suficientemente dinâmica para acompanhar a evolução do 

ambiente físico, biótico e socioeconômico, competindo sua elaboração aos comitês e 

aos órgãos gestores, no âmbito de suas esferas de competências. 

Em bacias hidrográficas, o gerenciamento assume três fases características 

(SOUZA FILHO e PORTO, 2008b). A primeira quando se desenvolve a implantação da 
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infraestrutura e consiste na ampliação da oferta (gestão da oferta), em seguida a demanda 

cresce e preocupações com a conservação da água sem seu uso tornam-se importantes (gestão 

da demanda), finalmente quando os custos de nova infraestrutura para uma expansão 

significativa tornam-se muito caros e a demanda continua a crescer tem-se a fase de alocação 

da água. 

A fase de alocação é experimentada por importantes bacias hidrográficas 

brasileiras, que de acordo com Souza Filho e Porto (2008b), tem frequentemente duas 

abordagens: uma de caráter mais sociológico onde se enfoca a gestão dos conflitos sociais 

entre regiões, usos e usuários associados à escassez de recursos hídricos e outra de caráter 

econômico que tem como objetivo a alocação da água nos usos mais “eficientes”. 

A Lei 9433/92 estabeleceu ainda a água como um recurso escasso, dotado de 

valor econômico. E por ser considerada como recurso escasso, a água precisa, segundo 

Campos (2003a), de técnicas eficientes de alocação. De acordo com o autor no último quartil 

do Século XX diversas técnicas desenvolvidas em economia adentraram no campo dos 

recursos hídricos, anteriormente área de domínio dos engenheiros. Economistas passaram a 

ser profissionais importantes nos estudos de alocação de água.  

Santos (2010) salienta que na literatura o termo alocação é mais usual quando se 

discute a divisão da quantidade de água disponível, entre países, regiões ou diferentes setores 

usuários, e o termo outorga é utilizado na legislação brasileira, para caracterizar a 

transferência do bem, normalmente público, a um determinado usuário, individual ou 

coletivo. 

A outorga é um mecanismo que auxilia o poder público no controle da quantidade 

e qualidade da água utilizada pelos usuários. Ela tem como escopo disciplinar e racionalizar o 

uso do recurso água, a fim de atenuar, ou até mesmo eliminar, os possíveis conflitos de uso.  

No entanto, para que a água possa ser utilizada e controlada em níveis satisfatórios de 

quantidade e de qualidade, seja pela geração atual, seja pela futura, são necessários, de acordo 

com Campos (2003b), mecanismos de planejamento e gerenciamento integrado, 

descentralizado e, sobretudo, participativo.  

De acordo com o art. 12 da Lei 9.433, estão sujeitos à outorga a captação de água, 

extração de água de aquífero subterrâneo, os lançamentos de efluentes, o aproveitamento dos 

potenciais hidrelétricos e os usos que alterem o regime, a qualidade ou a quantidade do corpo 

hídrico. Em seu parágrafo primeiro, o artigo ainda estabelece que, abaixo de uma determinada 

quantidade, o uso pode ser considerado insignificante, estando dispensado da outorga. 

Segundo Santos (2010) os Planos de Bacia ou, em caráter provisório, os órgãos gestores da 
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União ou dos estados, definirão esses valores que, embora não outorgáveis, devam ser 

considerados no balanço hídrico. 

Para a adoção desse sistema de outorga, Pereira (1996) recomenda que o Estado 

ou órgão gestor da bacia:  

i. Realize um levantamento das disponibilidades de água na bacia;  

ii. Realize um levantamento dos usos de água na bacia;  

iii. Com base nas informações anteriores, desenvolva um Sistema de Controle de 

Disponibilidades e Usos de Água, que permita estimar as vazões hídricas naturais 

nos rios pertencentes a bacia, e as alterações induzidas pelo uso antrópico; 

iv. Com base neste sistema, e a sistemática de outorga adotada, regularize os usos 

antigos da água por meio da emissão de outorgas, e outorgue, quando for adequado, 

novos usos; 

v. Controle os usos de água nos rios pertencentes a bacia, por meio de um sistema 

permanente de monitoramento e fiscalização. 

Para Santos (2010), existe uma enorme dificuldade prática para executar essas 

sugestões. Sendo uma delas a necessidade de fiscalização no cumprimento dos processos de 

outorga e, principalmente, das ordens de restrição às captações de água por parte de demandas 

não prioritárias, na medida em que as demandas de maior prioridade não sejam supridas. 

Mas a outorga, classificada na literatura como um instrumento de Comando e 

Controle (CC), de acordo com Ribeiro (2000) pode auxiliar esse processo. Nesta modalidade 

o órgão gestor confere, com base em aspectos técnicos, econômicos, sociais e ambientais, a 

determinado usuário, o direito de captar uma quota hídrica. 

Conforme Silva e Monteiro (2004) a não obediência das especificações das 

derivações de água estabelecidas ou o seu mau uso implicará cancelamento ou não renovação 

da outorga, tratando-a de uma maneira mais ampla, na medida em que traz a possibilidade de 

contemplar questões ambientais e sociais, combatendo a escassez e possibilitando o acesso de 

usuários de baixa renda. 

Um exemplo de mecanismo de comando e controle, segundo Souza Filho e Porto 

(2008a) é a alocação de água pública (administrativa), em que o comando está associado à 

expedição do direito de uso: outorga e o controle aos mecanismos de garantia de que este 

direito de uso seja efetivado. 

Como colocado por Silva e Monteiro (2004) a outorga deve ser vista como um 

instrumento de alocação de água entre os mais diversos usos dentro de uma bacia. Essa 
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alocação deve buscar os seguintes objetivos mínimos: atendimento das necessidades 

ambientais, econômicas e sociais por água; redução ou eliminação dos conflitos entre usuários 

da água e possibilidade de que as demandas futuras também possam ser atendidas. A alocação 

mencionada refere-se aos aspectos quantitativos, qualitativos e de distribuição temporal e 

espacial da água. 

Os autores enfatizam que o procedimento de alocação de água para fins de 

outorga mais adotado no Brasil, a partir da década de noventa, baseia-se na definição de 

vazões mínimas de referência e no estabelecimento de limites de utilização dessas vazões por 

usos da água, objeto de autorizações pelo poder público. 

As vazões mínimas de referência caracterizam as disponibilidades hídricas dos 

corpos de água e são geralmente definidas por vazões com alta permanência no tempo (como 

a Q90) ou por vazões mínimas associadas a probabilidades de ocorrência (como a Q7;10). Dessa 

forma, a vazão mínima de referência é aquela que está disponível mesmo nos períodos de 

estiagem, com pequena probabilidade de falha. 

Conforme Lopes e Freitas (2007) esse conceito elimina a necessidade de 

simulação do comportamento dos corpos de água e da sua variação ao longo do tempo, pois 

refere-se à situação mais severa. Em contrapartida, não permite a alocação de água nos 

períodos de hidrologia favorável. Os autores ressaltam que os limites de utilização são 

comumente chamados de “critérios de outorga”, por indicarem as quantidades máximas de 

água cujo uso pode ser autorizado pelo poder público por meio de outorgas de direito de uso 

dos recursos hídricos. Ao mesmo tempo, esses critérios indicam o nível máximo de 

comprometimento dos corpos de água e as vazões remanescentes mínimas a serem mantidas. 

Alguns órgãos adotam diferenciações do critério de outorga para o caso da existência de 

reservatórios de regularização de vazões, tendo em vista o acréscimo de disponibilidade 

hídrica que proporcionam.  

As vazões de referência comumente empregadas nos cálculos de alocação de água 

e concessão da outorga do direito de uso dos recursos hídricos, de acordo com Santos (2010), 

satisfazem a diversas situações do corpo hídrico. Segundo o autor as vazões mínimas de 

referência dividem-se em dois grupos: 

� As que estão associadas à curva de permanência, que representa a frequência com 

que ocorrem valores iguais ou superiores a uma vazão que se deseja referenciar, sob 

uma determinada condição de risco, podendo ser construída, conforme apresentado 
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em Tucci (2007). Integradas a essa metodologia de cálculo, adotam-se as seguintes 

vazões de referência: 

� Q90 - Corresponde a uma vazão com permanência de 90% do tempo, com 

risco de 10% de ocorrerem vazões menores ao longo do tempo;  

� Q95 - Corresponde a uma vazão com permanência de 95% do tempo, com 

risco de 5% de ocorrerem vazões menores ao longo do tempo. 

� As que se relacionam a uma probabilidade de ocorrência, calculada por meio de 

curvas de distribuição de probabilidades teóricas. Da distribuição de Gumbel, chega-

se à vazão de referência Q7,10, por meio da média das vazões mínimas diárias, 

calculadas em um intervalo de sete dias consecutivos, por todo período do histórico 

de vazões, conforme apresentado em Tucci (2001). 

A Tabela 2.1 apresenta os critérios de outorga utilizados por alguns órgãos 

gestores brasileiros. 

Tabela 2.1 - Critérios de outorga adotados por alguns Estados brasileiros. 

Região Unidade da 
Federação 

Vazão mínima de 
referência Limite 

Limite outorgável 
por bacia 

Limite outorgável 
por usuário 

Nordeste 

Bahia Q90 80% 20% 
Alagoas Q90 (vazão regularizada) 90% Sem limite definido 
Ceará Q90 (vazão regularizada) 90% Sem limite definido 
Rio Grande do Norte Q90 (vazão regularizada) 90% Sem limite definido 
Paraíba Q90 (vazão regularizada) 90% Sem limite definido 
Pernambuco Q90 (vazão regularizada) 90% Sem limite definido 
Sergipe Q90 100% 30% 

Sudeste 
Minas Gerais Q7,10 30% (fio d’água) Sem limite definido 
São Paulo Q7,10 50% 20% 
Rio de Janeiro Q7,10 80% Sem limite definido 

Norte e 
Centro-
Oeste 

Distrito Federal  Q90 80% Sem limite definido 
Goiás Q95 70% Sem limite definido 
Tocantins Q90 75% 25% 

Sul Paraná Q95 50% Sem limite definido 
Fonte: Adaptado de Freitas (2010)  

 

Lopes e Freitas (2007) destacam que o modelo utilizado pelos órgãos brasileiros 

caracteriza-se como um mecanismo de alocação de água definido pelo poder público, que 

reduz o esforço administrativo necessário na sua implementação e manutenção. Ao mesmo 

tempo, implica em grande segurança aos usuários já estabelecidos e regularizados, já que 

novos usuários somente são admitidos se o atendimento aos antigos não for comprometido e 

se o comprometimento máximo permitido for respeitado. Por outro lado, os autores salientam 

que a pequena participação dos setores usuários no processo de alocação pode desestimular o 
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envolvimento e o controle social, elevando os custos referentes ao controle e fiscalização das 

regras estabelecidas, ainda que métodos gerenciais adequados possam otimizar as atividades 

de outorga e fiscalização. Dessa forma, os autores sugerem como entraves à otimização do 

uso da água: 

 

� A reduzida participação dos usuários nas decisões inerentes ao mecanismo, à 

exceção de alguns Estados que adotam formas de participação de Comitês de Bacia; 

� A desarticulação da política de alocação de águas com as políticas setoriais, 

dificultando os processos naturais de evolução dos interesses socioeconômicos da 

Bacia, com o imobilização do processo, principalmente após se atingirem os valores 

máximos pré-estabelecidos para as vazões outorgáveis; 

� A não consideração, nos balanços hídricos adotados pelos órgãos gestores, dos 

efeitos do uso não simultâneo e não contínuo das vazões outorgadas, superestimando 

o real efeito das outorgas sobre o corpo d’água; 

� A adoção desarticulada de diferentes critérios de outorga, em uma mesma bacia 

hidrográfica, a desconsideração das características regionais quanto à oferta e à 

demanda hídricas, além da fixação, sem qualquer base científica, como sugere 

Benetti et al. (2003), da vazão mínima de manutenção do ecossistema natural, 

também conhecida como vazão ecológica. 

Baltar (2003) destaca que é necessário um Plano de Bacia que defina os critérios a 

serem adotados de modo a alcançar objetivos pactuados entre todos os atores envolvidos. A 

partir de então, dá-se a alocação negociada das águas. Segundo Lopes e Freitas (2007), a 

experiência brasileira na utilização de mecanismos de alocação de água se caracteriza pela 

atuação particular do poder público, em articulação com alguns setores usuários, e pela 

recomendação implícita de quantidades de água alocadas para satisfação de usos específicos 

ou necessidades ambientais. Conforme os autores, em regiões de conflito pelo uso da água, 

têm-se aplicado modelos participativos de alocação de água. Embora as experiências de 

definição da alocação de água pelo poder público tenham sido bem sucedidas, 

especificamente nas situações de escassez hídricas, os autores ressaltam que os mecanismos 

participativos tendem conferir legitimidade às decisões e dividir as responsabilidades. 

Todavia, a ausência de critérios econômicos e técnicos pode levar à alocação não otimizada 

dos recursos hídricos. 
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2.1.4.2 A Política de Alocação de Água no Ceará 

O processo de organização do sistema institucional e legal de gestão de recursos 

hídricos no Ceará teve como marco a criação da Secretaria de Recursos Hídricos do Ceará - 

SRH, que estruturou o arcabouço necessário para definição da Política Estadual de Recursos 

Hídricos, instituída pela Lei 11.996 de 24 de julho de 1992.  

A Lei 11.996 que trata da Política de Recursos Hídricos do Ceará tem como 

objetivo planejar e gerenciar, de forma integrada, descentralizada e participativa, o uso 

múltiplo, o controle, a conservação, a proteção e a preservação dos recursos hídricos. A Lei 

apresenta como um de seus instrumentos a necessidade de outorgas de água, emitidas pelo 

governo a usuário e a cobrança pelo uso da água.  

Segundo Taddei et al. (2004), as propostas da Lei foram inovadoras para época, 

pois a água era utilizada gratuitamente pela população, sem controle governamental, sendo 

assim, tornaram-se fontes de conflito entre os usuários e o governo estadual. 

Em 1992, foi criado o primeiro comitê de na bacia do rio Curu por meio da Lei 

11.996. Uma das finalidades do comitê é promover o gerenciamento descentralizado, 

participativo e integrado dos recursos hídricos, sem dissociação dos aspectos quantitativos e 

qualitativos, em sua área de atuação (DIÁRIO OFICIAL, 2002). O colegiado do Comitê é 

composto por 50 representantes, definidos da seguinte maneira: 30% de membros de grupos 

de usuários locais; 30% de grupos da sociedade civil com atuação na Bacia; 20% do pode 

público municipal; e 20% do poder público estadual e/ou federal. 

Outra importante etapa desse processo se deu com a criação, por meio da Lei  

nº 12.217, de 18 de novembro de 1993, da Companhia de Gestão de Recursos Hídricos – 

COGERH, que tem como objetivo implementar um modelo de gerenciamento dos recursos 

hídricos integrado, descentralizado e participativo, sem a dissociação dos aspectos 

qualitativos e quantitativos, considerando as fases aérea, superficial e subterrânea do ciclo 

hidrológico. 

O pioneirismo da alocação de água participativa aconteceu no Vale do Jaguaribe, 

em 1994 em um momento em que o Estado passava por uma grande crise de escassez hídrica 

(TADDEI et al. 2004). Uma comissão popular foi criada no Vale do Jaguaribe para decidir 

como manejar os recursos hídricos a fim de reduzir os conflitos políticos gerados pela 

iminente escassez de água.  

Devido à importância estratégica da água e a heterogeneidade de atores e 

interesses, o gerenciamento hídrico é comumente uma atividade conflitante. No Ceará, a 
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Secretaria dos Recursos Hídricos (SRH) trata dos aspectos políticos da gestão em nível 

estadual, enquanto a COGERH trata dos aspectos operacionais e na coordenação das 

atividades políticas em nível local. Taddei et al. (2004) destacam o conflito de interesses no 

manejo de recursos pois, historicamente, as políticas envolvendo quem beneficiar do ponto de 

vista da responsabilidade técnica na construção de reservatórios foram sempre marcadas por 

conflitos: a Região Metropolitana de Fortaleza (RMF) versus o sertão; indústria versus 

agricultura; pequenas irrigações públicas (incluindo as de subsistência) versus largas 

irrigações privadas; comunidades em torno aos reservatórios versus comunidades ribeirinhas.  

Como o Estado do Ceará encontra-se inserido na região semiárida brasileira, onde 

a maior parte dos rios é intermitente, 93% da disponibilidade hídrica é assegurada por meio de 

reservatórios (ARAÚJO, 2003). Eles armazenam parte do escoamento superficial, que ocorre 

durante os meses chuvosos, para garantir o fornecimento de água durante o período de 

estiagem. Dessa forma, os mesmos tornam perenes os trechos de rios a jusante, possibilitando 

o abastecimento. 

O processo de alocação que ocorre no Ceará é construído em duas fases (Souza 

Filho e Porto, 2003a): a primeira é a macro alocação negociada e a segunda fase é a outorga. 

No processo de macro alocação, define-se o volume de água disponível para a alocação, isto 

é, o nível de racionamento necessário, definindo inclusive a quantidade de água para cada uso 

e região. A outorga, por outro lado, é o instrumento de gerenciamento de recursos hídricos 

definido pela legislação em vigor. 

A participação dos setores usuários e do poder público no processo de alocação de 

água no Estado, conforme Lopes e Freitas (2007) ocorreu especificamente, em açudes onde as 

demandas superavam as disponibilidades hídricas. Souza Filho e Porto (2003a) destacam 

alguns fatores positivos, nesse processo de alocação:  

i. A forte participação pública no processo;  

ii. O estabelecimento de um consenso na sociedade sobre a alocação realizada;  

iii. O estabelecimento de mecanismos de avaliação, acompanhamento e controle por 

parte dos usuários e sociedade civil da implementação do acordo realizado;  

iv. O suporte técnico das informações de monitoramento na decisão inicial e na 

avaliação e controle;  

v. A operação do sistema hidráulico é parte decisiva em todo o processo. 

O processo de alocação de água é um processo político e ocorre por meio da 

negociação da regra anual de operação dos reservatórios. Este tipo de modelo, como bem 
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definiu Grigg (1996), presume: a identificação dos grupos de interesse; ii) a identificação das 

trocas potenciais e estratégias na negociação; iii) a participação popular; iv) o estabelecimento 

de alternativas que possibilitem aproximações no sentido da resolução do conflitos; v) 

identificação das preferências individuais e de grupos; vi) análise do comportamento, votação 

e outros conceitos das ciências políticas. 

Campos et al. (2002) procuram conceituar o processo de alocação de água 

fundamentado em mercados de água, apresentando experiências em diversos países, 

particularmente, o modelo de partição de águas de fontes situadas em propriedades na 

Chapada do Araripe, na região do Cariri, no Estado do Ceará, instituído em 1855. Nesse 

modelo, previa-se a possibilidade de venda, definitiva ou provisória, de títulos de direito de 

acesso a água outorgados a cada usuário. A partir dessas experiências, foi proposto um 

modelo de alocação baseado no mercado. Os autores enfatizam que a implementação desse 

mercado de águas deve ser precedida pela organização do setor de outorga e deve constar de: 

� avaliação completa das disponibilidades hídricas a alocar (outorgar); 

�  avaliação dos direitos de usos de água já estabelecidos; 

� promoção da alocação inicial das disponibilidades hídricas de forma a instituir os 

direitos de curto prazo e de longo prazo visto que, por enquanto, nos termos da Lei 

9.433/97 não existem direitos de água permanentes; 

� definição de instrumentos legais que permitam as realocações dentro da estrutura de 

mercado. 

A alocação de água no Estado do Ceará tem sido realizada de forma participativa 

para cada sistema de reservatórios, com a atuação da COGERH e das comissões gestoras. 

Tendo em vista que esse processo envolve mediação de interesses políticos, sociais e 

econômicos, com a participação de diversos atores sociais, de diferentes realidades locais, 

Silva et al. (2007) destacam a necessidade de alguns procedimentos fundamentais para atingir 

esses objetivos: 

a) Respeitar as especificidades de cada realidade, enquanto espaço de negociação 

social, com o intuito de mediar eventuais conflitos que venham a ocorrer;  

b) Dotar os usuários de água de informações técnicas para que possam ter uma visão 

global e integrada da problemática dos recursos hídricos;  
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c) Capacitar os usuários de água, nos diversos usos, para que estes possam acompanhar 

as ações governamentais e colaborar com o processo de gestão dos recursos hídricos. 

Além do processo de alocação negociada de água, foi praticada, no Ceará, a 

cobrança pelo uso da água para os setores industrial e de saneamento, tendo em vista o custeio 

da operação e manutenção da infraestrutura hídrica existente (açudes, canais, adutoras, etc.). 

Lopes e Freitas (2007) ressaltam que essa cobrança tem contribuído para a sustentabilidade do 

sistema de produção de água e para maior eficiência na alocação de água, podendo ser 

interpretada como um critério econômico que influi na alocação de água. 

As experiências do Ceará revelam um mecanismo de alocação de água apoiado 

fortemente em negociações entre usuários, nas quais o poder público se faz presente nos 

processos de mobilização e organização social, na elaboração de estudos técnicos e planos e 

na assistência técnica das decisões, além da execução e fiscalização das decisões tomadas de 

forma negociada. Logo, os interesses sociais, políticos e econômicos dos grupos de usuários 

tendem a ser incorporados no processo de alocação de água, com grande legitimação pública e 

política das ações governamentais. 

2.1.4.3 A Variabilidade e a Alocação de Água no Semiárido 

O Nordeste Semiárido apresenta como uma de suas características marcantes a 

alta variabilidade climática. Essa variabilidade está relacionada a um elevado nível de 

vulnerabilidade e a ocorrência de eventos extremos de secas que já marcaram o imaginário 

popular brasileiro. Sobre esse cenário, colocam-se agora as incertezas associadas a uma 

potencial mudança climática. O gerenciamento de recursos hídricos é parte de uma solução 

que seja sustentável e que consiga gerenciar os riscos associados às mencionadas incertezas 

(associada à variabilidade e à mudança) (SOUZA FILHO e PORTO, 2003c).  

Como destacam os autores, a alta variabilidade do clima semiárido ocorre espacial 

e temporalmente, podendo se manifestar por meio de um padrão de variação sazonal, 

interanual e decadal. O padrão de variação anual e decadal confere expressivas incertezas no 

comportamento da natureza do semiárido.  

Progressos no conhecimento da integração entre condições climáticas exógenas, 

tais como anomalias das temperatura da superfície do mar (TSM) e hidroclimatologias locais 

e regionais proporcionam a oportunidade de se preveem precipitação e vazões com 

antecedência de uma estação chuvosa, ou no longo prazo (12 a 18 meses) (SHARMA, 2000a; 
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PIECHOTA et al., 2001; SOUZA FILHO e LALL, 2003). Conforme  

Sankarasubramanian et al. (2003), o Conselho Nacional de Pesquisa dos Estados Unidos 

destaca a importância de se aproveitar essa previsibilidade hidrológica aprimorada na 

operação de sistemas de recursos hídricos.  

Esta previsibilidade associada aos índices climáticos exógenos de larga escala 

podem fornecer benefícios adicionais para um melhor gerenciamento do sistema hídrico 

(CAYAN et al., 1999; SHARMA, 2000b). Entretanto, poucos estudos investigaram os 

possíveis benefícios que poderiam ser alcançados no gerenciamento de sistemas hídricos 

empregando previsões climáticas de longo prazo sobre as vazões afluentes (HAMLET et al., 

2002; SANKARASUBRAMANIAN et al., 2003; SANKARASUBRAMANIAN et al., 2009). 

Souza Filho e Porto (2003c) ressaltam a importância da inserção da previsão 

climática no processo de alocação no semiárido, devido, sobretudo, à alta variabilidade 

climática da região, que introduz significativa vulnerabilidade ao clima. Para os autores, as 

incertezas associadas às disponibilidades hídricas estabelecem uma utilização conservadora 

dos estoques de água disponíveis, impondo, assim, uma relativa redução na quantidade de 

água alocada. Dessa forma, advertem que para atenuar os impactos da variabilidade nos 

sistemas hídricos, são necessárias medidas de adaptação e ajustes a esta realidade dos 

instrumentos e práticas de gestão de recursos hídricos a esta realidade. 

O gerenciamento dos recursos hídricos enfrenta grandes desafios em ambiente de 

alta variabilidade, onde a incerteza é a única certeza que se tem. Souza Filho e Porto (2003c) 

enfatizam que as incertezas hidrológicas exigem mecanismos de gestão de risco. A qual por 

sua vez, exige flexibilidade e capacidade de adaptação dos sistemas jurídico-institucionais. 

Sendo assim, os autores advertem que o arcabouço jurídico e institucional deverá estar 

capacitado a administrar os eventos extremos e as incertezas a estes associados. Sobretudo, 

em cenário de grande variabilidade climática com incerteza crescente em função dos efeitos 

das mudanças climáticas.  

Para isso os autores sugerem algumas medidas e propriedades que o sistema deve 

realizar ou possuir neste ambiente de crescente incerteza: 

� Analisar a vulnerabilidade do sistema - a partir de ações estruturais e não estruturais 

dos sistemas hídricos – como os modelos legais, institucionais e técnicos e os 

procedimentos econômicos - considerando as mudanças e a variabilidade climática.  

� Flexibilidade e da capacidade de adaptação. Deverá ser alcançada por meio de 

ações estruturais e não estruturais. Como exemplo dos processo que estão associados 



57 

a esta flexibilidade citam: a) o sistema de alocação de água flexível deverá prevê 

formas ágeis de realocação de água em anos secos; b) um sistema de oferta hídrica 

que disponha de mananciais alternativos (tais como, reuso e dessalinização) e boa 

capacidade de transporte espacial desta disponibilidade. 

� Água como uma política pública - é fundamental para o desenvolvimento das demais 

políticas setoriais. Analisar os processos e condicionantes históricos que levou a 

afirmar que o entendimento de que o homem é o foco da questão, e que de uma certa 

forma, faz-se necessário conviver e integrar diferentes formas e setores de produção 

(da subsistência a indústria petroquímica) são elementos indispensáveis para a 

construção de uma solução socialmente justa e tecnicamente sustentável para o 

Nordeste. 

� Gestão da oferta (infraestrutura hidráulica e transposições de bacias) – o aumento 

da capacidade de armazenamento de água por meio do transporte da água no tempo, 

mitigará os efeitos da variabilidade temporal. Para mitigar os efeitos da variabilidade 

espacial, eles sugerem o transporte da água no espaço, ou seja, a transposições de 

bacias. Indicam ainda outras ações para essa gestão: fontes de suprimento 

alternativo: tais como reuso da água e dessalinização; aprimorar os sistemas de 

operação de reservatório de curto prazo incorporando previsão climática; e aprimorar 

as ferramentas de operação de reservatório de longo prazo com vistas a incorporar as 

incertezas oriundas da variabilidade e mudança climática. 

� Gestão da demanda e a adaptação institucional - instrumentos essenciais para 

garantir o aumento da resiliência do sistema diante das incertezas e da variabilidade 

climática. Para isso sugerem os seguintes programas: a) cadastro de usuários de água: 

este programa é fundamental para a realização dos programas de direito da água, 

hidrometração e cobrança. b) programa de Hidrometração: consiste na hidrometração 

dos maiores e mais importantes usuários da bacia hidrográfica. c) programa de 

direito de uso: consiste na elaboração de um modelo de alocação e a definição de 

regras claras de alocação e emissão dos títulos que personificarão os usuários com 

direito a uso. d) programa de cobrança de água bruta: programa que procura 

racionalizar o uso por meio de uma valoração econômica para água. e) Programa de 

educação e desenvolvimento tecnológico: procura difundir e desenvolver tecnologias 

(estruturais ou não estruturais) de uso racional da água. 

� Hidrossistemas – devem permitir: a) um bom modelo de alocação; b) racionalização 

do uso, por meio de incentivos a conservação e proteção dos suprimentos de água; c) 
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possibilidade de transferência de água entre usos e usuários em respostas a mudança 

nas condições de suprimento e da demanda; d) modificação na operação da 

infraestrutura atual para adaptar às mudanças; e d) transposições e integração de 

bacias . 

� Planejamento e a gestão de riscos - na construção de cenários futuros para o 

planejamento de longo prazo às incertezas nas vazões são acrescidas às incertezas na 

projeção de demandas futuras provenientes das mudanças do clima ou da modelagem 

do comportamento dos diversos atores econômicos e sociais que definem esta 

demanda. Desse modo, deve-se realizar melhora nos métodos de planejamento diante 

das incertezas por meio de ações de desenvolvimento e aplicação. 

� Planos de contingência (a seca e aos recursos hídrico) - deverão ser associado ao 

planejamento de longo prazo e, continuamente atualizados, pois orientarão as ações 

em momentos de eventos extremos; e deverão preparar as condições que mitiguem a 

ocorrência dos mesmos. 

� Aprimoramento dos modelos de previsão climática - para geração de informação e 

utilização das mesmas no acoplamento de modelos hidrológicos aos modelos de 

previsão climático a fim de avaliar os impactos na agricultura, economia e recursos 

hídricos no processo de previsão; 

� Aprimoramento do conhecimento da natureza para prever mudanças, com o 

objetivo de avaliar melhor os processos físicos nas bacias hidrográficas.  

� Produção de conhecimentos - devem ser realizadas trocas de conhecimentos entre as 

instituições de administração da água objetivando a atualização do conhecimento 

sobre mudança e variabilidade climática. 

A incerteza associada à gestão de água está também vinculada à falta de dados e 

informações a respeito do sistema hídrico e, desta forma podem-se observar comportamentos 

conservadores em relação à água em vários níveis da sociedade, desde agricultores de 

sequeiro até planejadores estaduais (BROAD et al., 2007). 

Taddei et al. (2004) destacam que a informação é elemento crucial no contexto de 

tomada de decisão para a administração da água, e que existem dois aspectos particularmente 

proeminentes: primeiro, os esforços e dificuldades em gerar informação para a administração 

do sistema; e, segundo, a relação entre fontes de informação e a tomada de decisão. Sendo 

assim, é necessário que haja a inserção novas ferramentas tecnológicas – como a integração 
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de previsões climáticas e modelos hidrológicos, para dentro da discussão sobre percepções 

coletivas e tendências de comportamento a elas associadas.  

Para os autores isso se faz necessário em virtude do fato de que as decisões sobre 

como alocar a água dos reservatórios acontecem de forma participativa. Sendo assim, as 

ferramentas tecnológicas, como a previsão de vazões gerariam cenários de uso de água, com 

suas probabilidades associadas de ocorrência. Dessa maneira, as questões de como a 

população envolvida percebe o risco e a vulnerabilidade ganharia relevância especial. 

Ao mesmo tempo em que promovem um incremento na eficiência do uso da água 

(por diminuir o volume evaporado e aumentar o volume consumido em atividades 

produtivas), as tecnologias de gestão de água que incorporam informações climáticas 

probabilísticas adicionam um elemento adicional de risco no processo. A este risco adicional 

soma-se o associado à falta de informações gerenciais de boa qualidade. Um dos problemas 

desse fato é que o risco associado à probabilidade climática pode ser mensurado, ou seja, é 

conhecido, e assim sendo, pode ser administrado, enquanto que os provenientes de 

informações de má qualidade não pode ser mensurado de forma confiável  

(TADDEI et al., 2004). 

2.2 Mudanças Climáticas 

2.2.1 Contexto Histórico 

O efeito estufa foi descrito originalmente pelo matemático francês Jean Batista 

Fourier, em 1827, quando afirmou que a atmosfera “age como o vidro de uma estufa”. Em 

1861, a partir do experimento desenvolvido por Tyndall, descobriu-se que, assim como o 

vapor de água, outros gases, como o Metano (CH4) e Dióxido de Carbono (CO2) poderiam 

também atuar como barreiras para impedir a liberação da energia emitida pela Terra.  

Posteriormente, em 1896, o cientista sueco Svante Arrhenius revelou que 

atividades humanas produziam CO2, e este, por sua vez, poderia causar mudança no clima, 

por meio do aumento da temperatura (LEROUX, 2005). Em 1903, Arrhenius afirmou que, 

caso a a concentração de CO2 fosse  duplicada, a temperatura média da superfície da terra 

aumentaria entre 5ºC e 6°C e que os efeitos seriam maiores sobre os continentes do que sobre 

os oceanos; a teoria de Arrhenius foi considerada improvável e tratada com certo ceticismo 

pela comunidade científica (LEROUX, 2005). 
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No final da década de 1950, finalmente,  começou-se a tratar o efeito estufa como 

uma ameaça real. Nos anos seguintes, o aquecimento global, e as mudanças climáticas, 

passaram a ser relacionada a atividades antrópicas. 

O interesse pelas mudanças climáticas intensificou-se na década de 1970. A 

Primeira Conferência Mundial sobre o Clima (CMC), organizada em 1979 pela Organização 

Mundial de Meteorologia (OMM), apontou que a expansão das atividades do homem sobre a 

Terra poderia levar a significativas mudanças dos climas regionais e até mesmo globais. 

Apesar da CMC não ter apresentado conclusões e não ter proposto ações políticas sobre 

mudança climática em caráter internacional, ela chamou atenção para o tema, sendo seguida, 

em 1985, pela Conferência de Villach (Áustria) organizada pelo Programa das Nações Unidas 

para o Meio Ambiente (PNUMA), a OMM e o Conselho Internacional para Ciência (CIC).  

Tal Conferência teve como finalidade avaliar o papel do gás carbônico e outros 

gases do efeito estufa (GEE) nas variações climáticas e nos impactos associados. Segundo 

Pachauri (2004), foi possível concluir que aumento dos gases do efeito estufa levaria a uma 

elevação da temperatura média global, na primeira metade do século XX, jamais vista na 

história do homem. Observou ainda que os dados climáticos do passado já não eram 

confiáveis para se projetar o futuro a longo prazo. E que esse aquecimento podia ser 

profundamente afetado pelas políticas públicas de emissões GEE. 

A partir de então, com o apoio do PNUMA, da OMM e o CIC, constituiu-se o 

Grupo Consultivo sobre Gases do Efeito Estufa (Advisory Group on Greenhouse Gases – 

AGGG), que faria avaliação periódica do estado-da-arte do conhecimento científico sobre as 

alterações climáticas e suas implicações (PACHAURI, 2004). 

Em 1987, o 10° Congresso da OMM reconheceu a necessidade de um estudo 

coordenado sobre as concentrações de gases de efeito estufa (GEE) sobre o clima e seus 

impactos sobre os padrões socioeconômicos. Dessa forma, a OMM e o PNUMA solicitaram o 

estabelecimento de um mecanismo intergovernamental para proporcionar avaliações 

científicas da mudança climática. Para isso, definiram que os esforços seriam canalizados em 

duas correntes: a primeira se concentraria na avaliação das informações científicas, e a 

segunda na formulação de estratégias de respostas realistas para uma ação nacional e global 

(PACHAURI, 2004). 

É criado então, em 1988, o Painel Intergovernamental de Mudanças Climáticas 

(Intergovernmental Panel on Climate Change - IPCC), com o apoio do PNUMA e da OMM, 

as seguintes responsabilidades:  
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i. Identificar as incertezas e as falhas no conhecimento científico no que diz 

respeito às mudanças climáticas e seus potenciais impactos, a fim de elaborar um 

plano para reduzi-las; 

ii. Identificar as informações necessárias para avaliar as implicações políticas e as 

estratégias de resposta à mudança climática; 

iii. Rever as políticas nacionais e internacionais de emissão dos GEE; 

iv. Transferir as avaliações e informações relacionadas às emissões GEE aos 

governos e organizações intergovernamentais, a fim de promoverem suas 

políticas de desenvolvimento ambiental e socioeconômico. 

As informações geradas pelo Painel seriam publicadas em três grupos de trabalho. 

O Grupo de Trabalho I seria responsável pela geração da informação científica; o Grupo de 

Trabalho II, abordaria os impactos ambientais e socioeconômicos das alterações climáticas e o 

Grupo de Trabalho III formularia as estratégias de adaptação. 

Segundo Agrawala (1997), a missão do IPCC seria a de reunir o maior número 

possível de cientistas de diversos países a fim de coletar e avaliar a literatura disponível sobre 

o aquecimento global e consolidar relatórios sobre a ciência, os possíveis impactos e as 

políticas de resposta às mudanças climáticas. 

Diversos outros fóruns, que ocorreram à época da criação do IPCC, reconheceram 

a necessidade da cooperação internacional sobre as alterações climáticas, tendo em vista a 

adoção de medidas eficazes dentro do quadro global. Assim sendo, na 43° sessão da 

Assembleia Geral das Nações Unidas, em 1988, foi solicitado que o IPCC estabelecesse 

recomendações sobre o clima e as mudanças climáticas, sobre programas e estudos dos 

impactos socioeconômicos da mudança climática, incluindo o aquecimento global, sobre as 

estratégias de respostas para retardar ou reduzir os impactos e identificação da existência de 

instrumentos jurídicos internacionais com influência sobre o clima (PACHAURI, 2004). 

Em cumprimento a sua missão, o IPCC gerou seu Primeiro Relatório de 

Avaliação (First Assessment Report - FAR), em 1990, sendo publicado em 1991. Nesse 

relatório, o Grupo de Trabalho I (GTI) apresentou sua avaliação científica sobre os GEE e 

aerossóis e concluíram que as emissões ocasionadas pelas atividades humanas estariam 

aumentando substancialmente as concentrações atmosféricas de GEE e que isso aumentaria o 

efeito estufa, acarretando um aquecimento adicional da superfície da Terra. Apontou  ainda, 

diversas incertezas sobre as variações, as concentrações de GEE e o papel das nuvens, 

oceanos e calotas polares no sistema climático (PACHAURI, 2004). O Grupo de Trabalho II 
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(GTII) avaliou a compreensão científica dos impactos das mudanças climáticas sobre a 

agricultura e silvicultura, os ecossistemas naturais terrestres, a hidrologia e recursos hídricos, 

os assentamentos humanos, os oceanos e zonas costeiras e a cobertura de neve, e destacou 

importantes incertezas em relação a magnitude, tempo e padrões regionais de mudança 

climática. Observou que os impactos seriam sentidos mais fortemente nas regiões que já estão 

sob tensão, especialmente nos países em desenvolvimento. O Grupo de Trabalho III (GTIII) 

propôs estratégias de mitigação e adaptação nas áreas de energia e indústria, de agricultura, de 

silvicultura e de outras atividades humanas, e de gestão da zona costeira. Abordou  cenários 

de emissões e a implementação de medidas de mitigação. Na sua síntese para os decisores 

políticos, o relatório apresentou uma abordagem flexível e progressiva composta de medidas 

de mitigação e adaptação em curto prazo e de propostas para uma ação mais intensa e longo 

prazo. A comissão especial dos países em desenvolvimento apresentou propostas para 

promover, o mais rapidamente, a participação dos países em desenvolvimento nas atividades 

do IPCC (PACHAURI, 2004).  

No Segundo Relatório de Avaliação (Second Assessment Report - SAR), publicado 

pelo IPCC em 1995, o GT I destacou o progresso considerável na compreensão das mudanças 

climáticas desde 1990, apesar de ainda existirem muitas incertezas. Apontou dentre algumas 

descobertas o contínuo aumento das concentrações de GEE e a expectativa de contínua 

mudança do clima. O GT II ampliou o escopo de sua avaliação e acrescentou informações 

sobre a viabilidade técnica e econômica das potenciais estratégias de adaptação e mitigação. 

O GT III apresentou diversas percepções que podem ser úteis aos decisores políticos. 

Segundo o GT III, uma maneira prudente de lidar com as mudanças climáticas seria por meio 

de um portfólio de ações voltadas para a mitigação, adaptação, e melhoria de conhecimentos 

(PACHAURI, 2004). 

O Terceiro Relatório de Avaliação (Third Assessment Report – TAR), publicado 

pelo IPCC em 2001, além de expor o aumento das concentrações de GEE devido às atividades 

humanas o aumento da temperatura média global, apresentou as implicações das alterações 

climáticas para o desenvolvimento sustentável, inserindo a necessidade de se vislumbrar a 

sustentabilidade como ferramenta de combate ou amenização ao aquecimento global. Afirma 

ainda que os países em desenvolvimento são os mais vulneráveis a alterações do clima. E com 

a confirmação dos cenários previstos, aumentarão as desigualdades em qualidade de saúde, 

acesso a alimentos, água potável e outros recursos. Isto ocorre, principalmente, por que esses 

países estão mais próximos das margens de tolerância para mudanças de temperatura e de 

precipitação (secas e inundações), têm uma vulnerabilidade costeira maior, apresentam uma 
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maior dependência de setores dependentes do clima (agricultura) e possuem uma menor 

capacidade de adaptação tecnológica, institucional, educacional e financeira (ESPARTA E 

MOREIRA, 2002). 

Entre o terceiro (2001) e quarto relatórios (2006), o IPCC elaborou um relatório 

especial sobre “Mudança Climática e Água” que, segundo Bates et al. (2008), teve o objetivo 

de avaliar os impactos das mudanças climáticas sobre os processos e regimes hidrológicos, e 

sobre os recursos de água doce - a sua disponibilidade, qualidade, usos e gestão, levando em 

consideração suas principais vulnerabilidades e perspectivas de adaptação, questões estas  

ainda não devidamente consideradas nas análises de mudanças climáticas e nas formulações 

de políticas climáticas.  

No Quarto Relatório de Avaliação (Fouth Assessment Report – AR4), as áreas 

mais atingidas pela mudança do clima serão as situadas em países menos desenvolvidos e em 

desenvolvimento. Nesse relatório, estimou-se que os custos da adaptação às mudanças 

climáticas para os países menos desenvolvidos seriam ainda mais altos do que para os demais, 

uma vez que aqueles serão os mais atingidos (NOGUEIRA, 2007). 

De acordo com a autora, o AR4 destaca  a vulnerabilidade às alterações climáticas 

das comunidades mais pobres, uma vez que vivem em áreas de risco e sem infraestrutura, 

além de terem limites menores na capacidade de adaptação. Ressalta ainda, que as projeções 

preveem que a agricultura poderá ser intensamente atingida pelas mudanças no regime das 

chuvas, na elevação da temperatura média e na diminuição das áreas agriculturáveis, devido 

ao possível crescimento das áreas em risco de desertificação encontradas em diferentes 

regiões do Planeta. 

2.2.2 Variabilidade e Mudança Climática 

As mudanças climáticas são definidas pelo IPCC (2012a) como as “alterações no 

estado do clima que podem ser identificadas por meio de mudanças na média e/ou na 

variabilidade das propriedades do clima, que persistem por um período prolongado, 

geralmente décadas ou mais”. Essa mudança do clima pode ser devido a processos naturais 

internos, forçantes externas, ou devido a constantes mudanças antropogênicas na composição 

da atmosfera ou no uso da terra. 

Já as definições utilizadas na literatura sobre variabilidade climática, se 

distinguem conforme a inclusão (ou não) dos efeitos antrópicos na identificação da 
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variabilidade (TUCCI, 2002). Hegerl et al. (2007) salientam que a variabilidade climática é 

função de influências internas e externas. Tendo como influência externa, a radiação solar e o 

vulcanismo, que ocorrem naturalmente. Outra mudança externa é a alteração na composição 

da atmosfera, iniciada na revolução industrial, com a emissão de gases do efeito estufa, 

resultantes das atividades antropogênicas. Quanto à variabilidade interna, os autores afirmam 

que ela está presente em todas as escalas de tempo. E que os processos atmosféricos que 

geram variabilidade interna, por exemplo, são conhecidos por atuarem em escalas de tempo, 

variando do imediato até vários anos. Além disso, é importante compreender as mudanças 

climáticas resultantes das forçantes externas antropogênicas e naturais e como elas se 

distinguem das mudanças e variabilidade resultantes dos processos internos do sistema 

climático. 

Ainda de acordo com Hegerl et al. (2007), a distinção entre os efeitos da 

variabilidade climática interna e as influências externas requer uma comparação cautelosa 

entre as mudanças observadas, resultantes de uma força externa e àquelas que serão esperadas 

devido à variabilidade interna. Essas perspectivas são baseadas na compreensão física do 

sistema climático. Esse entendimento pode ser representado por modelos conceituais ou 

quantificado por modelos do clima. Para tanto, é necessário que um conjunto desses modelos 

seja utilizado para quantificar as expectativas nesse sentido, variando de simples modelos de 

balanço de energia e modelos de complexidade intermediária, até modelos acoplados. A 

variabilidade do clima, de uma forma geral, está relacionada às variações no clima, em função 

das condições naturais.  

Para Marengo (2007), a variabilidade está associada a padrões de variação da 

mesma escala de tempo nos Oceanos Pacífico e Atlântico, como a variabilidade interanual 

associada à El Niño Oscilação Sul (ENOS), ou a variabilidade decadal do Pacífico (PDO - 

Pacific Decadal Oscillation), do Atlântico (NÃO - North Atlantic Oscillation) e a 

variabilidade do Atlântico Tropical e do Atlântico Sul.  

Os fenômenos El Niño/La Niña caracterizam-se pelo aquecimento/resfriamento 

das águas superficiais do Oceano Pacífico equatorial centro-leste. O gradiente de pressão 

entre o Pacífico Central e do Oeste (chamado de Oscilação Sul) experimenta variações 

associadas ao aquecimento ou esfriamento do Pacífico Equatorial. A interação entre o 

comportamento de anomalias da Temperatura da Superfície do Mar (TSM) no Pacífico 

tropical e as mudanças na circulação atmosférica decorrente deste aquecimento constitui o 

fenômeno de interação oceano-atmosfera mencionado na literatura como ENOS (El Niño 

Oscilação Sul) (MARENGO, 2007). 
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O aquecimento das águas da superfície do Pacífico provoca alterações nas 

condições climáticas em diversas regiões do planeta. Durante o período de El Niño, as 

temperaturas em todo o Brasil tendem a aumentar, as regiões Nordeste e Norte  apresentam 

tendência de secas e a região Sul, de enchentes. A Índia, Austrália, Indonésia e África também 

são vítimas de grandes secas decorrente do fenômeno, assim como algumas regiões são 

vítimas de enchentes, como o Peru, Equador e Estados Unidos (SILVA DIAS e MARENGO, 

2002). 

A La Niña (resfriamento das águas superficiais do Pacífico) ocorre com menos 

frequência que o El Niño. Conforme Marengo (2007), as anomalias climáticas associadas ao 

fenômeno La Niña são inversas àquelas observadas no El Niño, mas o fenômeno não é 

estritamente linear. 

No que se refere ao Atlântico Tropical, o padrão espacial predominante do ciclo 

anual e da variabilidade interanual das TSM e ventos à superfície sobre o oceano apresentam 

uma estrutura norte-sul mais pronunciada do que a estrutura Leste-Oeste. A estrutura norte-sul 

das anomalias de TSM observadas no Atlântico é conhecida como o Dipolo do Atlântico 

Tropical (NOBRE, 1993; NOBRE e SHUKLA, 1996). O Padrão de Dipolo promove a 

ocorrência de anomalias no padrão de TSM, as quais impactam na posição da ZCIT, 

modulando a distribuição sazonal de precipitação pluviométrica sobre o Atlântico equatorial, 

parte norte do Nordeste do Brasil até a parte central da Amazônia (MARENGO e 

HASTENRATH, 1993; NOBRE e SHUKLA, 1997; UVO et al., 1998; MARENGO, 2004). 

A variabilidade interanual no Pacífico e Atlântico relaciona-se com deslocamentos 

da ZCIT. Uvo et al. (1998) mostraram que a principal estação chuvosa para o Nordeste do 

Brasil é iniciada entre fevereiro, março abril, quando a ZCIT sobre o oceano Atlântico 

Tropical alcança sua posição mais ao sul. E a migração da ZCIT para o norte sinaliza o fim da 

estação chuvosa. O início e o fim deste processo são marcados pela alta variabilidade, e este 

fato afeta, significativamente, o total de precipitação sazonal (MOURA e SHUKLA, 1981). 

2.2.3 Modelos Climáticos do IPCC 

Os Modelos de Circulação Geral (MCG) são modelos numéricos  que representam 

os processos físicos na atmosfera, nos oceanos, na criosfera e na superfície terrestre. 

Atualmente, são as ferramentas disponíveis mais avançadas para simular a resposta do sistema 

climático global às crescentes concentrações de gases do efeito estufa (CARTER et al., 2007). 
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Segundo os autores, modelos mais simples têm sido utilizados para fornecer estimativas 

globais ou regionais da resposta do clima. No entanto, apenas os MCGs, possivelmente, em 

conjunto com os modelos regionais, apresentam o potencial de fornecer estimativas 

geográficas e fisicamente consistentes da mudança do clima regional.  

Os MCGs descrevem o clima utilizando uma grelha tridimensional ao longo do 

globo (Figura 2.3), tendo tipicamente uma resolução horizontal entre 250 a 600 km, 10 a 20 

camadas verticais na atmosfera, e até 30 camadas nos oceanos. No entanto, apresentam 

resolução bastante grosseira em relação à escala da maioria dos trabalhos de avaliação de 

impactos (CARTER et al., 2007). 

 

 

Figura 2.3 - Estrutura conceitual de um modelo de circulação global oceânico-atmosférico acoplado.  

Fonte: IPCC (2012b) 
 

Nas simulações de mudanças climáticas, os MGCs são utilizados para projetar 

possíveis e futuras mudanças de muitas décadas, para as quais não há precisão em analogia 

com o passado (RANDALL et al., 2007). Os autores salientam que a confiança em um 

modelo pode ser adquirida por meio de simulações de registros históricos, e que ela aumenta 

para determinadas variáveis, como a temperatura. 

O interesse pelo uso das projeções climáticas resultantes dos MCGs 

(RAJAGALOPAN et al., 2002) tem aumentado com a demonstração da previsibilidade dos 

eventos climáticos, em particular o evento El Niño - Oscilação Sul e seus impactos de longo 

prazo (CANE et al., 1986; BARNSTON et al.; 1999; MASON et al., 1999). 
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Randall et al. (2007) ressaltam que essas projeções realizadas pelo IPCC por meio 

de vinte e cinco (25) Modelos de Circulação Geral (MCG) (Tabela 2.2) promovem os avanços 

na modelagem da mudança do clima e tem permitido melhores estimativas e prováveis faixas 

de incerteza avaliadas para o aquecimento projetado para diferentes cenários de emissões. 

Marengo (2007) avaliou a variabilidade entre diversos MCG a fim de analisar 

melhor as incertezas das projeções, e concluiu que as mesmas têm duas origens principais e 

distintas. A primeira está relacionada com a incerteza sobre os cenários futuros de emissões 

dos gases de efeito estufa para este Século, e a outra fonte de incerteza encontra-se na 

dificuldade que esses modelos têm para representar adequadamente as características do clima 

regional, que é onde há interesse de se avaliarem impactos em setores econômicos, na 

sociedade e no meio ambiente. 

O autor ainda salienta que questões relacionadas à vulnerabilidade e à adaptação 

devem ser tratadas de maneira pragmática, até mesmo com o desenvolvimento de modelos 

que considerem as necessidades dos países em desenvolvimento.  Os MCGs, no entanto, não 

têm conseguido resolver diversos processos físicos do sistema climático, especificamente de 

meso e micro escala. Sendo assim, surge o downscaling (ROADS et. al., 2003), 

implementado nos últimos anos em diversos centros internacionais de meteorologia, com 

resultados promissores, cuja função é reduzir a escala de centenas de quilômetros para 

algumas dezenas. Essa técnica é aplicada a partir de Modelos Climáticos Regionais (MCR), 

que admitem um maior detalhamento espacial e temporal das variáveis do clima em relação 

aos MCGs, tornando-se uma ferramenta útil para estudar as mudanças e flutuações em escala 

regional (ALVES, 2007). 

A capacidade dos MCR em refletir particularidades regionais do clima foi 

vastamente testada, a partir de simulações para diversas regiões do mundo, com diferentes 

regimes climáticos (KATO et al., 1999;HUDSON et al., 2002; JONES et al., 2004; ALVES, 

2007; SALES, 2011).  

Segundo Nobre et al. (2011) a vantagem do emprego de modelos regionais 

climáticos para o estudo das mudanças do clima encontra-se na possibilidade de detalhar os 

cenários de emissões fornecidos pelos modelos globais, que geralmente apresentam baixa 

resolução espacial, a menor custo computacional. No entanto, algumas desvantagens têm 

limitado seu uso, como a perda de algumas características locais (SALES, 2011). 
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Tabela 2.2 - Modelos de Circulação Geral do IPCC e os centros de desenvolvimento de cada modelo. 

Designação do 
Modelo País Instituição ou Agência 

BCC-CM1 China Beijjing Climate Center 

BCCR-BCM2 
Noruega Bjerknes Centre for Climate Research, Universidade de 

Bergen 
CCCMA-CGCM3 1-

T47 
Canadá 

Canadian Centre for Climate Modelling and Analysis 

CCCMA-CGCM3 1-
T63 

Canadá 
Canadian Centre for Climate Modelling and Analysis 

CNRM-CM3 França Centre National de RecherchesMeteorologiques, Meteo France 

CONS-ECHO-G 
Alemanha/ 

Coréia do Sul 
Meteorological Institute of the University of Bonn 

(Alemanha), Institute of KMA, and Model, and Data Group 
CSIRO-MK3 Austrália CSIRO 

CSIRO-MK3.5 Austrália CSIRO 

GFDL-CM2.0 Estados Unidos Geophysical Fluid Dynamics Laboratory, NOAA 

GFDL-CM2.1 Estados Unidos Geophysical Fluid Dynamics Laboratory, NOAA 

INM-CM3.0 
Rússia Institute of Numerical Mathematics, Russian Academy of 

Science 
INGV-SXG2005 Itália National Institute of Geophysics and Volcanology 

IPSL-CM4 França Institut Pierre Simon Laplace (IPSL) 
LASG-FGOALS-

G1.0 
China LASG, Institute of Atmospheric Physics, Chinese Academy of 

Sciemces, P.O. Box 9804, Beijing 100029 
MPIM-ECHAM5 Alemanha Max Planck Institute for Meteorology 

MRI-CGCM2.3.2 
Japão Meteorological Research Institute, Japan Meteorological 

Agency 
NASA-GISS-AOM Estados Unidos Nasa Goddard Institute for Space Studies (NASA/GISS) 

NASA-GISS-EH Estados Unidos Nasa Goddard Institute for Space Studies (NASA/GISS) 

NASA-GISS-ER Estados Unidos Nasa Goddard Institute for Space Studies (NASA/GISS) 

NCAR-CCSM3 Estados Unidos National Center for Atmospheric Research (NCAR) 

NCAR-PCM 
Estados Unidos National Center for Atmospheric Research (NCAR), NSF, 

DOE, NASA, e NOAA 
NIES-MIROC3.2-HI Japão CCSR/ NIES/ FRCGC 

NIES-MIROC3.2-
MED 

Japão 
CCSR/ NIES/ FRCGC 

UKMO-HADCM3 
ReinoUnido Hadley Centre for Climatic Prediction and Research, Met 

Office  

UKMO-HADGEM1 
ReinoUnido Hadley Centre for Climatic Prediction and Research, Met 

Office 

 

2.2.4 As Incertezas das Mudanças Climáticas 

Segundo Jones et al. (2004), existem incertezas nas principais etapas de avaliação 

dos impactos das mudanças climáticas e na aplicação de diferentes cenários. Tais incertezas 

devem ser consideradas nas opções de avaliação de impactos e vulnerabilidade, assim como 

de adaptação às mudanças climáticas. Embora ainda não possam ser quantificadas, as fontes 

dessas incertezas são elencadas a seguir: 
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� Incertezas nas concentrações futuras: as incertezas devido à compreensão imperfeita 

de alguns processos físicos no ciclo do carbono e reações químicas na atmosfera 

geram incertezas na conversão das emissões para concentrações de gases. Uma 

incerteza potencialmente importante é a relação entre o clima, o ciclo de carbono e a 

química atmosférica. Para que esta incerteza seja refletida nos cenários climáticos, 

torna-se necessário o uso de MCG que explicitamente simulem o ciclo do carbono e a 

química de todas as substâncias; 

� Incertezas na resposta climática: incertezas decorrentes da falta de compreensão sobre 

o real funcionamento do sistema climático. Surgem em função da descrição incorreta 

ou incompleta dos principais processos e suas respectivas respostas aos modelos. Tal 

realidade é ilustrada pelo fato que, atualmente, os MCG, contêm diferentes 

representações do sistema climático, projetando diferentes padrões e magnitudes de 

mudanças climáticas para o mesmo período futuro, quando aplicam o mesmo cenário 

de concentrações. Por isso, recomenda-se a utilização de diversos MCG, para tentar 

refletir, pelos menos em parte, essa incerteza científica.  

� Incertezas devido à variabilidade natural: o clima varia nas escalas temporais de anos e 

décadas, devido às interações naturais entre atmosfera, oceano e terra. Mesmo com as 

atividades humanas, espera-se que tal variabilidade natural persista no futuro. Tal 

incerteza ainda não pode ser removida, mas pode ser quantificada, por meio de 

conjuntos de projeções climáticas futuras. Cada membro do conjunto usa o mesmo 

modelo e o mesmo cenário de emissão ou concentração, mas cada um é inicializado de 

um ponto de partida diferente no clima de controle. Os resultados do modelo para 

períodos de 10 a 30 anos fornecerá um leque de futuras possibilidades; 

� Incertezas na mudança climática regional: todas as técnicas de regionalização 

carregam consigo eventuais erros no âmbito dos modelos. Diferentes técnicas de 

regionalização podem fornecer projeções locais distintas, mesmo quando baseadas na 

mesma projeção do MCG. Ainda que apresentem a mesma técnica, os diferentes MCR 

fornecerão projeções regionais distintas, baseando-se na mesma saída do MCG. 

As incertezas podem transmitir a impressão de que os modelos não produzem 

informações úteis e confiáveis. No entanto, é importante salientar que, apesar dessas 

limitações, tem-se verificado excelentes progressos no sentido de buscar reduzir às incertezas 

dos modelos (MARENGO, 2005). 
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É importante destacar, de acordo com Torres (2011), que as incertezas não devem 

ser associadas ao erro, uma vez que as projeções de mudanças climáticas possuem, e sempre 

possuirão, um nível intrínseco de incerteza, de modo que considerações probabilísticas devam 

ser sempre levadas em consideração quando se analisam os cenários climáticos futuros. 

2.2.5 Os Cenários de Emissões 

O IPCC desenvolveu cenários de longo prazo de emissões, em 1990 e 1992. Esses 

cenários têm sido amplamente utilizados nas análises de possíveis mudanças climáticas, nos 

seus impactos reais e nas alternativas para mitigá-las. 

No Relatório Especial sobre os Cenários de Emissões (Special Report on 

Emissions Scenarios - SRES), Nakicenovic et al. (2000) destacam que as emissões futuras de 

gases de efeito estufa (GEE) são produto de sistemas dinâmicos muito complexos, 

determinados por forçantes motrizes, tais como crescimento demográfico, desenvolvimento 

socioeconômico e mudança tecnológica. Segundo os autores, a evolução dessas emissões é 

altamente incerta. Sendo assim, os cenários representam alternativas de como as futuras 

emissões se comportarão, sendo uma ferramenta apropriada para analisar como as forçantes 

motrizes podem influenciar no resultado de emissões futuras e avaliar as incertezas a elas 

associadas. 

O IPCC-TGICA (2007) propôs cenários socioeconômicos com o objetivo de 

avaliar os impactos, a adaptação e as vulnerabilidades dos sistemas às mudanças climáticas, 

visto que os mesmos caracterizam os forçantes demográficos, socioeconômicos e tecnológicos 

relacionados à emissão de gases de efeito estufa que podem ocasionar as mudanças climáticas 

e caracterizam a sensibilidade, capacidade adaptativa e vulnerabilidade dos sistemas sociais e 

econômicos em relação a essas mudanças. 

Os cenários foram desenvolvidos para avaliar as relações entre as forçantes 

governantes de emissões e suas evoluções durante o próximo século, tanto para grandes 

regiões do planeta, quanto para todo o globo, sendo agrupados em quatro famílias. Cada uma 

delas possui um perfil diferente de desenvolvimento demográfico, social, econômico, 

tecnológico e ambiental (IPCC-TGICA, 2007). 

Segundo Nakicenovic et al. (2000), os cenários das quatro famílias (A1, A2, B1 e 

B2) são os que se segue: 



71 

- Cenário A1 - O cenário A1 descreve um futuro com rápido crescimento econômico, com a 

população global atingindo seu pico na metade do século e, a partir de então, passa a 

declinar, com a introdução de novas tecnologias. Os principais temas subjacentes são a 

convergência entre regiões, capacidade de construção e o aumento das interações sociais e 

culturais, com uma redução substancial das diferenças regionais na renda per capita. A 

família de cenários A1 se divide em três grupos que descrevem direções alternativas da 

mudança tecnológica no sistema energético. São eles: 

- A1F1 - intenso uso de combustíveis fósseis; 

- A1T - fontes de energia não fósseis; 

- A1B - equilíbrio entre todas as fontes. 

- Cenário A2 – O cenário A2 descreve um mundo muito heterogêneo. Baseia-se na 

autossuficiência e na preservação de identidades locais. Os padrões de fertilidade entre 

regiões convergem muito lentamente, o que resulta em um aumento crescente da 

população. O desenvolvimento econômico é orientado principalmente para a região e o 

crescimento econômico per capita e a mudança tecnológica são mais fragmentados e mais 

lentos do que nos outros contextos. 

- Cenário B1 - O cenário B1 descreve um mundo convergente com a mesma população 

global que atinge o pico na metade do século e declina em seguida - assim como na 

história de futuro A1- mas com rápidas mudanças nas estruturas econômicas em direção a 

uma economia de serviços e de informação, com reduções na intensidade material, e a 

introdução de tecnologia limpa e eficientes em relação a utilização dos recursos. A ênfase 

está em soluções globais para sustentabilidade econômica, social e ambiental, incluindo a 

melhoria da equidade, mas sem iniciativas climáticas adicionais. 

- Cenário B2 - O cenário B2 descreve um mundo onde a ênfase está nas soluções locais 

para sustentabilidade econômica, social e ambiental. É um mundo com crescimento 

contínuo da população global a uma taxa inferior a do cenário A2, com níveis 

intermediários de desenvolvimento econômico e mudança tecnológica mais lenta e 

diversificada do que nos contextos de futuro B1 e A1. Embora o cenário também seja 

orientado para a proteção ambiental e equidade social, seu foco é local e regional. 

A Figura 2.4 ilustra esquematicamente as quatro famílias (A1, A2, B1, B2) dos 

cenários SRES, mostrando que a construção dos cenários ocorre sobre as principais forçantes 

motrizes das emissões de GEE. 
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Figura 2.4 - Ilustração dos cenários SRES 

Fonte: IPCC-TGICA (2007) 

 

O conhecimento desses possíveis cenários climático-hidrológicos futuros e as suas 

incertezas pode auxiliar na estimativa da demanda de água no futuro e na definição de 

políticas ambientais de uso e gerenciamento de água para o futuro (MARENGO, 2008a). 

2.2.6 Vulnerabilidade e Mudanças Climáticas no Semiárido do Brasil 

O Nordeste do Brasil (NEB) situa-se no extremo nordeste da América do Sul e é 

banhado ao norte e ao leste pelo Oceano Atlântico. Sua região apresenta marcada 

variabilidade climática interanual da precipitação, possuindo extremos de sua climatologia 

com anos secos e anos chuvosos (KAYANO E ANDREOLI, 2009). A região semiárida ocupa 

cerca de 12% do território nacional, correspondendo a um total de 982.563,3 km²  

(BRASIL, 2005), compreendendo as porções territoriais dos oito estados do Nordeste (Bahia, 

Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Alagoas, Sergipe) e mais o norte de 

Minas Gerais (Figura 2.5). O Ceará tem 93% de seu território em clima semiárido. 
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Figura 2.5 - Semiárido do Brasil.  

Fonte: BRASIL, 2005. 

As chuvas do Nordeste são determinadas por movimentos atmosféricos que 

favorecem, ou inibem os processos de formação de nuvens precipitantes sobre a região. 

Conforme Nobre (2012), a temperatura da superfície do mar (TSM) sobre o Atlântico 

Tropical, assim como o aquecimento anômalo das águas ao norte do Equador e 

concomitantemente frias ao sul do Equador entre os meses de março e maio estão 

relacionadas à ocorrência de anos de seca no norte do Nordeste. No entanto, em condições 

opostas de anomalias de TSM ao norte e ao sul do Equador no Atlântico Tropical, o autor 

ressalta a ocorrência de anos com precipitação acima da média, entre os meses de março e 

maio de cada ano (Figura 2.6).  
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Figura 2.6 - Diagrama esquemático das influências do Oceano Atlântico Tropical na modulação de anos com 
precipitação (a) abaixo da média e (b) acima da média climatológica para a porção norte da Região Nordeste  

Fonte: Nobre e Molion, 1988 in Nobre (2012). 

Outros aspectos da circulação atmosférica global também são normalmente 

associados a variabilidade interanual da precipitação sobre o norte do Nordeste, como o 

fenômeno El Niño-Oscilação Sul (ENOS) sobre o Pacífico Equatorial.  Em decorrência do 

aumento da subsidência atmosférica de larga escala sobre o Nordeste, há inibição da formação 

de nebulosidade local, a Zona de Convergência Intertropical - ZCIT se desloca para norte e se 

instala o cenário de seca no Nordeste. Em anos nos quais se observa a fase fria do ENOS (La 

Niña), o efeito do Pacífico Equatorial é de favorecimento do aumento da precipitação no 

Nordeste.  

A alta variabilidade espacial e temporal das chuvas é uma das principais 

características da região semiárida. Essa variabilidade climática se manifesta em um padrão 

de variação sazonal, interanual e interdecadal.  

A variabilidade interanual no Nordeste Semiárido é uma das maiores do mundo. 

Estudos mostram que o  coeficiente de variação das séries de vazões anuais de rios cearenses 

apresentam os valores mais elevados do mundo, somente comparáveis aos rios australianos 

(STUDART, 2000). A variação decadal pode ser observada a partir da análise do 

comportamento de uma série centenária de vazões. Souza Filho (2003) observou a série do 

posto fluviométrico de Iguatu, no Ceará, e identificou um padrão de variação de longo 

período na série. Ainda percebeu que o padrão de variação decadal do El Niño é inverso ao 

observado para o padrão das vazões do posto de Iguatu. Sendo assim, concluiu que em 

décadas com o El Niño aquecido existe um ciclo de variação decadal das vazões mais baixas 

neste posto fluviométrico. Para o autor, os índices associados às anomalias de Temperatura da 

Superfície do Mar (TSM) de Atlântico e Pacífico também estão associados às vazões no 

Nordeste setentrional. 
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Andreoli e Kayano (2007) ressaltam que, enquanto as ocorrências simultâneas de 

El Niño e secas no NEB restringem-se a determinados eventos, a precipitação nessa região 

tem sido, por outro lado, intensamente relacionada às anomalias de TSM. Para Freitas (2010), 

o Nordeste Semiárido registra um número elevado de chuvas intensas quando os valores de 

temperatura da superfície do mar (TSM) no Atlântico tropical, ao sul do equador, estão mais 

elevados que ao norte. E Souza Filho (2003) enfatiza que o clima no Nordeste tem sua 

variabilidade associada a padrões de variação em escala planetária. E que estes padrões de 

variação estão associados ao comportamento dos oceanos Pacífico e Atlântico. 

Hastenrath (1984, apud Freitas, 2010) sugeriu variáveis para serem empregadas 

no prognóstico da variabilidade da precipitação no Nordeste do Brasil, dentre elas a baixa 

pressão do ar sobre o Atlântico Norte, alta pressão do ar sobre o Atlântico Sul, anomalia 

positiva (aquecimento) da Temperatura da Superfície do Mar (TSM) ao norte do equador e 

anomalia negativa (resfriamento) da Temperatura da Superfície do Mar (TSM) ao sul do 

equador, assim como da posição da ZCIT. 
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3 ÁREA DE ESTUDO 

O Estado do Ceará está dividido em 184 municípios, dos quais 150, segundo  

MI (2005), estão inseridos no semiárido, que representa 86,8% da sua área, conforme  

Figura 3.1. De acordo com Marengo (2008b), na região semiárida vivem aproximadamente 30 

milhões de habitantes, ou cerca de 15% da população nacional, números esses que fazem do 

semiárido brasileiro a região seca mais populosa do mundo.  

 
Figura 3.1 - Região semiárida do Nordeste brasileiro. 

Fonte: Brasil, 2005. 

 

Considerado o Estado mais seco do Nordeste, o Ceará tem quase sua totalidade 

inserida na área de maior incidência de secas (isolinha de 81 a 100%) (CAMPOS, 1995). 

Apresenta características de vulnerabilidade, intrínsecas às regiões semiáridas, tais como: a 

variabilidade temporal e espacial das precipitações, com médias anuais em torno de 800 mm, 

alto potencial de evaporação, em função da grande disponibilidade de energia solar e altas 

temperaturas, com evaporações superiores a 2.000 mm. Exibe ainda geologia com predomínio 

de embasamento cristalino (Figura 3.2) o que delimita, ainda, as disponibilidades de água 

subterrânea devido ao baixo potencial hídrico. 
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Figura 3.2 – Formações sedimentares (em tons azuis) e cristalinas (em tons amarelos) da Região Nordeste 

Fonte: Feitosa, 2002 apud ANA e CGEE, 2012. 

 

Conforme Campos (1997), os efeitos mais graves das secas decorrem de um 

descompasso momentâneo entre a oferta de água, provida irregularmente pela natureza, e as 

necessidades da sociedade. A inexistência de rios permanentes e as poucas reservas 

subterrâneas, condicionam a oferta de água na região à existência de reservatórios 

superficiais, especialmente para usos como a irrigação (Campos, 1995).  

Dentre os principais rios do Estado encontra-se o rio Jaguaribe. Sua bacia abrange 

uma área de 72.644 km2, podendo ser dividida em cinco sub-bacias principais, quais sejam: 

Alto Jaguaribe, Salgado, Médio Jaguaribe, Banabuiú e Baixo Jaguaribe (COGERH, 1999). 

Conforme Silva et al. (2007) o rio Jaguaribe percorre um trajeto aproximado de 633 km, 

desde as suas nascentes até a sua foz no Oceano Atlântico, abastecendo 81 municípios ao 

longo do seu curso. A área da bacia ocupa uma área equivalente a 55% do Estado do Ceará, 

na qual habitam 29,7% de sua população (CAMPOS et al., 1999). 

Na bacia do Médio Jaguaribe, encontra-se o açude Castanhão, o maior do Estado, 

com capacidade de armazenamento de 6.700 hm³, respondendo, individualmente, por mais de 

35% da capacidade de armazenamento do Estado (RIBEIRO, 2011). O Castanhão foi 

construído para atender as seguintes demandas: irrigação (suporte hídrico para o 

aproveitamento de uma área irrigável de 30.000 ha, incluindo o Perímetro Irrigado Tabuleiros 

de Russas com uma área irrigável de 10.600 ha), abastecimento (derivação de água para 

abastecimento da Região Metropolitana de Fortaleza (RMF) e Complexo Industrial Portuário 
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do Pecém, além de diversos centros urbanos do Baixo Jaguaribe, por meio do Canal 

Castanhão - RMF (Eixão), usos múltiplos (controle de enchentes do baixo Vale Jaguaribe; 

aproveitamento hidrelétrico, piscicultura, turismo e lazer); e na transposição, funcionando 

como Reservatório Pulmão e canal adutor da Transposição de águas da Bacia do Rio São 

Francisco (DNOCS, 2012).  

Destaca-se que as principais demandas do vale do Jaguaribe são destinadas ao 

abastecimento urbano e irrigação. Em anos de estresse hídrico, como o ano de 1998, existe 

conflito entre a grande demanda da RMF e as demandas da bacia do rio Jaguaribe, pois o 

sistema de abastecimento da RMF necessita, nesse período, da complementação da oferta com 

a água oriunda do rio Jaguaribe.  

3.1 Sistema Jaguaribe-Metropolitanas 

O Estado do Ceará é dividido em doze (12) regiões hidrográficas, denominadas de 

unidades de planejamento hídrico. Em cada uma das regiões existe um órgão gestor e um 

comitê de usuários, de modo que a gestão seja realizada de forma participativa e integrada. 

O sistema Jaguaribe-Metropolitanas é o principal sistema de reservatórios do 

Estado, abrangendo quatro regiões hidrográficas, compostas pelos reservatórios Orós, 

Castanhão, Banabuiú, Pacajus, Pacoti-Riachão, Gavião, Acarape do Meio, Sítios Novos e 

Cauhipe (Figura 3.3). 

A vazão anual em todos os locais é altamente variável e assimétrica. Noventa por 

cento dessas vazões se concentram entre os meses de fevereiro a maio. Conforme Souza Filho 

e Lall (2004), a demanda de água da Bacia do Jaguaribe é destinada 80% para irrigação e 20% 

para consumo urbano, e a demanda de água das Bacias Metropolitanas é predominantemente 

para uso urbano e industrial. Por conseguinte, as demandas na bacias Metropolitanas são 

distribuídas relativamente uniforme durante o ano, enquanto na bacia do Jaguaribe as 

demandas se concentram na estação de irrigação (agosto a novembro). 
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Figura 3.3 – Reservatórios do Ceará por Bacia Hidrográfica. 

Onde: 1-Acarape do Meio, 2- Aracoiaba, 3-Banabuiú, 4-Castanhão, 5-Cauhipe, 6-Gavião, 7-Orós, 8-Pacajus, 9-
Pacoti-Riachão e 10-Sítios Novos. 

Fonte: COGERH, 2010. 
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4 METODOLOGIA  

A metodologia utilizada para o desenvolvimento deste trabalho divide-se em duas 

etapas. Na primeira etapa apresenta-se como será desenvolvida proposta da teoria da 

governança adaptativa dos recursos hídricos, e a segunda analisará a vulnerabilidade do 

Sistema Jaguaribe-Metropolitanas à mudança climática, por meio da ótica de governança 

adaptativa.  

4.1 Proposta para uma Governança Adaptativa dos Recursos Hídricos 

O gerenciamento de recursos hídricos e a governança adaptativa apresentam-se 

como dois paradigmas institucionais e de gestão dispostos a minorar as deficiências nos 

sistemas de governança da água, e tem como grande desafio aos tomadores de decisão o 

gerenciamento em condições de incerteza. 

Diante de um contexto de incertezas vinculadas à variabilidade natural do clima 

associada a uma potencial mudança climática propõe-se um modelo de governança adaptativa 

dos recursos hídricos amparada nos conceitos apresentados na base conceitual deste estudo. 

Para isso, apresentar-se-á a problemática da gestão dos recursos hídricos sob a ótica da 

governança adaptativa e os requisitos para uma governança hídrica robusta. 

4.2 Vulnerabilidade do Sistema Jaguaribe-Metropolitanas 

Com o objetivo de analisar a vulnerabilidade do Sistema Jaguaribe-

Metropolitanas à mudança climática, por meio da ótica de governança adaptativa, simulou-se 

o balanço hídrico com a utilização do software Acquanet. Na análise dessa vulnerabilidade, o 

sistema foi simulado para dois cenários: um atual, e outro, prospectivo. Neste considerou-se 

os cenários de emissões dos gases de efeito estufa (GEE) para os modelos climáticos (IPCC-

AR4). A seguir, apresenta-se a metodologia utilizada para a simulação do sistema nos dois 

cenários. 
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4.2.1 Vulnerabilidade Atual 

A vulnerabilidade atual do sistema Jaguaribe-Metropolitanas será realizada pela 

solução do seu balanço hídrico utilizando-se o software Acquanet, que é um Sistema de 

Suporte à Decisão (SSD) que representa o sistema de recursos hídricos como uma rede de 

fluxo (LABSID, 2002). O modelo de rede de fluxo combina as características dos modelos de 

simulação e otimização e pode incorporar as características estocásticas das vazões de 

entrada, e ainda realizar a operação dos reservatórios pela aplicação de um sistema de 

prioridades (ROBERTO e PORTO, 1999) 

O Acquanet trabalha como uma estrutura modular incorporando modelos 

matemáticos desenvolvidos para analisar diferentes problemas relacionados ao 

aproveitamento de recursos hídricos (BRIGAGÃO, 2006). De acordo com Roberto (2002), o 

modelo utiliza uma estrutura de rede composta por “nós” e “arcos” para representar o sistema. 

Cada um dos elementos (nós e arcos) contém as características da estrutura que representa, e 

exibe algumas dessas características, especificadas por tipo de elemento: 

� reservatórios: volumes máximos e mínimos, curva cota-área-volume, níveis de 

armazenamento desejados, série de vazões afluentes, taxa de evaporação;  

� demandas: valor e distribuição temporal da demanda, prioridade de atendimento, 

retornos;  

� arcos: capacidades máximas e mínimas, custo, perdas por infiltração.  

Roberto e Porto (1999) ressaltam que o Acquanet obedece a um sistema de 

prioridade para satisfazer as demandas e o armazenamento do sistema. A prioridade tem 

valores que variam de 1 a 99, sendo esta uma sequência decrescente no nível de preferência, 

ou seja, o 1 terá maior preferência e o 99 terá menor preferência.  

A partir das demandas, disponibilidades hídrica e da topologia do Sistema 

Jaguaribe-Metropolitanas, realizou-se o balanço hídrico para o período de 1943-1993. A 

simulação foi feita de forma contínua, isto é, ao final de cada ano simulado, o reservatório 

inicia com o volume final do período anterior (LABISID, 2002). A Figura 4.1 ilustra as etapas 

de análise da vulnerabilidade do sistema no cenário atual.   
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Figura 4.1 – Etapas realizadas para a análise da vulnerabildiade do Sistema atual. 

 

A seguir, apresentam-se os dados de entrada do modelo Acquanet para simulação 

do cenário atual do sistema. 

� Vazão Afluente 

Para as disponibilidades hídricas atuais serão utilizadas as séries históricas de 

vazões afluentes aos reservatórios provenientes do Plano de Gerenciamento das Águas da 

Bacia do Rio Jaguaribe (COGERH, 1999) e do Plano de Gerenciamento das Águas das Bacias 

Metropolitanas (COGERH, 2000). Observa-se que a maioria dos reservatórios apresenta série 

histórica de vazões entre os anos de 1913 a 1996. No entanto, a série histórica do açude 

Castanhão possui série menos extensa (1943 a 1993). Dessa forma, restringir-se-ão as séries 

históricas dos demais reservatórios também para o período de 1943 a 1993.  

� Volume inicial dos reservatórios 

No módulo de alocação do Acquanet, além das vazões afluentes aos reservatórios, 

é considerada também a água já previamente armazenada nos mesmos (volume inicial). Na 

simulação desse estudo, consideraram-se os reservatórios com volume cheio.  

A Tabela 4.1 apresenta as capacidades de cada reservatório. É importante salientar 

que dos 6.700 hm³ armazenados pelo reservatório Castanhão, 4.500 hm³ são para acumulação 
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e 2.200 hm³ para controle de cheias. Dessa maneira, a simulação realizada para este 

reservatório utilizou o volume destinado à capacidade de acumulação. 

Tabela 4.1  - Volumes dos Reservatórios em hm³. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: COGERH, 2012. 

 

� Curva cota x área x volume (CAV) 

As curvas CAV dos reservatórios foram obtidas juntos à COGERH.  

� Evaporação 

Para o estudo utilizaram-se os dados de evaporação das Normais Climatológica 

(1992) para cinco das onze estações meteorológicas operadas pelo Instituto Nacional de 

Meteorologia – INMET no Estado do Ceará. A Tabela 4.2 apresenta a evaporação média de 

cada estação.  

Para o reservatório Orós utilizou-se os dados da estação de Iguatu, para o 

Castanhão os dados de Morada Nova, no reservatório Acarape do Meio considerou-se os 

dados da estação de Guaramiranga, e para os demais reservatórios, utilizaram-se as 

evaporações da estação de Fortaleza. 

 

 

 

 

 

Reservatório Volume Máximo 

Acarape do Meio 31,00 

Aracoiaba 170,70 

Banabuiú 1.601,00 

Castanhão 6.700,00 

Gavião 32,90 

Orós 1.940,00 

Pacajus 240,00 

Pacoti – Riachão 426,95 

Sitios Novos – Cauhipe 138,00 
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Tabela 4.2  - Evaporação média das estações consideradas no cenário atual. 

Estação Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Total 
Iguatu 161,4 113,6 89,5 86,4 100,9 147,1 188,1 217,8 218,9 236,6 214,9 212,8 1988 
Morada Nova 207,7 149,8 87,7 90,1 112,4 128,7 179,6 243,8 246,7 279,3 256,9 249,5 2232 
Quixeramobim 189,0 136,9 102,9 81,8 83,6 108,2 149,0 206,8 245,9 282,3 241,3 241,8 2070 
Fortaleza 120,1 95,5 72,4 68,1 84,6 94,7 118,3 151,8 167,8 173,5 168,1 154,3 1469 
Guaramiranga 58,8 41,0 29,3 33,1 30,7 33,9 42,8 60,7 73,6 97,6 78,2 75,0 655 
Fonte: INMET (1992) 

� Volume Meta 

A operação do reservatório no Acquanet é realizada utilizando o conceito de 

volume-meta, ao qual se atribui uma prioridade. Desta forma, sempre que o volume 

armazenado for menor que o volume meta, o reservatório armazenará água desde que as 

outras prioridades da rede sejam menores. O volume armazenado acima do nível meta tem 

custo zero, ou seja, é livre para atender a quaisquer demandas por menores que sejam suas 

prioridades (ROBERTO, 2002).  

Na simulação deste estudo, considerou-se o volume máximo de acumulação de 

cada reservatório como volume-meta, ou seja volume meta igual a 1. 

� Dados das Demandas  

As demandas consideradas na simulação do Sistema Jaguaribe-Metropolitanas 

foram oriundas do Cadastro de Outorga da Companhia de Gestão e Recursos Hídrico - 

COGERH do Estado do Ceará em 2010. 

� Ordem de prioridade de abastecimento a ser adotada no Acquanet 

O programa Acquanet exige como um dos parâmetro de entrada uma ordem de 

prioridade de abastecimento das demandas e dos reservatórios. Lembrando que quanto menor 

a prioridade, mais relevante é a demanda. A Tabela 4.3 apresenta a ordem de prioridade 

considerada para as demandas e reservatórios. 
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Tabela 4.3- Prioridade das demandas e dos reservatórios. 

Tipo de Demanda Demanda Legenda Prioridade 

Abastecimento Humano Pedregulho e Guassussê AH_PedrGuassusse 5 

Abastecimento Humano Orós  AH_Oros 5 

Abastecimento Humano Icó AH_Ico 5 

Abastecimento Humano Jaguaribe AH_Jaguaribe 5 

Abastecimento Humano Castanhão AH_Castanhão 5 

Abastecimento Humano Banabuiú AH_Banabuiu 5 

Abastecimento Humano Morada Nova + Ibicuitinga AH_MN_Ibicuitinga 5 

Abastecimento Humano Fortaleza A4_25-FORTAL 5 

Industrial Pecém A4_26-Pecem 5 

Abastecimento Humano Acarape do Meio B4_38-I-ACM 10 

Abastecimento Humano Pacoti - Riachão D8-39 10 

Abastecimento Humano Aracoiaba D10-41 10 

Abastecimento Humano Pacajus D9-40 10 

Agropecuária Lima Campos AP_LimaCampos 30 

Agropecuária Orós AP_Oros 30 

Turística Turística D_Turistica 30 

Agropecuária Jaguaribe AP_Jaguaribe 30 

Agropecuária Privado Castanhão AP_PrivadoCast 30 

Agropecuária Público Castanhão AP_PublicoCast 30 

Evaporação Barragem Curral Velho Evap_BarragemCurralV 30 

Betânia Betânia Betania 30 

Demanda Difusa Orós DDif_1semestre 30 

Demanda Difusa Castanhão DDif_1semestre(2) 30 

Demanda Difusa Banabuiú DDif_1semestre(3) 30 

Drenagem Riacho Seco D_RS 30 

Vazante Banabuiú AP_Vazante 30 

Agropecuária PROMOVALE PROMOVALE 30 

Demanda Difusa Perda DDifPerda 30 

Transferência Açude Feiticeiro  TransFeiticeiro 50 
 

4.2.2 Vulnerabilidade nos Cenários Prospectivos 

No cenário prospectivo, utilizaram-se dois cenários de emissões e dois modelos de 

circulação global analisados por Silveira e Souza Filho (2011). A escolha do modelo se deu 

conforme a disponibilidade de dados existentes para calcular a evapotranspiração, que foi 

utilizada como dado de entrada na geração das vazões, no cálculo das demandas para 

irrigação e nas evaporações dos reservatórios. A Figura 4.2 apresenta as etapas realizadas para 

a análise da vulnerabilidade do sistema neste cenário. 
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Figura 4.2 - Etapas realizadas para a análise da vulnerabildiade do Sistema no cenário prospectivo . 

 

A seguir, apresentam-se as etapas efetuadas e os dados de entrada do modelo 

Acquanet para simulação do sistema no cenário prospectivo. 

4.2.2.1 Modelos MCGs Selecionados 

A seleção dos modelos se deu conforme a disponibilidade de dados de 

temperatura máxima e mínima do ar, para o cálculo da evapotranspiração utilizada neste 

cenário. Desta forma, dos vinte e quatro modelos existentes, para dois deles existiam os dados 

necessários para a simulação: BCM2 e MIMR (Tabela 4.4). 

 

Tabela 4.4- Modelos de Circulação Geral selecionados para o estudo. 

Designação do Modelo País Instituição ou Agência 

BCCR-BCM2 (BCM2) Noruega Bjerknes Centre for Climate Research, Universidade de Bergen 

NIES-MIROC3.2-MED 
(MIMR) 

Japão 
Center for Climate System Research, 

National Institute for Environmental Studies, Frontier Research 
Center for Global Change 
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4.2.2.2 Os Cenários Considerados 

Para avaliação das vulnerabilidades do sistema no século XXI considerou-se um 

cenário de emissão do IPCC. No entanto, para efeito comparativo da representação dos 

modelos para o século XXI com o século XX, foi necessário simular o sistema para o cenário 

do século XX, que indica como os modelos representam os padrões de variação do século 

atual. 

� Cenário para o século XX (período 1912 - 1999) 

Para avaliar a influência da mudança climática no regime hidrológico e o 

consequente impacto no balanço hídrico é fundamental considerar o desempenho dos modelos 

climáticos do IPCC na simulação da precipitação presente e futura sobre a área de estudo, por 

meio dos cenários emissões. Dessa maneira, considerou-se o cenário Climate of the 20th 

Century (20C3M) no período de 1912-1999 para representar o século XX, uma vez que 

estudos revelaram que os modelos desse cenário, conseguem, simular de forma coerente o 

ciclo anual de precipitação (VALVERDE e MARENGO, 2010). 

� Cenário para o século XXI (período 2010 – 2099) 

Nos cenários de emissões do século XXI, os modelos consideram diferentes 

concentrações de gases do efeito estufa (GEE), definidas de acordo com os cenários 

projetados de crescimento populacional e desenvolvimento socioeconômico. 

O cenário A1B recomenda um equilíbrio entre as diversas fontes de energia, e 

indica um aumento das emissões de gases estufa na primeira metade do século XXI, 

acompanhado por uma tendência de diminuição na segunda metade do século XXI. 

4.2.2.3 Vulnerabilidade do Sistema  

A vulnerabilidade do sistema nos cenários prospectivos também será analisada a 

partir da realização do balanço hídrico utilizando o programa Acquanet. A seguir, 

apresentam-se os dados de entrada do modelo para esse cenário. 
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� Vazão Afluente 

As vazões afluentes aos reservatórios nos cenários prospectivos serão geradas a 

partir do modelo chuva-vazão SMAP - Soil Moisture Accounting Procedure desenvolvido por 

Lopes et al. (1981). O modelo tem sido objeto de extensa pesquisa e emprego em modelagem 

hidrológica, particularmente no Estado do Ceará, devido à sua aplicabilidade às bacias do 

semiárido Brasileiro com elevado nível de aderência. A FUNCEME – Fundação Cearense de 

Meteorologia e Recursos Hídricos adota o SMAP como principal ferramenta de modelagem 

hidrológica, consubstanciados nos trabalhos de Alexandre (2005), Alexandre et al. (2005), 

Nascimento et al. (2007), Barros (2007). 

O modelo SMAP tem uma estrutura relativamente simples, cujos parâmetros são 

relacionados com parâmetros físicos da bacia. Neste modelo, o número de parâmetros que 

dependem de calibração são reduzidos ao máximo, o que permite a determinação dos valores 

ótimos globais com maior facilidade permitindo a regionalização dos mesmos. O SMAP 

utiliza como dados de entrada a precipitação mensal (P) em mm; a evapotranspiração 

potencial (EP) mensal em mm; a área da bacia hidrográfica em km²; a taxa de 

deplecionamento (K), que gera o escoamento de base variando de 1 a 6; e a taxa de umidade 

do solo inicial (TUin). Já os parâmetros do modelo a serem calibrados são: P-ES – resultado 

da precipitação subtraída da parcela transferida ao escoamento superficial, variando entre 400 

e 5000; SAT – capacidade de saturação do solo, variando entre 0,1 e 10; CREC – coeficiente 

de recarga, parâmetro relacionado com a permeabilidade na zona não saturada do solo, 

variando de 0 a 70 (ALEXANDRE et al., 2005). 

As séries de vazões serão obtidas a partir dos dados de precipitação e 

evapotranspiração, calculados a partir das temperaturas mínimas e máximas, por meio dos 

modelos apresentados pelo IPCC-AR4, para os dois cenários considerados. Utilizar-se-ão os 

seguintes parâmetros calibrados por Alexandre (2005) para os reservatórios selecionados 

(Tabela 4.5).  

Tabela 4.5 - Parâmetros Calibrados do Modelo SMAP. 

Reservatório 
Parâmetros 

TUin Ebin Sat Pes Crec K 

Orós 30 0 1326,4 4,85 0 3 

Castanhão 30 0 1596,7 5,09 0 3 

Banabuiú 30 0 923,4 4,62 0 3 

Pacoti-Riachão-Gavião 30 0 923,4 6,74 0 3 

Fonte: Alexandre (2005) 
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Na Tabela 4.6, apresentam-se em síntese as variáveis geradas por cada modelo 

para cada cenário de emissão. 

Tabela 4.6 – Variáveis geradas pelos modelos para cada cenários de emissão 

Modelo Cenário Variável 
 

20C3M 
Precipitação (mm) 

BCM2 Evapotranspiração (mm) 
 Vazão (m³/s) 
 

A1B 
Precipitação (mm) 

MIMR Evapotranspiração (mm) 
 Vazão (m³/s) 

� Volume inicial dos reservatórios 

Neste cenário serão considerados os mesmos volumes empregados no cenário 

atual (Tabela 4.1). Lembrando que, para o reservatório Castanhão, utilizar-se-á o volume 

referente a sua capacidade de acumulação. 

� Curva cota x área x volume (CAV) 

Considerou-se, para todos os reservatórios, a mesma curva cota x área x volume 

do cenário atual. 

� Evapotranspiração 

Utilizar-se-á o método de Penman-Monteith Modificado para estimar a 

evapotranspiração, baseado no efeito combinado do transporte convectivo das massas de ar e 

da radiação líquida. A equação básica da evapotranspiração de referência (ETo) é fornecida 

conforme equação 4.1. A modelagem matemática completa de Penman-Monteith Modificado 

pode ser vista em Allen et al. (1998). 
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Onde: ETo - evapotranspiração de referência (mm.dia-1), Rn - radiação líquida na 

superfície das culturas (MJ.m2.dia-1), G - fluxo de calor no solo (MJ.m2.dia-1), T - média diária 
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da temperatura do ar a 2 m de altura (ºC), u2 - é a velocidade do vento a 2 m de altura (m.s-1), 

es - pressão da saturação de vapor (kPa), ea - pressão de vapor atual (kPa), (es - ea) - déficit de 

saturação de vapor (kPa), ∆ - inclinação da curva da pressão de vapor versus temperatura 

(kPa.ºC-1) e γ - constante psicrométrica (kPa.ºC-1). 

Para estimativa da ETo Penman-Monteith FAO (EToPM) os dados de temperatura 

máxima e mínima, velocidade do vento, pressão de vapor real ou atual, a radiação líquida, 

constituem um conjunto de dados básicos. A partir deles torna-se possível estimar os diversos 

parâmetros e variáveis do método. 

Na presente pesquisa, utilizar-se-ão dados de temperatura máxima e mínima 

fornecidos pelos dois modelos climáticos, para os dois cenários de emissão, empregando uma 

linguagem de programação com a ferramenta computacional Matlab. Os demais dados de 

entrada no modelo são considerados inalterados em relação ao cenário atual. 

� Volume Meta 

Conforme no cenário atual, a simulação do cenário prospectivo considerou o 

volume-meta igual a 1, ou seja, volume máximo de acumulação de cada reservatório. 

� Dados das Demandas  

Para os cenários prospectivos, mantiveram-se as demandas humanas do cenário 

atual e modificaram-se as demandas para irrigação e indústria. 

- Demanda para Irrigação 

A partir das demandas de irrigação para o cenário existente no sistema, estimou-se 

a demanda hídrica para irrigação considerando um crescimento linear das evapotranspirações, 

isto é, o modelo linear avaliou a proporcionalidade das grandezas de ETPFutura e ETPObservada. 

Dessa forma, obtiveram-se as demandas para irrigação dos cenários prospectivos a partir da 

equação 4.2. 
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Onde: 

ETPfutura - evapotranspiração potencial calculada a partir dos modelos climáticos para os 

cenários de emissão (mm.dia-1) e ETPatual - evapotranspiração potencial observada (mm.dia-1). 

- Demanda Industrial 

Na demanda industrial considerou-se o acréscimo de 5 m³/s proveniente das 

futuras demandas do Complexo Industrial Portuário do Pecém – CIPP. 

� Ordem de prioridade de abastecimento a ser adotada no Acquanet 

Mantiveram-se as prioridades do cenário atual.  



92 

5 PROPOSTA DE UM MODELO DE GOVERNANÇA ADAPTATIVA A PARTIR 

DOS ASPECTOS DE RESILIÊNCIA PARA OS RECURSOS HÍDRICOS 

Diante de um contexto de incertezas vinculadas à variabilidade natural do clima 

associada a uma potencial mudança climática propõe-se um modelo de governança adaptativa 

dos recursos hídricos apoiada nos conceitos apresentados na base conceitual deste estudo. 

Para isso, serão exibidos, inicialmente, os principais conceitos utilizados para o 

desenvolvimento da proposta; em seguida a problemática do gerenciamento dos recursos 

hídricos do Ceará sob a ótica da governança adaptativa e por fim apresentam-se as relações 

entre requisitos e princípios para uma governança hídrica robusta. 

5.1 Consolidação dos Conceitos Adotados 

5.1.1 Resiliência, Persistência e Estabilidade  

Segundo Holling (1996), os sistemas naturais apresentam algumas características 

próprias, das quais se pode destacar o fato de não existir apenas um estado de equilíbrio, mas 

múltiplos estados, os quais são importantes para a manutenção da diversidade, resiliência e 

oportunidade. 

Dessa forma, Holling (1973) apresentou a resiliência na literatura ecológica de 

duas maneiras distintas, cada uma delas refletindo diferentes aspectos de estabilidade. A 

primeira definição está relacionada com a resiliência na engenharia, a qual considera a 

estabilidade próxima de um estado de equilíbrio estável. A segunda, está relacionada à 

resiliência ecológica, que enfatiza as condições distantes de qualquer estado de equilíbrio 

estável, onde instabilidades podem inverter um sistema para outro regime de comportamento 

(WALKER et al., 1969). Neste caso, a resiliência é definida como a magnitude da perturbação 

que pode ser absorvida pelo sistema, antes que o mesmo mude a sua estrutura, alterando as 

variáveis e os processos que controlam o comportamento (HOLLING, 1996). 

Para o autor, esses dois aspectos de estabilidade de um sistema têm conseqüências 

bem diferentes na avaliação, compreensão e gerenciamento da sua complexidade e de suas 

alterações. Um aspecto foca, essencialmente, a manutenção da eficiência da função 

(resiliência na engenharia) e o outro, que se concentra em manter a existência da função 
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(resiliência ecológica). A diferença entre as visões de resiliência baseia-se na hipótese da 

existência (ou não) de diversos estados de equilíbrio.  

Assumindo-se a existência de somente um estado estável, a resiliência na 

engenharia, que tem como foco a finalidade do sistema, só poderia mesmo ser medida e 

definida como o tempo de retorno ao seu estado de equilíbrio. No entanto, a natureza é 

diferente; nela existem diferentes domínios de estabilidade, e a variação das variáveis críticas 

testa os limites desses domínios. Dessa forma, o foco no estado próximo ao equilíbrio 

apresenta uma visão míope do todo. Sendo assim, a atenção deve ser deslocada para o papel 

construtivo da instabilidade na manutenção da diversidade e persistência, e para a construção 

de uma estrutura de gestão que mantenha a função do sistema diante das perturbações 

inesperadas. Tais estruturas podem manter, ou mesmo ampliar a capacidade de resiliência 

ecológica. 

Holling (1996) ainda observa que podem ocorrer situações onde a resiliência 

ecológica diminui ainda que a resiliência na engenharia possa ser alta. No entanto, o sucesso a 

curto prazo para estabilizar o sistema pode surpreender a longo prazo.  

Sendo assim, para o desenvolvimento do modelo de governança adaptativa 

proposta no presente trabalho, utilizar-se-ão os conceitos de estabilidade e resiliência 

ecológica definidos por Holling (1973). Ou seja, considerar-se-á resiliência como a 

persistência das relações dentro de alguns sistemas, medida pela capacidade desses sistemas 

em absorver as mudanças de variáveis de estado, variáveis de condução, de parâmetros, e 

ainda persistir.  

A resiliência é a propriedade do sistema, enquanto a persistência (ou 

probabilidade de extinção) é a propriedade do resultado.  

A estabilidade, por sua vez, é definida como sendo a capacidade de um sistema 

retornar a um estado de equilíbrio após uma perturbação temporária; e quanto mais 

rapidamente ele retorna, com o mínimo de perturbação, mais estável é o sistema. Considera-

se, nesta definição, que a estabilidade é uma propriedade do sistema e, o grau de flutuação em 

torno dos estados, é uma propriedade do resultado.  

A partir dessas definições pode-se dizer que um sistema pode ser muito resiliente 

e ainda apresentar alta flutuação, ou seja, exibir baixa estabilidade (Holling, 1973). O autor 

destaca que o equilíbrio entre a resiliência e a estabilidade apresenta-se como um produto da 

história evolutiva destes sistemas diante das flutuações aleatórias que experimentaram. 

Alegando, neste sentido, que a população responde a qualquer mudança ambiental por meio 
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de uma série de alterações fisiológicas, comportamentais, ecológicas e genéticas que 

restauram a capacidade dela responder às transformações ambientais imprevisíveis. 

5.1.1.1 Aspectos Relevantes da Resiliência 

Walker et al. (2004) sugerem uma abordagem diferente da resiliência a partir de 

quatro aspectos relevantes: latitude, resistência, precariedade e panarquia (Figura 5.1), as 

quais são definidas como se segue: 

� Latitude (L): quantidade máxima que um sistema pode ser alterado antes de perder sua 

capacidade de recuperação; 

� Resistência (R): facilidade ou dificuldade de um sistema sofrer mudanças; 

� Precariedade (Pr): informa a proximidade que o sistema se encontra do limiar; 

� Panarquia: resulta da interação entre os estados e as dinâmicas dos sistemas entre níveis 

superiores e inferiores. 

 
Figura 5.1 - Aspectos da resiliência em uma bacia de atração.  
Fonte: Adaptado de Walker et al. (2004). 

5.1.1.2 A Panarquia 

A panarquia considera a dinâmica das interrelações entre os sistemas ecológicos e 

sociais. Está relacionada ao ciclo adaptativo proposto por Gunderson e Holling (2002), que 

descreve como ocorrem os padrões e os processos de mudança ao longo do tempo nos 

ecossistemas, especialmente naqueles com regimes de perturbação, resultando assim, em um 

sistema mais complexo (Figura 5.2). Segundo os autores, a sustentabilidade de um sistema 
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complexo depende, essencialmente, de três propriedades, as quais moldam os ciclos 

adaptativos e o estado futuro do sistema: 

� potencial: é a capacidade de um sistema estar disponível à mudança, a qual está 

relacionada ao número de opções de desenvolvimento disponíveis (esta propriedade 

pode ser pensada, remotamente, como a "riqueza" de um sistema); 

� conectividade: o grau de ligação entre as variáveis e os processos que controlam o 

sistema; uma medida que reflete o grau de flexibilidade ou rigidez do sistema, tais como 

sua sensibilidade ou a não perturbação; 

� capacidade adaptativa: é a resiliência do sistema, isto é, a medida da vulnerabilidade do 

sistema a impactos inesperados. 

 
Figura 5.2 - Ciclo adaptativo nas três dimensões que o controlam.  
Fonte: Gunderson et al., 2002. 

 

Os ciclos aninhados podem ser entendidos como diferentes formas de instituições 

formais (isto é, normas constitucionais, regras de escolha coletiva e regras operacionais) 

(OSTROM, 1990). A noção de resiliência institucional em escala temporal é a combinação 

adequada das mudanças entre ciclos mais rápidos e estáveis, e ciclos mais lentos. Nos níveis 

mais elevados da panarquia, geralmente, espera-se proporcionar oportunidades para a 

memória e a aprendizagem, enquanto em níveis mais baixos, proporciona inovação e 

renovação (GUNDERSON e HOLLING, 2002). 

Em se tratando dos sistemas complexos, é importante salientar o conceito de 

adaptabilidade - definida como a capacidade dos atores de um sistema gerenciar sua 

resiliência, ou seja, a capacidade dos seres humanos gerenciar a resiliência  

(WALKER et al., 2004). Além disso, Dietz, et al. (2003) lembram que para garantir a eficácia 

das instituições no gerenciamento dos recursos de uso comum é necessário considerar a 
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capacidade de adaptação, a qual relaciona-se à resiliência do sistema, isto é, o quanto o 

sistema está vulnerável aos impactos inesperados.  

Um sistema resiliente demanda agentes e instituições capazes de promover a 

adaptação das suas estruturas e processos. Essa adaptação é uma mudança nas regras e 

instituições que governam as interações entre os agentes e recursos, afetando diretamente a 

gestão do sistema social. Dessa forma, faz-se necessário uma governança adaptativa que se 

forneçam mecanismos flexíveis de controle interno e que seja capaz de promover uma 

abordagem proativa para resiliência (LEBEL et al., 2006). Para atingir essa governança, 

Dietz, et al. (2003) propõem alguns requisitos para os sistemas sócio-ecológicos: 

� fornecimento de informação: necessidade de informações confiáveis e conhecimento 

das incertezas inerentes do acoplamento humano-biofísico; 

� resolução de conflitos: gerados a partir dos conflitos de interesse; 

� indução do cumprimento de regra: para uma governança eficaz é necessário que as 

regras de utilização dos recursos sejam cumpridas, com padrões razoáveis para tolerar 

modestas violações. 

� fornecimento de infraestrtutura física, tecnológica e institucional: pela sua capacidade 

de determinar o grau de exploração dos recursos e pelo tipo de controle que pode ser 

feito nas condições dos recursos e sua utilização pelos usuários 

� mudanças institucionais: devem ser concebidos para proporcionar a adaptação 

5.1.2 Exposição, Vulnerabilidade e Sensibilidade 

Segundo Lavell et al. (2012), os riscos dos potenciais eventos climáticos sobre a 

Sociedade são determinados pela sua exposição e vulnerabilidade a esses perigos. Para os 

autores, a exposição refere-se à localização das pessoas, aos meios de vida, aos recursos e 

serviços ambientais, à infraestrutura disponível e aos recursos econômicos, sociais ou 

culturais. Já a vulnerabilidade, é considerada como o grau que um sistema é suscetível e 

incapaz de lidar com os efeitos adversos da mudança e variabilidade climática (incluindo os 

extremos), sendo função do seu caráter, da sua magnitude e de seu ritmo (IPCC, 2007). 

 Conforme Lavell et al. (2012), essa definição torna as causas físicas e os seus 

efeitos um aspecto explícito de vulnerabilidade, enquanto o contexto social é abrangido pelas 
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noções de sensibilidade. Handmer et al. (2012) indicam que algumas mudanças na exposição 

e vulnerabilidade podem ser consideradas como ações adaptativas. 

5.1.3 Adaptação 

Segundo Janssen et al. (2006), a adaptação é foco da antropologia desde 1900, 

mas, somente na década de 1990, o termo começou a ser utilizado nos estudos sobre as 

consequências das mudanças do clima. Nos sistemas humanos, é definida como “o processo 

de adaptação ao clima real ou esperado e seus efeitos, a fim de moderar danos ou explorar 

as oportunidades favoráveis”. Nos sistemas naturais, é considerada como “o processo de 

ajuste ao clima atual e seus efeitos” (IPCC, 2012a). 

5.1.4 Robustez 

Nesse contexto, surge também o conceito de robustez, que se refere à capacidade 

de manter o desempenho do sistema quando sujeito a perturbações externas e imprevisíveis 

(CARLSON E DOYLE, 2002). Folke et al. (2002) enfatizam a importância da gestão da 

resiliência, pois ela aumenta as perspectivas de um desenvolvimento sustentável, e a 

capacidade de um sistema sócio-ecológico lidar com o improviso, cada vez maior em um 

mundo em constante transformação.   

Janssen e Anderies (2007) observam que, devido aos desafios constantemente 

enfrentados pelos sistemas de governança dos recursos de uso comum, a discussão de perdas e 

ganhos na robustez é particularmente relevante para o processo de elaboração de mecanismos 

institucionais eficazes. Conforme os autores, a robustez dos sistemas sócio-ecológicos pode 

ser uma terminologia um pouco enganosa, uma vez que um sistema pode ser robusto a certas 

perturbações, mas não a outras. De fato, quando há o desejo de melhorar a robustez a 

perturbações de tipo A, pode-se ter que desistir de robustez a perturbações de tipo B. Os 

autores ressaltam que as sociedades humanas podem deliberar estratégias em relação a perdas 

e ganhos (trade-off) de robustez para os diferentes tipos de perturbação. 
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5.2 Descrição da Problemática do Gerenciamento dos Recursos Hídricos sob a ótica da 

Governança Adaptativa 

O modelo de governança adaptativa proposto visa a analisar os quatro aspectos da 

resiliência - latitude, resistência, reciprocidade e panarquia - apresentados por  

Walker et al. (2004) sob a ótica do gerenciamento dos recursos hídricos. Para isso, sugere-se 

visualizar a latitude como a disponibilidade hídrica do sistema, ou seja, a variação da 

quantidade de água do sistema antes de perder sua capacidade de recuperação. Quanto maior a 

bacia de atração (disponibilidade hídrica), maior o número de estados de estabilidade que um 

sistema pode experimentar sem transpor os limites (Figura 5.3). A resistência está relacionada 

ao sistema institucional de recursos hídricos implantado, que indica a resiliência institucional, 

isto é, a capacidade das instituições se adequarem às mudanças a partir de uma perturbação 

(Figura 5.3). A precariedade continuou informando a proximidade que o sistema se encontra 

de um limiar. Quanto maior a perturbação sofrida pelo sistema, maior será a urgência de 

mudanças (Figura 5.3). Para a panarquia considera-se o mesmo entendimento de  

Walker et al. (2004) - interação entre os estados e as dinâmicas entre os níveis do sistema. 

Observa-se que para a concepção proposta, considerou-se a alteração na demanda como sendo 

a motivadora de possíveis perturbações no sistema, indicada pela bola azul na Figura 5.3. 

Nesse entendimento, a precariedade pode ser interpretada como o balanço entre 

disponibilidade e demanda hídricas. 

A bacia de atração, assim como no conceito proposto por Walker et. al (2004), 

indica a região no espaço de estados que o sistema tende a permanecer. Conforme os autores, 

para os sistemas que tendem ao equilíbrio, o estado de equilíbrio é definido como um 

"atrator", e a bacia de atração constitui todas as condições iniciais que tenderá a esse estado de 

equilíbrio.  
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Figura 5.3 –Aspectos da resiliência em uma bacia de atração sob a ótica do gerencimento dos recursos hídricos. 

 

Observa-se que pode existir mais de uma bacia de atração (Figura 5.4), onde as 

fronteiras que as separam são os limites de estabilidade, e podem ser influenciados pela: 

disponibilidade hídrica, pois a mesma determinará a largura da bacia de atração, refletindo na 

quantidade de estados que o sistema pode experimentar antes de atingir o limiar e passar para 

outra bacia de atração; arcabouço institucional, que indicará a suscetibilidade de mudança do 

sistema, ou seja, bacias mais profundas indicam que o sistema institucional está consolidado e 

resistente; demanda que motivará as mudanças de trajetória do sistema; precariedade, que 

indica a proximidade que o sistema se encontra de um limiar; e panarquia, que permitirá a 

criação e experimentação de novas soluções, se beneficiando daquelas que criam 

oportunidades e evitando as que representam uma ameaça. 

 

 
Figura 5.4 – Bacias de atração e  aspectos da resiliência proposta para a governança adaptativa. 

 

A seguir apresentam-se alguns dos principais fatores que influenciam os aspectos 

da resiliência:  
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� Disponibilidade Hídrica 

- Construção de reservatórios; 

- Transposição de bacias; 

- Fontes de suprimentos alternativos – como dessalinização e/ou reuso; 

- Aprimoramento do sistema de operação dos reservatórios em curto prazo incorporando 

previsão climática; 

- Aprimoramento das ferramentas de operação dos reservatórios em longo prazo, 

incorporando as incertezas oriundas da variabilidade climática; 

- Variabilidade Climática; 

- Uso e ocupação do solo; 

- Assoreamento dos reservatórios; 

- Poluição dos reservatórios, etc. 

� Sistema Institucional 

- Capacitação das instituições e de pessoal; 

- Mecanismos de resolução de conflito; 

- Sistema de alocação de água flexível; 

- Flexibilidade das instituições; 

- Políticas Públicas; 

- Planejamento; 

- Disponibilidade de conhecimento; 

- Representatividade institucional; 

- Gestão Integrada, etc. 

� Demanda 

- Gestão da demanda  

- Gestão de conflitos 

- Utilização de informações de previsão climática; 

- Gestão de eventos extremos (gestão de riscos) 

- Crescimento populacional; 

- Aumento da evapotranspiração 

- Monitoramento climático, etc. 
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5.2.1 Análise da Evolução do Gerenciamento dos Recursos Hídricos no Semiárido 

Brasileiro sob a Perspectiva da Governança Adaptativa 

A seca de 1877 a 1879 foi a grande propulsora das políticas públicas no Semiárido 

Brasileiro. Nesse período, as populações e os políticos despertaram para a gravidade do tema 

seca, e, a partir de então, formularam-se diversas políticas públicas, dentre elas construção de 

infraestrutura hídrica, para promover o desenvolvimento regional (CAMPOS, 2012). Diante 

da problemática dos recursos hídricos na Região, e consequentemente, no Estado do Ceará, a 

gestão foi caracterizada por quatro fases, conforme destacou Souza Filho e Porto (2003c). 

A primeira fase, conhecida como Fase Voluntarista, ocorre na época do Império e 

foi marcada pela ausência de aparato institucional na região para a execução de ações. 

Iniciando-se, após a seca de 1877, com a vinda ao Ceará de uma comissão enviada pelo 

Imperador, para determinar ações de convivência com o semiárido. Essa comissão identificou 

que seria necessário iniciar uma política de infraestrutura para o Nordeste, ou seja, construída 

por meio de reservatórios. 

Na Figura 5.5, apresenta-se o estado do sistema. Nessa fase, o Estado apresentava-

se bastante vulnerável e a Sociedade exposta à variabilidade e incerteza do clima, com baixa, 

ou quase nenhuma disponibilidade para atender as demandas no período de escassez.  

No entanto, a partir da construção do açude Cedro, em 1906, o Estado inicia, com 

o aumento da disponibilidade, um processo em busca da adaptação à adversidade para 

aumentar sua resiliência às variabilidades impostas pela natureza. Devido ao desamparo 

institucional, não se observa na Figura 5.5 a presença de um vale nesse período (apenas um 

plano) o que evidencia a alta instabilidade no sistema, pois um pequeno aumento na demanda 

deslocaria a bola azul para perto do limiar. Em termos de ciclo adaptativo (panarquia), 

considera-se que o sistema encontra-se no início da fase r em direção a fase K.  

 
Figura 5.5 –Aspectos da resiliência para a fase Voluntarista. 
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A segunda fase, conhecida como Fase Hidráulica, foi marcada pelo importante 

surgimento de uma atuação institucional em termos regionais, com a criação do DNOCS – 

Departamento Nacional de Obras Contra a Seca. A política da açudagem foi intensificada por 

grandes aportes financeiros da União para a construção de obras dos mais variados portes. 

Além disso, diversos estudos sobre o semiárido foram desenvolvidos, iniciando-se dessa 

forma, a construção de um conhecimento regional sobre a Região e seus recursos naturais.  

Nesta fase, as ações governamentais da União foram preponderantes, mas não 

tinham continuidade, pois só aconteceriam em resposta ao fenômeno da seca, e a ação 

Estadual ainda era muito discreta. Sendo assim, a política de açudagem teve seu auge com a  

construção dos grandes reservatórios iniciados 1929, mas não foram concluídos. Em seguida 

teve outro ápice no governo de Juscelino Kubitschek, em 1958, com a construção de alguns 

dos principais reservatórios do semiárido. No Ceará, foram construídos nesta fase, entre 

outros, os açudes Orós e Banabuiú. 

No governo do presidente Juscelino, fundou-se a SUDENE - Superintendência do 

Desenvolvimento do Nordeste, a qual propôs um novo paradigma - que não satisfazia apenas 

construir o estoque água, era necessário se pensar o desenvolvimento de um ponto de vista 

mais integrado. Nessa conjuntura, o órgão recomendou diversas políticas públicas como a 

produção e distribuição de energia elétrica e a implementação de um parque industrial. Além 

disso, iniciou a implantação dos perímetros irrigados, gerando benefícios sociais por meio da 

produção agrícola.  

De modo geral, com o aumento da disponibilidade hídrica, a implantação dos 

perímetros, gerando benefícios sociais e a geração de conhecimento e informação sobre o 

Semiárido reduziu sua vulnerabilidade e a exposição da população à seca e as incertezas à ela 

relacionadas, aumentando, dessa forma, a resiliência do sistema. Com o aparecimento dos 

órgãos públicos, observa-se o surgimento da resiliência institucional, representada pela 

presença de um discreto vale na Figura 5.6. Identifica-se ainda que existência de políticas 

públicas (vale) faz com seja necessária uma crise mais grave (mais energia despendida) para 

perturbar o sistema e tirá-lo de uma condição de equilíbrio. Em termos de ciclo adaptativo 

(panarquia), considera-se que o sistema encontra-se ainda na fase r em direção a fase K, onde 

há um aumento do potencial e da conectividade, devido ao aumento da disponibilidade hídrica 

e da implantação dos mecanismos institucionais. 
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Figura 5.6 –Aspectos da resiliência para a fase Hidráulica no Semiárido. 

 

A terceira fase, conhecida como Fase Estado (atual), é marcada por um novo 

modelo no gerenciamento dos recursos hídricos, onde o maior desafio não é a construção de 

novas infraestruturas, mas a administração dos estoques existentes. A gestão foi o foco desta 

fase: gestão da oferta, (aumento da disponibilidade hídrica por meio da exploração de novos 

estoques, obras de transferência hídrica e novos mananciais); gestão da demanda 

(mecanismos de conservação de água, utilizando instrumentos de gestãos, tais como, a 

cobrança de água bruta) e a gestão dos conflitos (utilizando mecanismos como a participação 

pública).  

Segundo Pinheiro et al. (2005), o marco inicial desta fase, no Estado do Ceará, foi 

a criação da Secretaria de Recursos Hídricos – SRH, em 1987 e da Companhia de Gestão dos 

Recursos Hídricos – COGERH, em 1993. Os autores ainda destacam outras datas importantes 

para o gerenciamento dos recursos hídricos no Estado:  

� 1983 – instituição do Conselho de Recursos Hídricos do Ceará – CRH/CE  

(Lei n° 10.840);  

� 1983 – realização do Plano Diretor de Recursos Hídricos (Plano Zero de Recursos 

Hídricos);  

� 1987 – criação da Superintendência de Obras Hidráulicas (SOHIDRA);  

� 1989-1992 – elaboração do Plano Estadual de Recursos Hídricos (PLANERH);  

� 1994 – planejamento participativo da alocação de água em bacias hidrográficas;  

� 1997-1999 – elaboração dos planos de bacias hidrográficas;  

� 1998 – hierarquização das obras da gestão nas bacias dos rios Curu e Jaguaribe.  

Esta fase também caracteriza-se pela evolução da gestão participativa, com a 

implantação/fortalecimento de comitês de bacias, processo de alocação negociada de água, e 
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da elaboração de quatro planos de bacia, elaborados de forma participativa, desde o Termo de 

Referência, uma inovação no país. 

Observando-se a Figura 5.7 percebe-se que o aumento da disponibilidade hídrica 

(latitude) e dos mecanismos institucionais (resistência) tornaram o Estado mais resiliente, o 

que permite experimentar diversos níveis de estabilidade antes de atingir um limiar crítico; e 

menos vulnerável às secas e à variabilidade intrínseca do Semiárido. Esses níveis de 

estabilidade são indicados pela posição da demanda no vale, ou seja, quanto mais ao fundo ela 

estiver, mais resistente é o sistema. 

 
Figura 5.7 – Aspectos da resiliência da Fase Atual para o Estado do Ceará. 

O aparato institucional criado nessa fase – com a criação dos órgãos estaduais na 

esfera dos recursos hídricos, a consideração da participação dos usuários no planejamento da 

alocação de águas, a elaboração do PLANERH e dos planos de bacias, entre outros – garantiu 

a construção de um sistema resiliente, com agentes e instituições capazes de promover uma 

adaptação institucional, por meio de mudança nas regras e instituições que governavam as 

interações entre os agentes e recursos, afetando diretamente a gestão do sistema social. 

Em termos de ciclo adaptativo, observa-se que, nesta fase, houve o aumento do 

potencial, devido ao aumento do capital socioeconômico, assim como o aumento da eficiência 

do sistema, retratado pela conectividade entre os reservatórios, por meio dos canais de 

transposição, além de um significativo fortalecimento do arcabouço institucional. 

5.3 Requisitos para uma Governança Hídrica Robusta 

A capacidade de adaptação influencia diretamente a eficácia das instituições no 

gerenciamento dos recursos de uso comum. Sendo assim, é importante aprimorar o 

conhecimento sobre os processos que permitem a adaptação das instituições às mudanças. 

Destaca-se, ainda, que a dinâmica da sociedade também molda as instituições. A partir dessa 

premissa, algumas características da gestão integrada de recursos hídricos são propostas como 

requisitos fundamentais para a governança adaptativa: 
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� Informação e Conhecimento – geração e disponibilização de informações confiáveis e 

conhecimento sobre os sistemas naturais e humanos, incorporando as incertezas naturais 

e epistêmicas (existência de cadastros confiáveis e atuais de usuários, informação sobre 

as cultura, utilização de previsão climática, monitoramento, séries hidrológicas longas, 

etc.)  

� Gestão de conflitos – mecanismos para resolução de potenciais conflitos (existência de 

comitês de bacia, nível de participação do usuário, existência de mecanismos de 

alocação negociada, flexibilidade na alocação em anos secos, existência de planos de 

contingência, capital social, etc.). 

� Cumprimento de Regras - é necessário que as regras de utilização dos recursos sejam 

bem definidas e adaptadas a realidade local, de amplo conhecimento, e com 

mecanismos que induzam o seu cumprimento, com sanções compatíveis às violações.  

� Presença de infraestrutura física, tecnológica e institucional – a forma com que os 

recursos hídricos serão gerenciados depende da infraestrutura física existente 

(reservatórios, canais, adutoras, poços, etc.), da tecnologia disponível (modelos 

computacionais, modelos de previsão climática, radar meteorológico, sensores, etc.) e 

do arcabouço institucional (diversidade institucional, aninhamento das instituições, 

participação do usuário, etc.). 

� Aprendizado e Adaptação – as instituições devem ser concebidas para proporcionar a 

adaptação para lidar com novos problemas e contextos de mudança. O “aprendizado 

social”, baseado em participação diversa, através da qual surgem novos entendimentos 

compartilhados sobre as condições e problemas dos recursos, é considerado 

fundamental para a governança eficiente de recursos hídricos. Os instrumentos da 

gestão da demanda pode ser entendidos como essenciais para garantir o aumento da 

resiliência do sistema diante das incertezas e das mudanças. 

Diante do exposto, apresenta-se a inter-relação entre os requisitos de uma 

governança adaptativa e as características que o sistema de gerenciamento de recursos 

hídricos deve ter em um cenário de incerteza e mudança (Figura 5.8).  
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Figura 5.8 – Interrelação entre os requisitos (azul) de uma governança adaptativa e as características do sistema 
de gerenciamento de recursos hídricos em um cenário de incerteza. 
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6 ANÁLISE DA VULNERABILIDADE DO SISTEMA JAGUARIBE-

METROPOLITANAS A PARTIR DOS CONCEITOS DE GOVERNANÇA 

ADAPTATIVA DOS RECURSOS HÍDRICOS 

6.1 Vulnerabilidade do Sistema Jaguaribe-Metropolitanas no Cenário Atual 

6.1.1 Disponibilidade Hídrica 

Na oferta hídrica do cenário atual, utilizaram-se as séries históricas de vazão 

afluente a cada reservatório. Na Tabela 6.1 são apresentadas as médias mensais dessas vazões. 

Na Figura 6.1, verifica-se a alta variabilidade das vazões, típica dos rios do semiárido, com 

74% do escoamento ocorrendo entre os meses de março a maio. 

Tabela 6.1 - Vazões médias mensais em m³/s . 

Reservatório 
vazões médias mensais (m³/s) 

jan fev Mar Abr mai Jun jul ago set out nov dez 

Orós 10,77 48,82 119,99 168,00 49,04 9,90 2,02 0,55 0,21 0,34 0,37 6,67 

Castanhão 11,36 11,36 11,36 11,36 11,36 11,36 11,36 11,36 11,36 11,36 11,36 11,36 

Banabuiú 4,73 13,96 76,29 106,91 63,07 18,08 19,00 1,52 0,26 0,06 0,21 1,11 

Pacoti-Riachão 0,65 3,07 16,58 30,75 25,02 10,77 6,97 4,75 2,58 0,76 0,04 0,21 

Gavião 0,15 0,84 2,95 4,62 3,30 1,32 0,54 0,27 0,17 0,11 0,06 0,13 

 

 

Figura 6.1 - Vazões médias mensais em m³/s. 
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6.1.2 Demandas 

A Tabela 6.2 apresenta as demandas consideradas para o Sistema Jaguaribe-

Metropolitanas em m³/s, especificando o tipo de demanda e a respectiva localização. 

6.1.3 Vulnerabilidade do Sistema Jaguaribe-Metropolitanas 

6.1.3.1 O Sistema Hídrico Jaguaribe-Metropolitanas no AcquaNet 

Para realizar o balanço hídrico do sistema, inicialmente traçou-se o diagrama 

unifilar do sistema, contendo os reservatórios e as demandas do mesmo. Com o objetivo de 

considerar as demandas, as vazões afluentes, e regras de operação desejadas do reservatório, 

criaram-se diversos nós e arcos artificiais de forma a assegurar que o balanço seja satisfeito 

em toda a rede (Figura 6.2). 

 

 
Figura 6.2 - Diagrama Unifilar do Sistema Jaguaribe-Metropolitanas 
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Tabela 6.2 – Demandas em m³/s para Sistema Jaguaribe-Metropolitanas. 

Tipo de Demanda Demanda Legenda Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez 

Agropecuária Lima Campos AP_LimaCampos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,80 2,18 4,16 4,74 5,00 3,51 

Abastecimento Humano Pedregulho e Guassussê AH_PedrGuassusse 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 

Transferência Açude Feiticeiro TransFeiticeiro 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 

Abastecimento Humano Orós AH_Oros 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 

Agropecuária Orós AP_Oros 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,78 0,78 0,78 0,78 0,78 0,78 

Abastecimento Humano Icó AH_Ico 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 

Turística Turística D_Turistica 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 

Abastecimento Humano Jaguaribe AH_Jaguaribe 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 

Agropecuária Jaguaribe AP_Jaguaribe 2,45 1,25 0,95 0,55 0,55 0,55 0,55 0,55 2,15 3,95 2,95 2,75 

Abastecimento Humano Castanhão AH_Castanhão 0,36 0,36 0,36 0,36 0,36 0,36 0,36 0,36 0,36 0,36 0,36 0,36 

Agropecuária Privado Castanhão AP_PrivadoCast 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12,04 12,04 12,04 12,04 12,04 12,04 

Agropecuária Público Castanhão AP_PublicoCast 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,90 3,92 3,91 3,91 3,88 3,86 

Evaporação Barragem Curral Velho Evap_BarragemCurralV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,29 0,29 0,29 0,29 0,29 0,29 

Betânia Betânia Betania 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 

Demanda Difusa Orós DDif_1semestre 2,17 0,99 0,75 0,24 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Demanda Difusa Castanhão DDif_1semestre(2) 10,22 9,88 5,61 4,20 5,84 6,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Demanda Difusa Banabuiú DDif_1semestre(3) 4,44 3,87 3,33 3,03 2,57 2,63 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Drenagem Riacho Seco D_RS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 

Abastecimento Humano Banabuiú AH_Banabuiu 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 

Vazante Banabuiú AP_Vazante 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 

Agropecuária PROMOVALE PROMOVALE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,40 1,40 1,40 1,40 1,40 1,40 

Abastecimento Humano Morada Nova + Ibicuitinga AH_MN_Ibicuitinga 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 

Demanda Difusa Perda DDifPerda 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,80 1,80 1,80 1,80 1,80 1,80 

Abastecimento Humano Fortaleza A4_25-FORTAL 7,23 7,64 6,05 6,87 6,48 6,83 6,49 6,66 7,20 6,89 7,35 6,95 

Abastecimento Humano Acarape do Meio B4_38-I-ACM 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 

Industrial Pecém A4_26-Pecem 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 

Abastecimento Humano Pacoti - Riachão D8-39 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 

Abastecimento Humano Aracoiaba D10-41 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 

Abastecimento Humano Pacajus D9-40 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 

Fonte: Cogerh (2010). 
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6.1.3.2 Resultados da Simulação do Sistema 

A vulnerabilidade do sistema pode ser conferida na Tabela 6.3 e Figura 6.3, 

refletida por meio da frequência com que os reservatórios se encontram abaixo do volume 

meta. Merecem destaque os reservatórios Orós, Banabuiú, Castanhão, Sítios Novos-Cauhipe e 

Aracoiaba, que operam em torno de 90% do tempo abaixo do volume meta, podendo 

permanecer até quase 21 anos, como é o caso do Castanhão, operando dessa maneira, caso 

não haja nenhuma perturbação no sistema. Apenas aos reservatórios Pacoti-Riachão, Pacajus 

e Gavião é conferida uma vulnerabilidade um pouco menor. 

Apesar do sistema ser resiliente, como apresentado na seção anterior, as 

disponibilidades do cenário atual apresentam-se vulneráveis, o que pode levar o sistema a 

outros patamares de estabilidade com a redução temporária da oferta. No entanto, atenta-se 

para o fato de a simulação ter considerado uma série de vazões relativamente curta (1943-

1993), que apresenta anos secos logo no começo da série, e isso associado ao volume inicial 

considerado, pode ter comprometido a estabilidade, refletida por meio da alta variabilidade 

das vazões.  

Analisar melhor essas vulnerabilidades da oferta por meio dos modelos 

institucionais e técnicos, levando em consideração as mudanças e a variabilidade climática e 

promover a gestão da oferta, são algumas ações que podem tornar as disponibilidades mais 

robustas. 

Tabela 6.3 – Resumo das Disponibilidades Hídricas para o Sistema Jaguaribe-Metropolitanas. 

Reservatórios 
Tempo máximo 

abaixo do Volume 
Meta (meses) 

Frequência 
abaixo do 

Volume Meta 
(%) 

Tempo máximo 
de esvaziamento 

(meses) 

Frequência de 
esvaziamento 

(%) 

Acarape do Meio 75 78,59 63 13,89 
Orós 171 90,36 55 11,6 

Bababuiú 206 91,18 56 16,34 
Castanhão 255 96,24 70 24,35 

Pacajus 74 24,67 62 17,48 
Pacoti - Riachão 75 15,03 41 6,7 

Sítios Novos - Cauhipe 92 91,99 56 9,15 
Aracoiaba 128 92,32 64 16,83 

Gavião 42 6,86 38 6,21 
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Figura 6.3 – Vulnerabilidade das disponibilidades hídricas no cenário atual. 

Quanto à sensibilidade das demandas hídricas, observa-se por meio do tempo de 

falha no atendimento das mesmas (Tabela 6.4 e Figura 6.4). Destaca-se a vulnerabilidade no 

abastecimento humano dos município de Acarape do Meio (B4_38-I-ACM),  

Aracoiaba (D10-41), Morada Nova - Ibicuitinga (AH_MN_Ibicuitinga), Pedregulho e 

Guassussê (AH_PedrGuassusse) e as populações atendidas pelos reservatórios Banabuiú, 

Orós e Castanhão. Um pouco menos vulnerável, mas com maior proporção de impacto, 

apresenta-se o abastecimento humano da RMF, com risco de haver racionamento durante 

mais de um ano. Ressalta-se que essas falhas no atendimento, também podem ter acontecido 

devido a curta série de vazões associada ao volume inicial considerado. 

A diminuição da resiliência, promovida pela vulnerabilidade das ofertas, acarretou 

falhas nas demandas, que podem ser atribuídas à rigidez (alta conectividade) do sistema, que 

apesar de ser resistente, não apresenta flexibilidade às mudanças, o que torna a população 

mais vulnerável e exposta. Em se tratando de sistemas complexos, como os recursos hídricos, 

é importante lembrar que essa redução na resiliência ocasionará uma diminuição na 

capacidade de adaptação do sistema. 

Desse modo, é fundamental proporcionar o gerenciamento da resiliência para 

aumentar a capacidade adaptativa do sistema. Para isso indica-se o aprimoramento da 

alocação negociada, que permite diminuir a demanda quando necessário – fornecendo assim, 

outro ponto de equilíbrio ao sistema - sem conflitos, uma vez que o Comitê de Bacia 

Hidrográfica - CBH é quem toma a decisão em conjunto; e a cobrança, estimulando a redução 

da demanda tornando a água mais dispendiosa em alguns setores. Como houve muitas falhas 
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no sistema, faz-se necessário também de mecanismos de gestão de conflitos, dentre outras 

ações que intervenham no controle da demanda. 

Tabela 6.4 – Resumo das Demandas Hídricas para o Sistema Jaguaribe-Metropolitanas. 

Demandas 

Tempo máximo 
abaixo da 
demanda 
necessária 

(meses) 

Frequência 
abaixo da 
demanda 

necessária (%) 

Volume 
acumulado dos 
déficits (Mm³) 

Vazão média 
fornecida 

(m³/s) 

A4_25-Fortal 38 6,21 676,316 6,602 
A4_26-Pecem 37 6,05 57,869 1,197 

AH_BANABUIU 55 13,4 5,493 0,022 
AH_Castanhao 54 9,97 56,239 0,316 

AH_Ico 54 10,13 7,201 0,04 
AH_JAGUARIBE 2 0,33 0,263 0,002 

AH_MN_Ibicuitinga 55 14,22 19,605 0,074 
AH_OROS 54 10,13 4,205 0,023 

AH_PedrGuassusse 54 10,13 2,313 0,013 
AP_Jaguaribe 6 6,05 216,941 0,94 

AP_LimaCampos 6 6,21 338,092 1,572 
AP_OROS 6 6,05 74,004 1,119 

AP_PrivadoCast 6 6,05 1170,721 5,292 
AP_PublicoCast 6 6,05 378,747 1,713 

AP_Vazante 6 7,68 61,758 8,277 
B4_38-I-ACM 63 13,89 214,787 2,514 

Betania 6 6,21 0,999 0,004 
D_RS 6 6,05 145,854 0,659 

D_Turistica 2 0,33 2,628 0,018 
D10-41 63 15,85 75,581 1,095 
D8-39 38 6,21 20,971 5,002 
D9-40 54 10,13 48,408 12,537 

DDif_1semestre 2 0,33 8,278 0,008 
DDif_1semestre(2) 6 5,07 586,938 5,179 
DDif_1semestre(3) 6 7,19 401,559 1,406 

DDifPerda 6 8,33 237,86 0,752 
Evap_BarragemCurralV 6 6,05 28,198 0,127 

PI_MN 6 8,17 294,783 0,969 
PROMOVALE 6 8,17 179,492 0,588 

TabRussas 6 6,21 56,266 0,246 
TransFeiticeiro 171 90,69 1016,878 8,682 
A4_25-Fortal 38 6,21 676,316 6,602 

 
 

Ressaltam-se, ainda, as transferências hídricas por meio dos principais links 

(canais) – Eixão e Canal do Trabalhador - do sistema Jaguaribe-Metropolitanas, apresentados 

na Tabela 6.5.  

Tabela 6.5 –Resumo das Principais links – Eixão e Canal do Trabalhador - do Sistema Jaguaribe-Metropolitanas. 

Links 
Vazão média 

(m³/s) 
Vazão máxima 

(m³/s) 
Vazão mínima 

(m³/s) 
Eixão 6,761 22 0 

Canal do Trabalhador 0,201 6 0 
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Figura 6.4 – Vulnerabilidade das demandas no cenário atual. 

 

Na Figura 6.5, apresentam-se as curvas de permanência das vazões ótimas para o 

Eixão e Canal do Trabalhador. Nela constata-se a dependência da transferência de água do 

Castanhão por meio do Eixão para a RMF, nas retiradas das vazões ao longo do tempo. Com 

a construção dos reservatórios e canais no sistema ao longo dos anos aumentou-se a 

resiliência sob o ponto de vista da engenharia, pois surgiu outras fontes de abastecimento para 

a RMF, em contrapartida a resiliência ecológica diminuiu, pois aumentou a dependência do 

sistema, reduzindo os domínios de estabilidade. 

 

Figura 6.5 – Curva de Permanência das vazões ótimas do Eixão e Canal do Trabalhador para o cenário atual. 
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6.2 Vulnerabilidade do Sistema Jaguaribe-Metropolitanas nos Cenários Prospectivos 

6.2.1 Disponibilidade Hídrica 

Na realização da modelagem hidrológica, foram consideradas as projeções de 

precipitação, temperatura máxima e temperatura mínima fornecidas pelos dois modelos 

globais do IPCC-AR4 para o cenário A1B no período de 2010 a 2099. Além disso, para efeito 

de comparação, também foram consideradas as projeções das variáveis para o cenário 

20C3M, que representa o século XX para o período de 1912 a 1999. 

6.2.1.1 Precipitação 

Na Tabela 6.6 são apresentadas as precipitações as médias projetadas pelos 

modelos para as bacias do Orós, Castanhão, Banabuiú e Pacoti-Riachão-Gavião, para cada 

cenário analisado. Para efeito de ilustração, apresenta-se nas Figuras 6.6 e 6.7 a variabilidade 

das precipitações médias projetadas por cada modelo para a bacia do rio Orós ao longo dos 

meses para os cenários analisados. Constata-se a grande concentração das precipitações no 

trimestre de fev-mar-abr, em que ocorre cerca de 60% das precipitações. E ainda que o 

comportamento das mesmas são semelhantes para os cenários de emissões analisados, sendo 

observada mesma tendência para as bacias dos demais reservatórios. 

 

Figura 6.6 - Precipitações médias projetadas pelo modelo BCM2 para a bacia do Orós para os cenários: 
20C3M e A1B. 
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Tabela 6.6 – Precipitações Médias mensais  (mm) projetadas pelos modelos BCM2 e MIMR para os cenários do século XX e XXI. 

Cenário Modelo 
Precipitações Médias (mm) 

Jan fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez 
Banabuiú 

20C3M 
BCM2 62,72 100,50 165,63 160,44 95,81 47,44 22,37 7,91 4,46 2,18 5,58 20,11 
MIMR 63,23 100,57 165,74 161,05 96,19 47,45 22,46 8,00 3,58 2,45 5,89 19,65 

A1B 
BCM2 46,25 46,32 69,85 126,20 130,92 78,82 19,45 5,86 15,37 3,40 5,27 33,75 
MIMR 29,29 81,04 170,16 238,58 188,82 44,75 8,11 1,71 0,67 1,10 1,71 6,60 

Castanhão 

20C3M 
BCM2 107,29 152,32 210,77 158,86 74,36 29,84 14,30 6,06 7,14 10,60 21,39 45,60 
MIMR 107,04 152,16 210,85 159,02 74,47 29,81 14,29 5,72 6,24 11,42 21,79 45,09 

A1B 
BCM2 211,41 296,04 284,79 223,96 64,41 20,52 6,29 3,17 2,64 39,07 47,93 123,56 
MIMR 54,07 92,07 113,27 56,51 28,87 6,27 2,53 1,01 1,67 15,39 16,86 21,67 

Orós 

20C3M 
BCM2 92,48 125,43 181,24 138,08 56,79 19,91 8,63 4,51 5,42 8,31 16,29 41,19 
MIMR 92,57 125,47 181,32 138,65 57,00 19,91 8,50 4,05 4,76 9,19 16,71 40,83 

A1B 
BCM2 118,98 150,79 156,88 150,66 59,81 20,93 4,69 2,09 6,70 18,59 24,62 82,34 
MIMR 48,09 85,47 135,23 102,28 50,23 7,71 1,80 0,72 1,12 8,95 11,37 19,61 

Pacoti-Riachão-Gavião 

20C3M 
BCM2 107,29 152,32 210,77 158,86 74,36 29,84 14,30 6,06 7,14 10,60 21,39 45,60 
MIMR 107,04 152,16 210,85 159,02 74,47 29,81 14,29 5,72 6,24 11,42 21,79 45,09 

A1B 
BCM2 137,80 194,00 245,15 278,51 177,46 83,61 20,05 10,71 10,92 10,33 20,60 73,48 
MIMR 49,13 139,46 214,64 218,56 145,64 44,41 6,83 2,61 2,86 3,31 3,64 10,26 
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Figura 6.7- Precipitações médias projetadas pelo modelo MIMR para a bacia do Orós para os cenários: 
20C3M e A1B. 

6.2.1.2 Evapotranspiração Potencial 

Na Tabela 6.7, são apresentadas as médias das evapotranspirações potenciais 

projetadas pelos modelos para as bacias em análise, considerando os cenários de emissão para 

o século XX e XXI. Nas figuras 6.8 e 6.9 apresentam-se o comportamento das 

evapotranspirações médias para a bacia do rio Orós. Verifica-se que as evapotranspirações 

apresentam comportamento semelhante para os modelos BCM2 nos dois cenários analisados. 

No entanto, para o modelo MIMR as evapotranspirações projetadas para o século XXI 

(cenários A1B) apresentaram-se maiores que as projetadas para o século XX. Ressalta-se a 

mesma tendência para as demais bacias do sistema. 

 
Figura 6.8 - Evapotranspirações médias projetadas pelo modelo BCM2 para a bacia do Orós para os cenários: 
20C3M e A1B. 
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Tabela 6.7 – Evapotranspiração Potencial (mm) para os modelos BCM2 e MIMR e cenários do século XX e XXI. 

Cenário Modelo 
Médias Mensais de Evapotranspiração (mm) 

Jan fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez 
Banabuiú 

20C3M 
BCM2 131,74 110,70 95,26 84,62 79,99 95,57 113,64 133,90 157,13 167,11 160,23 142,33 
MIMR 112,49 107,25 104,88 98,28 97,13 94,92 102,95 124,48 152,45 173,43 169,82 137,21 

A1B 
BCM2 125,04 105,28 99,13 83,87 81,70 96,80 118,57 139,17 163,76 174,29 164,49 131,94 
MIMR 136,50 125,48 119,58 114,54 114,41 113,64 121,07 142,79 170,86 190,33 185,10 160,28 

Castanhão 

20C3M 
BCM2 125,92 99,72 87,67 79,08 78,78 98,32 114,62 136,36 162,56 174,54 167,39 145,16 
MIMR 123,82 116,79 114,29 108,65 107,35 103,65 112,40 135,91 167,47 190,70 187,59 153,08 

A1B 
BCM2 118,18 94,20 91,38 80,21 82,24 101,35 120,85 142,44 170,20 182,59 172,14 132,98 
MIMR 152,26 138,87 133,10 130,32 129,38 125,81 132,02 155,13 186,53 209,79 204,57 178,17 

Orós 

20C3M 
BCM2 126,76 101,05 88,60 79,75 79,12 98,46 114,76 136,27 162,18 173,98 166,84 145,19 
MIMR 122,41 115,73 113,28 107,81 106,61 103,10 111,90 135,43 166,95 190,11 186,23 150,85 

A1B 
BCM2 119,01 95,56 92,30 80,64 82,39 101,29 120,83 142,24 169,69 181,89 171,45 133,08 
MIMR 149,85 137,04 131,50 128,75 127,99 124,82 131,35 154,65 186,22 209,19 203,28 175,68 

Metropolitana 

20C3M 
BCM2 136,14 118,83 100,85 88,68 80,75 93,03 112,58 131,69 152,69 161,35 154,78 140,18 
MIMR 103,47 99,58 97,18 89,56 88,46 87,56 95,12 115,16 140,46 159,93 156,03 124,76 

A1B 
BCM2 130,20 113,48 104,84 86,56 81,07 92,73 116,44 136,32 158,55 167,89 158,64 131,10 
MIMR 124,08 114,75 108,61 101,44 101,95 103,55 112,08 132,79 158,47 175,24 170,10 146,39 
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Figura 6.9 - Evapotranspirações médias projetadas pelo modelo MIMR para a bacia do Orós para os cenários: 
20C3M e A1B. 

6.2.1.3 Modelagem Hidrológica 

Os resultados da modelagem hidrológica para todas as bacias com a utilização do 

SMAP pode ser conferida na Tabela 6.8 para os modelos BCM2 e MIMR e cenários 

climáticos: 20C3M e A1B. Nas Figuras 6.10 e 6.11, apresenta-se o resultado para a bacia do 

Orós, na qual identifica-se o regime hidrológico típico dos rios cearenses: intermitente, com 

cerca de 80% do escoamento ocorrendo entre os meses de fevereiro a maio. 

 
Figura 6.10 - Vazões médias geradas pelo modelo BCM2 para a bacia do Orós para os cenários: 20C3M, 
A1B. 
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Figura 6.11 - Vazões médias geradas pelo modelo MIMR para a bacia do Orós para os cenários: 20C3M, 
A1B. 

 

6.2.2 Demandas 

� Demanda Humana 

Nos cenários prospectivos, mativeram-se as demandas e prioridades do cenário 

atual apresentadas na Tabela 6.2. 

� Demanda para Irrigação 

Na Tabela 6.9, apresentam-se as demandas consideradas para o cenário 
prospectivo. 

� Demanda Industrial 

Lembrando que a demanda industrial considerada foi de 5m³/s provenientes do 

Complexo Industrial Portuário do Pecém (CIPP). 
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Tabela 6.8 – Vazões médias mensais para os cenários do século XX e XXI e modelos BCM2 e MIMR. 

Cenário Modelo 
Vazões Médias (m³/s) 

Jan fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez 
Banabuiú 

20C3M 
BCM2 2,50 7,91 37,99 79,49 74,12 42,25 15,89 3,45 1,04 0,19 0,24 0,73 
MIMR 3,15 8,91 50,12 122,91 106,55 52,98 18,18 4,84 0,99 0,45 0,31 0,82 

A1B 
BCM2 1,35 1,82 3,73 15,54 45,81 47,19 11,14 1,64 2,60 0,38 0,25 0,74 
MIMR 0,46 2,11 17,00 152,67 276,80 72,14 10,29 1,46 0,24 0,09 0,03 0,08 

Castanhão 

20C3M 
BCM2 18,32 42,95 114,25 142,14 82,19 32,49 12,29 4,48 2,48 2,94 3,33 6,43 
MIMR 15,57 31,23 100,31 135,28 79,08 29,66 12,50 3,85 2,99 2,85 2,86 5,03 

A1B 
BCM2 146,10 429,92 713,13 741,39 216,57 58,78 13,12 4,22 1,95 33,68 22,25 54,57 
MIMR 0,68 1,30 3,37 4,38 2,10 0,68 0,29 0,04 0,10 0,08 0,06 0,11 

Orós 

20C3M 
BCM2 10,38 25,25 79,84 106,13 51,56 18,23 6,15 2,03 1,40 1,26 1,59 3,69 
MIMR 9,26 21,70 77,73 122,53 63,47 20,95 6,84 2,67 1,49 1,91 1,46 3,28 

A1B 
BCM2 24,81 64,13 112,79 179,57 83,53 27,89 4,78 0,98 1,74 4,49 3,53 10,69 
MIMR 0,88 1,94 7,88 21,48 12,97 2,87 0,75 0,10 0,15 0,12 0,09 0,19 

Metropolitana 

20C3M 
BCM2 0,56 3,29 17,28 45,30 35,53 12,62 3,97 0,84 0,25 0,11 0,04 0,07 
MIMR 0,63 3,06 25,96 55,55 37,81 12,79 4,62 0,89 0,37 0,13 0,05 0,08 

A1B 
BCM2 1,70 8,18 26,57 68,90 51,71 18,33 3,35 0,88 0,73 0,12 0,12 0,32 
MIMR 0,03 0,37 4,52 23,71 22,04 6,95 0,79 0,23 0,07 0,01 0,00 0,00 
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Tabela 6.9 – Demandas hídricas para a irrigação considerando os cenários: 20C3M e A1B e os modelos BCM2 e MIMR 

Cenário Modelo Demanda Legenda Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez 

20C3M 

BCM2 

Jaguaribe AP_Jaguaribe 1,73 0,89 0,69 0,28 0,24 0,20 0,18 0,19 1,41 2,72 2,10 1,70 
Lima Campos AP_LimaCampos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,10 1,36 3,08 3,48 3,88 2,39 
Orós AP_Oros 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,47 0,48 0,57 0,57 0,60 0,53 
Privado Castanhão AP_PrivadoCast 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7,69 6,74 7,94 7,53 7,85 7,01 
Público Castanhão AP_PublicoCast 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,49 2,19 2,58 2,44 2,53 2,25 
PROMOVALE PROMOVALE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,07 0,91 0,89 0,83 0,93 0,82 
Perímetro Irrigado - Morada Nova PI_MN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,21 2,07 2,03 1,46 1,64 0,54 
Tabuleiro Russas TabRussas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,28 0,31 0,38 0,39 0,44 0,36 
Barragem Curral Velho Evap_BarragemCurralV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,22 0,19 0,18 0,17 0,19 0,17 

MIMR 

Jaguaribe AP_Jaguaribe 1,67 1,02 0,88 0,38 0,32 0,21 0,18 0,19 1,45 2,97 2,34 1,77 
Lima Campos AP_LimaCampos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,07 1,35 3,17 3,80 4,33 2,49 
Orós AP_Oros 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,46 0,48 0,59 0,62 0,67 0,55 
Privado Castanhão AP_PrivadoCast 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7,54 6,71 8,18 8,22 8,79 7,39 
Público Castanhão AP_PublicoCast 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,44 2,18 2,66 2,67 2,83 2,37 
PROMOVALE PROMOVALE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,77 0,80 0,97 1,02 1,11 0,90 
Perímetro Irrigado - Morada Nova PI_MN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,87 1,82 2,21 1,81 1,95 0,60 
Tabuleiro Russas TabRussas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,20 0,27 0,42 0,49 0,53 0,39 
Barragem Curral Velho Evap_BarragemCurralV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,16 0,17 0,20 0,21 0,23 0,19 

A1B 

BCM2 

Jaguaribe AP_Jaguaribe 1,63 0,84 0,72 0,28 0,24 0,21 0,19 0,20 1,47 2,84 2,15 1,56 
Lima Campos AP_LimaCampos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,16 1,42 3,22 3,64 3,98 2,19 
Orós AP_Oros 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,50 0,51 0,60 0,59 0,62 0,48 
Privado Castanhão AP_PrivadoCast 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8,10 7,04 8,31 7,87 8,07 6,42 
Público Castanhão AP_PublicoCast 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,63 2,29 2,70 2,55 2,60 2,06 
PROMOVALE PROMOVALE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,11 0,94 0,93 0,86 0,95 0,76 
Perímetro Irrigado - Morada Nova PI_MN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,26 2,15 2,11 1,53 1,69 0,50 
Tabuleiro Russas TabRussas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,30 0,32 0,40 0,41 0,45 0,33 
Barragem Curral Velho Evap_BarragemCurralV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,23 0,19 0,19 0,18 0,20 0,16 

MIMR 

Jaguaribe AP_Jaguaribe 2,05 1,20 1,02 0,45 0,38 0,25 0,21 0,21 1,62 3,27 2,55 2,06 
Lima Campos AP_LimaCampos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,26 1,55 3,54 4,18 4,72 2,90 
Orós AP_Oros 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,54 0,55 0,66 0,68 0,73 0,64 
Privado Castanhão AP_PrivadoCast 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8,85 7,66 9,11 9,05 9,59 8,60 
Público Castanhão AP_PublicoCast 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,87 2,49 2,96 2,94 3,09 2,76 
PROMOVALE PROMOVALE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,14 0,97 0,97 0,94 1,07 0,93 
Perímetro Irrigado - Morada Nova PI_MN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,29 2,21 2,21 1,67 1,90 0,61 
Tabuleiro Russas TabRussas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,30 0,33 0,41 0,45 0,51 0,40 
Barragem Curral Velho Evap_BarragemCurralV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,23 0,20 0,20 0,19 0,22 0,19 

 



122 
 

 

6.2.3 Vulnerabilidade do Sistema 

6.2.3.1 Vulnerabilidade do Sistema para o Século XX 

A vulnerabilidade do sistema projetada para o cenário 20C3M, considerando o 

período 1912-1999 pode ser verificada na Tabela 6.10. Observa-se que, para o modelo BCM2 

dos nove reservatórios, seis apresentam-se vulneráveis: Acarape do Meio, Orós, Banabuiú, 

Castanhão e Sítios Novos-Cauhipe e Aracoiaba, os quais operam em mais de 80% do tempo 

abaixo do volume meta, isto é, os reservatórios tendem a economizar água, caso as demais 

prioridades da rede sejam inferiores às deles. Baixa vulnerabilidade é conferida apenas aos 

reservatórios Pacoti-Riachão e Gavião, que operam acima do volume meta, atendendo, dessa 

forma, a qualquer demanda, por menores que sejam suas prioridades. No modelo MIMR, o 

Castanhão se mostrou o mais vulneráveis para este cenário. Em contrapartida, a 

vulnerabilidade dos açudes Acarape do Meio, Pacajus e Sítios Novos-Cauhipe diminuiu para 

este modelo (Figura 6.12). 

Tabela 6.10 – Vulnerabilidade das disponibilidades hídricas para o Sistema Jaguaribe-Metropolitanas para o 
cenário 20C3M. 

BCM2 

Reservatórios 

Tempo máximo 
abaixo do 

Volume Meta 
(meses) 

Frequência 
abaixo do Volume 

Meta (%) 

Tempo máximo 
de esvaziamento 

(meses) 

Frequência de 
esvaziamento (%) 

Acarape do Meio 81 89,49 23 20,27 
Orós 130 81,34 0 0 

Bababuiú 95 82,2 0 0 
Castanhão 454 87,69 5 0,47 

Pacajus 6 0,57 0 0 
Pacoti-Riachão 0 0 0 0 

Sítios Novos e Cauhipe 81 87,88 0 0 
Aracoiaba 56 80,59 0 0 

Gavião 0 0 0 0 
MIMR 

Reservatórios 

Tempo máximo 
abaixo do 

Volume Meta 
(meses) 

Frequência 
abaixo do Volume 

Meta (%) 

Tempo máximo 
de esvaziamento 

(meses) 

Frequência de 
esvaziamento (%) 

Acarape do Meio 76 85,89 31 21,4 
Orós 135 85,42 0 0 

Bababuiú 104 82,95 0 0 
Castanhão 212 90,63 21 4,17 

Pacajus 21 4,26 8 1,52 
Pacoti-Riachão 0 0 0 0 

Sítios Novos e Cauhipe 87 86,46 0 0 
Aracoiaba 88 81,25 4 0,38 

Gavião 0 0 0 0 
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Figura 6.12 – Vulnerabilidade das disponibilidades para cenário 20C3M e modelo MIMR. 

 

Observa-se que a vulnerabilidade do sistema projetado para o cenário atual, de 

modo geral, foi refletida pelo cenário projetado 20C3M. Apenas o reservatório Acarape do 

Meio apresentou acréscimo na frequência com a qual opera abaixo do volume meta, os 

demais reservatórios apresentaram redução na frequência com a qual operam abaixo do 

volume meta. 

Na Tabela 6.11, apresenta-se a sensibilidade das demandas para o século XX por 

meio do tempo de falha no atendimento das mesmas. Observa-se que a sensibilidade das 

demandas projetadas para o cenário 20C3M (1912-1999) não coincidiu com as do cenário 

atual. Para o modelo BCM2, apenas o abastecimento das populações do município de Acarape 

do Meio (B4_38-I-ACM) mostrou-se vulnerável. No entanto, para o modelo MIMR, além do 

abastecimento da cidade Acarape do Meio, também apresentou sensibilidade o abastecimento 

da cidade de Aracoiaba (D10-41). Apresenta, ainda, alta sensibilidade a todos os modelos a 

transferência para o açude Feiticeiro, realizada a partir do reservatório Orós, e a demanda do 

Riacho Seco. 

As demandas podem se apresentar pouco sensíveis, mas o sistema como um todo 

não, pois atenta-se para o fato de que o abastecimento humano tem maior prioridade que os 

reservatórios, ou seja, o reservatório é capaz de secar, se preciso, para atender a demanda mais 

prioritária. Dessa maneira, a demanda se comporta como um fator de perturbação do sistema, 

conferindo-lhe instabilidade, o que o torna mais exposto e vulnerável as mudanças, fazendo 

com que a resiliência do sistema seja reduzida.  
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Tabela 6.11 – Sensibilidade das demandas hídricas do sistema Jaguaribe-Metropolitanas para o cenário 20C3M. 

BCM2 

Demandas 
Tempo máximo abaixo da 

demanda necessária (meses) 
Frequência abaixo da 

demanda necessária (%) 
Volume acumulado dos 

déficits (Mm³) 
Vazão média fornecida 

(m³/s) 
A4_25-Fortal 0 0 0 13,918 
A4_26-Pecem 0 0 0 6,117 

AH_BANABUIU 0 0 0 0,026 
AH_Castanhao 0 0 0 0,351 

AH_Ico 0 0 0 0,044 
AH_JAGUARIBE 0 0 0 0,05 

AH_MN_Ibicuitinga 0 0 0 0,087 
AH_OROS 0 0 0 0,026 

AH_PedrGuassusse 0 0 0 0,014 
AP_Jaguaribe 0 0 0 1,025 

AP_LimaCampos 0 0 0 1,274 
AP_OROS 0 0 0 0,269 

AP_PrivadoCast 0 0 0 3,73 
AP_PublicoCast 0 0 0 1,235 

AP_Vazante 0 0 0 12,421 
B4_38-I-ACM 23 20,17 459,427 1,387 

Betania 0 0 0 0,03 
D_RS 6 50 1482,402 0,216 

D_Turistica 0 0 0 0,5 
D10-41 0 0 0 2,052 
D8-39 0 0 0 9,156 
D9-40 0 0 0 17,762 

DDif_1semestre 0 0 0 0,091 
DDif_1semestre(2) 0 0 0 15,091 
DDif_1semestre(3) 0 0 0 1,656 

DDifPerda 0 0 0 0,9 
Evap_BarragemCurralV 0 0 0 0,094 

PI_MN 0 0 0 0,747 
PROMOVALE 0 0 0 0,456 

TabRussas 0 0 0 0,186 
TransFeiticeiro 130 81,53 1583,002 10,338 
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MIMR 

Demandas 
Tempo máximo abaixo da 

demanda necessária (meses) 
Frequência abaixo da 

demanda necessária (%) 
Volume acumulado dos 

déficits (Mm³) 
Vazão média fornecida 

(m³/s) 
A4_25-Fortal 0 0 0 15,687 
A4_26-Pecem 0 0 0 6,857 

AH_BANABUIU 0 0 0 0,026 
AH_Castanhao 0 0 0 0,351 

AH_Ico 0 0 0 0,044 
AH_JAGUARIBE 0 0 0 0,05 

AH_MN_Ibicuitinga 0 0 0 0,087 
AH_OROS 0 0 0 0,026 

AH_PedrGuassusse 0 0 0 0,014 
AP_Jaguaribe 0 0 0 1,114 

AP_LimaCampos 0 0 0 1,352 
AP_OROS 0 0 0 0,281 

AP_PrivadoCast 0 0 0 3,902 
AP_PublicoCast 0 0 0 1,302 

AP_Vazante 0 0 0 20,436 
B4_38-I-ACM 31 21,31 509,805 1,653 

Betania 0 0 0 0,036 
D_RS 6 50 1459,278 0,224 

D_Turistica 0 0 0 0,5 
D10-41 3 0,28 1,813 2,515 
D8-39 0 0 0 10,862 
D9-40 0 0 0 21,31 

DDif_1semestre 0 0 0 0,091 
DDif_1semestre(2) 0 0 0 14,703 
DDif_1semestre(3) 0 0 0 2,469 

DDifPerda 0 0 0 0,9 
Evap_BarragemCurralV 0 0 0 0,096 

PI_MN 0 0 0 0,773 
PROMOVALE 0 0 0 0,465 

TabRussas 0 0 0 0,206 
TransFeiticeiro 135 85,61 1659,24 11,572 
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As projeções das vazões médias conduzidas pelos canais - Eixão e Canal do 

Trabalhador - para modelos para modelos são apresentadas na Tabela 6.12. A projeção das 

vazões transferidas pelo modelo BCM2 para o cenário 20C3M apresentou uma variação de 

cerca de 40% em relação ao cenário atual. Ambos os modelos mostraram maiores 

necessidades de transferência hídrica para suprir as demandas do sistema. 

Tabela 6.12 – Vazão média conduzida pelos canais – Eixão e Canal do Trabalhador para o cenário 20C3M 

BCM2 

Links Vazão média (m³/s) 
Vazão máxima 

(m³/s) Vazão mínima (m³/s) 

Eixão 11,132 22 0 
Canal do Trabalhador 0,044 6 0 

MIMR 

Links Vazão média (m³/s) 
Vazão máxima 

(m³/s) Vazão mínima (m³/s) 

Eixão 10,196 22 0 
Canal do Trabalhador 0,138 6 0 

 

Nas Figuras 6.13 e 6.14, apresentam-se as curvas de permanência das vazões 

ótimas para os canais para os dois modelos. Nelas observam-se que em 60% do tempo o 

sistema demandou cerca de 11 m³/s de água considerando o modelo BCM2 e cerca de 8 m³/s 

considerando o modelo MIMR. A tendência das curvas são semelhantes, no entanto, o sistema 

apresenta-se mais vulnerável para o modelo BCM2, pois apresenta maior necessidade de 

transferências hídricas (11,13 m³/s) que o o modelo MIMR. 

Considerando o ciclo adaptativo, pode-se dizer que o sistema apresenta-se 

altamente resiliente, mas o aumento da eficiência (conectividade) gera uma maior rigidez, 

ocasionando uma redução na resiliência do sistema. Atenta-se para o fato de que o sistema 

pode estar passando da fase de conservação (K) para a fase ômega (Ω) da panarquia, a qual 

caracteriza-se por uma abrupta ruptura na dinâmica expansiva e o começo de uma dinâmica 

recessiva. Dessa maneira, faz-se necessária a implantação de ações estruturais e não 

estruturais que visem a aumentar a resiliência do sistema. 
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Figura 6.13 – Curva de Permanência das vazões ótimas do Eixão e Canal do Trabalhador para o modelo BCM2 e 
cenário 20C3M. 

 
Figura 6.14 - Curva de Permanência das vazões ótimas do Eixão e Canal do Trabalhador para o modelo MIMR e 
cenário 20C3M. 
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6.2.3.2 Vulnerabilidade Sistema para o Século XXI 

A vulnerabilidade do sistema para o século XXI foi analisada a partir do cenário 

A1 B considerando o período de 2010 a 2099, conforme apresenta-se a seguir. 

- Vulnerabilidade do sistema no cenário A1B 

A Tabela 6.13 apresenta a vulnerabilidade do sistema para o cenário A1B. Para o 

modelo BCM2, os reservatórios Pacajus, Pacoti-Riachão e Gavião não apresentam 

vulnerabilidade, ou seja, não operam nenhum mês abaixo do volume meta. Já os reservatórios 

Acarape do Meio, Banabuiú e Sítios Novos-Cauhipe, apresentaram-se como os mais 

vulneráveis, operando mais de 80% do tempo abaixo do volume meta. 

Para o modelo MIMR, o reservatório Castanhão mostrou-se como o mais 

vulnerável, operando 100% do tempo abaixo do volume meta. Os reservatórios Acarape do 

Meio, Orós, Banabuiú e Aracoiaba também se apresentaram bastante vulneráveis, operando 

mais de 90% do tempo abaixo do volume meta. Pacajus opera cerca 84% e Pacoti-Riachão 

cerca de 50%. Vulnerabilidade baixa é conferida apenas ao reservatório Gavião, com cerca de 

14% do tempo operando abaixo do volume meta (Figura 6.15). 

Tabela 6.13 – Vulnerabilidade das disponibilidades hídricas do Sistema Jaguaribe-Metropolitanas para o cenário 
A1B. 

BCM2 

Reservatórios 
Tempo máximo 

abaixo do Volume 
Meta (meses) 

Frequência abaixo 
do Volume Meta 

(%) 

Tempo máximo de 
esvaziamento 

(meses) 

Frequência de 
esvaziamento (%) 

Acarape do Meio 57 82,41 9 7,5 
Orós 22 71,39 0 0 

Bababuiú 310 95,74 0 0 
Castanhão 10 59,26 0 0 

Pacajus 0 0 0 0 
Pacoti-Riachão 0 0 0 0 
Sítios Novos e 

Cauhipe 35 81,3 0 0 
Aracoiaba 33 73,98 0 0 

Gavião 0 0 0 0 
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MIMR 

Reservatórios 
Tempo máximo 

abaixo do Volume 
Meta (meses) 

Frequência abaixo 
do Volume Meta 

(%) 

Tempo máximo 
de esvaziamento 

(meses) 

Frequência de 
esvaziamento (%) 

Acarape do Meio 360 100 83 93,06 

Orós 283 95,83 0 0 

Bababuiú 160 97,22 0 0 

Castanhão 360 100 17 30,56 

Pacajus 33 43,33 14 13,61 

Pacoti-Riachão 10 2,78 0 0 
Sítios Novos e 

Cauhipe 360 100 14 3,89 

Aracoiaba 360 100 32 42,5 

Gavião 0 0 0 0 

 

 

 
Figura 6.15– Vulnerabilidade dos reservatórios apresentada pelo modelo MIMR para o cenário A1B. 

 

A sensibilidade das demandas hídricas do sistema Jaguaribe-Metropolitanas é 

apresentada na Tabela 6.14. Para o modelo BCM2, apenas o abastecimento das populações do 

município de Acarape do Meio (B4_38-I-ACM) mostrou-se vulnerável. No entanto, para o 

modelo MIMR todas as demandas apresentam-se sensíveis. Destaca-se as falhas no 

abastecimento humano de oito cidades, dentre elas, a capital Fortaleza, que pode ficar até 23 

meses sem suprimento de água para a população. 
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Frequência  abaixo do volume meta (%)

Gavião Aracoiaba Sítios Novos e Cauhipe

Pacoti-Riachão Pacajus Castanhão
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Tabela 6.14 – Sensibilidade das demandas hídricas do sistema Jaguaribe-Metropolitanas para o cenário A1B. 

BCM2 

Demandas 
Tempo máximo abaixo da 

demanda necessária (meses) 
Frequência abaixo da 

demanda necessária (%) 
Volume acumulado dos 

déficits (Mm³) 
Vazão média fornecida 

(m³/s) 
A4_25-Fortal 0 0 0 18,628 
A4_26-Pecem 0 0 0 7,398 

AH_BANABUIU 0 0 0 0,026 
AH_Castanhao 0 0 0 0,351 

AH_Ico 0 0 0 0,044 
AH_JAGUARIBE 0 0 0 0,05 

AH_MN_Ibicuitinga 0 0 0 0,087 
AH_OROS 0 0 0 0,026 

AH_PedrGuassusse 0 0 0 0,014 
AP_Jaguaribe 0 0 0 1,028 

AP_LimaCampos 0 0 0 1,302 
AP_OROS 0 0 0 0,357 

AP_PrivadoCast 0 0 0 14,822 
AP_PublicoCast 0 0 0 1,24 

AP_Vazante 0 0 0 2,934 
B4_38-I-ACM 9 7,41 163,357 2,094 

Betania 0 0 0 0,84 
D_RS 6 50 1499,537 0,222 

D_Turistica 0 0 0 0,5 
D10-41 0 0 0 3,47 
D8-39 0 0 0 14,06 
D9-40 0 0 0 27,729 

DDif_1semestre 0 0 0 0,116 
DDif_1semestre(2) 0 0 0 160,271 
DDif_1semestre(3) 0 0 0 1,656 

DDifPerda 0 0 0 0,9 
Evap_BarragemCurralV 0 0 0 0,096 

PI_MN 0 0 0 0,771 
PROMOVALE 0 0 0 0,463 

TabRussas 0 0 0 0,227 
TransFeiticeiro 22 71,57 1417,622 30,606 
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MIMR 

Demandas 
Tempo máximo abaixo da 

demanda necessária (meses) 
Frequência abaixo da 

demanda necessária (%) 
Volume acumulado dos 

déficits (Mm³) 
Vazão média fornecida 

(m³/s) 
A4_25-Fortal 23 9,54 1480,694 9,584 
A4_26-Pecem 15 9,91 1308,771 4,78 

AH_BANABUIU 7 4,81 3,127 0,025 
AH_Castanhao 8 6,57 61,364 0,329 

AH_Ico 32 38,7 46,936 0,028 
AH_JAGUARIBE 34 42,04 57,895 0,03 

AH_MN_Ibicuitinga 8 6,67 16,083 0,081 
AH_OROS 21 31,2 20,131 0,019 

AH_PedrGuassusse 28 34,63 13,508 0,009 
AP_Jaguaribe 82 54,44 2185,944 0,502 

AP_LimaCampos 6 30,74 2683,292 0,569 
AP_OROS 6 30,19 540,448 0,126 

AP_PrivadoCast 6 5,65 1352,028 3,928 
AP_PublicoCast 6 5,74 465,261 1,267 

AP_Vazante 6 4,91 68,775 26,138 
B4_38-I-ACM 88 55,74 1463,38 0,686 

Betania 6 29,07 8,252 0,002 
D_RS 6 50 1486,975 0,226 

D_Turistica 82 54,54 718,314 0,247 
D10-41 47 44,35 362,769 0,364 
D8-39 27 10,56 62,914 3,656 
D9-40 27 11,76 100,127 5,257 

DDif_1semestre 6 7,59 195,655 0,047 
DDif_1semestre(2) 6 28,98 5677,983 1,514 
DDif_1semestre(3) 6 4,72 479,689 3,943 

DDifPerda 6 5 255,441 0,81 
Evap_BarragemCurralV 6 30,65 188,533 0,042 

PI_MN 6 5,65 242,328 0,781 
PROMOVALE 6 5 150,348 0,47 

TabRussas 6 31,02 384,345 0,08 
TransFeiticeiro 668 99,44 1975,73 0,004 
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As vazões médias conduzidas pelos principais canais - Eixão e Canal do 

Trabalhador - do sistema Jaguaribe-Metropolitanas para o cenário A1B são apresentadas na 

Tabela 6.15. As vazões projetadas para o Eixão pelo modelo BCM2 são cerca de 80% 

superiores as vazões projetadas pelo modelo MIMR. Para o modelo BCM2, em 50% do 

tempo as vazões conduzidas pelo Eixão são superiores a 15 m³/s, e não se observa 

transferência no Canal do Trabalhador. Para o modelo MIMR, em 10 % do tempo as vazões 

transferidas apresentaram-se superiores a 6 m³/s, e diferente do modelo BCM2, no modelo 

MIMR, a vazão máxima do Canal do Trabalhador (6 m³/s) foi utilizado mais de 50% do 

tempo.  

Para esse cenário, o sistema apresentou-se bastante vulnerável. Como exposto no 

cenário 20C3M, essa vulnerabilidade pode ser decorrente do aumento da eficiência 

(conectividade) do sistema, o qual confere uma maior rigidez ao sistema, ocasionando, dessa 

forma, uma redução na resiliência do mesmo. 

Tabela 6.15  – Vazão média conduzida pelos canais – Eixão e Canal do Trabalhador  para o cenário A1B. 

BCM2 
Links Vazão média (m³/s) Vazão máxima (m³/s) Vazão mínima (m³/s) 
Eixão 11,263 22 0 

Canal do Trabalhador 0,011 6 0 
MIMR 

Links Vazão média (m³/s) Vazão máxima (m³/s) Vazão mínima (m³/s) 
Eixão 1,695 22 0 

Canal do Trabalhador 3,51 6 0 

 

 
Figura 6.16 – Curva de Permanência das vazões ótimas do Eixão e Canal do Trabalhador para o modelo BCM2 e 
cenário A1B. 
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Figura 6.17 - Curva de Permanência das vazões ótimas do Eixão e Canal do Trabalhador para o modelo MIMR e 
cenário A1B. 

 

6.2.4 Análise da Problematização do Sistema Jaguaribe-Metropolitanas 

Uma grave crise de abastecimento de água na Região Metropolitana de Fortaleza 

– RMF, em 1994, promoveu a ligação dos reservatórios do Vale do Jaguaribe às Bacias 

Metropolitanas, por meio do Canal do Trabalhador. Tais transferências foram foco de 

conflitos, devido às suspensões de abastecimento, não previstas, nos sistemas de irrigação ao 

longo do Rio Jaguaribe.  

O sistema de abastecimento da RMF apresenta um elevado grau de complexidade, 

pois é composto por seis reservatórios - Acarape do Meio, Aracoiaba, Pacajus, Pacoti-Riachão 

e Gavião – integrados por um sistema adutor, composto de canais, túneis e estações de 

bombeamento. Esse sistema interliga-se à bacia do Rio Jaguaribe, por meio do Eixão das 

Águas e do Canal do Trabalhador. Atualmente, o Canal do Trabalhador atende apenas a 

demanda local de algumas comunidades e pequenas irrigações ao longo do seu curso. Em 

contrapartida, o Eixão, que receberá as águas da Transposição do São Francisco - TSF, está 

previsto para abastecer, além da RMF, o Complexo Industrial e Portuário do Pecém (CIPP).  

Essa interligação do Sistema Jaguaribe-Metropolitanas proporciona uma alta 

conectividade (rigidez), e um baixo potencial de mudanças, o que o torna vulnerável e 

exposto a qualquer falha no sistema. A vantagem é que, ao longo tempo, os atores adquiriram 

a capacidade de gerenciar sua resiliência por meio dos instrumentos de gestão – cobrança, 

outorga, planos, comitês, etc. – da gestão da oferta e da demanda, da geração de informações 
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sobre os recursos hídricos, dos processos de alocação negociada de água, que levam em 

consideração a particularidade de cada local, dentre outros, e tem conseguido manter uma 

certa estabilidade do sistema. 

Em termos de panarquia, deve-se atentar para fato de que o sistema pode estar 

próximo de uma súbita ruptura na dinâmica expansiva e início de uma dinâmica recessiva, ou 

seja, pode estar saindo da fase de conservação (K) e caminhando em direção a fase ômega 

(Ω), caracterizada pela imprevisibilidade e elevado grau incerteza. A partir desta fase, são 

importantes os conceitos e lições aprendidas com a Governança Adaptativa.  
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7 CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES 

O principal objetivo deste trabalho foi descrever o gerenciamento dos recursos 

hídricos no Ceará, com ênfase no Sistema Jaguaribe-Metropolitanas, a partir dos conceitos de 

governança adaptativa. Para isso, adaptaram-se os aspectos da resiliência proposto por  

Walker et al. (2004) à governança adaptativa dos recursos hídricos, considerando novos 

conceitos: disponibilidade hídrica (latitude), sistema institucional (resistência), precariedade 

(balanço hídrico), demanda e panarquia. 

A disponibilidade hídrica indica a variação da quantidade de água do sistema 

antes de perder sua capacidade de recuperação. Quanto maior a bacia de atração 

(disponibilidade hídrica), maior o número de estados de estabilidade que um sistema pode 

experimentar sem transpor os limites. O sistema institucional dos recursos hídricos 

implantado indica a resiliência institucional, isto é, a capacidade das instituições se 

adequarem às mudanças a partir de uma perturbação. A precariedade indica a proximidade 

que o sistema se encontra de um limiar, podendo ser interpretada como o balanço entre 

disponibilidade e demandas hídricas. Considerou-se a alteração na demanda como sendo a 

motivadora de possíveis perturbações no sistema, e a panarquia, a interação entre os estados e 

as dinâmicas entre os níveis do sistema. 

A partir do modelo proposto, analisaram-se as três fases do gerenciamento dos 

recursos hídricos no Semiárido Brasileiro sob a perspectiva da governança adaptativa, 

concluindo-se que: 

� Na primeira fase, conhecida como Fase Voluntarista (1836-1909), o Estado apresentava-

se bastante vulnerável e a Sociedade muito exposta à variabilidade e incerteza do clima. 

No entanto, a partir da construção do açude Cedro, em 1906, o Ceará iniciou, com o 

aumento da disponibilidade, um processo em busca da adaptação à adversidade para 

aumentar sua resiliência às variabilidades impostas pela natureza. Em termos de ciclo 

adaptativo (panarquia), considera-se que o sistema encontra-se no início da fase r em 

direção a fase K. 

� A segunda fase, conhecida como Fase Hidráulica (1909-1980), foi marcada pela 

intensificação da política de construção de reservatórios, pelo surgimento de uma atuação 

institucional em termos regionais, com a criação do DNOCS e pela construção de um 
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conhecimento regional sobre a Região e seus recursos naturais. De modo geral, com o 

aumento da disponibilidade hídrica, a implantação dos perímetros (gerando benefícios 

sociais) e a geração de conhecimento e informação sobre o Semiárido, o Ceará reduziu 

sua vulnerabilidade e a exposição da população à seca e às incertezas à ela relacionadas, 

aumentando, dessa forma, a resiliência do sistema. Em termos de ciclo adaptativo 

(panarquia), considera-se que o sistema encontra-se ainda na fase r em direção a fase K. 

Há um aumento do potencial e da conectividade, devido ao aumento da disponibilidade 

hídrica e da implantação dos mecanismos institucionais. 

� A terceira fase, conhecida como Fase Estado (a partir de 1980), é marcada por um novo 

modelo no gerenciamento dos recursos hídricos, onde o maior desafio não é a construção 

de novas infraestruturas, mas o gerenciamento dos estoques existentes. Além disso, esta 

fase também caracteriza-se pela evolução da gestão participativa. Percebeu-se que o 

aumento da disponibilidade hídrica (latitude) e dos mecanismos institucionais 

(resistência) tornaram o Estado mais resiliente - o que permite experimentar diversos 

níveis de estabilidade antes de atingir um limiar crítico - e menos vulnerável às secas e à 

variabilidade intrínseca do Semiárido. Em termos de ciclo adaptativo, observa-se que, 

nesta fase, houve o aumento do potencial, devido ao aumento do capital socioeconômico, 

assim como o aumento da eficiência do sistema, retratado pela conectividade entre os 

reservatórios, por meio dos canais de transposição, além de um significativo 

fortalecimento do arcabouço institucional. 

A problematização do Sistema Jaguaribe-Metropolitanas também foi avaliado sob 

os novos aspectos propostos para a resiliência, onde pôde-se concluir que a interligação do 

Sistema Jaguaribe-Metropolitanas, por meio do Eixão das Águas e do Canal do Trabalhador, 

proporciona uma alta conectividade (rigidez), e um baixo potencial de mudanças. O sistema 

passa a ser muito dependente de uma única fonte hídrica – o Castanhão - o que o torna 

vulnerável a qualquer falha que nele ocorra. Apesar desta grande dependência, o sistema tem 

a seu favor a capacidade, adquirida ao longo do tempo, de gerenciar sua resiliência por meio 

dos instrumentos de gestão da demanda – cobrança, outorga, planos, comitês, etc. – e  dos 

processos de alocação negociada de água. Em termos de panarquia, deve-se atentar para fato 

de que o sistema pode estar próximo de uma súbita ruptura na dinâmica expansiva e início de 
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uma dinâmica recessiva, ou seja, pode estar saindo da fase de conservação (K) e caminhando 

em direção a fase ômega (Ω), caracterizada pela imprevisibilidade e elevado grau incerteza. 

A vulnerabilidade do sistema frente aos cenários de mudança climática foi 

também analisada sob ótica de governança adaptativa. O sistema foi simulado para dois 

cenários: um atual, e outro, prospectivo. No cenário prospectivo, utilizaram-se dois cenários 

de emissões e dois modelos de circulação global. Para avaliação das vulnerabilidades do 

sistema no século XXI, considerou-se o cenário de emissão A1B. No entanto, para comparar  

a representação dos modelos para o século XXI com o século XX, foi necessário simular o 

sistema para o cenário 20C3M, que indica como os modelos do IPCC representam os padrões 

de variação do século atual. A escolha dos dois modelos se deu em função da disponibilidade 

de dados para calcular a evapotranspiração. 

Verificou-se que, de uma maneira geral, as possíveis mudanças climáticas trarão 

uma diminuição da resiliência do sistema, uma vez que se detectou maior necessidade de 

importação de água da Bacia do Rio Jaguaribe para a RMF. Pela ótica da engenharia, a 

resiliência do Sistema Jaguaribe-Metropolitanas aumentou. No entanto, a sua resiliência 

ecológica é reduzida, tornando o sistema mais frágil e exposto à variações. Observou-se ainda 

que os reservatórios do sistema apresentaram maior vulnerabilidade para o século XXI, ou 

seja, para o cenário A1B. 

Apesar de os cenários e modelos de mudança climáticas ainda apresentarem 

muitas incertezas, a incorporação dessas informações na gestão de recursos hídricos surge 

como uma nova ferramenta, pois conhecendo-se melhor a natureza, prepara-se melhor para as 

mudanças.  

Um dos grandes desafios dos tomadores de decisão na governança adaptativa é 

gerenciar em condições de incerteza. Desse modo, para aumentar a resiliência dos sistemas 

sugere-se: aumentar a integração entre os sistemas sociais, hidrológicos e ecológicos, 

promover a flexibilidade por meio da aprendizagem do gerenciamento dos recursos hídricos, 

incorporar previsão climática e proporcionar a gestão dos riscos e da demanda, dentre outras 

ações. 

O contexto do gerenciamento dos recursos hídricos, sob a ótica dos cinco aspectos 

de resiliência propostos - disponibilidade hídrica (latitude), sistema institucional (resistência), 

precariedade (balanço hídrico), demanda e panarquia - apresenta uma abordagem diferente 

para a governança desses recursos. Ela muda o foco para o papel construtivo da instabilidade 

na manutenção da diversidade e persistência, e para a construção de uma estrutura de gestão 
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que mantenha a função do sistema diante das perturbações inesperadas. Dessa maneira, 

enfatiza-se a importância da governança adaptativa, que envolve múltiplos atores em diversos 

níveis.  

Por fim, recomenda-se que pesquisas complementares ao tema tratado sejam 

realizadas, a fim de informar aos tomadores de decisão essa nova concepção de governança, e 

promover a construção de um mecanismo de convivência com as incertezas necessária em 

ambiente de variabilidade e mudança climática. Recomenda-se, ainda, a incorporação do 

aumento da disponibilidade hídrica da Transferência do São Francisco nas simulações dos 

cenários climáticos, a variação dos volumes meta na simulação do sistema e a simulação do 

sistema a partir das projeções das demandas. 
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