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RESUMO 
 

 

 

As mudanças climáticas, o crescimento populacional e as variações dos padrões de consumo apontam 

para o crescimento dos níveis de estresse hídrico em todo o globo. Entretanto, como fenômenos socio- 

naturais, as secas não se distribuem uniformemente no território. Sistemas socioeconômicos distintos 

apresentam diferentes níveis de risco por combinarem diferentes fatores de vulnerabilidade e exposi- 

ção. O presente trabalho procura adaptar e aplicar a metodologia iSECA para quantificação e qualifi- 

cação espacial da vulnerabilidade à seca em zonas urbanas. O método foi aplicado à cidade de Fortaleza 

utilizando dados de Renda e IDH em uma escala de setores censitários. Por fim, foi testada e verificada 

a correlação entre o índice de vulnerabilidade criado e os dados de redução de consumo entre os anos 

de 2017 e de 2013, anos de racionamento na cidade de Fortaleza. 

 
Palavras-Chave: Vulnerabilidade. Seca. Fortaleza. 



 

ABSTRACT 

 
 

Climate change, population growth and variations of the consumption patterns point to rising levels of 

water stress worldwide. As a socio-natural phenomena, droughts don’t distribute evenly throughout the 

territory. Different socioeconomic systems present different levels of risk because they combine dif- 

ferent vulnerability and exposure factors. The present study aims to adapt and apply the iSECA meth- 

odology for quantification and spacial qualification of drought vulnerability in urban areas. The method 

was applied to the city of Fortaleza using income and HDI data on a scale of census tracts. Thereafter 

the correlation between the vulnerability index created and the consumption reduction data between 

2017 and 2013, years of rationing in the metropole of Fortaleza, was tested and verified. 

 
Keywords: Vulnerability. Drought. Fortaleza. 
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1 INTRODUÇÃO 

 
 

O Relatório Mundial das Nações Unidas sobre Desenvolvimento dos Recursos Hí- 

dricos (2019) salienta a tendência de crescimento dos níveis de estresse hídrico em razão das 

mudanças climáticas, crescimento populacional e demanda crescente nos setores industrial e 

doméstico. Segundo o estudo, cerca de 4 bilhões de pessoas experimentam escassez severa de 

água durante pelo menos um mês do ano, enquanto três entre cada dez pessoas não têm acesso 

a água potável segura. 

A escassez hídrica não é fator absoluto da oferta, assim, não está associado apenas 

a fenômenos climáticos, como precipitação e evaporação. A escassez hídrica pode ser estrutural 

ou episódica. Quando estrutural, vincula-se à pequenas disponibilidades per capita, geradas pelo 

crescimento da demanda, devido ao aumento populacional ou aumento de consumo. Como 

exemplo, pode ser citada a Região do Alto Tietê, climaticamente úmida, mas com escassez 

estrutural dada pela alta densidade populacional e ineficiente gerenciamento de recursos hídri- 

cos. 

Por outro lado, a escassez hídrica episódica diz respeito a problemas mais contin- 

gentes. Quando, em um cenário com boa gestão da demanda e da oferta que mitiguem os efeitos 

de uma crise de água sistemática (crônica), ocorrem crises episódicas (agudas) no abasteci- 

mento1. 

Os impactos da escassez são enormes. Em 2014, quando a maior parte da estação 

chuvosa transcorreu com valores de chuva inferiores à média histórica sobre o Sistema Canta- 

reira, a população de São Paulo vivenciou uma intensa crise hídrica. Além de impor dificulda- 

des no acesso a água para várias localidades, afetando atividades básicas em domicílios, escolas 

e hospitais; a seca afetou a biota, desencadeou problemas na agricultura, indústria, comércio e 

setor hidroelétrico, causando aumento nos preços dos alimentos e das tarifas de energia elétrica 

(MARENGO et al., 2015). 

Na bacia do Rio Paraíba do Sul, a estiagem intensa e prolongada colaborou para a 

queda expressiva dos níveis dos reservatórios, gerando desde transtornos de abastecimento hu- 

mano a desequilíbrio na foz do rio e avanço do mar sobre a população local (OLIVEIRA, 2014). 

No Nordeste brasileiro, as secas constituem componentes históricos marcantes. Não obstante 

 
 

 

 
1 SOUZA FILHO, Francisco de Assis. Economia e planejamento de recursos hídricos. 18 feb. 2019, 23 jul. 2019. 

210 p. Notas de Aula. 
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às vidas ceifadas, modularam o processo de ocupação e os ciclos econômicos2. Mesmo em 

condições de baixa densidade demográfica, sem degradações antrópicas acentuadas, na ausên- 

cia de uma infraestrutura hidráulica, o semiárido nordestino é profundamente vulnerável a even- 

tos de seca (CAMPOS, 2006). 

Ainda que não seja possível evitar a ocorrência de desastres naturais, como a seca, 

é possível monitorá-las e minimizar seus impactos. Nesse âmbito, o monitoramento das secas, 

com aplicação e desenvolvimento de indicadores apropriados, tem o papel de identificar os 

condicionantes, apontar os possíveis impactos e vulnerabilidades relacionados ao sistema em 

que se estabelece a escassez hídrica e embasar estratégias de preparação, mitigação e resposta 

às secas (ARAÚJO, 2018). 

De acordo com o Relatório 5 do Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climá- 

ticas (AR5 -IPCC), de 2014, sistemas socioeconômicos distintos apresentam diferentes níveis 

de risco por combinarem diferentes fatores de vulnerabilidade e exposição. Assim, a vulnera- 

bilidade pode ser definida como “A propensão ou predisposição a ser afetada adversamente. 

Vulnerabilidade engloba uma variedade de conceitos e elementos incluindo sensibilidade ou 

suscetibilidade a danos e falta de capacidade para lidar e adaptar” (IPCC, 2014). 

 
Figura 1 – Esquema de interação entre sistema físico-climático, expo- 

sição e vulnerabilidade produzindo risco. 

Fonte: Adaptado de IPCC (2014). 

 

 
 

 

 
2 SOUZA FILHO, op. cit., p.200. 
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Reis (2018) propôs a metodologia iSECA, um método para quantificar e qualificar 

a vulnerabilidade à seca em escala de bacia hidrográfica, aplicada aos municípios do estado do 

Ceará e de São Paulo. A partir do método desenvolvido por Reis (2018), o presente trabalho irá 

propor uma avaliação da vulnerabilidade à seca em zonas urbanas do município de Fortaleza, 

utilizando a escala de setores censitários. 

 
1.1 Justificativa 

 
 

Com a tendência de ampliação dos extremos climáticos, no cerne dos conflitos por 

uso de água colocam-se algumas questões: Como os sistemas acoplados homem-natureza são 

afetados pelos eventos de seca? Como se distribui territorialmente a capacidade de adaptação? 

Quais os impactos sobre a zona urbana? 

O presente estudo justifica-se pela produção de conhecimento científico na inter- 

face homem-natureza que forneça instrumentos teóricos e técnicos de modo a amparar à tomada 

de decisão na gestão de recursos hídricos, auxiliando na identificação de regiões e população 

com maior vulnerabilidade à seca em escala urbana. Tendo em vista que a identificação dos 

setores prioritários na elaboração, implementação e acompanhamento de ações de políticas pú- 

blicas voltadas para a adaptação da população à mudança do clima é uma necessidade premente. 

 
1.2 Objetivos 

 
 

O objetivo geral da pesquisa é adaptar e aplicar uma metodologia iSECA para quan- 

tificação e qualificação espacial da vulnerabilidade à seca em zonas urbanas. Como objetivos 

específicos, espera-se: 

i. Definir os indicadores de vulnerabilidade à seca em zona urbana; 

ii. Adaptar a metodologia iSECA para quantificar e qualificar a vulnerabilidade às 

secas na escala de setores censitários com vistas a identificação da desigualdade intraurbana; 

iii. Avaliar o índice de vulnerabilidade aplicado. 

 
 

1.3 Estrutura da monografia 

 
 

O presente trabalho será constituído por seis capítulos. O primeiro já apresentado 

trata-se de uma introdução ao tema, com contextualização do problema, a justificação do tra- 

balho e objetivos esperados. No capítulo dois, é retomado brevemente o histórico do uso de 
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indicadores sociais e de vulnerabilidade, apresentando os arcabouços conceituais que irão as- 

sessorar a pesquisa. No capítulo três são expostas as características territoriais, climáticas e 

econômicas do objeto em estudo. No capítulo quatro, o procedimento realizado para obtenção 

dos resultados é detalhado, enquanto no capítulo cinco os resultados são apresentados e discu- 

tidos. Por fim, o sexto capítulo contém as conclusões da pesquisa. 



18 
 

 

 

 

2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 
 

Esta seção é constituída por três temáticas que fundamentam o trabalho desenvol- 

vido. A primeira temática aborda o contexto do surgimento dos indicadores sintéticos, a evo- 

lução histórica de seu uso e as contradições associadas. A segunda temática está relacionada ao 

conceito de vulnerabilidade, suas diferentes abordagens e a definição adotada no desenvolvi- 

mento do corrente trabalho. Por fim, a terceira parte apresenta os principais índices de seca 

utilizados na literatura cientifica. 

 
2.1 Breve histórico de indicadores sintéticos 

 
 

Indicadores sintéticos são medidas resumo que aglutinam as características da rea- 

lidade social, econômica ou ambiental de uma unidade territorial pré-definida. É possível asso- 

ciar o crescimento do campo de estudos de Indicadores Sintéticos às pesquisas acadêmicas so- 

bre pobreza e ao interesse crescente do poder público em dispor de instrumentos técnicos para 

focalizar a ação social (GUIMARÃES; JANUZZI, 2005). 

A elaboração de indicadores sintéticos nos mais diversos ramos do conhecimento é 

consequência da criação e evolução dos indicadores de desenvolvimento. É na década de 1950, 

no contexto pós Segunda Guerra Mundial, que se consolida a utilização de indicadores de de- 

senvolvimento3, os conhecidos Indicadores de Primeira Geração, de natureza estritamente eco- 

nômica, a exemplo do PIB e do PIB per capta. 

A partir da compreensão de que os processos de crescimento econômico não se 

mostravam necessariamente associados a um incremento na qualidade de vida da população e 

que, por vezes, eram acompanhados do aprofundamento das desigualdades (PNUD; Ipea; FJP; 

2013), diversos organismos internacionais passaram a testar e propor indicadores substitutos 

aos Indicadores de Primeira Geração. 

Guimarães e Januzzi (2005) apontam como marco nesse processo a publicação dos 

livros Social Indicators e Toward a Social Report, elaborados sob encomenda do governo ame- 

ricano em meados dos anos 1960, inaugurando o que viria se chamar de “Movimento de Indi- 

 

 
 

 

 
3 O termo subdesenvolvimento é colocado em pauta no debate mundial em 1949, quando o então presidente dos 

Estados Unidos, Harry S. Truman, em seu discurso de posse coloca como objetivo um programa de desenvolvi- 

mento para os países periféricos. 
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cadores Sociais”. A partir de então, surgem os Indicadores de Segunda Geração, predominan- 

temente compostos dentre os quais destacou-se anos mais tarde o Índice de Desenvolvimento 

Humano (IDH). 

Apresentado em 1990 no primeiro Relatório de Desenvolvimento Humano do Pro- 

grama das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD), o Índice de Desenvolvimento Hu- 

mano apoia sua elaboração na necessidade de redefinição do conceito de desenvolvimento. A 

esse respeito, consta no Atlas do Desenvolvimento Humano no Brasil (2013) que: 

 
Desenvolvimento humano é o processo de ampliação das liberdades das pessoas, no 

que tange suas capacidades e as oportunidades a seu dispor, para que elas possam 

escolher a vida que desejam ter. O processo de expansão das liberdades inclui as di- 

nâmicas sociais, econômicas, políticas e ambientais necessárias para garantir uma va- 

riedade de oportunidades para as pessoas, bem como o ambiente propício para cada 

um exercer na plenitude seu potencial. Assim, desenvolvimento humano deve ser [...] 

entendido não como o acúmulo de riqueza e o aumento da renda, mas como a ampli- 

ação do escopo das escolhas e da capacidade e da liberdade de escolher. Nesta abor- 

dagem, a renda e a riqueza não são fins em si mesmas, mas meios para que as pessoas 

possam viver a vida que desejam. 

 

Assim, a formulação do IDH inseriu, além de indicadores de Renda, indicadores de 

Educação e Saúde. O surgimento do Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) no início dos 

anos 1990 consolidou e impulsionou a multiplicação de estudos voltados a propor e construir 

medidas-resumo da realidade social da população brasileira. 

Alguns autores, entretanto, apontam para um processo de alienação na utilização 

desses instrumentos no processo de alocação de verbas, Guimarães e Januzzi (2005) assinalam: 

Em que pesem os nobres propósitos desses instrumentos e pesquisas, parece haver 

certo deslumbramento com as novas tecnologias e técnicas e a crença de que essas 

ferramentas e a disponibilidade de novos indicadores (como o IDH ou outros índices 
correlatos em escala municipal ou submunicipal) garantiriam, per se, melhor gestão 

dos recursos e programas sociais. 

 
A parceria entre o Programa das Nações Unidas (PNUD), o Instituto de Pesquisa 

Econômica Aplicada (IPEA) e a Fundação João Pinheiro (FJP), calculou para o ano de 2010 o 

Índice de Desenvolvimento Humano Municipal (IDH-M) dos municípios brasileiros. Assim 

como o IDH a nível mundial (IDH), o índice nasce com o objetivo de avaliar o padrão de vida 

das pessoas, considerando a dimensão renda, o acesso ao conhecimento, através de indicadores 

que alimentam a dimensão de educação e as condições de longevidade e saúde, a compor a 

dimensão longevidade. Embora tenha sido formulado com metodologia semelhante ao cálculo 

do IDH para países, a utilização das mesmas categorias compostas por bases de dados distintas 

torna inapropriado estabelecer comparações entre o IDH e IDH-M. 
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Apesar das limitações metodológicas e conceituais do uso de Indicadores Sintéti- 

cos, a cultura de disposição de instrumentos técnicos certamente se fortaleceu no país, confe- 

rindo legitimidade a diversas políticas públicas. 

 
2.2 Indicadores de vulnerabilidade 

 
 

A vulnerabilidade é um conceito transdisciplinar, com utilização em diferentes 

áreas do conhecimento científico, que nasce com o objetivo de fornecer uma compressão do 

funcionamento dos sistemas socionaturais para tomada de decisão visando à redução de riscos. 

A abordagem da vulnerabilidade tem suas raízes na escola risco-perigo (risk-hazard) que, por 

sua vez, recebeu influência da ecologia política e da economia política a partir da década de 

1970 (LINDOSO, 2017). 

Para Reis (2018) não é possível afirmar que há um consenso em relação ao conceito 

de vulnerabilidade, havendo uma evolução histórica do conceito (representada no Quadro 1) 

que resulta em diversas abordagens. 

 
Quadro 1 – Evolução do conceito de vulnerabilidade 

 

 
Autor(a) e ano 

 
Conceitos e contribuições 

 

 
Holling (1973) 

O comportamento de sistemas ecológicos é 

definido pela sua resiliência, definida como a 

capacidade do sistema manter sua estrutura e 

função após perturbações, e sua estabilidade, que 

é a habilidade de um sistema de retornar a um 

equilíbrio após sofrer uma perturbação. 

 
 

Timmerman (1981) 

Vulnerabilidade é intensidade na qual um sistema 

responde adversamente à ocorrência de um 

evento danoso. A magnitude e a qualidade da 

reação estão condicionadas pela resiliência do 
sistema. 

 

 

Hashimoto, Stedinger, e Loucks (1982) 

Descreve a performance de um sistema hídrico 

em três pilares: a frequência com que o sistema 

falha (confiabilidade), a rapidez com que o 

sistema retorna a um estado satisfatório de 

operação após a falha (resiliência) e quão 

significante foram as consequências da falha 

(vulnerabilidade). 

Hewitt (1983) 
A intensidade na qual diferentes classes na 

sociedade estão em diferentes situações de risco. 
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Liverman (1986) 

Considera vulnerabilidade como condição 

biofísica (onde é mais vulnerável) e política 

(quem nesse lugar é mais vulnerável) 

 
 

Chambers (1989) 

A exposição a perturbações e a dificuldade de 

lidar. Lado externo, no qual grupos e indivíduos 

estão sujeitos ao risco, e lado interno, 

representando a ausência de meios para suportar 

os impactos. 

 
Dow (1992) 

A capacidade diferenciada de grupos e 

indivíduos de lidar com eventos perigosos, 

baseada na sua situação física e social. 

 

 
Blaikie etal. (1994) 

 

Estar propenso ou susceptível a danos ou 

prejuízos. 

 
 

Bohle et al.(1994) 

Uma medida agregada de bem-estar humano que 

integra exposição ambiental, social, econômica e 

política a um intervalo de perturbações com 

potencial danoso. Ideia de 

multidimensionalidade. 

 

Cutter (1996) 

A probabilidade de que um indivíduo ou grupo 

será exposto e adversamente afetado por um 

desastre natural. É a interação do desastre em um 

local com o perfil social das comunidades. 

 
 

McCarthy et al. (2001) 

A vulnerabilidade é o nível ao qual um sistema 

natural e/ou social está capacitado ou não a 

aguentar danos provenientes das mudanças 

climáticas; é função da sensibilidade, exposição e 

capacidade adaptativa. 
 

Folke et al.(2004) 
Eventos externos afetam a vulnerabilidade do 

sistema; ações humanas podem catalisar a 

ocorrência de eventos extremos. 

 
 

UN/ISDR (2004) 

Conjunto de condições determinadas por fatores 

ou processos físicos, sociais, econômicos e 

ambientais, que aumentem a suscetibilidade de 

uma comunidade de sofrer impactos 

consequentes de desastres. 

 

Adger (2006) 

Relação da vulnerabilidade com a resiliência: 

elementos de interesse em comum – os impactos 

e os estresses sofridos pelo sistema, a resposta do 

sistema e a capacidade adaptativa. 

 
Gallopín (2006) 

Vulnerabilidade se refere, também, a mudanças 

estruturais no sistema, considerando fatores 

internos e externos. Resiliência: propriedade 

interna do sistema. 
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Hewitt (2013) 

O espectro do risco de desastres está ligado à 

justiça social ou à sua ausência, podendo mudar 

com alterações sociais e habitacionais. A 

vulnerabilidade é uma dinâmica social. 

 

 

 
Thomas et al. (2016) 

A vulnerabilidade à seca depende basicamente na 

intensidade de exposição à seca e nas habilidades 

regionais de se lidar com os impactos. A 

vulnerabilidade tem dimensões de tempo e 

espaço, uma vez que pode variar constantemente 

devido a mudanças em tecnologia, 

comportamento populacional, ações e políticas 
governamentais. 

Fonte: Reis (2018). 

 

Para Lindoso (2017), há um movimento de convergência entre as diferentes abor- 

dagens e distinções teóricas e metodológicas, o que resulta em um léxico científico rico, porém 

confuso em sua diversidade de conceitos e intepretações para um mesmo conjunto de termos e 

noções. 

A evolução conceitual também pode ser acompanhada a partir dos relatórios emiti- 

dos pelo Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas (IPCC). Até o documento AR4 

do IPCC, a vulnerabilidade era construída com base em três categoria: exposição, sensibilidade 

e capacidade de adaptação. Onde a exposição corresponde às condições de estresse ambiental 

e sociopolítico no qual o sistema está inserido; a sensibilidade diz respeito a intensidade com a 

qual o sistema é afetado pelas condições em que está submetido; e a capacidade adaptativa 

como a habilidade do sistema evoluir para acomodar e lidar com as mudanças ou tensões am- 

bientais e políticas (ADGER, 2006). 

A partir do documento SREX (2012), o IPCC passa a entender a vulnerabilidade 

como apenas a sensibilidade e a capacidade de adaptação, enquanto a exposição passa a incor- 

porar o conceito de risco. Assim, no AR5 a vulnerabilidade é definida da seguinte forma: “a 

propensão ou predisposição a ser adversamente afetado, compreendendo a sensibilidade ou 

susceptibilidade ao dano e falta de capacidade para lidar ou se adaptar aos impactos” (IPCC, 

2014, p. 128). 

As abordagens nas quais as vulnerabilidades social e biofísica são integradas vêm 

se proliferando na pesquisa sobre mudanças ambientais globais (IAWAMA et al., 2016; BLAI- 

KIE et al.,1994 apud LINDOSO, 2017) e ganhando notoriedade institucional. O Quadro 2 ela- 

borado por Reis (2018) apresenta o estado da arte dos estudos de vulnerabilidade climática. 
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Quadro 2 – Estado da Arte em vulnerabilidade às mudanças climáticas 
 

Autores(as) e ano Contribuição 

 

 
Nazemi et al. (2013) 

Metodologia alternativa de análise da vulnerabilidade 

de sistema hídrico, considerando-o como função das 

variações potenciais no regime de vazão, que 

represente as respostas do escoamento às mudanças 

climáticas. 

 

Acosta; Martínez (2014) 

Avaliação da vulnerabilidade às mudanças climáticas 

utilizando o método do IPCC e aplicando dados de 

escoamento superficial, com o uso de ferramentas SIG. 

 
Asefa et al. (2014) 

Análise de diferentes cenários de variação climática 

combinada com aplicação do método RRV e outros 

métodos. 

Chanda et al. (2014) 
Elaboração de Índice de Gerenciamento de Seca a 

partir do método RRV 

 

Naumann et al.(2014) 

Elaboração de um indicador de vulnerabilidade à seca 

considerando quatro componentes: capital natural 

renovável, capacidade econômica, recursos humanos e 

civis e infraestrutura e tecnologia. 

 
Goharian et al.(2016) 

Combinação da medição de severidade de falha de 

sistemas hídricos com análise de sensibilidade às 

mudanças climáticas 

 
Mateus; Tullos (2017) 

Aplicação do método RRV para a operação de 

reservatórios modelando com cenários afetados pelas 

mudanças climáticas. 

 
Zhang et al.(2017) 

Análise da relação entre os fatores do método RRV 

aplicado em sistemas hídricos a partir do uso de 

análises gráficas multi-objetivas. 

 
Anandhi; Kannan (2018) 

Combinação do método de Pressão-Estado-Impacto- 

Resposta com o método do IPCC para medir a 

vulnerabilidade dos recursos hídricos. 

Fonte: Reis (2018). 

 

 

A exemplo da repercussão do tema, o Ministério do Meio Ambiente e a Fundação 

Oswaldo Cruz iniciaram, em 2014, o projeto Construção de Indicadores de Vulnerabilidade da 

População como Insumo para a Elaboração das Ações de Adaptação à Mudança do Clima no 
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Brasil. A iniciativa lançou uma ferramenta (o Índice Municipal de Vulnerabilidade) e um sof- 

tware capaz de automatizar o cálculo dos indicadores e a construção de mapas temáticos aos 

municípios de seis estados brasileiros.4 

Do mesmo modo, os estudos da vulnerabilidade à seca – fenômeno que tende a ser 

potencializado com as mudanças climáticas – formam um novo paradigma no gerenciamento 

de desastres (REIS, 2018). Espera-se que nos próximos anos mais estudos sejam realizados com 

vistas a amparar a identificação das áreas prioritárias na elaboração, implementação e acompa- 

nhamento de ações de políticas públicas voltadas para a adaptação da população à seca. 

 
2.3 Índices de seca 

 
 

A seca tem sido, ao longo dos anos, objeto de discussão em diferentes áreas de 

estudo. Vários conceitos têm sido propostos para caracterizar o fenômeno, justificando os dife- 

rentes enfoques utilizados na análise: meteorológico, hidrológico, agrícola e socioeconômico 

(BARRA et al. 2002). As descrições das principais classificações de seca de acordo com a 

EMBRAPA (2009) estão apresentadas no Quadro 3. 

 
Quadro 3 – Classificações de secas 

 

Secas Descrição 

 
Seca Meteoroló- 

gica 

Medida do desvio da precipitação; caracteriza-se pela falta de água indu- 

zida pelo desequilíbrio entre a precipitação e a evaporação, a qual de- 

pende de outros elementos como a velocidade do vento, temperatura e 

humidade do ar, insolação. 

 
Seca Hidroló- 

gica 

Geralmente ocorre no fim de um período muito longo de seca meteoroló- 

gica, é verificada com a redução 

dos níveis médios de água em reservatórios de superfície e 

subterrâneos por um determinado período de tempo. 

Seca Agrícola 
Redução da disponibilidade de água no solo para 

suportar o crescimento e desenvolvimento das plantas. 

 
Seca Socioeco- 

nômica 

Quadro situacional onde déficit de água induz a 

falta de bens ou serviços devido a um volume de água inadequado, resul- 

tante de uma má distribuição das chuvas, de um aumento no consumo, ou 

ainda de um mau gerenciamento dos recursos hídricos. 

Fonte: adaptado de WILHITE e GLANTZ (1985). 

 

 
 

 

 
4 Disponível em http://sisvuclima.mma.gov.br/sobre/. Acesso em junho de 2019. 

http://sisvuclima.mma.gov.br/sobre/
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O diagnóstico e monitoramento das secas têm sido imprescindíveis para garantir a 

sustentabilidade dos sistemas hidrológicos e podem ser realizados com base em uma série his- 

tórica de dados meteorológicos, por meio de índices quantificadores de secas e análises estatís- 

ticas. 

De acordo com Araújo Júnior (2018), um índice de seca é uma variável que tem por 

objetivo a identificação e avaliação das condições de seca, isto é, um valor que visa reunir 

características como intensidade, duração, severidade ou extensão espacial da seca e apresentá- 

las de uma maneira sucinta. Os índices de seca podem ser formulados a partir de séries de dados 

meteorológicos, hidrológicos ou uma combinação de ambos a depender do objetivo da análise 

e das particularidades da área de aplicação para o qual foi desenvolvido. 

Os índices de seca têm se tornado uma das ferramentas mais importantes no moni- 

toramento e análise de secas. A maioria dos planejadores de abastecimento de água considera 

útil a consulta a um ou mais índices antes de uma tomada de decisão (HAYES et al., 2007). 

Ademais, ao quantificar os níveis de severidade e declarar o início e o fim da seca, os índices 

de seca colaboram com uma variedade de operações, permitindo tanto análises retrospectivas 

quanto planejamento prospectivo, incluindo alerta, monitoramento antecipado de secas e pla- 

nejamento de contingência (ZAGAR et al., 2011). 

Esses índices correspondem a diferentes tipos de seca, incluindo secas meteoroló- 

gicas, agrícolas e hidrológicas. De modo que nenhum índice é perfeito para todas as abordagens. 

Entretanto, alguns índices são mais adequados para determinados usos (HAYES et al., 2007). 

Mais de 100 índices de seca foram até agora propostos, alguns dos quais aplicados à região 

semiárida brasileira (XAVIER & XAVIER, 1984; KUMAR et al., 1989; LIMA et al., 1989; 

REPELLI &  NOBRE, 1991;  AZEVEDO &  SILVA, 1994;  FREITAS, 1996;  ARAÚJO JÚ- 

NIOR, 2018). Esses modelos continuam a evoluir à medida que novas fontes de dados se tornam 

disponíveis. O Quadro 4 apresenta os principais índices de seca em utilização nos EUA, com 

base no levantamento histórico realizado por Heim Júnior (2002) e suas respectivas aplicações. 

Índices de seca também podem ser utilizados na identificação dos padrões de varia- 

bilidade espacial das secas (PAULO, 2010). No intuito de antever a variabilidade espacial a de- 

sastres relacionados à seca nos municípios do estado de São Paulo e Ceará, Reis (2018) elaborou 

o iSECA, o índice de vulnerabilidade à seca, que engloba além dos riscos biofísicos ao evento da 

seca, os aspectos que representem sua resiliência e as ações antrópicas que visam minimizar os 

efeitos das secas. Assim, o índice proposto utilizou como dados de entrada, além do SPI, variáveis 
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como IDH, Renda per capita, PIB, número e cobertura de grandes obras de infraestrutura hídrica, a 

políticas de gestão de recursos hídricos, dentre outros. 

 
Quadro 4 – Principais índices de seca em uso nos EUA 

 

Índice 
Autores 

(as) e ano 
Descrição Aplicação 

 
Standardized Preci- 

pitation Index (SPI) 

 

McKee et 

al. (1993, 

1995) 

O SPI foi projetado para quantificar o défi- 

cit de precipitação para múltiplas escalas 

de tempo. Baseia-se na distribuição de pro- 

babilidade da precipitação e permite com- 
paração entre diferentes locais e climas. 

 
seca meteo- 

rológica 

 
Palmer Drought Se- 

verity Index (PDSI). 

 
Palmer 

(1965) 

Levando em conta mais do que apenas dé- 

ficit de precipitação em locais específicos, 

inclui, no balanço hidrico, os efeitos da 

evapotranspiração sobre a severidade da 

seca para áreas relativamente homogêneas. 

 
seca meteo- 

rológica 

 
 

decis de chuva 

 
Gibbs e Ma- 

her (1967) 

Agrupa as ocorrências mensais de precipi- 

tação em decis e fornece uma estatística 

precisa medição de precipitação. Os cálcu- 

los precisos requerem um longo registro de 

dados climáticos. 

 
seca meteo- 

rológica 

 

Surface Water Sup- 

ply Index (SWSI) 

Shafer e 

Dezman 

(1982) 

Indicador de condições da água superficial 

para localidades onde o degelo é um com- 

ponente importante do abastecimento de 
água. 

 

seca hidro- 

lógica 

 
Reclamation 

Drought Index 

(RDI) 

 
 

Bureau of 

Reclamation 

Ferramenta para definir a severidade e a 

duração da seca. É calculado ao nível da 

bacia hidrográfica, incorporando compo- 

nentes de demanda de água e temperatura, 

o que permite a inclusão da evaporação no 

índice. 

 
 

seca hidro- 

lógica 

Crop Moisture In- 

dex (CMI) 

Palmer 

(1968) 

Reflete a oferta de umidade no curto prazo 

para regiões produtoras de culturas, não é 

destinado a avaliar as secas de longo prazo. 

seca agrí- 

cola 

 

Standardized Pre- 

cipitation-Evapo- 

transpiration Index 

(SPEI), 

 
Vicente-Ser- 

rano et al. 

(2010) 

Tem a sensibilidade do PDSI em relação a 

evapotranspiração demandada sobre a se- 

veridade da seca e é multi-escalar como o 

SPI permitindo identificar os tipos diferen- 

tes de secas e de impactos da seca sobre di- 

versos sistemas. 

 
 

seca meteo- 

rológica 

Fonte: elaboração própria. 
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3 ÁREA DE APLICAÇÃO 

 
 

A escassez hídrica e a incerteza interanual e multidecadal do regime hidrológico 

que assola o território do Ceará impõe restrições a utilização da água, ocasionando conflitos, 

demandando a expansão da infraestrutura de oferta hídrica e motivando o desenvolvimento de 

um sistema de gerenciamento de recursos hídricos com vistas a reduzir a vulnerabilidade da 

sociedade aos eventos de secas e convivência com o semi-árido. 

A variabilidade temporal do regime hidrológico no Nordeste está associada a con- 

dições climáticas em escala planetária. ANDREOLI et al. (2007) apontam correlações, na es- 

cala decadal, entre a variabilidade de precipitação em Fortaleza e anomalias na temperatura da 

superfície do mar no Atlântico Tropical e Pacífico. Como tais processos de escala planetária 

estão sujeitos a alterações advindas do aquecimento global, emergem discussões em torno da 

capacidade adaptativa das populações como uma necessidade premente. 

De acordo com o Plano Estratégico de Recursos Hídricos do Ceará (2009), desta- 

cam-se como desafios para os próximos anos a garantia da disponibilidade hídrica; a melhoria 

da qualidade da água, seu uso racional; a implantação de rede de monitoramento; a compreen- 

são do potencial das águas subterrâneas no estado; a adequação da gestão às especificidades do 

semiárido; a complementação e a integração do sistema de informação de recursos hídricos; a 

implantação de um sistema de suporte à decisão e o gerenciamento da demanda. 

 
Figura 2 – Mapa de bairros de Fortaleza 

 

Fonte: Prefeitura de Fortaleza 
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Nesse contexto, a cidade de Fortaleza (Figura 2), capital do estado, é o principal 

pólo de demanda de água para abastecimento humano. A cidade de Fortaleza é a quinta maior 

cidade do país, com 312,407 km² de área total e 2.643.247 habitantes. Atualmente conta com 

119 bairros e 2952 setores censitários (IBGE, 2018). 

O Índice de Desenvolvimento Humano Municipal - 2010 (IDHM 2010) foi de 

0,754, o que conferiu ao município a categoria de Alto Desenvolvimento Humano, sendo a 

dimensão da longevidade a que obteve maior valor, com índice de 0,814, seguida da dimensão 

de renda, com 0,716, e por último a dimensão de educação, com 0,672 (PNUD, 2012). Marcada 

por acentuada desigualdade social, a cidade de Fortaleza em 2010 possuía 36.9% domicílios 

com rendimentos mensais de até meio salário mínimo por pessoa. 

Com adaptações à metodologia do IDH, a Prefeitura de Fortaleza divulgou em 2014 

o Índice de Desenvolvimento Humano por Bairro de Fortaleza (IDH-B), utilizando como base 

de dados o Censo Demográfico de 2010 realizado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Es- 

tatística (IBGE). O mapa do IDH-B é apresentado na Figura 3. 

 
Figura 3 – IDH dos bairros de Fortaleza em 2010 

Fonte: Prefeitura de Fortaleza (2014). 

 

 

A renda per capita média de Fortaleza cresceu 85,18% nas últimas duas décadas, 

passando de R$ 457,04, em 1991, para R$ 610,48, em 2000, e para R$ 846,36, em 2010. Isso 
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equivale a uma taxa média anual de crescimento nesse período de 3,30%. É uma cidade marcada 

pela desigualdade. A evolução da desigualdade de renda nesses dois períodos pode ser descrita 

através do Índice de Gini, que passou de 0,64, em 1991, para 0,64, em 2000, e para 0,61, em 

2010. 

 
Figura 4 – Renda dos bairros de Fortaleza 

 

 
Fonte: Fortaleza em Mapas - Página da Prefeitura de Fortaleza5. 

 

 

A disponibilidade hídrica no Ceará é marcadamente associada aos mananciais su- 

perficiais. De acordo com a Agência Nacional de Águas6 (ANA), a cidade é abastecida pelo 

sistema integrado Gavião, que também abastece os municípios de Caucaia, Maracanaú e Eusé- 

bio. Os principais mananciais que compõem o sistema integrado Gavião são os açudes Gavião, 

Riachão, Pacoti e Pacajus e o Canal do Trabalhador, que conecta o rio Jaguaribe ao açude de 

Pacajus. A produção econômica e o suprimento dos grandes centros urbanos são realizados por 

mananciais superficiais ou por poços aluvionares supridos por estes mananciais. 

 

 
 

 

 
5 Disponível em: http://mapas.fortaleza.ce.gov.br/#/. Acesso em junho de 2019. 
6 Disponível em http://atlas.ana.gov.br/Atlas/forms/analise/RegiaoMetropolitana.aspx?rme=9. Acesso em junho 

de 2019. 

http://mapas.fortaleza.ce.gov.br/%23/
http://atlas.ana.gov.br/Atlas/forms/analise/RegiaoMetropolitana.aspx?rme=9
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Figura 5 – Abastecimento de água Região Metropolitana de Fortaleza 
 

Fonte: Agência Nacional de Águas7. 

 

 

Ainda de acordo com a ANA, o principal reforço para abastecimento da cidade de 

Fortaleza e região metropolitana consiste na implantação do Eixo de Integração Castanhão- 

RMF, destacando-se o trecho V de conexão do sistema adutor Gavião ao Pecém. Como resul- 

tado desta estratégia, os principais mananciais de água doce do estado estão sendo aproveitados 

em sua capacidade; restando aproveitamentos com maior custo marginal a exemplo da dessali- 

nização de água do mar. Assim, é possível prever a exaustão da gestão de recursos hídricos com 

base na ampliação da oferta e o crescimento em notoriedade da alocação no gerenciamento8. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
7 ANA op. cit. Acesso em junho de 2019. 
8 SOUZA FILHO, Francisco de Assis. Economia e planejamento de recursos hídricos. 18 feb. 2019, 04 jul. 

2019. 253 p. Notas de Aula. 
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4 METODOLOGIA 

 

 
Visando atender aos objetivos estabelecidos, a metodologia do corrente trabalho 

toma a vulnerabilidade à seca da população enquanto propensão a ser adversamente afetada por 

fenômenos de escassez hídrica, compreendendo a susceptibilidade ao dano e falta de capacidade 

para lidar ou se adaptar aos impactos (IPCC; 2014). 

Para quantificar os diferentes graus de vulnerabilidade à seca com foco na sensibi- 

lidade intramunicipal, as variáveis serão processadas de acordo com metodologia descrita nesse 

capítulo. De modo que os dados selecionados são o Índice de Desenvolvimento Humano e a 

Renda. A estratégia metodológica é explicitada na Figura 6. 

 
Figura 6 – Diagrama representativo do processo 

de quantificação da vulnerabilidade à seca 

 

Fonte: adaptado de REIS (2018). 

 

 

4.1 Análise preliminar 

 
 

Inicialmente, para conceber relações causais entre aspectos sociais, econômicos ou 

territoriais e a vulnerabilidade de populações em episódios de seca, foi realizado um processo 

de indução formal. Esse processo se deu com a listagem dos elementos que, com base em um 

raciocínio formalizado expresso, poderiam justificar a variação em susceptibilidade e resiliên- 
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cia a um fenômeno de seca urbana. Dentre tais elementos, foram listados: o índice de desenvol- 

vimento humano, a renda, a demanda hídrica, o índice de habitação subnormal, o índice sem 

atendimento de esgoto, o abastecimento de água por rede geral e o abastecimento de água por 

poço ou nascente. 

Tais dados poderiam compor as categorias de sensibilidade e capacidade adaptativa 

de índices de vulnerabilidade às secas urbanas como variáveis das unidades populacionais de- 

finidas; variáveis a serem normalizadas e agrupadas durante o processo metodológico. 

Havia possibilidade de alguns dos dados supracitados serem obtidos em uma escala 

de Unidades de Desenvolvimento Humano (UDHs). As Unidades de Desenvolvimento Hu- 

mano surgiram como um projeto de recortes espaciais alternativos às áreas de ponderação uti- 

lizadas pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). 

De acordo com o Atlas do Desenvolvimento Humano (2010), a metodologia rela- 

tiva à construção das UDHs se deu em duas etapas principais. A primeira etapa consistiu em 

considerar como critérios para a divisão os recortes espaciais de maior homogeneidade socioe- 

conômica, contiguidade e identidade a partir de validação local. Na primeira etapa, entretanto, 

os recortes territoriais não precisariam atender necessariamente a uma das exigências de confi- 

abilidade estatística estabelecidas pelo IBGE, a de que cada nova área de ponderação deveria 

ter dados de 400 domicílios. A segunda etapa consistiu em agregar as UDHs que não atendiam 

ao critério do IBGE em novas áreas sem contiguidade espacial. 

Desse modo, apesar do Atlas de Desenvolvimento Humano tornar acessível o ma- 

nuseio de alguns dos dados através das UDHs, para assegurar os aspectos básicos da relação 

entre variáveis (magnitude e confiabilidade) optou-se pela utilização de setores censitários. 

O enfoque intramunicipal objetivado pela pesquisa também imprimiu sobre a aná- 

lise preliminar importantes considerações. O abastecimento de água em metrópoles se dá ma- 

joritariamente através de sistemas de abastecimento de água (SAA) caracterizados por grandes 

reservatórios alimentados por mananciais e precipitação exógenos aos limítrofes da zona ur- 

bana. Assim, a utilização de índices de seca baseados em dados hidrológicos é adequada para 

análise de risco entre regiões abastecidas por diferentes reservatórios ou ainda em análises in- 

teranuais, quando a exposição é sensivelmente afetada pela variação da severidade da seca. 

O presente trabalho por partir do conceito de vulnerabilidade proposto pelo IPCC 

(2014) e por concentrar sua análise na sensibilidade, não fará uso de dados de exposição e 

capacidade adaptativa. A seleção e restrição das variáveis se deu de acordo com o foco na sen- 

sibilidade objetivada pelo trabalho e pela disponibilidade de dados na unidade geográfica esco- 

lhida. 
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4.2 Obtenção de dados e informações 

 
 

A princípio, foram coletados dados tabulares e georreferenciados referentes aos li- 

mítrofes explorados pela pesquisa: setores censitários. Em seguida, foram coletados para com- 

posição e avaliação do índice de vulnerabilidade à seca o Índice de Desenvolvimento Humano 

por Bairro (IDH-B), a renda por setor censitário e o consumo de água por setor censitário. Os 

dados utilizados e suas respectivas fontes estão apresentados na Tabela 1. 

Todo indicador nada mais é que a medida operacional do conceito a qual se refere 

(GUIMARÃES; JANUZZI, 2005). Por conseguinte, a adoção de um número reduzido de vari- 

áveis tem como aspecto positivo a facilidade de assimilação a quais conceitos o índice formu- 

lado se refere, minimizando os impactos negativos da arbitrariedade da média aritmética utili- 

zada na elaboração de indicadores9. 

 
Tabela 1 – Dados utilizados e fontes 

 

Dados Fonte 

IDH-B Prefeitura de Fortaleza 

Renda Prefeitura de Fortaleza 

Demanda de Água CAGECE 

Fonte: elaboração própria. 

 

 

4.2.1 O IDH-B 

 
 

Com adaptações à metodologia do IDH, a Prefeitura de Fortaleza divulgou em 2014 

o Índice de Desenvolvimento Humano por Bairro de Fortaleza (IDH-B), utilizando como base 

de dados o Censo Demográfico de 2010 realizado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Es- 

tatística (IBGE). Para captar a dimensão renda, a Prefeitura optou pela utilização da variável 

Renda Média Mensal das pessoas de 10 anos ou mais de idade, enquanto para Educação a va- 

riável empregada foi a Porcentagem da População de 10 anos ou mais alfabetizada e para Lon- 

gevidade foi usada a variável Porcentagem da População maior de 64 anos residente no bairro. 

 

 

 
 

 

 
9 Sobre a arbitrariedade da média aritmética e sua aplicação sobre a lógica implícita do Indicados de Desenvolvi- 

mento Humano Municipal cf. VEIGA, J. E. Problemas do uso ingênuo do IDH-M. Valor, 14.1.2003. 
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O processamento de dados para o cálculo do IDH-B seguiu duas etapas básicas. Na 

primeira, foram determinados valores extremos dos indicadores que compunham as dimensões 

da Renda, da Educação e da Longevidade para cada bairro, gerando subíndices que variavam 

de 0 a 1. Na segunda etapa, foi realizada a agregação dos subíndices através de uma média 

geométrica dos índices das três dimensões, resultando em um valor de IDH para cada um dos 

119 bairros do município também entre 0 e 1. De modo que quão mais próximo de 1 melhor o 

grau de desenvolvimento humano, e quanto mais próximo de 0 pior o grau de desenvolvimento. 

Sabe-se que a metodologia de cálculo do IDH não afere significativa representati- 

vidade sobre a qualidade de vida de populações quilombolas, ribeirinhas e indígenas10. Não 

obstante, a utilização do IDH para cálculo de vulnerabilidade à seca em uma zona estritamente 

urbana logra melhores resultados, considerando que no cenário urbano a deficiência em esco- 

larização formal reflete a capacidade dos indivíduos de apropriação sobre seus direitos, dentre 

eles o acesso a água, e que os valores que são apresentados na dimensão longevidade são res- 

tringidos de acordo com as limitações no acesso ao saneamento básico e a consequente conta- 

minação de corpos hídricos na unidade territorial. 

 
4.2.2 A Renda 

 
 

Considerando que a vulnerabilidade deve conter uma dimensão de sensibilidade e 

que esta deve refletir um diagnóstico do cenário no qual a população que habita a região deli- 

mitada do estudo se encontra, a variável renda torna-se um importante aspecto a ser considerado 

na representação da resiliência em relação ao fenômeno da seca. 

Os dados de renda dos setores censitários foram obtidos através da Prefeitura Mu- 

nicipal de Fortaleza, porém foram coletados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. 

 
4.2.3 A Variação de Demanda 

 
 

Devido à dificuldade de se estimar a demanda de água para consumo humano, ire- 

mos considerar no nosso trabalho a variação de demanda como consumo. Para tanto iremos 

utilizar dados fornecidos pela Companhia de Água e Esgoto do Ceará. 

 

 

 
10 De acordo com Daniel Munduruku, o conceito de desenvolvimento humano pode ser empregado a populações 

indígenas urbanas, mas não pode ser aplicado sem tratamento crítico aos índios que vivem em aldeias. Disponível 

em: https://www1.folha.uol.com.br/fsp/brasil/fc1904200521.htm. Acesso em agosto de 2019. 



35 
 

 

 

 

4.3 Softwares 

 
 

As informações serão processadas por intermédio de softwares, que auxiliarão nas 

etapas da metodologia de manipulação dos dados e apresentação dos resultados em mapas. Será 

utilizado o software R© para manuseio e processamento de dados tabulares e o QGIS© 10.2.2, 

para o desenvolvimento das análises espaciais e elaboração de mapas temáticos. 

 
4.4 Estratégia metodológica 

 
 

4.4.1 Normalização dos índices 

 

Os dados coletados de renda e IDH possuem escalas diferentes. Para tornar possível 

a comparação desses dois aspectos e a agregação destes em um índice de vulnerabilidade, é 

necessária uma etapa inicial de normalização. 

Com o objetivo de reduzir as desproporções geradas por ordens de grandezas tão 

distintas e alcançar valores adimensionais, dos valores de renda e IDH de cada setor censitário 

devem ser subtraídos o valor mínimo e dividido pelo intervalo de variação dos valores, de 

acordo com a Equação 1. 

 
 

𝐼  = 
𝐼𝐼 − 𝐼𝐼𝐼𝐼 

𝐼 𝐼𝐼𝐼𝐼 − 𝐼𝐼𝐼𝐼 

(1) 

 
 

Onde: 

Xi equivale à variável a ser normalizada; 

Mini representa o valor mínimo fixado para cada indicador; 

Maxi  representa o valor máximo fixado para cada indicador; e 

Ii representa o indicador normalizado para cada setor censitário. 

 
Nos processos de normalização de índices, usualmente os valores máximos e míni- 

mos utilizados são aqueles valores apresentados no universo populacional de cada variável. 

Entretanto, devido a elevada desigualdade social e econômica do caso em estudo, a adoção dos 

valores reais de máximo e mínimo geraria um intervalo muito amplo, reduziam significativa- 

mente o conjunto dos índices obtidos. Podendo resultar em valores muito pequenos e manter a 

discrepância em ordem de grandeza entre o índice gerado para a renda e o IDH. Assim, optou- 
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se pela atribuição dos valores máximos e mínimos a partir da fixação de um percentual dos 

outliers. A estratégia de fixar valores máximos e mínimos permite também que os setores com 

comportamentos extremos se destaquem. 

Como as duas variáveis possuem relação direta com a vulnerabilidade, após o pro- 

cesso de normalização, os indicadores mais próximos de 0 significam menor sensibilidade e 

aqueles mais próximos a 1 condizem a uma maior sensibilidade. 

 
4.4.2 Ponderação e agregação 

 
 

Com os resultados de Renda e IDH já normalizados, prossegue-se à etapa de pon- 

deração, onde são testadas diferentes combinações para os conjuntos de valores normalizados. 

Cada combinação consiste na atribuição de um peso arbitrário para os índices de renda e um 

peso arbitrário para os valores de IDH. O objetivo de gerar diferentes índices a partir de dife- 

rentes valores de ponderação é permitir a aferição dos pesos testados ao final da pesquisa. 

A vulnerabilidade é então calculada agregando os valores de acordo com a Equação 2. 
 

 
𝐼𝐼 𝐼 𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼 + 𝐼𝐼 𝐼 𝐼𝐼𝐼𝐼 

𝐼𝐼 = 
∑ 𝐼

 
(2) 

 
 

Onde: 

IRENDA é o indicador de renda; 

IIDH é o indicador social; 

Pi é o peso aplicado ao indicador de renda; 

Pj é o peso aplicado ao indicador social; e 

Vi é a vulnerabilidade do setor censitário. 

 
4.4.3 Correlação entre variáveis 

 
 

De posse dos resultados dos valores de vulnerabilidade, a etapa seguinte consiste 

na realização de uma regressão linear com o objetivo de verificar a relação entre a variação do 

consumo nos setores censitários nos anos de 2013 a 2017, anos de racionamento, e os índices 

de vulnerabilidade obtidos. 
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Entretanto, a associação linear não é o único tipo de dependência que pode ser ob- 

servada entre séries. Nelsen (1999) propõe o conceito de cópulas para uso em modelagem pa- 

drão. Essa abordagem tem sido utilizada em engenharia no controle de processos multivariados 

e modelagem hidrológica. Assim, para representação e análise da relação entre consumo e vul- 

nerabilidade deste trabalho é utilizada ainda a teoria das cópulas, que formula distribuições 

multivariadas de maneira a representar os tipos gerais de dependência através da distribuição 

de probabilidade conjunta. 

 
4.4.4 Qualificação Jenks 

 
 

Por intermédio do software QGIS© 10.2.2. Os dados obtidos no teste de aderência são 

qualificados em cinco classes. A otimização de Jenks é um método de qualificação apropriado para 

o presente trabalho por minimizar as diferenças dos valores de uma mesma classe e maximiza as 

diferenças entre as classes. 

 
4.4.5 Georreferenciamento 

 
 

Para amparar a análise, são elaborados mapas da cidade de Fortaleza utilizando os 

resultados obtidos nas escalas de setores censitários. O georreferenciamento é realizado através 

do software QGIS© 10.2.2. 
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5 ANÁLISE DE RESULTADOS 

 

 
Nesta seção serão apresentados os principais resultados obtidos a partir da aplicação 

da metodologia descrita no capítulo anterior, analisando o processo de quantificação da vulne- 

rabilidade, demonstrando o comportamento do índice elaborado, comparando-o com a redução 

de consumo e apontando sua distribuição espacial na escala de setores censitários. 

 
5.1 Análise do processo de quantificação da vulnerabilidade 

 
 

O processamento dos dados para quantificação da vulnerabilidade iniciou com o 

Índice de Desenvolvimento Humano por Bairro da cidade de Fortaleza (IDH-B) sendo desagre- 

gado para 2952 setores censitários, em seguida, normalizado de acordo com a Equação 1, onde 

o valor máximo e mínimos utilizados foram 1 e 0, respectivamente. 

A normalização dos valores de renda se deu a partir da Equação 1 com a fixação do 

valor máximo de 20 salários mínimos e como mínimo aproximadamente ¼ do salário mínimo. 

A fixação de valores máximos e mínimos permitiu que grupos com comportamentos mais ex- 

tremos se destacassem e extrapolassem os valores limites. 

A partir da etapa de normalização, foi possível obter novos índices associados ao 

IDH e Renda diretamente proporcionais à vulnerabilidade à seca. Os valores estão apresentados 

no Apêndice A. 

Após a normalização, foram aplicadas diferentes ponderações para o IIDH e o IRENDA 

possibilitando a agregação destes de acordo com a Equação 2. A primeira ponderação se deu a 

partir da utilização dos mesmos pesos para o IIDH e o IRENDA. Os valores de índices gerados a 

partir da ponderação 1 para cada setor censitário são apresentados na Figura 7. 

Em seguida, foram elaborados gradualmente índices de vulnerabilidade com maior 

e menor participação do IIDH e IRENDA. Cada tipo de ponderação resultou em um conjunto de 

valores de vulnerabilidade, detalhados no Apêndice B. 
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Figura 7 – Índices de Vulnerabilidade I 

Fonte: elaboração própria. 

 

 

Como se pode observar, a utilização de valores máximo e mínimos na normaliza- 

ção da renda diferentes de 0 e 1, resultou em índice de vulnerabilidade variando de -0,5 a 1. 

 
5.2 Análise da relação entre vulnerabilidade e consumo 

 
 

Os anos de 2013 a 2017, notadamente anos de seca e redução de vazões no sistema 

integrado Gavião, que alimenta, dentre outras, a cidade de Fortaleza, produziram na capital a 

redução do consumo em diversos setores censitários. Os valores de consumo médio per capita 

no ano de 2013 a de 2017 são apresentados na Figura 8 e detalhados no Apêndice C. 

 
Figura 8 – Evolução histórica do consumo médio per capita 

Fonte: elaboração própria. 
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Para estudar o comportamento do conjunto de dados de vulnerabilidade, foi anali- 

sada a associabilidade dos índices formulados aos dados de redução de consumo por setor cen- 

sitário. Assim, foram excluídos os outliers, elaborados diagramas de dispersão e calculados os 

coeficientes de correlação linear. O diagrama de dispersão entre a redução de consumo e o 

índice de vulnerabilidade obtido a partir da Ponderação I está exposto na Figura 9. De modo 

que valores de variação de consumo positivos indicam setores censitários com maior perda de 

consumo de água, enquanto os valores negativos representam os setores censitários com au- 

mento do consumo no período de 2013 a 2017. 

 
Figura 9 – Redução de Consumo e Indicador de Vulnerabilidade I 

 

Fonte: elaboração própria. 

 

 

Os valores obtidos de coeficientes de correlação linear para cada tipo de ponderação 

são sistematizados na Tabela 2. 

Os coeficientes de correlação linear são valores que variam entre -1 e 1. Os valores 

próximos de -1 indicam uma correlação inversa entre variáveis, enquanto os valores próximos 

a 1 indicam uma correlação direta entre as variáveis. Os coeficientes de correlação obtidos para 

todas as ponderações testadas aproximaram-se de zero, indicando pouca relação linear entre os 

índices de vulnerabilidade à seca e a redução de consumo de água no período de escassez hídrica 

observado. 
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Tabela 2 – Tipo de ponderações e coeficientes de correlação 
 

 
Ponderações 

 

𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼 

 

𝐼𝐼𝐼𝐼 

 
Coeficientes de correlação (R²) 

1 50% 50% 0,0086 

2 60% 40% 0,0085 

3 40% 60% 0,0085 

4 70% 30% 0,0083 

5 30% 70% 0,0084 

6 80% 20% 0,008 

7 20% 80% 0,0081 

8 90% 10% 0,0077 

9 10% 90% 0,0077 

Fonte: elaboração própria. 

 

 

A etapa de regressão linear também foi aplicada aos valores de redução de consumo 

percentual. O gráfico de dispersão e o valor do coeficiente de correlação entre a redução de 

consumo percentual e o índice de vulnerabilidade obtido a partir da Ponderação 1 está exposto 

na Figura 10. 

 
Figura 10 – Redução de Consumo percentual e Indicador de Vulnerabilidade I 

Fonte: elaboração própria. 
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Assim como os coeficientes de correlação expostos na Tabela 2, os valores de coe- 

ficiente de correlação linear entre a redução percentual e os índices de vulnerabilidade pouco 

tiveram a informar sobre a relação entre essas variáveis. Assim, para representação e análise da 

relação entre consumo e vulnerabilidade deste trabalho foi utilizada a função estatística cópula, 

que formula distribuições multivariadas de maneira a representar os tipos gerais de dependência 

através da distribuição de probabilidade conjunta. Os resultados obtidos a partir da função có- 

pula para os resultados da Ponderação 1 são apresentados nas Figura 11 e 12. 

 
Figura 11 – Gráfico de cópula M (u1,u2) 

 

Fonte: elaboração própria. 

 

 

Onde a variável u1 corresponde a uma escala de quantis empíricos de redução de 

consumo per capita e u2 corresponde a uma escala de quantis empíricos do índice de vulnera- 

bilidade à seca. A partir da Figura 11 é possível perceber a presença de uma cauda associada a 

valores de u1 mais elevados e de valores de u2 mais baixos. Bem como, um aumento tênue na 

densidade de probabilidade para u1 mais baixos e u2 mais elevados. 
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Figura 12 – Scatterplot (u1 x u2) 
 

Fonte: elaboração própria. 

 
 

Onde a variável v corresponde a uma escala de quantis empíricos do índice de vulnerabilidade à 

seca e a variável u corresponde a uma escala de quantis empíricos de redução de consumo per capita. A Figura 12 

e 13 também permitem visualizar as correlações evidentes na Figura 11 e demonstram ainda a queda na densidade 

de probabilidade de correlação entre baixos valores de u e baixos valores de v. 

 
Figura 13 – Isolinhas 

 

Fonte: elaboração própria. 

 
 

Destarte, a análise gráfica a partir da função cópula aponta para uma maior depen- 

dência nos pontos de vulnerabilidade baixa e de redução de consumo alta. Ou seja, é possível 
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estimar que setores populacionais com maiores valores de IDH e Renda possuem maior capa- 

cidade de redução de consumo. 

Tal fenômeno pode ser explicado a partir do maior acesso desses setores a meca- 

nismos de redução de consumo, como bacias sanitárias de acionamento duplo, torneiras com 

arejador, chuveiro com aerador e reuso de águas cinzas. Também pode ser apontado, como fator 

determinante para essa correlação, a possibilidade de redução de consumo ser mais elevada para 

aqueles que já possuíam um consumo de água superior ao necessário para o atendimento de 

suas necessidades básicas. 

 
5.3 Análise da distribuição espacial 

 
 

Com o intuito de analisar a disposição territorial da vulnerabilidade, após a etapa 

de quantificação, os indicadores de vulnerabilidade formulados foram classificados de acordo 

com a qualificação Jenks e distribuídos espacialmente. A Figura 14 apresenta o Mapa de Vul- 

nerabilidade à seca obtido a partir da Ponderação 1. 

Através da Figura 14 é possível observar que grande parte da cidade se encontra em 

situação de muito alta ou extrema vulnerabilidade à seca. As regiões com menor sensibilidade 

e maior capacidade adaptativa pertencem a bairros centrais da cidade, como Meireles, Aldeota, 

Dionísio Torres, Joaquim Távora, Cocó. Há ocorrência de regiões mais vulneráveis no litoral 

oeste da cidade caracterizadas por ocupação irregular ou com baixos Índices de Desenvolvi- 

mento Humano e Renda, situam-se no Cais do Porto (Serviluz), Vicente Pizon, Praia do Futuro. 

Entretanto, os grandes conglomerados de extrema vulnerabilidade encontram-se majoritaria- 

mente afastados do centro da cidade. Fazem parte das regiões com valores mais críticos em 

vulnerabilidade à seca os bairros Jangurussu, Barroso, Conjunto Palmeiras, Granja Lisboa, 

Granja Portugal, Bom Jardim, Genibaú, Pici, Álvaro Weyne, dentre outros. 
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Figura 14 – Mapa de Vulnerabilidade à Seca I 

Fonte: elaboração própria. 

 

 

Os demais mapas de vulnerabilidade, obtidos para os diferentes tipos de ponderação 

estão dispostos no Apêndice D. É possível verificar, a partir da observação desses mapas, que 

uma maior a participação do IRENDA no processo de quantificação resulta em maiores áreas de 

extrema vulnerabilidade à seca e redução de setores em classificações intermediárias (vulnera- 

bilidade moderada e alta). Por outro lado, quão maior é a participação do IIDH mais contíguas 

são as classes de vulnerabilidade, maiores as regiões de classificação de vulnerabilidade baixa 

e muito baixa. 

Os valores de variação de consumo de água per capita no período de 2013 a 2017 

também foram espacializados (Figura 15). É importante salientar que o cálculo do consumo per 

capita se deu baseado nos dados de população do Censo de 2010 (IBGE). Assim, a análise 

espacial não contempla o crescimento populacional do período. 
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Figura 15 – Variação de consumo de água 
 

Fonte: elaboração própria. 

 

 

O mapa apresentado na Figura 15 indica que, apesar de ter havido redução de con- 

sumo na maioria dos setores censitários, alguns setores na periferia da zona urbana de Fortaleza 

apresentaram acentuado crescimento de consumo de água. Já nas regiões mais centrais observa- 

se maiores valores de redução de consumo. Tal conformação espacial corrobora com a análise 

gráfica da cópula (Tópico 5.2) e também pode ser justificada a partir dos processos de ocupação 

de solo e crescimento populacional, que resultaram em um crescimento da demanda e do con- 

sumo de água nesses setores censitários em contrapartida aos setores mais centrais, já densa- 

mente povoados. 

Para aperfeiçoamento da análise espacial, sugere-se a utilização de dados de popu- 

lação atualizados no cálculo do consumo per capita ou utilização de dados de variação da renda 

e variação do IDH na quantificação da vulnerabilidade 
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6 CONCLUSÕES 

 
 

As secas, enquanto fenômenos socio-naturais, não podem ser evitadas, entretanto 

seu monitoramento com aplicação e desenvolvimento de indicadores apropriados tem o papel 

de apontar os condicionantes e minimizar seus possíveis impactos. Nesse âmbito, diversos pro- 

jetos apontam a necessidade de pesquisas e análises de vulnerabilidade de sistemas. 

A partir do método desenvolvido por Reis (2018) acrescido com adaptações a evolu- 

ção do conceito de vulnerabilidade adotado pelo Painel Intergovernamental de Mudanças Climá- 

ticas (IPCC) em 2014, o presente trabalhado propôs uma avaliação da vulnerabilidade à seca em 

zonas urbanas do município de Fortaleza. Para tanto foram utilizados dados socioeconômicos 

aplicados à escala de setores censitários. A vulnerabilidade à seca foi obtida, seus resultados foram 

correlacionados aos dados de consumo de água do período de 2013 a 2017 e georreferenciados 

para auxiliar a identificação de áreas críticas. 

As regiões classificadas com vulnerabilidade à fenômenos de seca muito ou extrema- 

mente alta corresponderam à maior parte da cidade, independentemente do tipo de ponderação ado- 

tada para o índice. As regiões com menor sensibilidade e maior capacidade adaptativa pertencem 

a bairros centrais da cidade que, apesar da grande quantidade e densidade populacional, possuem 

intensa atividade econômica. Também foi possível identificar que a ocorrência de setores de com 

baixa vulnerabilidade à seca na cidade de Fortaleza estava relacionada à maior probabilidade 

de redução de consumo de água. 

Apesar dos resultados obtidos serem razoáveis, para que o modelo corresponda à rea- 

lidade sentida na área de estudo torna-se necessária a verificação dos indicadores através da aplica- 

ção de uma análise de percepção da seca in loco. 
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