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RESUMO 

O setor de recursos hídricos é consideravelmente vulnerável e exposto às mudanças 

climáticas. No contexto da região semiárida brasileira, a disponibilidade hídrica é 

bastante limitada pelas condições climáticas naturais e pela ação antrópica. Essa 

problemática foi estudada no contexto do Estado do Rio Grande do Norte, cujo clima 

semiárido representa 93% do seu território e enfrenta problemas relacionados a 

disponibilidade hídrica que serão agravados pelas mudanças climáticas, necessitando 

assim, de um aperfeiçoamento da gestão com ênfase na adaptação climática. O objetivo 

dessa dissertação foi analisar, por meio da percepção de atores sociais e institucionais, 

se os riscos das mudanças climáticas vêm sendo internalizados na gestão de recursos 

hídricos, de modo que possibilite a capacidade adaptativa na região semiárida do Rio 

Grande do Norte. A pesquisa adotou uma abordagem qualitativa, utilizando a pesquisa 

bibliográfica, documental e entrevistas estruturadas como técnicas de coleta de dados. 

Foram realizadas 14 entrevistas com atores que podem influenciar na tomada de 

decisões sobre as questões hídricas no Estado. Os resultados mostram que os atores 

percebem os riscos das mudanças climáticas, especialmente, no sentido do agravamento 

de ameaças climáticas naturais que já ocorrem na região, porém, os novos riscos que as 

mudanças climáticas impõem, não estão sendo internalizados, o que limita a capacidade 

adaptativa para respondê-los. Contudo, apesar das limitações na gestão dos recursos 

hídricos, considera-se que há elementos favoráveis para o desenvolvimento da 

capacidade adaptativa.  

 

Palavras-chave: Ameaça climática. Adaptação climática. Percepção do risco. 

Segurança hídrica. Semiárido. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

The water resources sector is considerably vulnerable and exposed to climate change. In 

the context of the Brazilian semi-arid region, water availability is quite limited by 

natural climatic conditions and anthropic action. This issue was studied in the context of 

the State of Rio Grande do Norte, whose semi-arid climate represents 93% of its 

territory and faces problems related to water availability that will be aggravated by 

climate change, thus requiring an improvement in management with an emphasis on 

climate adaptation. The objective of this dissertation was to analyze, through the 

perception of social and institutional actors, if the risks of climate change have been 

internalized in the management of water resources, in a way that allows the adaptive 

capacity in the semi-arid region of Rio Grande do Norte. The research adopted a 

qualitative approach, using bibliographic, documentary research and structured 

interviews as data collection techniques. 14 interviews were conducted with actors who 

can influence decision making on water issues in the State. The results show that the 

actors perceive the risks of climate change, especially in the sense of the worsening of 

natural climate threats that already occur in the region, however, the new risks that 

climate change imposes are not being internalized, which limits the capacity adaptive to 

answer them. However, despite the limitations in the management of water resources, it 

is considered that there are favorable elements for the development of adaptive capacity. 

 

Keywords: Climatic threat. Climatic adaptation. Risk perception. Water security. 

Semiarid. 
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1 INTRODUÇÃO 

As mudanças climáticas impõem novas situações de vulnerabilidade e o 

surgimento de novos riscos, sendo assim, tornaram-se um dos maiores desafios globais 

do século XXI (MC BEAN, 2004) e aparecem como a principal discussão sobre a 

temática ambiental, em todas as ciências (OJIMA; MARANDOLA JR., 2013). 

As mudanças no clima são atribuídas ao aquecimento da temperatura média 

global que possui forte influência das atividades humanas, principalmente, pela emissão 

de gases de efeito estufa (GGE) na atmosfera (IPCC, 2013). Mudanças no sistema 

climático já são percebidas, por exemplo, pelas alterações nos regimes de chuvas, 

derretimento do gelo, elevação do nível dos oceanos e pela ocorrência de extremos 

climáticos com maior frequência e maior grau de severidade (NAE, 2005; IPCC, 2007, 

2013). 

Apesar dos avanços com o estabelecimento de metas e compromissos nos 

acordos internacionais para redução das emissões, pode-se afirmar que são, de longe, 

insuficientes para resolver a magnitude do problema (LIMA, 2009). Enquanto isso, os 

riscos e ameaças das mudanças climáticas estão cada vez mais concretizados (HOGAN, 

2009). 

Com isso, os recursos hídricos é o componente que primeiramente é impactado 

pelas mudanças climáticas, pois a mudança no balanço da radiação altera diretamente a 

temperatura do ar e os padrões de precipitação, consequentemente, o ciclo hidrológico 

(IPCC, 2007, 2014). As ameaças climáticas – como secas, desertificação, inundações, 

tempestades – agravam os problemas já existentes em relação a disponibilidade hídrica 

em quantidade e qualidade suficiente para satisfação das necessidades humanas, 

equilíbrio dos ecossistemas e desenvolvimento da sociedade.  

Nesse sentido, alguns estudos apontam que a região semiárida brasileira, devido 

aos recorrentes episódios de secas, processos de desertificação e concatenada com as 

fragilidades socioeconômicas (TAVARES et al., 2019; MILHORANCE et al., 2019), 

tornam essa região exposta aos riscos das mudanças climáticas. A região apresenta um 

déficit hídrico causado pela intensa variabilidade climática natural, pelas temperaturas 

elevadas, pelas chuvas irregulares espacial e temporalmente e pela ação antrópica 

(MARENGO, 2008; SIMÕES et al., 2010). Dessa forma, os impactos na 

disponibilidade hídrica representam impactos diretos e indiretos aos ecossistemas, a 

população e aos setores usuários (KUNDZEWICZ et al., 2007).   
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Daí emerge a necessidade da incorporação dos riscos das mudanças climáticas 

na gestão de recursos hídricos e o aperfeiçoamento da gestão com ênfase na adaptação 

às mudanças climáticas, que considerem o possível agravamento de problemas crônicos, 

por exemplo a maior ocorrência das secas. Sendo assim, os atores sociais e 

institucionais que influenciam nas decisões sobre os recursos hídricos precisam colocar 

as mudanças climáticas no centro das ações para garantir a segurança hídrica a médio e 

longo prazo.  

O risco, para efeito deste estudo, está associado à noção de probabilidade e de 

incerteza (VEYRET, 2013; TOMINAGA, 2009) da ocorrência de impactos negativos, 

sendo um produto da interação entre perigos naturais ou induzidos pela ação humana, e 

situações de vulnerabilidade dos sistemas expostos (UNISDR, 2007; 2009). Quanto 

mais vulnerável for o sistema, mais suscetível ao risco (ACSELRAD, 2006; HOGAN; 

MARANDOLA JR., 2006). A vulnerabilidade, nesse contexto, expressa a qualidade 

intrínseca dos sistemas humano e natural para responder aos riscos. A adaptação, por 

sua vez, designa o processo de ajustamento para reduzir as múltiplas vulnerabilidades 

do sistema no curto e longo prazo (ADGER et al., 2003; KLEIN et al., 2005). 

Diante disso, a proposta desta dissertação é refletir sobre os caminhos em que a 

gestão de recursos hídricos voltada para região semiárida deverá seguir, mediante os 

riscos impostos pelas mudanças climáticas. É esse contexto de imposição de novos 

riscos sobre a disponibilidade hídrica na região, que nos levou a pensar essa 

problemática na região semiárida do Rio Grande do Norte, cujo clima semiárido 

representa 93% do seu território, portanto, o Estado com maior porção semiárida do 

Brasil. O Estado apresenta contexto climático e de respostas aos eventos climáticos 

semelhantes aos demais estados inseridos nessa região, dessa forma, as reflexões 

realizadas no âmbito desse estudo, podem lançar reflexões teórico-metodológicas para 

os demais estados. 

A pesquisa foi orientada pelo seguinte questionamento: os riscos das mudanças 

climáticas estão sendo percebidos e internalizados, de modo a possibilitar a adaptação 

climática na gestão de recursos hídricos para região semiárida? 

As hipóteses levantadas são:(I) os riscos das mudanças climáticas são percebidos 

pelos atores institucionais e sociais, mas não estão sendo internalizados na gestão de 

recursos hídricos; (II) a gestão de recursos hídricos dispõe de mecanismos que podem 

contribuir para adaptação aos efeitos das mudanças climáticas, mas ainda não dispõe de 
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capacidade adaptativa para dar resposta aos riscos das mudanças climáticas aos quais a 

região está/estará exposta.  

O objetivo geral foi analisar se os riscos das mudanças climáticas vêm sendo 

percebidos e internalizados na gestão de recursos hídricos, de modo a possibilitar a 

adaptação climática na região semiárida do Rio Grande do Norte. Os objetivos 

específicos foram:(I) caracterizar os aspectos hidroclimáticos e a estrutura de gestão dos 

recursos hídricos na Região Semiárida do RN; (II) Compreender como os atores 

institucionais percebem as ameaças climáticas e a sensibilidade de sistemas 

expostos; (III) entender como os riscos das mudanças climáticas vêm sendo 

incorporados na gestão de recursos hídricos; (IV) verificar se na gestão de recursos 

hídricos há elementos que possibilitam a capacidade adaptativa e; (V) apresentar 

diretrizes para adaptação climática no setor de recursos voltadas para a região 

semiárida.  

A dissertação foi estruturada em cinco tópicos, que compreende: (I) introdução, 

onde é apresentado a problemática, hipóteses e objetivos; (II) procedimentos 

metodológicos, com a classificação e as técnicas de coleta e análise dos dados; (III) 

referencial teórico, que está dividido em dois subtópicos, onde o primeiro versa sobre a 

vulnerabilidade, os riscos e a capacidade adaptativa no contexto das mudanças 

climáticas e o segundo sobre os riscos das mudanças climáticas sobre os recursos 

hídricos na região semiárida e os principais desafios pra uma gestão adaptativa; (IV) 

resultados e discussões, que compreende três subtópicos, em que o primeiro apresenta 

uma caracterização do objeto de estudo, o segundo apresenta a percepção de atores 

sociais e institucionais sobre os riscos climáticos e o terceiro apresenta os caminhos 

para que a gestão de recursos hídricos do Rio Grande do Norte esteja adaptada aos 

riscos das mudanças climáticas sobre os recursos hídricos no semiárido; por fim as (V) 

conclusões, que apresenta as respostas a questão-problema e as hipóteses, bem como, as 

lacunas e encaminhamentos para pesquisas futuras.  
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2 PERCURSOS METODOLÓGICOS 

 

Esta pesquisa adota uma abordagem exploratória e descritiva com caráter 

qualitativo, utilizando-se dos métodos de estudo de caso e de entrevistas estruturadas, 

para uma compreensão mais aprofundada do problema a que esta pesquisa propõe-se 

resolver (MINAYO; SANCHES, 1993; BABBIE, 2001; FRANCO, 2003). Sendo assim, 

possibilita retratar a realidade e as múltiplas dimensões que interagem para condicionar 

o risco das mudanças climáticas, bem como determinar a capacidade adaptava da gestão 

de recursos hídricos sobre a região semiárida do Rio Grande do Norte. 

Os resultados e as discussões aqui apresentados foram desenvolvidos em três 

fases: a primeira foi exploratória, de consulta a bibliografias e coleta de dados 

secundários; a segunda foi a etapa de campo, com a realização de entrevistas e, a 

terceira, foi a etapa de sistematização, análise e interpretação dos dados. 

A primeira fase, possibilitou a revisão de conceitos-chave e a compreensão da 

área estudada em seus diversos aspectos: ambiental, social, econômico, político e 

institucional, a partir do levantamento bibliográfico e documental, cuja fonte foram  

artigos, livros, sites, relatórios, leis e planos, em órgãos e instituições, tais como: 

Instituto de Gestão das Águas do Rio Grande do Norte (IGARN), Secretaria de Meio 

Ambiente e Recursos Hídricos (SEMARH), Defesa Civil Estadual (DC), Instituto de 

Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente (IDEMA), Instituto Brasileiro 

Geográfico e Econômico (IBGE), Universidade Federal do Rio Grande do Norte 

(UFRN), Universidade Federal Rural do Semiárido (UFERSA), entre outras. Essa fase 

perdurou por todo o período de realização da pesquisa. 

A segunda fase, de realização das entrevistas, foi fundamental para compreender 

como os atores sociais e institucionais percebemos riscos e adaptação climática. Essa 

fase ocorreu entre os meses de novembro de 2018 e fevereiro de 2020. Foram 

entrevistados 14 indivíduos, divididos em dois grupos (Quadro 1): Os atores sociais, 

composto por 7 pesquisadores (pós-graduandos e professores) que desenvolvem 

pesquisas sobre meio ambiente e/ou recursos hídricos, optando-se por escolher atores 

que já desenvolveram atividades na gestão de recursos hídricos do Estado. E os atores 

institucionais compostopor 7 representantes de órgãos públicos (técnicos e gestores), 

importantes na tomada de decisão sobre a gestão de recursos hídricos no Estado durante 

a atual gestão. As entrevistas foram orientadas por um roteiro prévio com perguntas 

abertas (Apêndice A), com duração média de 45 minutos, que foram gravadas com a 
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permissão do entrevistado, por meio da assinatura do termo de consentimento livre e 

esclarecido (Apêndice B). 

A entrevista foi o instrumento de coleta utilizado para captar a percepção dos 

atores sociais e institucionais. Como é posto por Kern e Alber (2008), a percepção dos 

riscos das mudanças climáticas pelos formuladores de políticas influencia nas respostas 

governamentais ao problema. No âmbito dessa pesquisa, entende-se por percepção o 

que Forgus (1971, p. 1-2) descreveu como “processo de extrair informação”. Partiu-se 

do princípio de que a compreensão da percepção desses atores sobre os riscos climáticos 

e sobre a gestão de recursos hídricos, indicaria as lacunas existentes e a partir disso, 

seria possível observar e identificar como os riscos das mudanças climáticas vem sendo 

internalizados e, se a gestão dispõe de capacidade adaptativa para responder aos seus 

impactos.  

As mudanças climáticas, sua complexidade e incertezas, exigem da gestão de 

recursos hídricos, um nível de conhecimento científico profundo para os quais os 

tomadores de decisão talvez não estejam suficientemente preparados. Segundo Puga 

(2018, p.91), “entender a interação entre os produtores de ciência e os tomadores de 

decisão é necessário tanto do ponto de vista científico quanto do ponto de vista de 

implementação prática”, para entender a predisposição da academia em gerar 

conhecimento e dos gestores em absorver esse conhecimento.   

Quadro 1 – Identificação dos Entrevistados 

Nº DE 

ENTREVISTADOS 
ÓRGÃO/INSTITUIÇÃO PERFIL 

7 Atores Sociais 

(Pesquisadores) 

- UFRN 

- UERN 

- IFRN 

- UFERSA 

- ABES 

 

1– Doutorando(a) em ciências 

climáticas. Engenheiro(a) agrícola 

e Ambiental pela UFERSA. Atuou 

como coordenador(a) de meio 

ambiente e saneamento da 

SEMARH 

2 - Doutorando(a) em ciências 

climáticas. Gestor(a) Ambiental 

pela UERN. Atuou como 

pesquisador(a) da SEMARH 

3 - Doutor(a) em Meteorologia 

pela USP. Professor(a) no 

departamento de meteorologia da 

UFRN. Pesquisa sobre modelagem 

hidrometeorológica 



20 

 

4 - Doutor(a) em Engenharia de 

Produção pela UFSC. Professor(a) 

no departamento de economia da 

UERN. Atuou como gestor(a) da 

SEMARH 

5 - Doutor(a) em Recursos 

Hídricos pelo IPH. Professor(a) no 

departamento de engenharia 

ambiental e sanitária. Atuou como 

técnico(a)da SEMARH 

6 - Bacharel em Gestão Ambiental 

pela UERN, especialista em 

geografia do semiárido pelo IFRN. 

Pesquisa sobre saneamento e 

comitês de bacia hidrográfica 

7–Mestre(a) em Engenharia 

Sanitária e Ambiental pela UFRN. 

Coordenador(a)da Câmara 

Técnica de Pesquisas em Recursos 

Hídricos da ABES Nacional. 

Atuou como gestor do IGARN 

 

7 Atores Institucionais 

(Representantes de 

Órgãos Públicos) 

 

- SEMARH 

- IGARN 

- DEFESA CIVIL 

- COMITÊS DE BACIA 

-IDEMA 

 

1– Consultor ambiental da 

SEMARH 

2 – Coordenador de gestão do 

IGARN 

3– Coordenador estadual da 

Defesa Civil 

4 – Presidente do CBHAM 

5 – Presidente do CBHPPA 

6 - Técnico da Defesa Civil 

7 - Técnica do IDEMA 

 

Total: 14 

Fonte: Elaborado pelo autor (2020). 

 

 A terceira fase, de análise e discussões dos dados, ocorreu entre os meses de 

fevereiro e agosto de 2020. Para isso, optou-se pelo uso da técnica de análise de 

conteúdo, que proporcionou uma compreensão crítica sobre o conteúdo explícito ou 

oculto dos dados coletados, respaldando-se em Bardin (1977).  
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Foram criadas três categorias de análise1: (I) Ameaças climáticas, que foi 

utilizada para identificar quais ameaças climáticas a área de estudo está/estará sujeita, 

tendo em vista que são um dos fatores que determinam o risco climático; (II) exposição 

dos sistemas e suas sensibilidades, utilizada para definir quais os sistemas de interesse 

– com relação direta ou indireta com os recursos hídricos - estão/estarão expostos as 

ameaças climáticas e suas principais sensibilidades. Essa categoria foi escolhida por que 

é um dos fatores que definem a magnitude dos impactos; (III) capacidade adaptativa, 

foi utilizada para verificar os aspectos que contribuem para capacidade de resposta aos 

possíveis impactos das mudanças climáticas no setor de recursos hídricos. 

Essas categorias foram definidas previamente para o roteiro da entrevista e para 

facilitar o entendimento dos entrevistados acerca das categorias, utilizou-se de palavras-

chave (Quadro 2). A definição das categorias e a forma como cada uma foi utilizada é 

descrita nos tópicos de resultados.  

 

Quadro 2 – Identificação das categorias de análise por meio de palavras-chave 

CATEGORIA PALAVRAS-CHAVE 

 

Ameaças Climáticas 

 

Tendências, projeções e impactos 

Exposição e Sensibilidade 

Setores, atividades econômicas, populações, 

vulnerabilidade e problemas 

socioambientais 

Capacidade Adaptativa 

 

Panorama da gestão de recursos hídricos 

estadual. 

 

Fonte: Elaborado pelo autor (2020). 

 

 

 
1As categorias e a sistematização dos dados, foram desenvolvidas com base no texto “Método de análise 

participativa de risco à mudança do clima” elaborado no âmbito do Projeto Biodiversidade e Mudanças 

Climáticas na Mata Atlântica, coordenado pelo Ministério do Meio Ambiente (MMA, 2018). 
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3 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

3.1 Vulnerabilidades, riscos e capacidade adaptativa no contexto das mudanças 

climáticas 

As mudanças climáticas são um problema global e consistem em variações no 

sistema climático, causadas pelo aumento da temperatura média global num curto 

intervalo de tempo e verificado por cientistas no mundo todo em menos de 60 anos, 

entre 1951-2010 (MARTINS, 2010; LEMOS, 2010). 

A mudança climática é inequívoca, sendo consenso entre os cientistas, que o 

aumento da concentração de gases de efeito estufa (GEE) na atmosfera aumenta a 

temperatura global (CARTER et al., 2007). Esse aumento deve-se, principalmente, as 

emissões do dióxido de carbono (CO2), pela queima de combustíveis fósseis e as 

mudanças do uso da terra, e as emissões do gás metano (CH4), pela agropecuária e 

queima de biomassa (IPCC, 2007, 2013).  

Sabe-se que o efeito estufa está associado com a interação de um conjunto de 

gases que retém a radiação na superfície da terra. Este, é um fenômeno natural 

fundamental para garantir a temperatura necessária para manutenção da vida no planeta 

(MENDONÇA; OLIVEIRA, 2017).No entanto, com o rápido aumento na temperatura 

média da terra, observado desde a revolução industrial, há uma aceitação de 95% por 

parte dos cientistas, que esse aquecimento seja resultante das atividades humanas, 

principalmente, industriais, de consumo de energia, agropecuária, desmatamento, uso e 

ocupação do solo, concentração urbana, entre outras ações, de maneira integrada, que 

tem contribuído para as mudanças climáticas global (CARTER et al., 2007; IPCC, 

2007, 2013).  

A mudança climática é definida pelo IPCC como “uma variação estatisticamente 

significativa nas condições médias do clima ou em sua variabilidade, que persiste por 

um longo período – geralmente décadas ou mais” (IPCC, 2007). Nesse trabalho, usa-se 

esta definição, considerando a mudança climática como consequência direta ou indireta 

das atividades humanas e que altera a variabilidade climática, atribuída às causas 

naturais(UNFCCC, 1992).  

Essas mudanças no clima podem ser percebidas por meio da elevação nas 

temperaturas, pela maior frequência e intensidade de eventos climáticos extremos, pelas 

alterações nos regimes de chuvas, perturbações nas correntes marinhas, ondas de calor, 

retração das geleiras e elevação do nível dos oceanos, que contribuem para escassez de 
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água e alimentos, danos a infraestruturas e degradação dos recursos naturais (NAE, 

2005, IPCC, 2007).  

As projeções realizadas pelo Painel Intergovernamental sobre Mudanças 

Climáticas (IPCC), de mudanças futuras na temperatura, são geradas por modelos 

climáticos, que são o resultado do acoplamento de análises estatísticas e da prática da 

modelagem computacional, em que os cientistas se tornaram hábeis para isolar e 

demonstrar a contribuição das ações humanas para o aquecimento do clima global 

(WEART, 2003). 

  Esses modelos consideram vários cenários2 de emissão de gases de efeito estufa 

e de desenvolvimento socioeconômico. Entre os relatórios publicados pelo IPCC, o 

quarto relatório (2007), apresentou quatro cenários (Figura 1) chamados de 

“RepresentativeConcentrationPathways” – RCPs, que incluem um cenário de mitigação 

rigoroso (RCP2.6), dois cenários medianos (RCP4.5 e RCP6.0) e um cenário sem 

mitigação e com emissões de GEE muito altas (RCP8.5) (IPCC, 2014). 

 

Figura 1 - Mudanças na temperatura média da terra em cenários de emissões de gases de 

efeito estufa 

 

Fonte: IPCC (2007). 

O RCP8.5 é considerado o pior cenário, em que nenhuma medida efetiva em 

escala global para limitar as emissões serão tomadas, sendo assim, até o ano de 2100 

alcançará um aumento de até 4,8ºC na temperatura média da terra. Na medida em que 

ações de contenção das emissões forem desenvolvidas, os cenários melhoram e as 

 
2 Os cenários climáticos sugerem possibilidades de como o clima poderia ser no futuro caso os fatores que 

nas emissões futuras de GEE, fossem cumpridas (AMBRIZZI; LACERDA, 2012). 
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projeções de aumento de temperatura diminuem. Então, o RCP2.6 seria o cenário 

otimista, onde haverá o máximo comprometimento em frear as emissões e um aumento 

de até 1,7ºC. O RCP 4.5 e RCP 6.0, com emissões intermediárias, poderão aumentar a 

temperatura, respectivamente, em até 2,6ºC e 3,1ºC até o final do século (IPCC, 2013).  

Apesar das diversas incertezas associadas a esses cenários climáticos possíveis - 

pois o clima variou naturalmente em todas as escalas temporais e espaciais3 (IPCC, 

2007), é necessário entender que, “nas últimas duas décadas, a superfície está 

aquecendo quase 0,2°C por década, que é um ritmo 50 vezes mais acelerado do que o 

ciclo natural glacial-interglacial4” (NOBRE et al., 2012, p.8). Sendo assim, a velocidade 

e intensidade em que ocorre o aumento da temperatura nesse período, deve estar 

associado a fatores antrópicos que incidem sobre o sistema climático (IPCC, 2007; 

MARTINS, 2010; BRAGA, 2012). 

As mudanças climáticas passaram a ser observadas por evidências físicas das 

alterações nos padrões de temperatura do ar e pela observação nas concentrações de 

CO2 no passado, comprovadas por técnicas como testemunha de gelo, anéis de árvores, 

etc. (BODANSKY, 2001). Porém, o entendimento da mudança climática como um risco 

ambiental global, passou a ter maior repercussão e credibilidade a partir da década de 

1970, em que o avanço da computação permitiu que os cientistas desenvolvessem 

modelos de computadores muito mais sofisticados, que embora ainda sujeito a 

incertezas, levaram a um aumento da confiança dos cientistas nas projeções sobre o 

aquecimento global (BODANSKY, 2001; LINDOSO, 2015). 

Da mesma forma, a influência da ascensão das questões ambientais no debate 

político, colocaram como emergência a necessidade de modelos de desenvolvimento 

que gerassem menos impactos ao meio ambiente (SPETH, 2002). Vale citar, a 

Conferência de Estocolmo, na Suécia, que ocorreu em 1972, que reuniu vários países 

para discutir modelos de desenvolvimento que considerassem a proteção do ambiente, e 

já colocava em discussão a necessidade de proteção da camada de ozônio. Mas, apenas 

em 1988, que houve o reconhecimento oficial, pela assembleia da Organização das 

Nações Unidas (ONU), das mudanças climáticas como uma preocupação comum da 

 
3 Isso pode ser percebido no acompanhamento da variação climática da Terra nos últimos 800 mil anos, 

no estudo de Hansen et al., 2008. 
4 Um período interglacial é um intervalo geológico caracterizado por temperaturas médias mais quentes 

que separam os períodos glaciares. Há 120 mil anos atrás, tivemos o último período interglacial mais 

conhecido e mencionado na literatura, onde a temperatura estava um pouco acima da temperatura atual 

(Nobre et al.; 2012). 
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humanidade (BODANSKY, 2001), bem como um marco para o desenvolvimento de 

pesquisas sobre o clima com a criação do Painel Intergovernamental sobre Mudança 

Climática (IPCC), sob o comando da Organização Mundial de Meteorologia (OMM) e 

do Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente (PNUD). 

O IPCC reúne cientistas de vários países, a fim de fornecer informações 

científicas, técnicas e socioeconômicas relevantes para o entendimento da mudança do 

clima, para a sociedade e para os formuladores de políticas (ONU, 2019), consolidando 

essas informações em relatórios periodicamente publicados, bem como em publicações 

especiais. O primeiro relatório de avaliação foi publicado em 1991; o segundo, em 

1995; o terceiro, em 2001; o quarto, em 2007; o quinto em 2014, e tem a publicação do 

sexto relatório prevista para 2022.  

Contudo, foi na Rio 92, a Conferência das Nações Unidas sobre o Meio 

Ambiente e o Desenvolvimento, realizada no Rio de Janeiro, onde reuniu mais de 100 

chefes de Estado para debater possíveis modelos de desenvolvimento sustentável, bem 

como se teve as primeiras aspirações para o surgimento de uma agenda global sobre o 

clima, com o marco inaugural das negociações da Convenção-Quadro das Nações 

Unidas para o Meio Ambiente e Desenvolvimento (CNUMAD),que é o foro 

internacional permanente, que realiza todos os anos uma Conferência das Partes 

(VIOLA, 2009). Em 1995 foi realizada COP-1, até 2019 foram realizadas 25 COPs, 

realizadas anualmente, com o propósito de debater as consequências das alterações 

climáticas como também as possíveis soluções para este problema através da análise e 

discussão dos relatórios apresentados por cada Parte. Em 2020, essa sequência foi 

interrompida em função da Pandemia provocada pelo novo coronavírus. 

Os primeiros passos da mobilização dos países, resultaram em 1997, no 

Protocolo de Quioto, com o intuito de estabelecer o compromisso das nações com metas 

e medidas para reduzir as emissões de GEEs (VIOLA, 2010). Contudo, até o momento 

o resultado é que as emissões globais não mostraram nenhum sinal de desaceleração e 

não se efetivará suas medidas de forma substancial.   

Com os resultados rasteiros do Protocolo de Quioto, um novo acordo foi 

negociado em 2015 durante a COP-21, conhecido como o Acordo de Paris, que propõe 

medidas de redução de emissão de gases estufa a partir de 2020, a fim de conter o 

aquecimento global abaixo de 2 ºC, preferencialmente em 1,5 ºC, e reforçar a 

capacidade dos países de responder ao desafio, num contexto de desenvolvimento 

sustentável. 
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No cenário nacional, o país vai constituindo seus marcos regulatórios ambientais 

ao longo das últimas cinco décadas. Sendo seu marco legal estabelecido com a 

regulamentação da Política Nacional de Meio Ambiente em 1981 (Lei no. 6394) e os 

seus dispositivos normativos, que são reforçados com a Constituição Federal de 1988, 

com o meio ambiente como um direito inalienável.  

Mas, no tocante ao debate sobre mudanças climáticas, nacional se inicia de 

forma mais efetiva com a instituição da Política Nacional sobre Mudança do Clima 

(PNMC), pela lei nº 12.187/2009, com diretrizes que apontam para a promoção do 

desenvolvimento de pesquisas científico-tecnológicas para identificação de 

vulnerabilidades e adoção de medidas de mitigação e adaptação adequadas nos âmbitos 

local e regional (BRASIL, 2009).  

Seguindo os moldes do IPCC, foi criado em 2009 pelo Governo Brasileiro 

através do Ministério do Meio Ambiente e o Ministério da Ciência, Tecnologia e 

Inovação, o Painel Brasileiro de Mudanças Climáticas (PBMC), como um organismo 

científico composto por centenas de pesquisadores, para reunir, sintetizar e avaliar as 

informações científicas sobre os impactos relevantes das mudanças climáticas no Brasil 

e publicar relatórios de avaliação nacional. Os resultados do primeiro Relatório de 

Avaliação Nacional do PBMC, publicado em 2013, reforçam as projeções de aumento 

de temperatura e de frequência de eventos extremos apresentados no Quinto Relatório 

de Avaliação do IPCC (PBMC, 2013).  

Tanto o IPCC como PBMC, contribuem com o fornecimento de conhecimento 

para definição de políticas que deem respostas às mudanças climáticas nos diversos 

setores e contexto brasileiro. Contudo, ainda há muitas incertezas sobre as formas 

diversas dos seus possíveis impactos e sua magnitude, tanto temporal quanto espacial. 

Essas incertezas são relacionadas as projeções climáticas e envolvem diversos fatores 

como, os inúmeros componentes do sistema climático; as variações naturais não-

lineares; os cenários de emissão, entre outros (KNUTTI et al. 2010).  

Além do aperfeiçoamento nas ciências climáticas, com vista a produzir modelos 

climáticos cada vez mais consistentes e diminuir as incertezas, o campo de investigação 

das dimensões humanas das mudanças climáticas globais emerge, como uma proposta 

interdisciplinar de análise, para desenvolver e aplicar modelos teórico-conceituais entre 

temas transversais e intrínsecos ao debate das mudanças climáticas, por exemplo, as 

abordagens sobre vulnerabilidades, riscos e capacidade adaptativa (HOGAN; 

MARANDOLA, 2006; MARTINS; FERREIRA, 2010, 2012).  
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O presente trabalho não pretende esgotar ou estender o assunto sobre esses 

temas, mas busca sintetizar questões conceituais e suas possíveis aplicações para a 

metodologia e análises deste estudo. É bastante evidente, que diante do cenário de 

aumento da intensidade e frequência de eventos climáticos extremos, ocasionados pelas 

mudanças climáticas, há uma tendência em acentuar as situações de vulnerabilidades e 

riscos sobre os diversos sistemas da terra (HOGAN, 2001). 

Nesse contexto, existem múltiplas concepções para abordar a vulnerabilidade, 

porém, nesse estudo, adota-se a vulnerabilidade como uma condição interna de um 

determinado sistema, independentemente do perigo climático em questão (KELLY; 

ADGER, 1999; VEYRET, 2013). Essas condições são determinadas por fatores físicos, 

sociais, econômicos ou ambientais que influenciam ou aumentam a suscetibilidade do 

sistema aos riscos (UNISDR, 2007; 2009). No contexto das mudanças climáticas, 

fatores como o crescimento populacional, pobreza, degradação ambiental, escolaridade, 

habilidades, condições de saúde, idade e outras características culturais e sociais são 

citadas como fatores que ampliam a vulnerabilidade aos riscos das mudanças climáticas 

(IPCC, 2007, 2012). 

Para diminuir a vulnerabilidade, O’BRIEN et al., (2007) apresentam duas 

interpretações sendo uma, onde a capacidade de resposta determina a vulnerabilidade, 

portanto, sendo a vulnerabilidade como um resultado. Já na outra interpretação, a 

vulnerabilidade determina ou influencia na capacidade de resposta, sendo essa, portanto, 

chamada de vulnerabilidade contextual. Contudo, na perspectiva proposta neste 

trabalho, a vulnerabilidade vai ser abordada a partir das duas interpretações, 

considerando que a capacidade de resposta e a vulnerabilidade são interdependentes. 

Portanto, buscar a compreensão de ambos os aspectos é um pré-requisito para redução 

de vulnerabilidades e riscos (O’BRIEN et al., 2004, 2007).   

Para analisar a condição de vulnerabilidade de um determinado sistema, Alves 

(2009) entende que é necessário observar a interação dos problemas sociais e 

ambientais. Hogan e Marandola (2006), por sua vez, chamam atenção ao fato de que a 

maioria das áreas com maiores problemas ambientais coincidirem com as áreas com 

maiores problemas sociais, dessa forma, potencializam os riscos. Nesta perspectiva, o 

grau de vulnerabilidade socioambiental de um sistema incide para tornar os impactos 

das mudanças climáticas mais intensos. 

Os riscos das mudanças climáticas somam-se aos inúmeros riscos enfrentados 

pelas sociedades contemporâneas, que são: os riscos naturais, ambientais, industriais, 
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sociais e econômicos (VEYRET, 2013). Essa sobreposição de riscos caracteriza a 

sociedade global de risco (BECK, 2010). As mudanças climáticas, por sua vez, estão 

incluídas na perspectiva dos riscos ambientais, em que Veyret (2013) afirma que esses 

resultam da associação entre riscos naturais e os riscos agravados pela ação do homem.  

Os riscos climáticos representam ameaças para o abastecimento de água, a 

segurança alimentar, saúde pública e a biodiversidade, comprometendo a qualidade de 

vida e o desenvolvimento das atividades econômicas (BARBI, 2014). Esse estudo, por 

sua vez, se insere na dimensão social e política das mudanças climáticas, buscando 

entender a resposta a esses riscos, especificamente, quanto ao setor dos recursos 

hídricos.     

Em torno da temática do risco, há também uma polifonia de conceitos 

(MARANDOLA JR, 2009). No âmbito desse trabalho, entende-se que o risco está 

associado à noção de probabilidade, magnitude e de incerteza da concretização de 

impactos adversos e de um estado indesejável (IPCC, 2001; UNISDR, 2004, 2009; 

ZANIRATO et al., 2008), que possam ocorrer como resultado de eventos naturais ou 

atividades humanas (KATES et al., 1985). Beck (2010), colabora nesse entendimento, 

argumentando que os riscos são consequências da industrialização e da globalização.  

Zaniratoet al. (2008), no contexto da globalização fazem uma profunda crítica, 

afirmando que a sociedade passou a gerar o risco e a naturalizar a convivência com ele e 

seus impactos. Sendo que, de certa forma, a convivência com os riscos das mudanças 

climáticas será uma condição, pois mesmo com a estabilização das concentrações de 

GEE, o aumento da temperatura e o avanço do nível do mar continuará por séculos, 

devido às escalas de tempo associadas aos processos existentes no sistema climático e 

realimentações (IPCC, 2007). 

Em relação a percepção do risco, Yearley (2009), entende que a construção 

social dos riscos das mudanças climáticas é definida pelas projeções da situação do 

clima futuro, pelas suposições de como as pessoas, o governo e as corporações se 

comportarão futuramente e pelos interesses institucionais para legitimação das 

projeções e ações de respostas aos riscos. Os riscos das mudanças climáticas passaram a 

ser reconhecidos e difundidos no discurso público pela ampla divulgação dos relatórios 

científicos do IPCC (GIDDENS, 2010).  

Um outro aspecto importante para definição do risco, é a percepção que se tem 

dele. Considera-se que o risco não pode ser definido apenas como a efetivação dos 

impactos negativos, mas também como resultado da interpretação que se tem dele 
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(KASPERSON et al., 2003). Beck (2010) complementa que o risco é um fenômeno 

socialmente construído e nem todos conseguem percebê-los. 

Leiserowitz (2006) salienta que, há uma grande diferença entre a percepção da 

sociedade civil, dos especialistas e dos governantes, sobre os riscos associados às 

mudanças climáticas. Dessa forma, a compreensão da percepção dos riscos é um 

aspecto de suma importância na construção da análise desse trabalho, considerando que 

a tomada de decisões no âmbito das mudanças climáticas, tem forte influência da forma 

pela qual os indivíduos percebem os riscos a que estão expostos (KERN; ALBER, 

2008).  

Os estudos sobre a percepção do ambiente ganharam evidência como ferramenta 

para o planejamento e gestão ambiental a partir da década de 70 (FERNANDES et 

al.2004), principalmente com o objetivo de analisar a conexão entre os ambientes 

físicos, os problemas ambientais e os seres humanos (BASSANI, 2004). Portanto, “o 

reconhecimento das percepções torna-se extremamente relevante para fornecer 

subsídios ao processo de gestão e formulação de políticas públicas” (RODRIGUES et 

al., 2012, p.101). 

A percepção é um modo de representação social (DURKHEIM, 2009) e a 

análise da percepção não se baseia no ‘que’ os indivíduos percebem do ambiente, mas 

‘como’ percebem (MERLEAU-PONTY, 1999), ou seja, o contexto social e cultural, 

bem como as experiências dos indivíduos é que vão influenciar a forma como os 

indivíduos percebem o espaço. 

Brody et al. (2008), enfatizam esse posicionamento argumentando que há uma 

maior percepção do risco quando se tem uma maior experiência ou vivência de 

problemas socioambientais, desastres naturais, entre outros. Di Giulio et al. (2013), por 

sua vez, salientam que o acesso à informação e a forma como os riscos são comunicados 

por cientistas e pela mídia influenciam fortemente a percepção do risco.  

No contexto da percepção do risco das mudanças climáticas, também é 

importante enfatizar a grande complexidade em distinguir os riscos naturais dos riscos 

das mudanças climáticas. Segundo Giddens (2010), os riscos das mudanças climáticas 

são fabricados, ou seja, criados pelo homem, porém, se manifestam na forma de riscos 

naturais. Por exemplo, as inundações, tempestades e secas, são riscos ambientais 

naturais que podem, também, ser resultados das mudanças climáticas ou que podem ser 

intensificados por elas, assim como podem ser impulsionados pelos fatores antrópicos. 
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Tendo em vista que o clima já apresenta alterações, os riscos das mudanças 

climáticas, possivelmente, já estão se materializando na forma de desastres ambientais, 

como grandes inundações, secas extremas, incomuns em algumas regiões e de maior 

proporção em outras, furacões, entre outros. Dessa forma, causando grandes perdas 

humanas e materiais, afetando a qualidade de vida e o desenvolvimento (NUNES, 2009; 

BARBIERI et al., 2018). Contudo, Beck (2010) afirma que, apesar dos riscos climáticos 

afetarem as populações em escala global, seus efeitos são sentidos de forma desigual, 

com impactos mais severos em populações mais vulneráveis e com baixa capacidade de 

resposta.   

Os riscos da mudança climática poderão induzir a mudanças na frequência, na 

intensidade, na dimensão espacial e na duração de eventos climáticos, resultando em 

extremos sem precedentes e com efeitos adversos em diversos sistemas, sobretudo, aos 

recursos hídricos, que impõe consequências negativas as populações (IPCC, 2013; 

VEYRET, 2013). 

Segundo Kasperson e Kasperson (2007), é importante avaliar a vulnerabilidade 

como um fator que constrói o risco, além disso, considerar que reduzir a vulnerabilidade 

das populações é uma das medidas mais efetivas de operar respostas às mudanças 

climáticas globais. 

Nesse contexto, surge a ‘adaptação’, termo usado para qualificar a capacidade de 

um dado sistema de modificar suas características ou comportamento, de forma a lidar 

melhor com as vulnerabilidades já existentes (BROOKS, 2003), e expandir suas 

possibilidades de lidar com as futuras condições de riscos e novas vulnerabilidades (EBI 

et al., 2005). A adaptação na conjuntura das mudanças climáticas está relacionada, 

portanto, ao processo de ajuste de sistemas naturais e humanos ao comportamento do 

clima (IPCC, 2014). 

Muitos fatores determinam a capacidade adaptativa de um sistema exposto a 

riscos existentes e previstos. O IPCC (2014) define que os determinantes da capacidade 

adaptativa são os recursos econômicos, tecnologia, informação, infraestrutura, 

instituições e equidade. Outros autores incluem capital social, confiança e organização 

(ADGER; NEIL, 2003), forças sociais, culturais, econômicas, políticas e institucionais 

(SMIT; WANDEL, 2006), governança e gestão (LEMOS et al., 2013). 

A adaptação, portanto, refere-se as ações para lidar com os impactos das 

mudanças climáticas. Já a mitigação, refere-se as ações para agir na causa do problema, 

ou seja, na redução das emissões de GEE, que causam o aquecimento global (RENN, 



31 

 

2008; IPCC, 2007). Contudo, essas ações devem ser complementares para efetivamente 

minimizar os riscos das mudanças climáticas.  

 

Conceitualmente, adaptação pode ser planejada, autônoma, reativa ou 

antecipatória, envolver sistemas humanos, físicos ou naturais, 

depender de decisões individuais, políticas públicas ou do setor 

privado, e integrar diferentes escalas (local, regional, nacional ou 

internacional) e as suas interações assim como uma visão sistêmica. 

(OBERMAIER, 2011, p. 4). 

 

Nesse sentido, Giddens (2005, 2010) atribui grande responsabilidade aos 

governos, para orientar as ações do setor privado e da sociedade, garantindo um 

planejamento no curto e longo prazo, que seja orientado pelos princípios da mitigação e 

da adaptação. Ferreira et al. (2012) colaboram, salientando que as estruturas 

governamentais, modelos de governança e instituições desempenham um papel 

fundamental para dar respostas aos riscos, em diferentes níveis e escalas. Giddens 

(2010), também sublinha a importância da adaptação orientada a futuros possíveis, 

sendo essa uma adaptação proativa, que deve diagnosticar as vulnerabilidades e 

responder a elas, antes da concretização dos riscos. 

Desde a década de 1980, são identificadas pesquisas sobre adaptação a mudança 

climática (MOSS et al., 2010). No entanto, a adaptação às mudanças climáticas só 

passou a fazer parte da agenda pública, com a Convenção Quadro das Nações Unidas 

para Mudanças Climáticas, em 1992, ainda de forma bastante tímida. Foi a partir de 

2015, no âmbito da COP21, realizada na cidade de Paris, que houve a pré-disposição 

para a discussão de estratégias de adaptação em escala global e vários países 

internalizaram a política de adaptação, criando planos setoriais (GIULIO et al., 2017). 

No Brasil foram dados alguns avanços em relação à ciência do clima e aos 

aspectos políticos. As articulações em torno da questão climática foram fundamentais 

para a aprovação da Política Nacional sobre Mudança do Clima (PNMC) em 2009. Com 

a instituição do Plano Nacional de Adaptação à Mudança do Clima (PNA), em 2016, a 

agenda climática no país elege a adaptação, como a principal ação de respostas às 

mudanças climáticas, mas ainda com grandes desafios para sua implementação. 

Enquanto isso, já pesam os efeitos, cada vez mais graves e mais frequentes, de eventos 

climáticos extremos (BRASIL, 2017).  

Nesse sentido, o PNA busca, sobretudo, orientar a implementação de medidas 

adaptativas para os diversos setores e temáticas no território brasileiro. Neste Plano, 
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foram considerados 11 setores, são eles: Agricultura, Biodiversidade e Ecossistemas; 

Cidades; Desastres Naturais; Indústria e Mineração; Infraestrutura (Energia, Transportes 

e Mobilidade Urbana); Povos e Comunidades Vulneráveis; Recursos Hídricos; Saúde; 

Segurança Alimentar e Nutricional e; Zonas Costeiras (BRASIL, 2017). Para cada setor, 

o documento sintetiza e orienta um conjunto de ações, estratégias e prioridades do 

governo junto à sociedade civil e ao setor privado, para promover a adaptação a 

mudança climática. 

No entanto, um planejamento voltado à adaptação climática ainda não ganhou 

projeção no país como um todo, segundo Lindoso (2015), devido às incertezas 

relacionadas às projeções climáticas. Para Burton (2010), isso se dá porque as 

discussões sobre adaptação têm sido voltadas para o clima natural e a variabilidade 

natural, sem considerar as mudanças climáticas agravadas pelo homem. Outro aspecto é 

citado por Kern e Alber (2008), que é o fato de que muitos governos se manterem 

inertes até os impactos das mudanças climáticas se concretizarem.  

No contexto da adaptação às mudanças climáticas, as questões sobre 

desenvolvimento socioeconômico apresentam uma relação estreita, principalmente no 

sentido da capacidade adaptativa dos sistemas (ADGER et al., 2007). Sendo que essa 

capacidade envolve governança, recursos humanos e financeiros, instituições, 

infraestrutura, tecnologia entre outros fatores (ERIKSEN et al., 2011). Segundo 

Lindoso (2013, p. 75), à medida que uma agenda política de adaptação a mudança 

climática emergia “ficou clara a necessidade de compreender como políticas, ações, 

interesses, pessoas e recursos interagem no processo adaptativo, tanto facilitando quanto 

dificultando sua realização”. 

Porém, no próximo tópico de discussão teórica pretende-se, de forma sucinta, 

lançar um panorama dos principais riscos das mudanças climáticas sobre o setor dos 

recursos hídricos, com recorte para regiões com clima semiárido, bem como, analisar os 

principais desafios que os governos enfrentarão para garantir uma gestão de recursos 

hídricos adaptada às mudanças climáticas.   

3.2 Recursos hídricos e mudanças climáticas no semiárido Brasileiro: riscos e 

desafios para uma gestão adaptativa 

Apesar de ser a substância mais abundante na terra, a água sempre foi um bem 

escasso para muitas pessoas, isso por que cerca de 97,5% de toda a água presente na 

superfície é salgada e a distribuição espacial dos outros 2,5% de água doce é 
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extremamente desigual e, boa parte está congelada ou reservada em aquíferos de difícil 

acesso (TUCCI et al., 2001). Aliada a esses aspectos naturais está a pressão antrópica, 

com o aumento irrestrito da demanda, a degradação ambiental e os limites tecnológicos, 

além do desperdício, que atem tornado, cada vez mais, um recurso foco de disputas e 

conflitos. 

A falta de água, seja do ponto de vista da quantidade ou qualidade, afeta muitas 

regiões do planeta e se agravará nos próximos anos com o crescimento da população 

mundial, pela concentração da população, principalmente nos territórios dos grandes 

centros urbanos, aumento da demanda e pela degradação dos mananciais. No Brasil, a 

disponibilidade hídrica de 12% das reservas mundiais (a maior do mundo) causa uma 

falsa abundância desse recurso, porém, a distribuição espacial da água no território 

brasileiro é extremamente desigual, o que compromete a segurança hídrica em algumas 

regiões (ANA, 2019).  

Por segurança hídrica, entende-se que cada pessoa tenha acesso à água potável 

suficiente a um custo acessível para levar uma vida saudável e produtiva, e que a 

população vulnerável seja protegida contra os riscos relacionados à água 

(DECLARAÇÃO DEHAIA, 2000). 

Vale salientar, que a segurança hídrica é condicionada pela oferta e demanda da 

água, e essas dependem da dinâmica do clima e das formas de utilização da água em um 

dado local. O clima, determina a ocorrência das precipitações, que por sua vez, possuem 

modos de variação em múltiplas escalas temporais (sazonal, interanual, multidecadal e 

centenária), juntamente com a infraestrutura condicionam a oferta hídrica. Os usos da 

água definem, por sua vez, definem a pressão e o atendimento das demandas (CGEE, 

2014). Dessa forma, entender os modos de variação do clima, a oferta e a demanda por 

água, é fundamental para compreender os riscos hidrológicos e os riscos sociais e 

econômicos envolvidos. Consequentemente, facilitará a definição dos mecanismos para 

gestão5de recursos hídricos e para garantir a segurança hídrica (CGEE, 2014).  

Recentemente, um diagnóstico feito em 2018 pela Agência Nacional da Água 

(ANA, 2019b), para composição do Índice de Segurança Hídrica do Brasil (ISH) com 

projeções para 2035, considerando apenas a infraestrutura hídrica existente e a 

incorporação das demandas setoriais de uso da água (Figura 2), evidenciou que a 

 
5 O termo gestão é utilizado com frequência no texto, mas em alguns contextos pode significar outros 

termos com conceitos consonantes, como gerenciamento, governança, administração, articulação, etc 

(ZANETTI, 2019).   
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insegurança hídrica é uma realidade cada vez mais próxima e pode comprometer 

diversos setores econômicos, além da qualidade de vida das populações. 

Figura 2 - Mapa Índice de Segurança Hídrica do Brasil – 2035 

 

Fonte: Plano de Segurança Hídrica, ANA (2019). 

No mapa pode ser identificado que as projeções para 2035 indicam áreas com 

menor grau de segurança hídrica em vermelho (Figura 2). É na região Nordeste onde 

predomina esta coloração. Portanto, é nessa região que se verifica os impactos do clima 

semiárido, caracterizado por disponibilidade hídrica nula em boa parte do tempo - 

cursos d’água intermitentes - e grande variabilidade pluviométrica inter e intra-anual 

(ANA, 2019). Nesse contexto, percebe-se a importância dos reservatórios para captação 

e armazenamento de água no Nordeste, que contribuem para elevar a sua segurança 

hídrica, “já que a região conta com menos de 5% das reservas de água do país, sendo a 

maior parte subterrânea, com alto teor de salinidade” (BRASIL, 2016, p.16). 

A baixa disponibilidade hídrica na região semiárida do Brasil, historicamente, 

desencadeou diversos problemas econômicos e sociais. Esse tipo de clima abrange 

quase toda a região nordeste, em seus nove Estados, e parte de Minas Gerais. A região é 

caracterizada, principalmente, pelos períodos prolongados de seca e elevadas 

temperaturas, que acarretam altos índices de evaporação da água em suas bacias 

hidrográficas (SANTOS et al., 2010). Além das condições climáticas naturais, a intensa 

degradação ambiental que se dá desde o início do povoamento da região, se somam, 
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causando impactos negativos na disponibilidade e qualidade dos recursos hídricos. Essa 

degradação se dá, principalmente, pelas atividades econômicas desenvolvidas, com 

ênfase a agropecuária intensiva e predatória, que tem levado os solos e vegetação a 

exaustão (SALES, 2002).  

A seca é um termo polissêmico e para fins desta pesquisa, será considerada a 

seca meteorológica, referente ao déficit de precipitação, que é o principal agente 

deflagrador dos desastres decorrentes das secas no Brasil (HEIM Jr., 2002; BRASIL, 

2017B). Esse fenômeno é, portanto, uma característica física e sociocultural marcante 

deste território, cuja área teve, legalmente, a sua primeira delimitação no ano de 1936, 

sendo denominada a área como Polígono das Secas.  

Porém, foi com a Lei 7.827, de 27 de setembro de 1989, presente na 

Constituição Federal, que se define a região semiárida e insere 1.113 municípios na área 

de atuação da Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste (SUDENE) 

(TRAVASSOS et al., 2013). Atualmente, com a Resolução do Conselho Deliberativo 

da Sudene de nº 115 de 2017, o mapa do semiárido passou a ter 1.262 municípios 

(Figura 3). 

Figura 3 - Mapa Nova delimitação do semiárido brasileiro - 2017 

 
Fonte:SUDENE (2017). 
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Nessa região, os relatos sobre grandes secas estão largamente presentes na 

literatura, sendo que, estatisticamente, podem incidir em média de 18 a 20 anos de seca, 

a cada cem anos, alternando-se entre anos de seca e anos mais chuvosos (MARENGO, 

2008). Desde o período colonial, os relatos e imagens sobre o semiárido brasileiro, em 

sua maioria, enfatizam paisagens naturais desoladoras e o flagelo social da população 

sertaneja nos períodos de seca, como foi retratado em clássicos da literatura como ‘Os 

Sertões’ de Euclides da Cunha e ‘Vidas Secas’ de Graciliano Ramos, publicados 

respectivamente em 1902 e 1938. A seca tornou-se vilã nesse território, onde o 

imagético dessa região não passava de “uma terra estorricada, amaldiçoada, esquecida 

de Deus” (CASTRO, 1967, p. 168).   

Contudo, o fenômeno da seca só começou a ganhar notoriedade no Brasil com a 

chamada ‘grande seca’ ocorrida nos anos 1877‐1879, quando centenas de milhares de 

pessoas, migraram ou morreram, em uma tragédia com repercussão mundial. Só assim o 

governo passou a reconhecer a seca como um problema e começou a interferir (VILLA, 

2000; TRAVASSOS et al., 2013). 

As ações governamentais sempre estiveram direcionadas a construção de açudes 

públicos (médio e grande porte), barragens, pequenos açudes em propriedades 

particulares e canais de irrigação, ferrovias, poços artesianos, bem como, estudos da 

geografia local, técnicas, equipamentos e outras estratégias de transformação do espaço 

(SILVA, 2018). Essas eram soluções técnicas que pretendiam “vencer as secas”. Apesar 

de sua importância para captação e armazenamento de água, bem como para o 

desenvolvimento de algumas atividades econômicas no Nordeste, especialmente a 

agricultura. No entanto, essas ações não foram suficientes para diminuir a pobreza que 

assolava a região, pois se mantinham as estruturas de dominação e poder. Sendo assim, 

as classes mais pobres continuavam sem acesso a água e a outros recursos.   

A intervenção governamental no semiárido brasileiro, em grande parte, segundo 

Silva (2007), vinha sendo orientada por três dimensões que se combinam no combate à 

seca e aos seus efeitos: “a finalidade da exploração econômica; a visão fragmentada e 

tecnicista da realidade local; e o proveito político dos dois elementos anteriores em 

benefício das elites políticas e econômicas regionais” (SILVA, 2007, p.6). Contudo, 

esse mesmo autor, desmistifica essas estratégias de combate à seca, afirmando que além 

de ineficazes, reproduziam as estruturas locais de dominação com sua perpetuação ao 

longo do tempo, e mantinham as dificuldades de acesso a água pela grande maioria da 

população, consequentemente, as desigualdades e pobreza.  
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Diante disso, algumas organizações da sociedade civil e instituições públicas de 

pesquisa e extensão passaram a formular propostas e realizar projetos com base na ideia 

de que é possível e necessário conviver com as condições de semiaridez do Nordeste. 

Assim, surge o paradigma da convivência com o semiárido com um novo modo de 

“pensar, agir e conduzir os debates acerca de um modelo de desenvolvimento 

apropriado para o Semiárido” (CARVALHO, 2010, p.8). 

 Ou seja, uma linha de pensamento que passou a buscar propostas de alternativas 

apropriadas, contextualizadas e que propicie uma convivência adequada com o clima da 

região. Isso, segundo Ventura et al., (2013), seria possível com o resgate e divulgação 

de experiências nascidas do saber popular, aprimoradas através do diálogo com o saber 

científico, pela busca da inclusão social dos pequenos produtores, por meio do apoio 

técnico e difusão de tecnologias para produção agrícola familiar. 

Sachs (2000) chama a atenção para a grande necessidade e a possibilidade de 

convivência com os ecossistemas frágeis, por meio do aproveitamento racional e 

ecologicamente sustentável da natureza em benefício das populações locais, levando-as 

a incorporar a preocupação com a conservação da biodiversidade aos seus próprios 

interesses, como um componente da estratégia de desenvolvimento. Nesse contexto, 

sendo o semiárido, um sistema socioambiental frágil e complexo, emerge a necessidade 

de ser pensado e implementado um conjunto de ações que trabalhem: 

 

[...] a valorização e inclusão dos saberes da população residente, de 

forma a promover uma ação integrativa entre o ser e o seu habitat, de 

posse dessa constatação algumas entidades iniciaram um trabalho 

minucioso de desenvolver ações que possibilitassem esse inter-

relacionamento, nesse diapasão, entrou em voga o conceito de 

convivência com o semiárido, doravante começou a ser difundido um 

rol de ações que promovessem essa convivência, partindo do 

pressuposto de que estiagem não se combate, se convive (SÁ e 

SOUZA, 2012, p.56). 

Dessa maneira, buscando alternativas que facilitem a convivência com o 

semiárido, surgem as tecnologias sociais, sendo elas “as estratégias oportunas de 

aproveitamento ou reaproveitamento de recursos naturais que estão no dia a dia das 

famílias e que muitas vezes não eram visualizadas pela comunidade” (SÁ e SOUZA, 

2012, p.60).  Atualmente, o conceito de tecnologia social compreende produto, técnica 

ou metodologia reaplicável, desenvolvida na interação com a comunidade, e que 

represente efetiva solução de transformação social (ITS, 2004) e, que nessa interação 
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com a comunidade possa haver o empoderamento das pessoas no desenvolvimento de 

práticas ecológicas sustentáveis.  

A formulação de políticas públicas e ações de desenvolvimento para o 

semiárido, associados a difusão de tecnologias sociais, vem contribuindo para mudança 

da realidade da região, alcançando grandes conquistas para o desenvolvimento dos 

territórios. Entre outros programas do governo federal, os que mais se destacaram 

foram: Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar – Pronaf (1995); 

o Programa Sertão Cidadão - convívio com o Semiárido e inclusão social (2001); 

Programa Um Milhão de Cisternas Rurais – P1MC (2003); o Programa Conviver - 

desenvolvimento sustentável do Semiárido (2003); Programa de Aquisição de 

Alimentos – PAA (2003); Programa Bolsa Família (2003); Programa Água Doce (2004) 

e; o Programa Uma Terra e Duas Águas - P1+2 (2007) (CAMPOS, 2012). 

Outras tecnologias sociais também foram incorporadas, como: barragens 

trincheira; banco de sementes crioulas; quintais produtivos, dessalinizadores, 

biodigestores, sistemas simples de tratamento de água. Essas e outras estratégias estão 

articulados a disponibilização de linhas de crédito como o Agroamigo; a auxílios 

emergenciais pela seca como o seguro safra e a ações de educação e de assistência 

técnica para desenvolvimento de metodologias e tecnologias de manejo (DIAS, 2011; 

CAMPOS, 2012).   

Embora haja uma grande efetividade dessas políticas, os índices de pobreza na 

região semiárida brasileira ainda são altos, o desenvolvimento regional ainda está 

aquém do esperado e as políticas de acesso a água ainda precisam avançar muito. E 

como pode ser percebido, não surgiram novas propostas nos últimos anos para 

preencher essas lacunas. De modo geral, um olhar para promoção do desenvolvimento 

regional no semiárido, principalmente no Nordeste, foram impulsionados durante os 

governos petistas (Luís Inácio Lula da Silva e Dilma Rousseff), mas desde 2016 para 

cá, não teve avanços nessas políticas de desenvolvimento territorial do Nordeste. 

Mas em relação à segurança hídrica, houve avanços consideráveis para 

superação da situação de escassez hídrica em que se vivenciava algumas décadas antes 

dessas políticas. Todas essas ações, conjuntamente, têm garantido a população do 

semiárido, principalmente à população rural, o acesso à terra e à água, tanto para 

consumo da família como dos animais, além da produção de alimentos, com o cuidado 

sustentável da terra. Apesar desses avanços, ainda são insuficientes se considerarmos a 

necessidade de água dessas populações para a manutenção dos seus sistemas 



39 

 

produtivos, principalmente em situações de secas persistentes, como foi o caso da seca 

vivenciada no período entre 2012-2017, a maior dos últimos 100 anos (LIMA, 

MAGALHÃES, 2019). Todo o exposto demonstra a suscetibilidade dos sistemas 

hídricos aos extremos climáticos de seca na região semiárida, evidenciando a 

necessidade de uma gestão de recursos hídricos mais robusta. 

A gestão de recursos hídricos no Brasil, já teve avanços com a promulgação de 

uma ampla legislação para controlar o uso dos recursos hídricos no Brasil e garantir a 

sua preservação, entre as quais, a Lei nº 9.433/1997, que instituiu a Política Nacional 

de Recursos Hídricos (PNRH) e definiu a estrutura jurídico-administrativa do Sistema 

Nacional de Recursos Hídricos (SINGREH); a Lei nº 9.984/2000, que criou a Agência 

Nacional de Águas (ANA), e a Resolução Conama nº16/2001, que estabeleceu 

critérios gerais para a outorga de direito de uso dos recursos hídricos. 

A PNRH, que ficou conhecida como Lei das Águas, estabeleceu instrumentos 

para a gestão dos recursos hídricos e criou o Sistema Nacional de Gerenciamento de 

Recursos Hídricos (SINGREH). Essa lei apresenta um caráter descentralizador e 

participativo, por meio de um sistema nacional que integra União e estados, e conta 

com a instalação de comitês de bacias hidrográficas que une poderes públicos nas três 

instâncias, usuários e sociedade civil na gestão de recursos hídricos (ANA, 2019).  

É importante ressaltar a influência da Constituição Federal de 1988 para garantir 

a participação e controle da sociedade na formulação e implementação de políticas 

governamentais. Nesse sentido, os conselhos e comitês de bacia hidrográfica atendem 

a um direito previsto na carta magna vigente, da efetivação dos mecanismos de 

participação social, bem como, o dever do poder público e de toda a sociedade de 

promover a proteção da qualidade ambiental. 

Na gestão de recursos hídricos, por meio dos processos participativos, criou-se a 

condição para identificar e gerir conflitos pelo uso das águas, bem como, garantir o 

atendimento das demandas em cada bacia hidrográfica. O quadro 3 apresenta os 

princípios, instrumentos e atores do SINGREH estabelecidos pela PNRH. 

Quadro 3 - Princípios, Instrumentos e atores do SINGREH estabelecidos na PNRH 

(1997) 

PRINCÍPIOS INSTRUMENTOS ATORES DO SINGREH 

•A água é um bem de 

domínio público.  

•Os Planos de Recursos 

Hídricos.  

•O Conselho Nacional de 

Recursos Hídricos.  
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•A água é um recurso natural 

limitado, dotado de valor 

econômico.  

•Em situações de escassez, o 

uso prioritário dos recursos 

hídricos é o consumo 

humano e a dessedentação 

de animais.  

•A gestão dos recursos 

hídricos deve sempre 

proporcionar o uso múltiplo 

das águas.  

•A bacia hidrográfica é a 

unidade territorial para 

implementação da PNRH e 

atuação do Sistema Nacional 

de Gerenciamento de 

Recursos Hídricos (Singerh). 

•A gestão dos recursos 

hídricos deve ser 

descentralizada e contar com 

a participação do governo, 

dos usuários e das 

comunidades. 

•O enquadramento dos 

corpos de água em classes, 

segundo os usos 

preponderantes da água. 

•A outorga dos direitos de 

uso de recursos hídricos.  

•A cobrança pelo uso de 

recursos hídricos.  

•A compensação a 

municípios.  

•O Sistema de Informações 

sobre Recursos Hídricos. 

 

•A Agência Nacional de 

Águas.  

•Os Conselhos de Recursos 

Hídricos dos Estados e do 

Distrito Federal.  

•Os Comitês de Bacia 

Hidrográfica.  

•Os órgãos dos poderes 

públicos federal, estaduais, 

do Distrito Federal e 

municipais cujas 

competências se relacionem 

com a gestão de recursos 

hídricos.  

•As Agências de Água. 

 

Fonte: Elaborado pelo autor com base na PNRH (1997). 

Mesmo com os avanços no arcabouço normativo, nas bases legal e institucional 

para implementar a gestão de recursos hídricos, o processo ainda é bastante desafiador. 

Diante disso, a garantia da segurança hídrica ainda é um dos principais desafios 

enfrentados no Brasil. Novos desafios podem surgir ou serem agravados pelos riscos 

impostos pelas mudanças climáticas, sabendo que um incremento nas temperaturas 

poderá resultar na intensificação de eventos climáticos extremos, locais e regionais em 

longo prazo e afetar a oferta e distribuição de água em vários aspectos. 

Os riscos da mudança climática, poderão induzir a mudanças na frequência, na 

intensidade, na dimensão espacial e na duração de eventos climáticos, resultando em 

extremos sem precedentes, com efeitos adversos em diversos sistemas, sobretudo, no 

que tange aos recursos hídricos, que impõe consequências negativas as populações 

(IPCC, 2013; BRASIL, 2017). Isso, porque os riscos das mudanças climáticas, ao 

produzirem danos e impactos generalizados, são denominados de desastres naturais ou 

desastres e, consequentemente, incrementam, promovem e expõem a vulnerabilidade 
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das populações, alterando o funcionamento das sociedades e o bem-estar social 

(VEYRET, 2013). 

Nesse contexto, Marengo (2008), enfatiza o semiárido brasileiro como uma área 

de risco e bastante vulnerável às mudanças climáticas futuras, porque apresentam 

territórios, historicamente marcados pela ocorrência de eventos extremos de seca, e 

pelos cenários de múltiplas escassezes do ponto de vista natural e socioeconômico, que 

muitas vezes se sobrepõem, tornando-a extremamente vulnerável, potencializando 

cenários de risco e de situações de desastres.  

Isso pode também ser evidenciado pelas projeções de clima para essa região, que 

sugerem um aumento dos eventos extremos de secas e estiagens prolongadas (PBMC, 

2013). Tais mudanças irão se acentuar a partir da metade e final do século XXI com: 

Aumento de 0,5º a 1ºC da temperatura do ar e decréscimo entre 10% e 

20% da precipitação durante as próximas três décadas (até 2040), com 

aumento gradual de temperatura de 1,5º a 2,5ºC e diminuição entre 

25% e 35% nos padrões de chuva no período de 2041-2070. No final 

do século (2071-2100) as projeções indicam condições 

significativamente mais quentes (aumento de temperatura entre 3,5º e 

4,5ºC) e agravamento do déficit hídrico regional com diminuição de 

praticamente metade (40 a 50%) da distribuição de chuva. Essas 

mudanças podem desencadear o processo de desertificação da 

Caatinga (PBMC, 2013, p. 22). 

O relatório do IPCC (2014) fornece uma visão geral dos impactos projetados 

sobre os recursos hídricos em diferentes regiões do globo. Afigura 4 apresenta as 

mudanças projetadas para período 2016-2035, a partir da evolução das médias anuais de 

seis variáveis hidrometeorológicas, obtidas entre 1986 e 2005, considerando o cenário 

RCP 4,5 de um aumento de até 2ºC: evaporação (%); diferença entre evaporação e 

precipitação (mm/dia); escoamento (%); umidade do solo (%); umidade relativa (%); 

umidade específica (%) (IPCC, 2014). 

 

 

 

 

 



42 

 

Figura 4 - Mapa Variação média anual do ciclo da água (RCP 4.5: 2016-2035) 

 

Fonte: IPCC (2014). 

Os riscos das mudanças climáticas ameaçam a disponibilidade hídrica, regional e 

do País como um todo, que serão fortemente afetados, notadamente pela importância da 

agricultura de subsistência, do agronegócio e a geração de energia hidroelétrica no país. 

Também, pelas múltiplas situações de vulnerabilidade já existentes das populações 

submetidas a eventos climáticos extremos, tais como, as do semiárido nordestino, as que 

ocupam áreas de risco de deslizamento e sujeitas a inundações (FREITAS; SOITO, 

2008). 

Em síntese, a diminuição da quantidade e qualidade dos recursos hídricos podem 

afetar as dinâmicas agrícolas, a produção de alimentos, principalmente pelos 

agricultores familiares; a qualidade dos ecossistemas; a saúde, com a propagação de 

doenças de veiculação hídrica; o abastecimento humano e operação de infraestrutura 

hídrica (BATES et al.; 2008; KUNDZEWICZ et al., 2007). Todos esses aspectos 

apresentam um elevado grau de incerteza para definição das ações a serem tomadas face 

aos riscos das mudanças climáticas. A despeito dessas incertezas, é preciso adaptar-se 
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aos impactos possíveis, ocasionados pela variabilidade natural do clima ou pelas 

mudanças climáticas, a fim de minimizá-los. 

Com as mudanças climáticas, a gestão de recursos hídricos torna-se ainda mais 

complexa. As consequências de mudanças climáticas podem alterar a confiabilidade dos 

sistemas de água atual, assim como a gestão de usos e infraestruturas de suprimento 

(BATES et al., 2008). Nesse contexto, a segurança hídrica depende da capacidade 

adaptativa da gestão de recursos hídricos (SOUZA FILHO; PORTO 2003). 

Corroborando com isso, Lemos (2016) argumenta que, no contexto das mudanças 

climáticas, a capacidade adaptativa é necessária para atingir a segurança hídrica. 

Nesse sentido, Pagan e Crase (2004) indicam que, o aprendizado e a evolução 

são fatores importantes para incorporar processos de adaptação na gestão hídrica. Os 

autores apontam que a gestão adaptativa deve aprender com os eventos passados e 

promover a implementação de ações experimentais como ferramenta para acelerar o 

aprendizado.  Já para Geldolf (1994), a capacidade adaptativa da gestão de recursos 

hídricos depende de elementos como: boa comunicação, mecanismos de avaliação, 

aprender a gerir a complexidade, aceitar a subjetividade e a incerteza. 

Outro conceito importante relacionado a adaptação, é a gestão adaptativa, que 

segundo Folkeet al. (2005), é uma estrutura/modelo de gestão que é tanto antecipatório 

como adaptativo. Essa definição e de outros autores como Shea et al. (1998), 

apresentam bastante consonância com o próprio conceito de adaptação climática, 

discutido no tópico anterior, ou seja, ambos são tidos como um processo para lidar com 

as incertezas, em que a gestão não é somente gerenciar, mas também aprender e 

experimentar possibilidades, sendo possível não chegar a um ponto final de uma melhor 

decisão, mas manter um percurso, não de erros, mas de constante aprendizado. 

Millyet al. (2008), salientam que independente das incertezas envolvidas na 

mensuração dos impactos da mudança climática futura sobre o regime hídrico, ou a 

escassez de recursos financeiros e a gestão ineficiente, é necessário a adoção de medidas 

de adaptação “sem arrependimento”, ou seja, aprender a conviver com a variabilidade 

natural do clima, enfrentando-se os problemas atuais de forma mais robusta, 

aumentando-se a capacidade da sociedade, dos ecossistemas e da economia em lidar 

com riscos esperados.  

As incertezas não devem impedir a adoção de medidas de adaptação e no caso 

das medidas “no-regrets” (sem arrependimentos), quer dizer, por exemplo, que o 

fortalecimento das instituições, o planejamento urbano, a conservação ambiental, a 
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diminuição da pobreza, a oferta de serviços básicos essenciais, são medidas necessárias 

e que contribuem para adaptação e embora não haja um aumento considerável da 

temperatura no futuro, não haverá perdas financeiras com essas medidas (DENTON et 

al., 2014). 

No caso da gestão de recursos hídricos, implementar estratégias de adaptação 

“sem arrependimento”, significa a adoção de estruturas flexíveis e capazes de se adaptar 

as grandes incertezas que envolvem a disponibilidade de água futuramente, nesse 

sentido, não se faz necessário saber precisamente se haverá um aumento de 2°C ou 3°C, 

mas sim que um aumento de temperatura vai ocorrer e que comprometerá a segurança 

hídrica (CYNE, 2012).  

No âmbito da análise desta dissertação, considera-se que todos esses fatores são 

fundamentais para a construção da capacidade adaptativa da gestão de recursos hídricos. 

Para isso, é necessário que haja mudanças nos arcabouços institucionais, que a gestão 

precisa ir além do tradicional para gerenciar os riscos das mudanças climáticas (HILL; 

NATHAN, 2013).  

Especialmente no semiárido, que dispõe de baixa disponibilidade hídrica, a 

capacidade adaptativa torna-se ainda mais desafiadora. E diante da última grande seca 

vivenciada nessa região, colocou-se à prova, a capacidade adaptativa da gestão de 

recursos hídricos, evidenciando seus limites e lacunas. Quanto a isso, Bakker (2010), 

argumenta que os momentos de crise são importantes para testar a resistência dos 

sistemas de governança, o que é desconhecido durante os períodos de normalidades. 

Por fim, é necessário entender que, para gestão de recursos hídricos estar 

adaptada aos riscos das mudanças climáticas, requer uma compreensão das 

vulnerabilidades e dos riscos a que o setor está exposto.  

 

4 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

4.1 Disponibilidade hídrica, sistema de abastecimento e estrutura de gestão de 

recursos hídricos na Região Semiárida Rio Grande do Norte 

O recorte espacial desta pesquisa é a Região Semiárida do Rio Grande do Norte 

e para refletir sobre os riscos das mudanças climáticas e a capacidade adaptativa da 

gestão de recursos hídricos nesse território, é fundamental a compreensão dos aspectos 

hidroclimáticos, sobre a infraestrutura disponível para captação e distribuição de água e 

qual a estrutura o estado dispõe para gerenciar os recursos hídricos. 
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O Estado do Rio Grande do Norte está localizado na região Nordeste do Brasil. 

Limita-se com os estados do Ceará e da Paraíba e é banhado pelo oceano Atlântico. Sua 

extensão territorial é de 52,9Km², com 167 municípios e 3,6 milhões de habitantes em 

2019 (IBGE/SIDRA, 2019). O clima semiárido abrange 49Km², ou seja, 93% do 

território (Figura5), compreendendo 147 municípios e com população de 1.9 milhão de 

habitantes, segundo dados de 2010 (SUDENE, 2018). 

Figura 5 - Mapa Delimitação do semiárido no Estado do Rio Grande do Norte, Brasil 

Fonte: SUDENE (2017). 

 

Em relação as características do clima semiárido, Diniz e Pereira (2015), 

argumentam que há variações relacionadas a períodos secos e chuvosos. Sendo assim, 

algumas regiões diferem quanto aos períodos secos, podendo ser brandos (6 meses), 

medianos (7 a 8 meses) e fortes (9 a 10 meses). 

Os fatores que influenciam as precipitações e os meses secos em determinadas 

regiões podem ser melhor aferidos no estudo citado. Contudo, adianta-se que o planalto 

da Borborema contribui como um dos fatores que apresenta bastante influência quanto 

aos baixos índices pluviométricos na zona equatorial, principalmente, a região Seridó e 

as áreas de influência da brisa terra/mar, no litoral, isso porque o planalto não permite 

que as massas de ar úmidas que vêm do litoral cheguem ao interior, funcionando como 

uma barreira de grande altitude (DINIZ; PEREIRA, 2015). 
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Devido a essas características climáticas, a região semiárida do Rio Grande do 

Norte, assim como a maior parte do Nordeste Brasileiro, apresenta vegetação do tipo 

caatinga, representando 75% do seu território (NUNES, 2006). “É formada por 

vegetação lenhosa de porte baixo ou médio, com plantas xerófitas, ou seja, adaptadas a 

lugares secos, e plantas caducifólias, que perdem as folhas para diminuir a transpiração 

e evitar assim, a perda de água armazenada” (NUNES, 2006, p.63). 

A variação de tipos de clima reflete também na disponibilidade hídrica do 

Estado, seja nas fontes superficiais ou subterrâneas. Todo o território do Estado está 

enquadrado na região hidrográfica Atlântico Nordeste Oriental, que possui a menor 

disponibilidade hídrica do país (ANA, 2017). O regime de chuvas anual é concentrado 

por períodos de três a cinco meses, mas com distribuição irregular no tempo e no 

espaço, totalizando médias anuais entre 400 a 800 mm. Essas chuvas, normalmente, 

ocorrem de fevereiro a junho (AB’SÁBER, 1999; GARJULLI, 2003), além de 

apresentar elevadas temperaturas médias de 27° a 29°C, durante a maior parte do ano 

(AB’SÁBER, 1999; CIRILO et al., 2010). 

As fontes hídricas no Estado estão divididas espacialmente em 14 bacias 

hidrográficas (Figura6) - área de drenagem de um rio principal e seus afluentes, dentre 

elas, duas se destacam no contexto da região semiárida do estado: a bacia do rio 

Apodi/Mossoró e a bacia interestadual do rio Piancó-Piranhas-Açu, que apresentam 

maior área de drenagem e garantem a recarga de vários reservatórios. Apenas 4 bacias 

dispõem de Comitês de Bacias Hidrográfica, um Comitê Interestadual (Rio Grande do 

Norte e Paraíba) do Rio Piancó-Piranhas-Açu e 3 Comitês Estaduais das bacias do Rio 

Pitimbu, Apodi/Mossoró e Ceará-Mirim. Vale ressaltar, que o Comitê do Rio Pitimbu 

refere-se a um trecho da bacia do Pirangi. 
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Figura 6 - Mapa Bacias Hidrográficas do Rio Grande do Norte, Brasil 

 
Fonte: SEMARH (2017). 

 

Os baixos índices de precipitação aliados a alta evapotranspiração nos períodos 

secos, faz com que os rios percam o fluxo das correntezas fluviais durante seis a sete 

meses, portanto, apresentam tipologias predominantes de cursos de água intermitentes 

sazonários, ou seja, desaparecem nos períodos de seca (AB’SÁBER, 1999). No Estado, 

alguns reservatórios perenizam os rios, por exemplo, a barragem de Santa Cruz em 

Apodi, pereniza a jusante do rio Apodi/Mossoró.  

No Estado, assim como todo o Nordeste, a política de açudagem é bastante 

antiga, sendo, até então, a forma mais utilizada para captar e distribuir água. As reservas 

superficiais de maior volume, representam 47 reservatórios, com capacidade de 

armazenamento total de 4.289.280.000 m³ (TROLEI; SILVA, 2018). 

Já as reservas subterrâneas, compõem um total de cinco sistemas de aquíferos 

que recarregam cursos de água superficiais por meio do afloramento: aquíferos Açu, 

Barreiras, Aluvião, Jandaíra e Cristalino (Figura 7). No mapa é possível observar que 

boa parte do estado corresponde a faixa de base cristalino, de difícil captação e, em sua 

maioria, imprópria para o consumo, devido a quantidade de sais que tornam a água 

salobra (ANA, 2016; TROLEI; SILVA, 2018). A captação de águas subterrâneas por 

meio de poços, também é uma solução bastante utilizada para abastecimento de algumas 

cidades, bem como, para uso em atividades agrícolas e industriais. Em casos de poços 

com águas salobras, são instalados sistemas dessalinizadores, uma tecnologia já 
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bastante difundida no estado, por meio do programa do Governo Federal Água Doce 

criado em 2004. 

Figura 7 - Mapa Sistemas de Aquíferos do Rio Grande do Norte, Brasil 

 
Fonte:ANA (2016). 

 

Os serviços de abastecimento de água no Estado são realizados, em sua maioria, 

pela Companhia de Águas e Esgotos do Rio Grande do Norte (CAERN). Apenas doze 

municípios são abastecidos por Sistema Autônomo de Água e Esgoto (SAAE), e três 

são abastecidos tanto pelo SAAE quanto pela CAERN, considerando-se assim 

abastecimento misto (SELVAM, 2017). A figura 8 mostra o tipo da fonte (superficial ou 

subterrâneo) e o responsável pelo abastecimento nos municípios. A maior parte do 

abastecimento dos municípios localizados no semiárido se dá por meio de fontes 

superficiais. 
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Figura 8 - Mapa Fontes e empresas que abastecem os municípios do Rio Grande do 

Norte, Brasil 

 
Fonte: SELVAN (2017), adaptado de ANA (2010) e SNIS (2017). 

Nos municípios que não tem reservatórios, as adutoras transportam a água até 

eles. No Estado, é possível identificar um total de 17 adutoras, totalizando uma extensão 

de mais de 1600 km de tubulações que atendem 106 municípios do Estado, o que em 

termos populacionais equivale a uma demanda de 1.200.000 consumidores (TROLEI e 

SILVA, 2018). 

Apesar de toda infraestrutrura instalada, o abastecimento no Estado passa por 

momentos de fragilidades nos períodos com ocorrência de secas, onde a capacidade de 

abastecimento é excedida e os municípios vivenciam colapsos hídricos e restrições de 

acesso à água. O gráfico 1 apresenta os níveis dos principais reservatórios do Estado 

entre 2010-2019 (IDEMA, 2019), onde pode ser percebido que em períodos de baixa 

precipitação, os reservatórios secam e levam tempo para recuperar os volumes ideais 

para garantir o abastecimento, com segurança. No entanto, vale salientar que  o 

armazenamento dos reservatórios varia conforme a sua estrutura hídrica, características 

geométricas e hidroclimáticas, assim como pelas regras de operação que são 

implementadas.  
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Gráfico 1 - Histórico do volume acumulado nos reservatórios do Rio Grande do Norte, 

Brasil (2010-2019) 

Fonte:IDEMA (2019). 

 

Durante o último período de seca, entre 2012-2017, o volume dos reservatórios 

ficaram muito baixos, e apesar dos anos de 2018 e 2019 terem sido considerados 

chuvosos, pelo bom volume de chuvas, os reservatórios não recuperaram totalmente 

suas capacidades e alguns municípios continuaram sem o abastecimento normalizado. 

Em 2020, com as chuvas também na média, muitos reservatórios recuperaram sua 

capacidade.  

Nos períodos em que os municípios enfrentam colapso hídrico, em geral, a 

medida adotada é declarar emergência por causa da seca, para conseguirem recursos e 

mais atenção para ações do Estado. Uma das estratégias adotadas para prover água para 

os municípios em colapso e amenizar os efeitos da seca é o uso de carros-pipa para 

transportar água.  O gráfico 2, apresenta o número de municípios que declararam 

situação de emergência pela seca durante o período de 2012-2019 no RN. Em 2014, 

dois anos após o início da seca, 159 declaram emergência. Já em 2019, mesmo com as 

médias de chuva normalizando, foram 133 municípios com reconhecimento de Situação 
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de Emergência pela seca – suas principais fontes hídricas secaram -, pela Defesa Civil 

nacional, com prazo de vigência dessa condição até março de 2020. 

 

Gráfico 2 - Número de municípios que declararam situação de emergência de seca no 

Rio Grande do Norte, Brasil (2012-2019) 

 

Fonte: Elaborado pelo autor, com base no DOE (2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 

2018, 2019). 

Toda essa problemática demonstra o quanto o Rio Grande do Norte requer uma 

gestão dos recursos hídricos eficiente6, tendo em vista a complexidade e os desafios 

para atender as necessidades do abastecimento humano e para assegurar a qualidade de 

vida e o desenvolvimento econômico da região. Em consonância com essa discussão 

Trolei e Silva (2018), utilizando metodologia proposta por Crepaniet al., (2001), 

apresentaram um panorama da vulnerabilidade hídrica – fragilidades do território para o 

colapso hídrico- dos municípios do RN (Figura 9). 

A análise da vulnerabilidade hídrica (TROLEI; SILVA, 2018) considerou 

elementos de ordem natural, que envolvem níveis de precipitação, umidade e a 

 
6Para Setti et al. (2001), a gestão de recursos hídricos é um processo integrado de administração e 

planejamento, onde busca-se otimizar os seus usos. E para que ela seja eficiente, deve manter, amenizar 

ou contornar os conflitos de uso entre os vários setores de usuários, visando assegurar água em 

quantidade e qualidade (LACORTE, 1994).  
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capacidade de armazenamento subterrâneo e superficiais das bacias. Também, 

elementos de ordem técnica, que consideram os níveis dos reservatórios artificiais, o 

funcionamento das adutoras e o uso de carros-pipa. A análise realizada pelos os autores 

citados evidenciou a existência de dois níveis de vulnerabilidade (média e alta) ao 

colapso hídrico no período de 2015 a 2017, o que indica que a maioria dos municípios, 

principalmente do território semiárido, apresentam alta criticidade ao colapso hídrico e 

demandam uma infraestrutura eficiente e uma gestão integrada dos recursos hídricos.  

 

Figura 9 - Mapa Situação de vulnerabilidade hídrica nos municípios do Rio Grande do 

Norte, Brasil 

 
Fonte: Trolei e Silva (2018). 

 

No âmbito da gestão de recursos hídricos, o órgão responsável no Estado do Rio 

Grande do Norte, é a Secretaria de Estado do Meio Ambiente e dos Recursos Hídricos 

(SEMARH) , criada pela Lei Complementar n° 163, de 25 de Fevereiro de 1996, com a 

atribuição de planejar, coordenar e executar as ações públicas estaduais que contemplem 

a oferta e a gestão dos recursos hídricos e do meio ambiente no estado do Rio Grande 

do Norte.7 A SEMARH conduz a Política Estadual de Recursos Hídricos, compõe o 

Sistema Integrado de Gestão dos Recursos Hídricos e exerce a gestão do Fundo 

Estadual de Recursos Hídricos. O quadro 4 apresenta o marco legal da gestão de 

recursos hídricos no Estado. 

 
7Informações constam no site do órgão: http://www.semarh.rn.gov.br/ 
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Quadro 4 - Principais regulamentos da gestão de recursos hídricos no Rio Grande do 

Norte, Brasil 

MARCOS LEGAIS DISPÕE 

Decreto Estadual no 9.100, do 22 de 

outubro de 1984. 

 

Enquadra cursos e reservatórios d’água do 

Estado na classificação estabelecida na 

Portaria nº 13, de 15 de janeiro de 1976, do 

Ministro do Interior, e dá outras 

providências. 

 

Lei Estadual nº 6.908, do 1 de julho de 

1996. 

Dispõe sobre a Política Estadual de 

Recursos Hídricos, institui o Sistema 

Integrado de Gestão de Recursos Hídricos – 

SIGERH e dá outras providências. 

 

Lei Federal nº 9.433, de 8 de janeiro de 

1997. 

Institui a Política Nacional de Recursos 

Hídricos, cria o Sistema Nacional de 

Gerenciamento de Recursos Hídricos, 

regulamenta o inciso XIX do art. 21 da 

Constituição Federal, e altera o art. 1º da Lei 

nº 8.001, de 13 de março de 1990, que 

modificou a Lei nº 7.990, de 28 de 

dezembro de 1989. 

Decreto Estadual nº 13.283, do 22 de março 

de 

1997. 

 

Regulamenta O Inciso III do Art. 4º da Lei 

Nº 6.908, de 1º de julho de 1996, Que 

Dispõe Sobre A Política Estadual de 

Recursos Hídricos, e Dá Outras 

Providências 

Decreto Estadual nº 13.284, do 22 de março 

de 

1997. 

 

Regulamenta o Sistema Integrado de Gestão 

de Recursos Hídricos - SIGERH, e dá outras 

providências. 

Lei Estadual nº 8.086, de 15 de abril 

de 2002. 

 

Dispõe sobre o Instituto de Gestão das 

Águas do Estado do Rio Grande do Norte 

(IGARN) e dá outras providências. 

Resolução nº 2 do CONERH, de 15 

de dezembro de 2003. 

 

Regulamenta a instalação de Comitês de 

Bacias no Estado do Rio Grande 

do Norte. 

 

Lei complementar nº 481, de 03 de janeiro 

de 2013. 

Altera a Lei Estadual nº 6.908, de 1º de 

julho de 1996, que “Dispõe sobre a Política 

Estadual de Recursos Hídricos, institui o 

Sistema Integrado de Gestão de Recursos 
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Hídricos – SIGERH e dá outras 

providências”. 

Lei complementar nº 482, de 03 de janeiro 

de 2013. 

Altera a Lei Complementar Estadual n.º 

163, de 5 de fevereiro de 1999, dispondo 

sobre Órgãos e Entes do Poder Executivo do 

Estado, e dá outras providências. 

Lei complementar nº 483, de 03 de janeiro 

de 2013. 

Dispõe sobre o Instituto de Gestão das 

Águas do Estado do Rio Grande do Norte 

(IGARN) e dá outras providências. 

Fonte: Adaptado de Hincapié et al. (2016). 

Esse marco legal representa a organização e estruturação do sistema de gestão de 

recursos hídricos no Estado, apoiados nos princípios esperados e desejados de uma 

gestão integrada, descentralizada e participativa.  

São competências da SEMARH: desenvolver e manter atualizados o Plano 

Estadual de Recursos Hídricos e o Sistema de Informações dos Recursos Hídricos, 

assim como projetar e executar obras de infraestrutura hídrica, conceder outorgas de 

direito de uso dos recursos hídricos provenientes de corpos de água de domínio do 

Estado e licenças de obras hídricas superficiais e subterrâneas. 

O SIGERH foi instituído pelo Decreto nº 13.284/1997, apresenta a seguinte 

estrutura organizacional (Figura 10): Secretaria de Estado do Meio Ambiente e 

Recursos Hídricos (SEMARH) e suas coordenadorias; Conselho Estadual de Recursos 

Hídricos (CONERH), Conselho Estadual de Meio Ambiente (CONEMA) e os Comitês 

de Bacia Hidrográfica. São órgãos vinculados à SEMARH, o IGARN - Instituto de 

Gestão das Águas do Rio Grande do Norte, a CAERN - Companhia de Águas e Esgotos 

do Rio Grande do Norte e o IDEMA – Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio 

Ambiente. 
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Figura 10 - Sistema Integrado de Gestão de Recursos Hídricos no Rio Grande do Norte, 

Brasil 

 

Fonte: Adaptado com base no Decreto Estadual 25.366 de julho de 2015. 

A Lei Estadual nº. 6.908/1996 é o marco regulatório principal da gestão dos 

recursos hídricos no Rio Grande do Norte, que instituiu a Política Estadual de Recursos 

Hídricos (PERH) e o Sistema Integrado de Gestão dos Recursos Hídricos (SIGERH), 

que antecedem a promulgação da Lei Nacional das Águas. Os instrumentos previstos na 

lei são: o Plano Estadual de Recursos Hídricos; o Fundo Estadual de Recursos Hídricos; 

a outorga do direito de uso dos recursos hídricos e o licenciamento de obras hídricas; a 

cobrança pelo uso da água. A Lei Complementar Nº 481, de 03 de janeiro de 2013, 

acrescenta ao artigo 4° dos instrumentos da Lei Estadual, o enquadramento dos corpos 

de água em classes, segundo os usos preponderantes da água; e o sistema de 

informações sobre recursos hídricos. O quadro 5 apresenta o estágio atual da 

implementação de tais instrumentos.  

 

Quadro 5- Implementação dos instrumentos de gestão previstos na PERH do Rio 

Grande do Norte, Brasil 

INSTRUMENTOS DE GESTÃO IMPLEMENTAÇÃO 

Plano estadual de recursos Hídricos 

O plano atual do Rio Grande do Norte foi 

elaborado em 1999 e não sofreu nenhuma 

atualização integral no seu conteúdo até 

hoje. Em 2019, foi iniciado o processo de 

consulta pública para sua atualização. 

Fundo estadual de recursos Conforme estabelece o Decreto nº 
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Hídricos 

 

13.836/1998, no art. 2º, incisos I a XII. 

As fonte de recursos do FUNERH são: 

Tesouro do Estado e municípios; 

compensações financeiras que o estado 

receber pelo aproveitamento 

hidroenergético, recursos minerais (petróleo 

e gás natural); rendas provenientes de 

aplicações financeiras (do próprio 

fundo);doações de pessoas físicas ou 

jurídicas; transferências da União destinadas 

à execução de planos e programas de 

recursos hídricos; cobrança pela utilização 

de recursos hídricos; multas aplicadas aos 

infratores da legislação hídrica; 

contribuições, tarifas e taxas cobradas de 

beneficiários de obras e serviços de 

aproveitamento e controle dos recursos 

hídricos. No entanto, no estado não há 

cobrança pelo uso da água e não se tem 

informações acerca do fluxo de recursos do 

fundo para aplicação na gestão. 

 

Outorga de direitos de uso dos recursos 

hídricos e Licenciamento de obras 

hidráulicas 

Por meio do IGARN itinerante, os técnicos 

do Instituto realizam a regularização de 

usuários de águas por meio de pedidos de 

outorgas e dispensas de outorgas. Todas as 

licenças para obras hidráulicas do estado 

também são realizadas pelo IGARN, exceto, 

as que são referentes as águas de domínio da 

União, que são concedidos pela ANA. 

Cobrança pelo uso da água 

O Rio Grande do Norte, apesar de previsto 

no art. 4º, inciso IV da lei hídrica estadual, 

ainda não implementou a cobrança pelo uso 

da água no seu território, principalmente, 

por que não tem todos os CBHs 

implementados e funcionando efetivamente; 

pelo alcance no cadastramento de usuários; 

pela classificação dos usos múltiplos; entre 

outras questões de envolvem interesse 

político. 

Enquadramento dos corpos de água 

O enquadramento das águas não representa 

a realidade da situação hídrica do estado. 

Foi feito o enquadramento dos cursos e 

reservatórios d’água do estado na Classe 2 

de águas doces. 

Sistema de Informações Sobre Recursos Os portais eletrônicos do IGARN, da 
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Hídricos – SIRH SEMARH; EMPARN, entre outros órgãos 

tem disponibilizados dados sobre 

monitoramentos das precipitações, volume 

de reservatórios, vazões, alguns dados 

relativos à qualidade de águas superficiais e 

subterrâneas. No entanto, ainda é necessário 

avançar nesses pontos, trazendo mais 

robustez aos dados, bem como a 

sistematização desses. 

Fonte: Elaborado pelo autor, com base em Araújo et al. (2018). 

 

O quadro mostra os instrumentos de gestão da PERH e como esses estão sendo 

implementados no Estado, inclusive, algumas de suas limitações para implementação. 

Contudo, a elaboração do novo plano apresenta-se como uma oportunidade de fortalecer 

a gestão e o atendimento das prioridades de uso das reservas hídricas, adequando-se às 

novas realidades de oferta e demanda de recursos hídricos e, regulamentando a cobrança 

pelo uso da água. Dessa forma, garantindo uma melhor aplicação dos princípios e 

instrumentos expressos na legislação. 

Essa caracterização possibilitou a compreensão dos avanços, como o 

desenvolvimento de infraestrutura hídrica para captação, armazenamento e distribuição 

de água, bem como a avanços no sistema de gestão. Porém, observa-se o quanto ainda é 

desafiadora a gestão estadual dos recursos hídricos nessa região, tanto pelas limitações 

naturais da disponibilidade da água quanto pela implementação dos instrumentos 

previstos na Política Estadual de Recursos Hídricos. Nesse sentido, esses problemas 

ganham novos agravantes quando expostos aos riscos das mudanças climáticas, 

necessitando de soluções mais eficientes. Nesse sentido, as discussões dos tópicos 

seguintes trazem reflexões importantes sobre como os riscos das mudanças climáticas 

afetam os recursos hídricos e quais os caminhos que possibilitam uma maior capacidade 

de resposta aos impactos das mudanças climáticas. 

4.2Percepções sobre os riscos das mudanças climáticas na região semiárida do Rio 

Grande do Norte 

No contexto dessa análise, entende-se por risco a probabilidade de 

consequências danosas a sistemas de interesse (economia, perdas humanas, ambiental, 

infraestruturas), pela interação entre as ameaças naturais e/ou antropogênicas e as 

situações de vulnerabilidade de um sistema exposto (CARDONA, 1993). O IPCC 

(2014) enfatiza o risco como resultado da interação entre sensibilidade, exposição e 



58 

 

ameaças climáticas (Figura 11). Portanto, essas foram as categorias de análise 

escolhidas para analisar os riscos e as vulnerabilidades dos sistemas expostos. 

Figura 11 - Interação entre ameaças, exposição e sensibilidade 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Adaptado de IPCC (2014). 

 

4.2.1 Percepções sobre as ameaças climáticas na região semiárida do Rio Grande do 

Norte 

Por ameaça climática, entende-se que é a probabilidade de ocorrência de um 

evento extremo, tendência climática, ou seus impactos físicos. Os autores Cardona 

(2004) e Silva (2019), reiteram que a ameaça se refere a um perigo latente ou fator 

desfavorável externo a que um sistema ou indivíduo está exposto. 

As reflexões sobre as ameaças climáticas na região semiárida do RN realizadas 

nesse tópico, partem da percepção dos atores sociais e institucionais que podem exercer 

influência na gestão de recursos hídricos. 

Primeiramente, os participantes foram questionados sobre o que entendem a 

respeito das mudanças climáticas. Foi recorrente nas falas de ambos grupos 

(pesquisadores e representantes de órgãos públicos), que suas opiniões eram baseadas 

no que é divulgado na literatura especializada, especialmente dos relatórios do IPCC. 

Essa afirmação colabora com Giddens (2010) que afirmou que os riscos das mudanças 

climáticas só passaram a ser reconhecidos e difundidos no discurso público, pela ampla 

divulgação dos relatórios científicos do IPCC.  

Ademais, todos concordam que as ações humanas são as principais 

deflagradoras do aquecimento global. Porém, alguns ainda apresentam dúvidas sobre a 

efetivação dos riscos das mudanças climáticas no presente, principalmente, se a 

Sensibilidade

ExposiçãoAmeaças

Risco 
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ocorrência ou agravamento de alguns eventos climáticos nas últimas décadas, estão 

relacionados às mudanças climáticas. 

Na fala dos sujeitos, a percepção que se tem dos riscos impostos pelas mudanças 

climáticas é no sentido do agravamento de ameaças já existentes e observados por eles: 

O que eu sei é a partir do que eu leio, e onde eu busco me informar 

sobre o tema é no Painel Intergovernamental das Mudanças 

Climáticas, que reúne especialistas do mundo todo. E essas pesquisas 

mostram que há uma tendência no clima sofrer mudanças e há um 

consenso mundial de que essas mudanças estão sendo causadas por 

algumas atividades antrópicas. Particularmente, eu não saberia dizer 

se essas mudanças que estamos experimentando de alguns eventos 

climáticos, seriam em função das mudanças climáticas. Por exemplo, 

a gente vivenciou o maior período de seca no semiárido nos últimos 

anos, não consigo afirmar se isso é mudança climática ou só um 

evento de variabilidade natural, acho que precisa de mais anos de 

observação (ATOR SOCIAL 5, 2019). 
 

Tudo que a gente sabe sobre mudanças climáticas é o que a gente ver 

na literatura, apesar de ser uma incógnita como acontecerão, a gente 

entende que o que tá posto, que é que as mudanças climáticas tem 

como consequência o aumento de extremos climáticos, tanto de seca, 

quanto de quadras chuvosas. Sem falar no aumento do nível do mar, 

que tá intensificando a erosão costeira marinha. (...) Então vamos ter 

aumento de inundações, de rompimento de barragens, cidades em 

colapso hídrico e sem água pra produção... A gente trabalha as 

mudanças climáticas na perspectiva do agravamento, de um elemento 

complicador a eventos que já acontecem aqui no estado (ATOR 

INSTITUCIONAL 6, 2019).  

 

Nesse sentido, Kaspersonet al. (2003) salientam que o risco não é percebido 

apenas pela experiência dos danos físicos, mas pelo processo de aprendizado dos 

indivíduos sobre os riscos. Sendo assim, pode-se dizer que os riscos são percebidos 

pelos participantes dessa pesquisa, tanto na perspectiva da vivência de ameaças 

climáticas, quanto do conhecimento construído sobre tais questões em suas experiências 

pessoais e profissionais. 

Baseando-se em Beck (2010), os riscos climáticos podem ser reconhecidos pela 

antecipação no presente, de catástrofes futuras, portanto, os participantes da pesquisa 

têm a percepção das possíveis ameaças climáticas que poderão acontecer em virtude das 

mudanças climáticas. 

Isso foi evidenciado quando questionados sobre quais ameaças climáticas estão 

afetando ou poderão afetar a região em análise. Os participantes basearam-se, no 

decorrer das suas respostas, no contexto de suas experiências e vivências, apresentando 

ameaças climáticas que, historicamente, ocorrem no Estado e que podem ser agravadas 
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pelas mudanças climáticas. Dessa forma, apresentaram tendências como: colapso 

hídrico, crise hídrica, secas, cheias, chuvas torrenciais, aridização, entre outras. Porém, 

achou-se pertinente unificar algumas tendências apresentadas (ex:. secas, estiagem e 

falta de água, optou-se por nomear ‘extremos de seca’).  

Assim, após a análise das entrevistas, foi possível perceber que os participantes 

citaram, em comum, nove (09) ameaças climáticas: aumento de temperatura, extremos 

de seca, extremos de chuva, extremos de calor, evapotranspiração, desertificação, 

incêndios, elevação do nível do mar e perdas de biodiversidade. Adiante, discute-se 

como cada uma dessas ameaças são percebidas pelos participantes da pesquisa e se há 

concordância com a literatura sobre essas ameaças em escala global, na região 

semiárida brasileira e a região semiárida do Rio Grande do Norte. 

• Aumento de Temperatura 

O aumento de temperatura é percebido como a ameaça que vai desencadear as 

demais. Essa ameaça já é bastante massificada na percepção deles, tendo sido 

explicitada em suas falas, que esse aumento já vem ocorrendo.   

 
Todos os setores serão afetados com o aumento da temperatura, porque a 

gente está em uma casa comum, o que se faz aqui, vai ter consequências aqui. 

Então, os recursos hídricos, a fauna, a flora e a própria espécie humana estão 

comprometidas se não forem tomadas providências para conter o 

aquecimento da terra (ATOR INSTITUCIONAL 1, 2019). 

 

Um aumento de temperatura na região semiárida, apresenta uma ameaça, no 

sentido da intensificação dos extremos. A pesar do fenômeno da seca no 

semiárido ser resultado de fatores climáticos naturais, os relatórios do IPCC 

mostram que essas mudanças no clima afetam esses fatores e podem 

intensificar as secas. (...) E o aumento apresentado desde a revolução 

industrial já está incidindo sobre extremos de precipitação aqui na região, 

pois as secas estão acontecendo com mais frequência e as chuvas intensas, 

também (ATOR SOCIAL 1, 2019). 

 

A percepção evidente sobre essa ameaça se dá pelo amplo discurso difundido na 

ciência. Atualmente, o aquecimento significativo da atmosfera e dos oceanos é um dado 

que não oferece margem para qualquer dúvida, sendo que “relativamente ao período de 

1880 a 2012, a temperatura global calculada por uma tendência linear apresenta um 

aumento de cerca de 0.85ºC” (IPCC, 2014). 

No Brasil, aponta-se o aumento de temperatura até 2100, entre 1°C e 6 °C, em 

comparação à registrada no fim do século XX, com aumento gradativo e variável da 

temperatura média em todas as regiões do país. Na região Nordeste deve ocorrer um 

aumento relativamente baixo na temperatura – entre 0,5 ºC e 1 ºC – até 2040. Entre 
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2041 e 2070, o aquecimento do clima da região deverá ser de 2 ºC a 3 ºC. Já para o final 

do século – entre 2071 e 2100 –, estimam-se condições de aquecimento intenso – com 

aumento de 3 ºC a 4 ºC na temperatura (PMBC, 2013).     

De acordo com Nímer (1979), também baseando-se em índices de diferentes 

autores, no Rio Grande do Norte ocorrem apenas climas quentes, ou seja, com 

temperaturas superiores aos 18°C. Segundo Gilmar Bristot, meteorologista da Empresa 

de Pesquisas Agropecuárias do Rio Grande do Norte – EMPARN, há uma tendência de 

verões mais quentes no Estado, “enquanto as mínimas chegavam até 22ºC na década de 

70 e 80, hoje dificilmente se observa temperatura inferior a 24ºC” (TRIBUNA DO 

NORTE, 2018). 

• Extremos de Seca e Chuva 

Para os participantes da pesquisa, o aumento de temperatura incide na maior 

frequência e intensidade de eventos climáticos extremos, tanto de secas quanto de 

chuvas. As mudanças climáticas, para eles, são agravantes que tornarão problemas já 

vivenciados no semiárido, ainda mais complexos. 

Está havendo uma redução das chuvas, elas estão mais esparsas, mais 

localizadas. Já não tem mais estações chuvosas em todo território. Por 

exemplo, em 2019 tivemos chuva no Seridó, mas em Currais Novos e 

parelhas no Seridó não choveu e não houve recarga (ATOR SOCIAL 

4, 2019).  

As enxurradas, também ameaçam, por que causam o rompimento de 

reservatórios, porque aqui no estado tem vários pequenos 

reservatórios mal construídos e mal dimensionados que não suportam 

a carga de um volume de chuvas alto em curto período (ATOR 

INSTITUCIONAL 3, 2019). 
 

Nas falas dos participantes é possível observar a relação feita entre as ameaças 

climáticas e os impactos que acarretam. Os participantes trouxeram vários exemplos de 

danos que podem ocorrer a partir dos extremos de chuva e seca. Apesar dos extremos de 

secas serem apontados com mais frequência, os extremos de chuva foram citados 

devido ao histórico de ocorrência de chuvas intensas em algumas regiões do semiárido.  

Na literatura não há projeções globais uniformes relacionados a extremos de 

seca e chuva. Para Marengo (2014), as incertezas sobre o comportamento futuro do 

clima, são especialmente significativas no que se refere ao que acontecerá com o ciclo 

hidrológico, principalmente no hemisfério sul. Contudo, as projeções mostram que na 
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região Sul do Brasil e na bacia do Prata, as chuvas vão aumentar, e no leste da 

Amazônia e no Nordeste, haverá redução (IPCC, 2013; MARENGO, 2014). 

Em relação as precipitações no Brasil, uma das conclusões é que os eventos 

extremos de secas e estiagens prolongadas, principalmente nos biomas da Amazônia, 

Cerrado e Caatinga, devem aumentar e essas mudanças devem se acentuar a partir da 

metade e no fim do século 21 (PMBC, 2013). Especificamente no Nordeste, as chuvas 

diminuirão entre 10% e 20% até 2040; entre 2041 e 2070, o padrão de chuva irá 

diminuir entre 25% e 35%; e até o final do século, se a temperatura aumentar 

progressivamente, a ocorrência de chuva poderá diminuir entre 40% e 50% (PMBC, 

2013).  

De acordo com Marengo (2007), as variações das chuvas na Amazônia e no 

Nordeste apresentam uma variabilidade interanual e em escalas de tempo interdecadal, 

que sofrem influência dos fenômenos El Niño e La Niña, mas as mudanças climáticas 

alteram a dinâmica das precipitações independentemente desses fenômenos, bem como 

pode intensifica-los:  

Impactos do fenômeno El Niño e La Niña têm sido observados nas 

regiões do país, mais intensamente nas regiões Norte, Nordeste (secas 

durante El Niño) e Sul do Brasil (secas durante La Niña e excesso de 

chuva e enchentes durante El Niño). Se o El Niño aumentar em 

frequência ou intensidade no futuro, o Brasil ficará exposto a secas ou 

enchentes e ondas de calor mais frequentes. Porém, a incerteza de que 

estas mudanças aconteçam ainda é grande e alguns extremos do clima 

podem acontecer independentemente da presença do El Niño ou La 

Niña (MARENGO, 2007, p.29). 

 

No RN, Lucena et al. (2018), fizeram uma análise hidroclimatológica chegando 

à conclusão de que muitos municípios apresentam características climáticas 

semelhantes, com baixas taxas de precipitação e forte variabilidade temporal e espacial 

das mesmas. Visto isso, os períodos de seca (baixo volume de precipitação) no Estado 

afetam 75% dos municípios do semiárido, que de um modo geral apresentam 

precipitações relativamente baixas, com médias anuais inferiores aos 784,4 mm. 

Apesar de menos frequente, a região semiárida do Estado também é acometida a 

episódios de chuvas intensas, podendo destacar aqui o primeiro semestre de 2009 que 

teve uma forte atuação dos Vórtices Ciclônicos de Altos Níveis (VCANs) e 

posicionamento da Zona de Convergência Intertropical (ZCIT) ao sul de sua 

climatologia, o que favoreceu a ocorrência de chuvas acima da média histórica, 
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principalmente no estado do Rio Grande do Norte, como documentado no Boletim de 

Informações Climáticas - INFOCLIMA (INMET, 2009).  

 Dessa forma, percebe-se a variabilidade das precipitações nessa região do 

Estado, com ocorrência de grandes secas e chuvas torrenciais, ambas, ameaças 

climáticas que geram grandes impactos. No entanto, a alta variabilidade interanual e 

espacial das chuvas nessa região, ainda não está totalmente compreendida, devido à 

complexidade climática da atuação dos sistemas de circulação atmosféricas atuantes 

(LUCENA et al., 2018).  

• Extremos de Calor 

Os extremos de calor foram citados, como o resultado do aumento de 

temperatura e dos extremos de seca, que causariam máximas nas temperaturas locais e 

um forte desconforto térmico, principalmente, em locais mais urbanizados.  

As ondas de calor são muito preocupantes, a gente percebe que cada 

vez mais os dias têm sido mais quentes, até mesmo aqui em Natal. 

Tem dias que faz um calor insuportável... E a gente sabe que os 

extremos de calor podem causar mortes. Então a gente já tem uma 

temperatura elevada no semiárido, aí imagina se houver um 

acréscimo? É bastante preocupante (ATOR INSTITUCIONAL 2, 

2019).  

Os eventos extremos são o que os cientistas apontam como maior 

sintomas das mudanças climáticas. Então eu acho que isso já tá 

ocorrendo... As ondas de calor aqui no Nordeste, aqui em Mossoró, no 

Ceará... Tá insuportável! E eu posso afirmar que antes não era desse 

jeito. Hoje ninguém fica em casa sem, no mínimo, um ventilador 

(ATOR INSTITUCIONAL4, 2020). 

Segundo o IPCC (2007), dias e noites quentes têm ocorrido de forma mais 

intensa e mais frequente em muitas áreas do globo, e as perspectivas para o futuro são 

de manutenção destas tendências como consequência das mudanças climáticas. Para a 

região semiárida, que apresenta temperaturas elevadas, isso significa uma sensação 

térmica que pode trazer consequências a saúde das pessoas.  

No Brasil, em um estudo feito por Bitencourt et al. (2016), foram identificadas 

ondas de calor entre 1961 e 2014, em que alguns locais chegaram a registar 

temperaturas máximas ≥40ºC, por meio da utilização de extremos de temperatura 

máxima diária, em três grandes áreas, duas ao norte e uma ao sul. Os resultados deste 

trabalho deixam claro que o Brasil tem sido atingido por um número consideravelmente 

maior de ondas de calor, a partir do ano 2000. Sendo assim, há uma real possibilidade 
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de crescimento deste número ondas de calor, dado os cenários climáticos de 

aquecimento futuro.  

Na região semiárida do Brasil, Moura (2015) registra um aumento progressivo 

do número, da intensidade e da duração de eventos extremos de calor, em uma análise 

entre 1974-2009, com registro de pico de temperatura a partir da década de 1990. O Rio 

Grande do Norte segue a tendência que vem sendo observada em todo Nordeste, de 

verões quentes com máximas de até 3ºC acima da média que apresenta a máxima de 

28°C. Pesquisadores do Centro Nacional de Informações Climáticas dos Estados 

Unidos, constataram que o mês de outubro de 2019 apresentou a maior média de 

temperaturas da terra e dos oceanos desde 1880. No estado, a baixa umidade do ar – 

quantidade de vapor de água na atmosfera -, entre 20 e 25%, também é um fator que 

influencia a sensação térmica de calor durante o verão desde 2018 (TRIBUNA DO 

NORTE, 2019). 

• Aumento da Evapotranspiração 

A elevada evapotranspiração em regiões semiáridas é uma condição natural em 

virtude das altas temperaturas e incidência solar. Então, para todos os participantes, o 

aumento de temperatura pode intensificar esses processos no RN. 

No nosso estado, a gente considera que os índices de evaporação dos 

reservatórios chegam até 60%, uma barragem com capacidade de 

armazenamento de 2,4 bilhões de m³ são evaporados enquanto a água 

estiver parada (ATOR SOCIAL 4, 2019).   

Se nós tivermos um aumento da temperatura na nossa região, nós 

teremos o aumento da evaporação de água para atmosfera, isso vai 

limitar muito a disponibilidade hídrica, por que hoje que mais usa 

água dos nossos reservatórios é o sol (ATOR SOCIAL 5, 2019). 

 

Quanto às mudanças na evapotranspiração potencial8, as projeções também 

mostram tendências de aumento progressivo, seguindo um padrão semelhante como a 

precipitação até ao final deste século de acordo com o cenário RCP8.5 (IPCC, 2014). 

É característica de regiões semiáridas receber precipitação abaixo 

da evapotranspiração potencial. Santos et al. (2010) observaram um aumento na 

evapotranspiração potencial média (ETPmed) do ar, nos cenários de 2050 e de 2100 em 

 
8quantidade de água transferida para a atmosfera por evaporação e transpiração, na unidade de tempo, de 

uma superfície extensa completamente coberta de vegetação de porte baixo e bem suprida de 

água(PENMAN, 1956, apud TUCCI &BELTRAME, 2001). 
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relação à situação climática atual (Figura 12). Na região que compreende os Estados do 

Maranhão, Piauí, Ceará e Rio Grande do Norte, foram encontrados valores de ETPmed 

entre 1500 e 1700 mm por período. 

Figura 12 - Mapa Evapotranspiração potencial anual média e cenário para o ano 2100 

no Nordeste do Brasil 

 

Fonte: Santos et al. (2010). 

De acordo com Jesus (2014), climatologicamente, a distribuição anual de 

evapotranspiração sobre o estado do Rio Grande do Norte, utilizando dados da 

EMPARN (1963-2008) apresenta uma média anual de 1.600mm para grande parte dos 

municípios da região leste, alguns na região central e poucos na região oeste (Figura 

13), 1.200mm a 1.400mm em alguns municípios das regiões agreste, central e oeste. E 

as maiores taxas para municípios localizados na região oeste do estado, com 1.800mm.  

Os meses de outubro a janeiro representam os meses mais secos, dessa forma, 

apresentam-se as maiores taxas de transferência de água para atmosfera. Na região 

oeste, as taxas mensais de evapotranspiração chegam a ser superiores a 150mm.mês-¹. 
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Figura 13 - Mapa Distribuição espacial da evapotranspiração anual sobre o Rio Grande 

do Norte 

 

Fonte: Dados do EMPARN (1963-2008), adaptado por Jesus (2014). 

Uma maior evapotranspiração reduz a quantidade de água no solo, mesmo que 

as chuvas não diminuam significativamente. Esse é um fator que dificulta o 

armazenamento de águas nos reservatórios do estado. O RN, portanto, tem alto 

potencial para evaporação da água, em função da grande disponibilidade de energia 

solar, das temperaturas elevadas e da baixa umidade do ar (ASSIS; SOUZA; SOBRAL, 

2015).  

• Desertificação 

Essa também foi uma ameaça climática citada com unanimidade, devido a 

desertificação ser resultado de processos característicos do clima semiárido, e que 

poderão ser intensificados, considerando as projeções de aumento de temperatura. Os 

participantes da pesquisa acrescentam também, algumas consequências da 

desertificação: 

 

A ampliação das áreas de desertificação ocorrerá, principalmente, na 

região Seridó, onde alguns estudos já apontam essa tendência. Como 

consequência se tem a perca do solo, principalmente, se houver 

chuvas intensas, por causa da erosão. E esse solo pode ser 

transportado para reservatórios e esses ficarem assoreados (ATOR 

SOCIAL 2, 2019). 

 

A desertificação é uma realidade muito latente aqui, principalmente 

pelas práticas de uso do solo, a gente está vivenciando ondas de 

propagação de incêndio (...) (ATOR SOCIAL 1, 2019). 
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Com esse cenário de aumento de temperatura, diminuição da precipitação e 

aumento nas taxas de evapotranspiração, associados a práticas de uso de solos e a 

remoção da vegetação caatinga, todo o domínio climático semiárido apresenta alta 

susceptibilidade a processos de aridização e desertificação (BRASIL, 2007). 

Até o fim do século XXI, projeta-se que a vegetação semiárida tenderá a ser 

substituída por vegetação de terras áridas, que são gramíneas e pequenos arbustos, 

presentes de forma rala e espaçada apenas onde a pouca água existente pode se 

acumular (IPCC, 2007; SANTOS; MANZI, 2011). Nas áreas mais secas, prevê-se que a 

mudança do clima acarrete a salinização - concentração de sais no solo devido a alta 

evapotranspiração e de insuficiência de drenagem - e a desertificação - empobrecimento 

e diminuição da umidade em solos arenosos (IPCC, 2007).  As áreas susceptíveis à 

desertificação - ASD brasileiras, foram determinadas seguindo os pressupostos 

norteadores da UNCCD9, que propõem a adoção do índice de aridez (IA), calculado 

pela razão entre a precipitação pluviométrica e a evapotranspiração (BRASIL, 2007). 

No Brasil, há uma grande extensão territorial de ASD (Figura 14), e para o 

estudo das causas e efeitos da desertificação, criaram-se os Núcleos de Desertificação, 

que são: Gilbués (PI), Irauçuba (CE), Cabrobó (PE) e Seridó (PB/RN). Essas áreas 

apresentam características semelhantes, tais como: irregular distribuição das 

precipitações pluviométricas, solos jovens e pouco desenvolvidos, recobertos por 

caatinga, etc. (AQUINO, 2010). O Núcleo Seridó, no Rio Grande do Norte, compreende 

seis municípios: Cruzeta, Currais Novos, Acari, Parelhas, Equador e Carnaúba dos 

Dantas, compreendendo uma área de 52,8Km² e com população de95.259 habitantes 

(RIO GRANDE DO NORTE, 2010). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
9 Convenção das Nações Unidas de Combate à Desertificação UNCCD: Instrumento jurídico do direito 

internacional, concluído pela ONU em 17 de junho de 1994 do qual o Brasil tornou-se signatário em 25 

de junho de 1997. 
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Figura 14 - Mapa Áreas susceptíveis a desertificação no Brasil 

 
Fonte: MMA (2007). 

• Incêndios Florestais 

A ameaça de incêndios florestais foi citada, principalmente, devido à grande 

ocorrência de episódios de incêndio no Estado no período da pesquisa. Os participantes 

acreditam que os incêndios foram causados pelas práticas agrícolas, mas que alguns 

fatores climáticos podem agravar esses incêndios. Outra questão colocada, é que esses 

incêndios podem acontecer sem interferência humana, pelas condições do clima e da 

vegetação. 

Os incêndios que a gente está observando, estão sendo causados pelas 

práticas agrícolas, que alguns agricultores colocam fogo para limpeza 

do terreno. Mas as condições do clima fazem esse fogo se espelhar por 

outras áreas, devido a vegetação está muito seca, a temperatura 

elevada... (...) E acredito que com as mudanças climáticas, o semiárido 
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pode ficar igual ao cerrado, que acontece uma combustão natural 

(ATOR SOCIAL 1, 2019).  

 

Os incêndios florestais estão numa crescente de 2017 para cá, apesar 

das chuvas, principalmente esse ano, a baixa humidade relativa do ar, 

afetou muito a região do alto oeste até chegar no Seridó, o que torna 

mais grave ainda pela prática de queimadas sem manejo e o fogo 

acaba se propagando e o incêndio fica de grande proporção. O que 

acaba complicando a atuação do corpo de bombeiros que tem um 

número de efetivos pequeno, que não é em todos os municípios 

também (ATOR INSTITUCIONAL 3, 2019). 

 

As projeções do IPCC (2007), já indicavam que as mudanças climáticas 

poderiam afetar o número de incêndios ocorridos anualmente, a duração da estação de 

incêndios, a área queimada por incêndios e, aumentar a intensidade do fogo. As 

alterações nestas propriedades do fogo significam incêndios sazonais mais frequentes e 

com maior intensidade e, portanto, maior potencial de incêndio.  

“O clima influencia fortemente a atividade global de incêndios, e os recentes 

surtos de incêndios podem sinalizar mudanças piro geográficas induzidas pelo clima” 

(JOLLY et al., 2015, p.1). Esses autores apresentam uma análise das tendências globais 

diárias do tempo de incêndio entre 1979 e 2013 e concluem que houveram 6 anos 

(2005, 2007, 2009, 2010, 2012 e 2013), em que mais de 20% da área vegetada global 

foi afetada por longas temporadas de incêndio (JOLLY et al., 2015). 

Flanniganet al. (2009) confirmam, em uma análise de estudos sobre a atividade 

global de incêndios florestais, que inúmeras pesquisas sugerem que a área queimada e a 

ocorrência de incêndios aumentarão com um clima mais quente e, que as estações de 

incêndio, serão mais longas.  

Dados do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais – INPE mostram que, no Rio 

Grande do Norte, entre janeiro a novembro de 2019, foram registrados em torno de 500 

focos de incêndios florestais, sendo 98,2% em áreas de vegetação caatinga. Na serra 

onde se localiza o Santuário do Lima em Patu (Figura 15), um incêndio florestal durou 

6 dias, até ser controlado pelo corpo de bombeiros do Estado. A vegetação seca e os 

fortes ventos facilitam a propagação rápida do fogo e dificulta o controle (TRIBUNA 

DO NORTE, 2019). 

Em 2020, até setembro, a Defesa Civil divulgou que o corpo de bombeiros do 

Estado tinha sido acionado para controlar mais de 50 focos de incêndios no interior do 

estado, com destaque para os municípios de Mossoró e Baraúna. As causas dos 
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incêndios, a maioria das vezes, não é identificado, mas o Corpo de Bombeiros supõe 

que são causados pela tentativa de limpeza do terreno (TRIBUNA DO NORTE, 2019).  

 

Figura 15 - Incêndio Florestal na Serra do Santuário do Lima em Patu, Rio Grande do 

Norte, 2019 

 
Fonte: Corpo de Bombeiros/divulgação G1. globo (2019). 

 

• Elevação do Nível do Mar 

A elevação do nível do mar foi citada com unanimidade pelos participantes, 

aparecendo como uma ameaça climática que já está causando impactos no Estado. Para 

eles, é bem claro que está havendo o avanço do mar e as cidades costeiras estão bastante 

expostas, devido à proximidade das construções com a faixa de praia. A erosão foi o 

principal impacto mencionado.  

A população se aproxima demais da costa e tem suas casas e seus 

empreendimentos ameaçados pela erosão e, também, soterradas pelas 

dunas. (...) no estuário do rio Apodi/Mossoró e no Piranhas Açu há um 

desenvolvimento de atividades econômicas muito forte, se houver um 

aumento do nível do mar, essas atividades serão comprometidas 

(ATOR SOCIAL 5, 2019). 

Em relação a elevação global no nível do mar prevista para 2100, espera-se uma 

variação de aumento entre 26cm e 55cm no melhor cenário e entre 52cm e 98cm no pior 

cenário (IPCC, 2013). A elevação do nível do mar continuará para além de 2100, 

mesmo que o aquecimento global seja limitado a 1,5°C no século XXI (IPCC, 2019).  

Uma elevação de 50 centímetros no nível do Atlântico poderia consumir 100 

metros de praia, em regiões como o Norte e o Nordeste. No Nordeste, várias regiões 
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costeiras estão suscetíveis à erosão, pela falta de rios capazes de abastecer o mar com 

sedimentos (MARENGO, 2007). 

A zona sedimentar costeira do Estado do Rio Grande do Norte perfaz uma 

extensão de 410 km de costa, constituída predominantemente por praias arenosas e 

falésias ativas (VITAL, 2006). Ao todo, são 28 municípios costeiros, sendo que 12 

desses municípios estão localizados em território semiárido.  

Alguns estudos (LIMA, 2010; FRANCO et al., 2012;) confirmam que os 

municípios litorâneos do RN têm vivenciado a intensificação da erosão marinha nas 

últimas décadas. Marés altas, erosão e inundações são relatos antigos há pelo menos 

quatro décadas, quando também começou a se observar o avanço do nível do mar. Com 

o aquecimento global e elevação do nível do mar, esses problemas estão sendo mais 

frequentes e mais intensos. 

• Perdas de Biodiversidade 

Alguns participantes mencionaram que essas ameaças climáticas, apresentadas 

anteriormente, refletem impactos sobre a biodiversidade e ecossistemas, com a perda e 

extinção de espécies. 

 

A fauna e flora serão bastante impactadas pelas mudanças climáticas. 

Há uma perda irreparável, por conta dos incêndios florestais, pelos 

processos de desertificação... A gente sabe que a vegetação da 

caatinga, também os animais, são bem adaptadas as condições de seca, 

mas ninguém sabe até que ponto, né? Acho que pode haver um grande 

desequilíbrio na cadeia alimentar (ATOR INSTITUCIONAL 1, 2019).    

 

A nível global projeta-se que 18% dos insetos, 16% das plantas e 8% de 

vertebrados percam metade de sua amplitude geográfica causada pelo aquecimento 

global de 2°C, bem como, a perda irreversível de muitos ecossistemas marinhos e 

costeiros (IPCC, 2019). 

Apesar de não haver estudos suficientes relacionados à perda de espécies no 

Brasil, essa é uma tendência climática de alta probabilidade de ocorrência em regiões de 

clima semiárido, considerando o que é colocado pela Millennium Ecosystem 

Assessment-MA (2005), que os processos acelerados de desertificação podem, 

adversamente, afetar a biodiversidade. Segundo o mesmo autor, os principais 

componentes que provocam a perda da biodiversidade correspondem ao aumento ou a 

redução de espécies abundantes, gerando um desequilíbrio e a mudança na estrutura da 

comunidade vegetal e da diversidade biológica. 
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Na região semiárida, o bioma prevalecente é a caatinga, um bioma rico em 

espécies animais e vegetais, muitas ainda desconhecidas. Porém esse bioma apresenta 

um histórico de degradação avançado e cerca de 70% da caatinga já foi alterada por 

ações antrópicas, em especial pela pecuária extensiva, que contribuíram para alterações 

estruturais da caatinga (ARAÚJO et al., 2005). No entanto, as condições climáticas 

aliadas a outros fatores ecológicos como “solos, fenômenos da exposição e de abrigo, 

características herdadas de sistemas morfoclimáticos e paleoecológicos devem ser 

consideradas” (ALVES; DE ARAÚJO, 2009, p.10).  

Face ao exposto, várias ameaças climáticas aliadas a ações antrópicas estão 

expondo a população e outros sistema da região semiárida do RN ao risco. O aumento 

da temperatura global, o agravamento de extremos climáticos, o aumento de áreas 

desertificadas, são situações que agravam os problemas já existentes nesta região. 

O quadro 6 apresenta uma síntese do nível de concordância entre a literatura 

discutida e as ameaças climáticas percebidas pelos entrevistados. Onde a coluna 1 

apresenta as 9 ameaças climáticas, as colunas 2 e 3 apresentam o nível de concordância 

para ocorrência dessas ameaças nas escalas global e regional, respectivamente, e na 

coluna 4, a probabilidade de ocorrência das ameaças identificadas na área de estudo. 

Os níveis de concordância, por sua vez, foram classificados da seguinte maneira: 

baixa, nenhum estudo aponta a ocorrência dessa ameaça em nenhuma escala; média, na 

escala global, estudos apontam apenas que algumas regiões sofrerão com a ameaça 

citada e na escala regional, apenas alguns estados serão afetados; alta, os estudos 

concordam que a ameaça afeta a escala em análise. 

 

Quadro 6 - Ameaças climáticas identificadas pelos entrevistados e sua probabilidade de 

ocorrência, a partir da concordância com as projeções globais, regionais 

AMEAÇAS 

IDENTIFICADAS 

(ESCALA 

GLOBAL) 
CONCORDÂNCIA 

(SEMIÁRIDO 

BRASILEIRO) 
CONCORDÂNCIA 

(REGIÃO 

SEMIÁRIDA DO 

RN) 
PROBABILIDADE 

Aumento da 

Temperatura 
Alta 

 

Alta 

 

 

Alta 

 

Extremos de seca Média Alta Alta 

Extremos de 

chuvas 
Média Média Alta 
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Extremos de calor Média 
Alta 

 

Alta 

 

Evapotranspiração Média 
Alta 

 
Alta 

Desertificação 
Média 

 
Alta Alta 

Incêndios Média Alta Alta 

Elevação do nível 

do mar 
Alta Média Alta 

Perda de 

biodiversidade 
Alta Alta Alta 

Fonte: Dados da pesquisa (2020). 

 

Todas as ameaças apresentadas pelos entrevistados têm alta probabilidade de 

ocorrência na região semiárida do RN. Como visto, vários dados e a literatura, retratam 

que alguns fenômenos climáticos aliados a diversas ações antrópicas estão expondo os 

Potiguares ao risco. O aumento da temperatura global, o agravamento de extremos 

climáticos, o aumento de áreas desertificadas, entre outros mostrados, são situações que 

agravam os problemas já existentes, sobretudo, relacionados aos recursos hídricos na 

região semiárida. 

O recurso hídrico é essencial à vida humana, as suas atividades e sua qualidade 

de vida, considerando seus aspectos quantitativos e qualitativos, vários setores 

estão/estarão expostos a essas ameaças climáticas. Setores esses, que já apresentam 

várias nuances que os tornam sensíveis, sensibilidade esta que será intensificada, a partir 

dos riscos climáticos e de seus impactos. 

Salienta-se que o termo ‘alta probabilidade’, refere-se a concordância com as 

tendências e ameaças climáticas projetadas pela literatura e relatórios técnicos. Como já 

afirmado anteriormente, os cenários climáticos são moldados por incertezas, onde não é 

possível calcular a probabilidade da ocorrência de um evento futuro, ou seja, quando, 

onde e qual magnitude do mesmo. As ameaças climáticas aqui identificadas podem 

ocorrer e, evidentemente, devem-se criar os mecanismos de respostas mais robustos, 

assim como agir sobre o princípio da precaução, que envolve a adaptação. 
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4.2.2 Percepções sobre a exposição e a sensibilidade aos riscos das mudanças climáticas 

na região semiárida do Rio Grande do Norte 

As categorias “exposição e sensibilidade” são importantes para identificar os 

fatores que determinam o risco. Portanto, se analisa a sensibilidade dos sistemas 

expostos buscando identificar as características intrínsecas atuais de um sistema de 

interesse, sejam elas biofísicas ou socioeconômicas, e as características determinantes 

para que o sistema de interesse – sendo exposto às mudanças climáticas – sofra 

impactos (MMA, 2018; CARDONA et al. 2012) 

Essa análise, portanto, tem como objetivo identificar a vulnerabilidade dos 

sistemas de interesse que estão/estarão expostos aos riscos das mudanças climáticas e 

que possuem relação direta ou indireta com os recursos.  Os participantes da pesquisa, 

de modo geral, percebem que os impactos das mudanças climáticas sobre os recursos 

hídricos expõem diversos outros sistemas aos riscos climáticos: 

Problemas de toda ordem, uma vez que a disponibilidade dos recursos 

hídricos em quantidade e qualidade afetam tudo e todos. Todas as 

atividades humanas possuem alguma relação com a água. São 

problemas de saúde, problemas de produção energética, problemas de 

produção de alimentos, problemas de migração das regiões mais 

secas...(ATOR SOCIAL 7, 2020). 

 

A água, como mencionado anteriormente, deverá ser o meio pelo qual 

primeiramente as populações e os setores usuários sentirão os efeitos da mudança do 

clima global. Consequentemente, diversos setores usuários, meios de subsistência, 

serviços, recursos, infraestruturas, entre outros, serão impactados.   

Foram identificados e analisados 7 (sete) sistemas de interesse mencionados 

pelos participantes da pesquisa, sendo os sistemas que estão/serão expostos as ameaças 

climáticas por eles percebidas: abastecimento; economia (agropecuária; indústria, 

turismo e comércio); populações vulneráveis; gestão; cidades; saúde e zonas costeiras. 

Foram identificados os sistemas expostos e os aspectos que os tornam sensíveis 

às ameaças climáticas percebidos pelos entrevistados. Foram utilizados dados e 

referências de alguns estudos realizados para discutir como essas sensibilidades se 

apresentam na área de estudo. Vale salientar, que os sistemas identificados podem estar 

direto ou indiretamente relacionados com os recursos hídricos, tendo em vista que os 

recursos hídricos é um sistema amplo e que pode desencadear efeitos negativos sobre 

outros, quando tem sua quantidade ou qualidade afetada. 
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• Abastecimento 

O abastecimento (retirada e consumo) foi um sistema citado com unanimidade, 

por ser um setor que depende diretamente da disponibilidade de água em quantidade e 

qualidade adequada para todos. Contudo, esse é um problema já enfrentado no Estado, 

por questões naturais do clima e pela pressão no uso, como já mencionado 

anteriormente. Os pontos sensíveis citados em comum pelos entrevistados seriam, o 

aumento da demanda, a falta de serviços de saneamento (pincipalmente de coleta e 

tratamento de esgoto) e, a degradação das nascentes e matas ciliares, que são 

fundamentais para manutenção da recarga das bacias hidrográficas. 

Com o aumento da população global e, principalmente, com a grande 

concentração da população nos centros urbanos, que exige mais alimentos temos, 

consequentemente, o aumento da demanda de água. O Estado do RN, por sua vez, segue 

a tendência do País com o aumento da demanda em 24% até 2030, de acordo com as 

projeções apresentadas no Manual de Usos Consuntivos da Água no Brasil, elaborado 

pela ANA, que traça um panorama das demandas pelos recursos hídricos em todos os 

municípios brasileiros, com o diagnóstico entre 1931 e 2017 e com projeções entre 2018 

a 2030 (ANA, 2020).  Como mostra o gráfico 3, existe uma linha de aumento de 

retirada e consumo para abastecimento urbano e para irrigação no RN. 

Gráfico 3 - Usos consultivos de água no Rio Grande do Norte. Análise histórica (1031-

2017) e projeções para (2018-2030) 

 
Fonte: ANA (2020). 
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O atendimento da demanda atual no Estado é comprometido historicamente pela 

ocorrência de secas. O déficit hídrico no Estado é crônico e, em períodos com estiagem 

prolongada, além do colapso no abastecimento humano em várias cidades, outros usos 

com alta demanda no Estado são intensamente afetados, como a pecuária, agricultura 

(principalmente a familiar) e a demanda industrial. A intensa demanda para agricultura 

irrigada e perdas da água captada, limitam a chegada de água em algumas cidades: 

Aqui no estado temos a Barragem Armado Ribeiro que pereniza a 

água do rio no Baixo Açu, mas em um dado momento a retirada de 

água para os grandes projetos de irrigação, principalmente, a 

fruticultura acaba comprometendo a disponibilidade de água para o 

abastecimento. Há também o problema das ligações clandestinas e um 

caso que aconteceu na última seca, que em 2017 o IGARN junto com 

a Defesa Civil teve que fazer uma macro operação com a polícia para 

retirada desse sistema adutor irregular por que os municípios a jusante 

não estavam conseguindo abastecimento, por que antes de chegar lá os 

sistemas adutores consumiam essa água (ATOR INSTITUCIONAL  

4, 2019). 

 

Um outro fator que agrava o déficit hídrico no Estado, é a degradação ambiental 

que ameaça os mananciais. Um dos maiores problemas, é o efluente descartado sem o 

devido tratamento (SANTIAGO, 2018) 

Uma evidência disso pode ser visualizada nos dados do Sistema Nacional de 

Indicadores sobre Saneamento (SNIS), apresentado na tabela 1, que mostram o quanto é 

necessário avançar nos serviços de saneamento em todo o Estado. O atendimento à 

população com água potável ainda não chega a 80%, que é a média do País. No entanto, 

mais preocupante é a coleta e tratamento dos esgotos, que é ainda muito precária. De 

acordo com o Atlas da ANA (2017) para o estado do Rio Grande do Norte, cerca de 

80,17 mil metros cúbicos de esgoto são gerados por mês, dos quais 37,79 mil m³ de 

esgoto são descartados no ambiente sem qualquer tratamento – resultando em 47,13% 

do total. Outro fator preocupante são as perdas de água captada para distribuição, 

principalmente se essas forem por vazamento. Dessa forma, além do desperdício da 

água tratada, essa ainda é devolvida para o ambiente de forma pior do que a coletada. 

Tabela 1 - Indicadores de saneamento no Estado do Rio Grande do Norte, 2017 

Acesso a água 

tratada % 

 

Perdas na 

distribuição % 

Esgoto coletado % Esgoto tratado % 

77,9 49,8 23,4 

 

30,3 

Fonte: Sistema Nacional de Indicadores sobre Saneamento - SNIS (2017). 
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Vale ressaltar que esses índices se tornam ainda mais preocupantes nos 

municípios inseridos na região semiárida, em que o acesso a água é mais restrito e nessa 

região é predominantemente os corpos hídricos que têm características de capacidade 

nula de diluição de esgotos (RODRIGUES et al., 2018).  

A degradação das nascentes – afloramentos superficiais dos aquíferos que dão 

origem a cursos de água – também compromete a disponibilidade hídrica. Estudos como 

o de Bezerra et al. (2008) e Neres (2014) apresentam o grau de ocupação e conservação 

de algumas nascentes no Estado. E mais recente por meio do projeto “Plantadores de 

Água” executado pela SEMARH, foi elaborado um diagnóstico das nascentes da Bacia 

Hidrográfica do Rio Apodi/Mossoró (BHRAM), onde foram identificadas 63 nascentes 

e seu estado de preservação. As principais conclusões do diagnóstico é que 59 nascentes 

foram enquadradas como ambientalmente frágeis, devido a influências antrópicas como 

utilização do afloramento para dessedentação de animais, abastecimento rural, práticas 

agrícolas no entorno, falta de mata ciliar, poços perfurados, bombas de sucção, e até 

mesmo para fins turístico e de lazer (RIO GRANDE DO NORTE, 2018). Um exemplo 

de antropização pode ser visto na figura 16. 

 

Eu fiz um trabalho de campo nessa região serrana onde estão as 

nascentes do Apodi/Mossoró e ouvi os relatos dos moradores e pude 

ver in loco mesmo, que as nascentes estão alteradas... A proximidade 

da comunidade e suas atividades diminuíram o fluxo da água. Alguns 

deles relataram que a quantidade de poços diminui a água. Também 

diminui a qualidade, pois muitas nascentes estão próximas a lixões, 

criação de animais...(ATOR SOCIAL 1, 2019). 

 

Para se ter uma ideia, São Miguel tem 12 nascentes e quando há seca 

no estado, é a primeira cidade que entra em colapso hídrico. Como é 

que uma cidade com 12 nascentes precisa ser abastecida por carro-

pipa e ainda por outro estado? Que a água vem do Ceará” (ATOR 

SOCIAL 4, 2019). 
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Figura 16 - Nascente da lavanderia pública no município de Portalegre-RN 

 
Fonte: SEMARH (2018). 

 

Outro problema recorrente é a ocupação nas áreas de preservação permanente 

(APP) de margens de rios e outros mananciais (MORAIS et al., 2007; MOURA; 

OLIVEIRA, 2010; ARAÚJO et al., 2012) que degradam, sobretudo a mata ciliar, que 

atualmente é pouco encontrada ao longo das margens dos rios nas bacias hidrográficas 

do semiárido potiguar. A mata ciliar do espaço a edificações irregulares, práticas 

agropecuárias e extração de madeira. As consequências são, lançamentos de efluentes, 

contaminação por defensivos agrícolas, assoreamento dos mananciais e erosão do solo. 

Um exemplo de descarte irregular de efluentes pode ser observado na figura 17, onde 

mostra o município de Mossoró. Dessa forma, um ponto prioritário relacionado a gestão 

de recursos hídricos é a recuperação de seus corpos hídricos e de seus ecossistemas. 

 

Aqui no estado é muito recorrente a ocupação de áreas de preservação 

permanente, as APP’s, porque onde tem água, quando tem água aqui 

no interior do estado, as pessoas querem utilizar água para produção, 

geralmente de comida (ATOR SOCIAL 7, 2019). 

 

A ocupação de áreas de preservação permanente, como nascentes e 

matas ciliares, aqui no estado é bastante preocupante, por que polui, 

degrada e compromete diretamente a qualidade da água que já escassa 

na região (ATOR SOCIAL 2, 2019). 
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Figura 17 - Lançamento de efluentes no Rio Apodi/Mossoró no trecho de passagens de 

pedras em Mossoró-RN 

 
Fonte: Acervo pessoal do autor (2015). 

 

• Agropecuária 

Em relação ao setor agropecuário, argumentaram que o mesmo se torna sensível 

aos riscos das mudanças climáticas pelo aumento de pragas e diminuição de 

polinizadores; uso indevido de agrotóxicos e manejo inadequado do solo.  

É difícil retirar qualquer que seja a atividades econômica, no entanto, 

a produção primária da agricultura e pecuária é bastante vulnerável e 

há uma descendência de impactos em cadeia, como na indústria e no 

comércio (ATOR SOCIAL 7, 2020). 

 

 A irregularidade das chuvas em regiões semiáridas é um obstáculo ao 

desenvolvimento das atividades agropecuárias, principalmente a agricultura de sequeiro, 

que depende exclusivamente do curto período de chuvas. Também, as frágeis condições 

de vida de pequenos produtores e outros grupos mais pobres, tornam o setor ainda mais 

exposto a ameaças climáticas. Nesse sentido a produção familiar que detém recursos 

escassos para se recuperar economicamente das perdas agrícolas, são bastante sensíveis 

as mudanças climáticas, podendo até ocorrer o fenômeno da migração da população 

rural para os centros urbanos. 

Marengo (2008) pontua os possíveis impactos da mudança de clima num cenário 

de aquecimento global, identificados pelo IPCC e dos resultados do Relatório de Clima 

do Inpe relacionados a agricultura:  
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A curta estação chuvosa presente hoje pode desaparecer. Se o 

problema se confirmar, será impossível praticar agricultura na região 

sem o uso de irrigação, e o acesso à água será muito dificultado. (...) A 

produção agrícola de subsistência de grandes áreas, por sua vez, pode 

se tornar inviável, colocando a própria sobrevivência do homem em 

risco (MARENGO, 2008, p. 164/165). 

 

Uma análise feita por Souza e Aquino, mostram que a seca prolongada (2012-

2017) atingiu com graus diferenciados os segmentos rurais do RN:  

 

Afetou de maneira mais intensa a produção de alimentos básicos e a 

pecuária desenvolvida por pequenos produtores familiares em regime 

de sequeiro e, em menor proporção, as atividades capitalizadas (cana-

de-açúcar, fruticultura irrigada e pecuária intensiva) desenvolvidas por 

médios e grandes produtores nas áreas de solos mais férteis do campo 

potiguar (SOUZA; AQUINO, 2018, p.177). 

 

Já entre os rebanhos, os prejuízos de maior expressão foram 

registrados entre os bovinos. Isso se deve aos elevados gastos com a 

sua manutenção, ou ainda, devido a mortes precoces devido à fome e à 

sede durante a seca, o que tem estimulado muitos pequenos produtores 

a substituí-los por animais de pequeno porte como os ovinos e os 

caprinos (SOUZA; AQUINO, 2018, p.192). 

 

França e Moreno (2017), apontaram a seguinte problemática para o setor 

agropecuário, durante a última seca: 

 

A atividade agropecuária potiguar sofreu nos últimos cinco anos uma 

queda de 46,8% em sua produção. Destacam-se as quedas de mais de 

50% da produção pecuária (com migração de animais das regiões 

semiáridas para as regiões mais próximas da Zona da Mata, 

dificultando ainda mais as economias regionais que mais sofrem com 

a seca) e de mais de 50% das demais lavouras, exceções para a cana-

de-açúcar, que observou uma queda de cerca de 25% nesse período, e 

da fruticultura irrigada, que não sofreu qualquer impacto (FRANÇA; 

MORENO, 2017, p.218). 

 Ao se discutir a sensibilidade do setor agropecuário, deve-se enfatizar a 

importância do uso e manejo adequado do solo. A degradação do solo leva a 

improdutividade agrícola e, segundo a Organização das Nações Unidas para 

Alimentação e Agricultura (FAO), cerca de 33% das terras têm alto ou médio grau de 

degradação. Sendo a erosão, a compactação, salinização e contaminação, os impactos 

determinantes para degradação do solo, até mesmo, intensificando processos erosivos 

(BRASIL, 2005; CARVALHO et al., 2000). 

Não vejo nenhuma área semiárida que não será afetada pelas 

mudanças climáticas, agora claro que existem áreas com maior 



81 

 

vulnerabilidade e que já necessitam de ações do poder público, que eu 

acho que é realmente a região do Seridó, aquela região onde nós já 

temos formados núcleos de desertificação e como consequência das 

mudanças climáticas torna-se muito mais fortemente um ponto 

exposição, como é o caso de Parelhas, Currais Novos, também, a 

região de Lages que já pega a região indo pra Mossoró (ATOR 

INSTITUCIONAL5, 2020). 

 

Outro fator que torna a agropecuária vulnerável é a redução de espécies 

polinizadoras, causadas pela degradação de habitats, pelas mudanças no uso dos solos e 

o uso indiscriminado de agrotóxicos. Chamet al. (2017) mostram o atual cenário do 

risco de agrotóxicos para polinizadores no Brasil: 

Das 141 espécies de plantas cultivadas no Brasil – para uso na 

alimentação humana, produção animal, biodiesel e fibras – 

aproximadamente 60% (85 espécies) dependem em certo grau da 

polinização animal. Nas últimas décadas, o declínio de populações de 

abelhas tem preocupado pesquisadores e apicultores/meliponicultores. 

Os especialistas são unânimes em afirmar que esse declínio não pode 

ser associado a uma única causa e provavelmente envolve uma 

convergência de fatores. Um desses fatores é a utilização intensa de 

agrotóxicos na agricultura. A agricultura brasileira atual é altamente 

baseada no uso desses insumos. Segundo dado publicado pelo IBGE, 

o uso de agrotóxicos na agricultura brasileira mais do que dobrou 

entre os anos de 2002 e 2012 (CHAM et al.; 2017, p.67) 

 

• Indústria, Turismo e Comércio 

A indústria, o turismo e o comércio também foram citados pelos entrevistados 

como setores expostos, principalmente, a extremos climáticos de seca e chuva. A seca, 

em função de que maioria das atividades necessitam diretamente de água e, em caso de 

extremos de chuva, pelos danos a estruturas. Como mencionado no Plano Nacional de 

Adaptação à Mudanças do Clima instituído em 2016 por meio da Portaria nº 150, os 

impactos podem ser biofísicos e socioeconômicos: 

Os impactos biofísicos são a escassez de matéria-prima causada por 

alterações na biodiversidade, na agricultura e no fornecimento de água 

que podem afetar diretamente a disponibilidade de insumos básicos 

para a indústria de transformação. Por outro lado, como exemplo de 

impactos socioeconômicos temos o encarecimento da matéria prima, 

danos materiais à infraestrutura industrial, a interdição de vias de 

escoamento, suspensão do fornecimento de energia e das vias de 

comunicação (BRASIL, 2016, p.174). 

 

A economia do Rio Grande do Norte tem uma estrutura produtiva concentrada 

em produtos básicos e de baixo valor agregado, parte dos quais são destinados à 
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exportação, principalmente a fruticultura irrigada. A agricultura familiar, apesar de 

representar um maior número de estabelecimentos agropecuários no estado, representa a 

parcela dos produtos que são comercializados no estado, em sua maior parte são 

produzidos no interior do estado e destinados para comercialização em Natal.  

Contudo, o crescimento da economia do Estado decorre principalmente da 

expansão do setor de “Comércio e Serviços” (inclui turismo, administração pública, 

entre outros), que representa mais de 70% da agregação de valor bruto (VAB) do Estado 

(FIERN,2016).  

No RN, as principais atividades industriais englobam produção de alimentos; 

extração de petróleo e gás; serviços industriais de utilidade pública (água e energia); 

Extração de sal, calcário, scheelita, ouro; indústrias têxteis; produção de cimento, etc. 

(FIERN, 2016). No turismo, o Estado apresenta alto potencial devido seus aspectos 

socioambientais que favorecem seu desenvolvimento em diferentes eixos: Turismo de 

sol e mar, podendo-se escolher entre: sol/mar/praia no Polo Costa das Dunas; 

histórico/dunas/praias desertas no Polo Costa Branca; ecoturismo no Polo Serrano; 

rural/cultural/religioso no Polo Seridó e de aventura no Polo Agreste/Trairi (LOPES; 

ALVES, 2015).  

Como já citado anteriormente, fenômenos climáticos causam um encadeamento 

de impactos que afetam toda a cadeia de produção, vendas e serviços. Se há impactos na 

agricultura, por exemplo, haverá impactos na indústria e no comércio (falta de produtos 

e elevação dos preços). No turismo, a perda de qualidade da água, como também danos 

nas infraestruturas, como rodovias, impactam de forma direta e indireta várias 

atividades turísticas. 

 

Uma situação em Currais Novos, na seca de 2013, uma indústria quis 

se instalar lá e não conseguiu, porque não tinha água, iam explorar 

minério e sem água não dava (ATOR SOCIAL 5, 2019).  

 

Impacto na pecuária e na produção de alimentos, você pode ter em um 

dado momento dependendo da intensidade do evento climático. Vai 

ter uma queda na produção de alimentos e a falta de água para 

dessedentação de animais. Então há também uma elevação dos preços 

desses alimentos pela diminuição da oferta (ATOR 

INSTITUCIONAL 7, 2020). 

 

• Cidades 

Outro sistema de interesse citado nas entrevistas foi o setor cidades, em que 

essas são apontadas como bastante sensíveis no sentido de apresentar deficiências no 
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planejamento urbano, nas habitações, infraestrutura e serviços, com sobreposição dessas 

deficiências junto às populações mais pobres, que residem em áreas inadequadas. Essas 

são sensibilidades que tornam as cidades, seja de pequeno, médio ou grande porte, 

expostas aos riscos das mudanças climáticas.  A mudança do clima tende a acentuar os 

riscos relacionados aos perigos já existentes, como as inundações, ondas de calor e 

limitações no suprimento de água doce (OJIMA; MARANDOLA JR., 2013; RIBEIRO, 

2010). 

 Os participantes citaram com mais frequência os problemas relacionados ao 

abastecimento das cidades considerando o aumento dos extremos de seca; as inundações 

causadas pelas chuvas torrenciais, apontando que a impermeabilização e a falta de 

infraestrutura de drenagem urbana para escoamento das águas das chuvas, são 

insuficientes, e a disposição inadequada de resíduos sólidos são fatores que agravam 

pontos de inundação. 

A Companhia de Águas e Esgotos do Rio Grande do Norte (CAERN) confirmou 

que, em 2016, o Estado esteve com 22 cidades em colapso (abastecimento cortado), 17 

em nível muito crítico (Reservatório no volume morto) e 27 em nível crítico 

(reservatório com nível abaixo da capacidade) (FRANÇA; MORENO, 2017). A 

figura18 mostra a espacialização desses dados, podendo observar que a região oeste foi 

a mais afetada pelo desabastecimento. 

Figura 18 - Mapa Situação do abastecimento de Água potável no Rio Grande do Norte, 

2016 

 
Fonte: Defesa Civil RN apud França e Moreno (2017). 

 
As cidades demoram um pouco mais a sentir os efeitos de um colapso 

hídrico, mas acaba sofrendo também, como foi visto nessa última 

grande seca. Você pode ver que a cidade de Currais Novos e outras 

enfrentaram um grande colapso hídrico, tinha cano, tinha tubulação, 
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tinha a estrutura, mas não tinha água. E isso é além de um problema 

social e econômico é de saúde pública (ATOR SOCIAL 7, 2019). 

 

Atualmente projetos de expansão urbana das cidades estão sendo 

limitados pela impossibilidade do órgão estadual fornecer água para 

essa população. E é constitucional, todo mundo tem direito a água e 

essa é fundamental para dignidade humana (ATOR 

INSTITUCIONAL 3, 2019). 

 

 Nos últimos sete anos, a atuação do Estado nas cidades do semiárido foi voltada 

para conter os danos do maior período de seca na história, onde várias cidades ficaram 

dependentes de abastecimento por carros-pipa. Contudo, o Estado também está 

acometido por outros fenômenos climáticos extremos, como invernos com chuvas 

intensas e o avanço do mar sobre a costa, mesmo nas regiões com clima semiárido.  

Há inúmeros registros de situações de inundações em diversas regiões do 

Estado. Em Pau dos Ferros na Região Oeste (COSTA, 2010); na Região do Baixo-Açu 

(COSTA et al., 2015; MEDEIROS, 2018; em Mossoró (SILVA et al., 2017); e na Foz 

estuarina do Rio Apodi/Mossoró (AGUIAR, 2018), entre outras áreas que já foram 

acometidas por inundações como Lucrécia (2009), Jucurutu (2011), Touros (2018), 

entre outras. Além dos impactos adversos, as inundações bruscas e graduais no RN 

foram responsáveis por 12 óbitos nos últimos 20 anos (UFSC CEPED, 2012).  

 Fazendo uma comparação, as inundações são processos que acontecem, na 

maioria das vezes, de maneira rápida e brusca, enquanto as secas e estiagens são 

processos graduais. Dessa forma os impactos das enxurradas e inundações são sentidos 

mais rapidamente e com mais intensidade.  

Esse é um verdadeiro dilema de algumas cidades do semiárido, que são afetadas 

e impactadas por inundações e, ao mesmo tempo, pela falta da água nas torneiras das 

casas.  

• Zona Costeira 

Os municípios costeiros e as atividades desenvolvidas neles são bastante 

expostas aos riscos climáticos, tendo em vista que seus ecossistemas são bastante 

instáveis e sensíveis. Além das dinâmicas naturais (ação das ondas marinhas de 

transporte e acumulação de sedimentos; movimentação de dunas; subida e descida das 

marés, entre outras) essas são áreas sob maior estresse ambiental, devido a excessiva 

exploração dos seus recursos naturais e o adensamento populacional (GRUBER et al., 

2003). 
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O Rio Grande do Norte dispõe de 410 km de costa e municípios costeiros em 

território semiárido compreendendo 11 municípios, apresentam registros de intensa 

erosão pelo avanço do mar na costa, inundações, entre outros problemas que causam 

impactos nas infraestruturas e na economia. 

 

A população se aproxima demais da costa e tem suas casas e seus 

empreendimentos ameaçados pela erosão e também soterradas pelas 

dunas (ATOR INSTITUCIONAL6, 2019). 
 

Relacionado a qualidade da água nessas áreas, alguns entrevistados citaram que 

as águas subterrâneas estão sujeitas a salinização. Nesse sentido, a costa do Rio Grande 

do Norte, é uma região propícia para a ocorrência do fenômeno da intrusão salina, 

quando acontece a invasão do mar pelo interior das rochas, onde lençóis de água 

subterrânea se estendem até o litoral dos continentes (FILHO, 2008). Em estudo 

realizado por Stein et al. (2008), foi constatado que as áreas de Mossoró e Macau estão 

localizadas próximo à linha de costa 

 
e a presença do aerossol marinho (característico de zonas costeiras), 

através de sua concentração na água da chuva, pode estar contribuindo 

para a salinidade elevada dessas águas. Ainda, a salinização nessas 

áreas pode estar relacionada à influência da intrusão salina natural que 

avança na porção continental do aquífero, resultante das condições 

climáticas severas: baixa precipitação anual e concentrada em poucos 

meses do ano e alta evaporação (STEIN et al., 2008, p.15). 

  

 Há também, alguns estudos que apontam impactos relacionados a processos 

erosivos em municípios costeiros do semiárido, por exemplo, no município de Galinhos 

(LIMA, 2004); São Bento do Norte e Caiçara do Norte (TABOSA, 2002); Grossos e 

Tibau (AMARO; ARAÚJO, 2008); Guamaré (SILVEIRA, 2002). Tem-se também o 

estudo de Alcoforado (2017), que indica a suscetibilidade a erosão costeira, bem como 

de inundações (Figura 19) em municípios costeiros do baixo estuário do Rio Piranhas-

Açu.   
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Figura 19 - Foto aérea da área estuarina do Rio Piranhas-Açu inundando a cidade de 

Macau-RN em 2009 

Fonte: IDEMA (2009) Apud Alcoforado (2017). 

  

A erosão passa a ser um problema quando a ocupação que ocorre próxima a 

zona entre marés não respeita o funcionamento dinâmico dos sistemas naturais, 

acarretando a perda de áreas de praia, de infraestrutura e de espaços construídos 

(DIETER, 2006). O problema se agrava pela presença acentuada de populações 

vulneráveis em áreas de risco a inundação e, em geral, a população ainda não se 

encontra preparada para situações de emergência que envolvam eventos extremos 

costeiros. 

• Populações Vulneráveis 

Os entrevistados citaram que as pessoas mais pobres e as populações tradicionais 

como pescadores e agricultores são as mais sensíveis às mudanças climáticas na área de 

estudo, devido as suas atividades de subsistência ligadas a disponibilidade de recursos 

naturais.  

Os relatórios do IPCC (2007, 2013), bem como outros autores como Beck 

(2010), afirmam que as populações mais pobres serão as mais afetadas, tendo em vista a 

carência dos serviços públicos básicos ofertados a essas populações e pela condição 

socioeconômica para se recuperar dos danos. Apesar de todos estarem expostos aos 

riscos das mudanças climáticas, as perdas de vidas, doenças, aumento da fome, perdas 

materiais e de moradias, eliminação de suas fontes de renda, as mesmas serão sentidas, 

mais intensamente, pelas populações classificadas como vulneráveis.  

Em 2018, como mostra a Síntese de Indicadores Sociais – SIS, 38% da 

população do Rio Grande do Norte, ou seja, cerca de 1,3 milhão de pessoas, viveram 

com menos de R$ 420,00 por mês, sendo que 10,3% está enquadrada como população 
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em extrema pobreza. Até 400 mil pessoas no Estado, estão em domicílios com 

inadequações (banheiros, material não durável e adensamento) e 51,8% ocupadas em 

trabalhos informais (IBGE, 2019).   

Os agricultores familiares10, como mencionado anteriormente, é um grupo 

exposto as mudanças climáticas, pois suas atividades são dependentes de fatores 

climáticos. Em regiões semiáridas tornam-se ainda mais sensíveis, considerando que a 

produção agrícola é condicionada, principalmente, ao período de chuvas. No Rio 

Grande do Norte, segundo os dados do Censo Agropecuário de 2017, são 63.453 

estabelecimentos agropecuários, sendo que 80% desses são agricultores familiares, ou 

seja 50.680 (IBGE, 2019). 

O pequeno agricultor do semiárido ele sem dúvida nenhuma é o mais 

ameaçado, porque ele socialmente já é muito frágil. E ele depende 

para sua sobrevivência de uma certa disponibilidade hídrica e aí se 

não tiver, ele fica sem nenhuma fonte de renda. Porque o grande você 

sabe que ele tem mais um colchão de amortecimento, então ele 

consegue suportar uma crise e ressurgir e o pequeno não tem essa 

poupança, não só no financeiro, mas em todos os aspectos. Aí como 

não tem ele simplesmente colapsa... (ATOR SOCIAL 5, 2019). 

Outro grupo identificado nas entrevistas como vulneráveis foram os pescadores 

artesanais. No Estado há 79 colônias, que somam 30 mil pescadores. A pesca artesanal 

encontra-se disseminada em praticamente todo o território potiguar: no litoral, nos 

estuários, açudes, rios, represas e lagoas. Os dados do Censo Agropecuário 2017 

identificaram a ocorrência da pesca em 390 estabelecimentos, sendo que em apenas 157 

a atividade é comercial, enquanto os demais está voltada para o consumo doméstico 

(IBGE, 2019). 

Esse grupo é sensível porque está diretamente sujeito aos regimes hídricos, que 

prejudicam substancialmente a atividade pesqueira devido a desregulação dos níveis das 

águas doces e salgadas. Outros fatores são: o aumento dos níveis das marés e dos rios; o 

secamento dos rios, lagoas e açudes, que consequentemente prejudicam os ciclos das 

espécies e da cadeia alimentar, tornando-se problemas crônicos na produção pesqueira. 

Além dos mais, esses grupos estão expostos por se fixarem em área de riscos, 

principalmente as populações ribeirinhas, que ocupam as margens de rios. Ainda, a 

 
10 É considerado agricultor familiar, de acordo com a Lei 11.326 de 2006, aquele que atenda aos seguintes 

requisitos: I - não detenha, a qualquer título, área maior do que 4 módulos fiscais; II - utilize 

predominantemente mão-de-obra da própria família; III - tenha renda familiar predominantemente 

originada de suas atividades econômicas vinculadas ao próprio estabelecimento ou empreendimento; IV - 

dirija seu estabelecimento ou empreendimento com sua família (BRASIL, 2006). 
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pesca pode ser afetada pela ocorrência de desastres que atinjam os mananciais e as 

zonas pesqueira, como o recente acidente de derramamento de óleo no litoral do 

Nordeste que se estendeu para além. 

• Saúde 

O setor saúde foi citado por ser bastante expostos a fatores climáticos (secas, 

ondas de calor, enxurradas, inundações, etc.), bem como fatores de degradação 

ambiental (poluição atmosférica, hídrica e do solo). Segundo os participantes, a saúde 

pública é bastante sensível às condições do clima e a ocorrência de desastres devido, 

principalmente, à falta de saneamento. 

No Nordeste, a principal causa de morbidade são as más condições dos serviços 

de saneamento ambiental (DATASUS, 2017). Cirilo et al. (2013) corroboram dizendo, 

que a precariedade desses serviços é responsável pelos surtos epidêmicos causados por 

veiculação hídrica e essa reflete nos indicadores de mortalidade infantil em regiões 

semiáridas.  

As doenças de veiculação hídrica, como a diarreia, são utilizadas como 

indicadores epidemiológicos e, segundo dados do Sistema de Informações Hospitalares 

do SUS (SIH), houve 49.851 internações e 205 óbitos provocados por doenças 

diarreicas entre 2005-2015 no Rio Grande do Norte. Pinheiro (2017), em uma análise de 

ocorrência de doenças diarreicas em três municípios (Acari, Assú e Parelhas) 

localizados na área de estudo, associa os casos da doença a má qualidade da água de 

abastecimento dos municípios e, a falta de higienização.    

Outro fator de sensibilidade são os extremos climáticos no Nordeste que podem 

ocasionar um aumento das doenças endêmicas consideradas clima-dependentes, ou seja, 

doenças relacionadas ao clima, como gripes, resfriados, doenças respiratórias e até 

cardíacas. Esses extremos afetam a saúde por meio de sua ação sobre a fisiologia 

humana como ondas de calor, tempestades e inundações que levam a um aumento da 

mortalidade (CONFALONIERI E MENNE, 2007; BARBIERI E CONFALONIERI, 

2011).  

Silva, Andrade e Reis (2018), em um estudo identificaram áreas susceptíveis às 

doenças consideradas clima-dependente, levando em consideração regiões 

pluviometricamente homogêneas no estado do Rio Grande do Norte. Na área de estudo 

foram identificadas elevadas taxas de internação para doenças respiratórias e 

infecciosas. Os idosos, as crianças, os doentes crônicos e as pessoas que vivem na linha 
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da pobreza em particular, constituem os principais grupos de vulnerabilidade climática 

(ENAAC, 2011). 

Um fator não citado pelos participantes, mas que expõe a saúde aos riscos das 

mudanças climáticas, é a desnutrição. Principalmente as populações dependentes da 

agricultura de subsistência, podem ser afetados pela desnutrição e falta de acesso a água 

potável. 

• Gestão 

Como visto, o setor de recursos hídricos é bastante complexo e, sua 

sensibilidade, expõe diversos outros setores e sistemas de interesse. A variabilidade 

natural e os impactos no regime hidrológico provocam mudanças nos usos de diversos 

setores usuários diretos e indiretos. Com isso, uma adequada gestão de recursos hídricos 

se constitui em um fator primordial que condiciona o planejamento, a gestão e o 

desenvolvimento de outros setores. 

 No entanto, a própria gestão foi citada por alguns entrevistados como um 

sistema que está exposto aos riscos das mudanças climáticas, tendo em vista que o 

mesmo, não se encontra plenamente capaz de enfrentar as condições climáticas e 

hidrológicas atuais. Foram citadas, como pontos que tornam esse setor sensível, a falta 

de implementação da legislação, os conflitos de uso e a falta de conhecimento. 

 Quanto a legislação de recursos hídricos, o Estado dispõe de um arcabouço 

jurídico-institucional dentre os mais modernos e avançados existentes no País 

(RODRIGUES; AQUINO, 2013). Quanto as fragilidades em sua implementação, 

podemos citar a desatualização do Plano Estadual de Recursos Hídricos do Rio Grande 

do Norte criado em 1996, pela Lei nº 6.908/96, e implantado a partir de 1998. Esse 

Plano pode ser considerado “velho”, devendo ser revisto e atualizado, como previsto por 

Lei. Atualmente esse Plano está sendo revisto para se adequar às novas realidades de 

oferta e demanda de recursos hídricos, inclusive ao Projeto de Integração do Rio São 

Francisco (SEMARH, 2019).  

Dos instrumentos previstos na legislação de recursos hídricos, tanto Federal 

quanto estadual, ainda não foi implementado no Estado a cobrança pelo uso das águas, 

o enquadramento dos corpos d’água em classe de uso e, o sistema de informações de 

recursos hídricos deve ser posto em prática. A fiscalização dos usos e as outorgas e 

licenças, carecem ainda de mais atenção, devido a intensa perfuração ilegal de poços no 

Estado.   
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Referente a legislação, o maior impasse é o cumprimento de uma série de leis e 

instrumentos que devem ser implementadas para garantir a qualidade dos recursos 

naturais, tais como: Novo Código Florestal Brasileiro (Lei 12.651/12); o zoneamento 

ambiental, que é um instrumento da Política Nacional do Meio Ambiente (Lei 

6.938/81), para ordenação do uso e ocupação do solo; a Política Nacional de Resíduos 

Sólidos (PNRS) (Lei 12.305/10), entre outras, que são fundamentais para garantir a 

disponibilidade de água em quantidade e qualidade suficiente para todas as pessoas e 

usos, que é a maior prerrogativa do Política Nacional de Recursos Hídricos (Lei 

9.433/97).   

 A água que serve para matar a sede e é, também, o principal estruturador do 

espaço e das dinâmicas econômicas e, por ter usos múltiplos, é uma grande causadora 

de conflitos. No Rio Grande do Norte, há registros de várias regiões onde há conflitos 

no gerenciamento de alocação de água entre os diversos setores, gerados pela escassez 

de água e a distribuição do recurso. Não só as bacias deste Estado, mas de um modo 

geral, há disputas pelos múltiplos interesses, entre indústrias, grandes produtores 

(irrigação, aquicultura, etc.), pequenos produtores (pescadores, agricultores), bem como 

interesses políticos e disputas entre municípios ou estados. 

A gente tem uma disponibilidade hídrica baixa, a gente tem uma 

região pouco desenvolvida, o que gera bastante conflito, porque a 

gente precisa aumentar a produtividade e aumentar a produção de 

riqueza e para isso precisa de recurso hídrico, o que é bastante 

limitado por conta disso. E partindo do cenário que as chuvas 

diminuirão e a evapotranspiração vai aumentar, a disponibilidade 

hídrica no estado vai estar ainda mais comprometida, gerando 

conflitos sociais, conflitos econômicos (ATOR SOCIAL 5, 2019). 

 

Na Bacia do Piancó-Piranhas Açu, o rio interestadual RN-PB, segundo Arcila 

(2014), é foco de diversos conflitos, onde se destaca aqueles causados pela insuficiência 

hídrica para o atendimento de todas as demandas, notadamente a irrigação, de onde 

parte a maior retirada de água. Em estudo sobre bacias hidrográficas compartilhadas, 

Amorim et al. (2016), relatam que em 2003 o uso intensivo das águas do sistema 

Curema-Açu vinha causando conflitos entre os usuários de água, principalmente para 

irrigação e carcinicultura (no trecho a jusante da barragem Armando Ribeiro Gonçalves, 

localizada no Rio Grande Norte) e, entre o poder público dos Estados da Paraíba e Rio 

Grande do Norte:  

A intensidade desse uso teve reflexo no aumento dos pedidos de 

outorga que ultrapassava a capacidade de regularização dos sistemas 
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hídricos da bacia, obrigando a intervenção da União junto aos Estados 

para que fosse promovida uma gestão cooperativa e compartilhada dos 

recursos hídricos da bacia (AMORIM et al. 2016, p.40). 

 Outro exemplo na área estudada é apresentado por Júnior (2019) na Bacia 

Hidrográfica do Rio Apodi/Mossoró, que traz uma discussão sobre conflitos existentes 

entre os grandes projetos de fruticultura irrigada na cidade de Apodi-RN, mais 

especificamente o Perímetro Irrigado Santa Cruz do Apodi, e os produtores dos 

assentamentos de reforma agrária na Chapada do Apodi. Nesse sentido, apresenta-se um 

conflito entre uma clara contraposição entre modelos produtivos na região do Apodi:  

que põe em lados opostos os agricultores familiares e empresas do 

agronegócio, representadas pelo Perímetro Irrigado Santa Cruz do 

Apodi. Trata-se de um conflito que articula a dimensão do trabalho e 

da produção rural, com os direitos fundamentais à terra e água, dado 

que estes são os recursos naturais em disputa (JUNIOR, 2019, p.84).    

 

No que tange a mediação desses conflitos, é no âmbito dos comitês de bacias, 

onde primeiro deverão ser feitas as tentativas de resolvê-los. O comitê é um órgão da 

administração pública onde se exerce a gestão participativa e as negociações entre 

aqueles que vivenciam os problemas, com objetivo de garantir o uso múltiplo, a 

acessibilidade, racionalidade e sustentabilidade do recurso dentro da unidade de 

planejamento hídrico, que é a bacia hidrográfica.  

A realidade de escassez hídrica torna-se mais latente em comunidades rurais 

difusas no interior do Estado. O problema não é visível para quem está nos centros 

urbanos, mas é de grande complexidade e se acentua em períodos de secas. Os 

entrevistados citaram, que as ações do Estado são historicamente emergenciais nos 

períodos de fortes secas, em que os reservatórios ficam secos e há o fornecimento de 

água em carros-pipa, distribuição de alimentos. Nestes momentos as famílias ficam 

dependentes de auxílios do governo (ARCILA, 2014). Contudo, para atingir a 

segurança hídrica nessas condições, são necessárias políticas públicas permanentes e 

não apenas ações pontuais quando há emergências.     

Para visualizar melhor os sistemas expostos identificados e suas respectivas 

sensibilidades, foi criado um diagrama que apresenta as 9 ameaças climáticas (retângulo 

amarelo), os 7 sistemas de interesse que estão expostos (retângulos verdes) e o que torna 

esses sistemas sensíveis (linhas azuis) aos riscos das mudanças climáticas (Figura 20). 

Como visto anteriormente, os recursos hídricos relacionam-se de forma 

transversal com todos os sistemas de interesse. Os sistemas de interesse apresentados 
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nesse tópico já são sensíveis a variabilidades climáticas e as atividades antrópicas, dessa 

forma, as mudanças climáticas impõem riscos a disponibilidade hídrica no Estado, seja 

por extremos de seca ou cheia, pelo aumento da evapotranspiração ou pela elevação do 

nível do mar, que afetará fortemente diversos sistemas de interesse.  

Em síntese, os atores entrevistados, têm a percepção de que na região semiárida 

do RN está sujeita a diversas ameaças climáticas que expõe diversos setores que já 

apresentam intrinsicamente nuances de sensibilidade, seja do ponto de vista ambiental, 

social ou econômico. Essa análise nos dá subsídios para refletir a capacidade adaptativa 

da gestão estadual dos recursos hídricos, sobretudo, se esta vem incorporando os riscos 

das mudanças climáticas. 

Incorporar os riscos climáticos no planejamento e gestão dos governos se 

constitui ainda em um grande desafio, tendo em vista a grande complexidade para 

avaliá-los. Neste estudo optou-se por uma metodologia qualitativa, que apresentasse um 

panorama dos riscos das mudanças climáticas para área de estudo, com base na 

percepção dos atores sociais e institucionais, dando ênfase aos efeitos das mudanças 

climáticas sobre os recursos hídricos. Ressalta-se que, de modo geral, a análise 

científica dos riscos é feita sob incertezas, mesmo quando desenvolvida com métodos e 

cálculos precisos, podendo conter equívocos (MURPHY, 2012).  
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Figura 20 - Diagrama de representação das ameaças climáticas, sistemas de interesse expostos e suas sensibilidades apontados pelos entrevistados 
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4.3 Possibilidades e limites para capacidade de adaptação climática da gestão de 

recursos hídricos na Região Semiárida do Rio Grande do Norte 

A adaptação climática, como já discutido, refere-se à capacidade de resposta, a 

adequação ou ajuste em sistemas naturais ou humanos, aos impactos das mudanças 

climáticas (ADGER et al., 2003; KLEIN et al., 2005) 

Após identificados os sistemas expostos e suas sensibilidades as ameaças 

climáticas, e que, conjuntamente, definem os riscos às mudanças climáticas, pode-se 

compreender quais elementos são importantes para dar resposta a esses impactos.  

A capacidade adaptativa aqui mencionada deve ser entendida como a habilidade 

de resposta de sistemas, grupos, setores, indivíduos em ajustar-se aos fenômenos, 

perturbações ou danos a que são expostos (ADGER et al., 2007). É nesse sentido, que 

optou-se refletir sobre a capacidade de adaptação a partir de seis dimensões discutidas 

por Fritzscheet al. (2014) e Martins e Ferreira (2010), são elas: conhecimento, 

tecnologias, instituições, recursos financeiros, gestão de riscos e participação.  

A partir das entrevistas realizadas e da pesquisa documental e bibliográfica, foi 

possível verificar as possibilidades e limites da gestão de recursos hídricos para se 

adaptar aos riscos das mudanças climáticas.  

Para melhor visualização desses resultados, utilizou-se o método da Análise 

SWOT (em inglês, Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats). Essa análise é 

bastante recorrente na área de estudos urbanos e regionais, bem como em planejamento 

e gestão em diversas instituições, para identificação das lacunas nos processos e 

possíveis soluções.  

 

O termo SWOT é uma sigla oriunda das palavras em inglês Strengths 

(Forças – pontos fortes da instituição que podem ser potencializados); 

Weaknesses (Fraquezas – pontos fracos da instituição que devem ser 

minimizados ou supridos); Opportunities (Oportunidades – condições 

externas que podem, quando aproveitadas, influenciar positivamente o 

funcionamento da instituição) e; Threats (Ameaças - condições 

externas que podem, quando não minimizadas ou impedidas, 

influenciar negativamente o funcionamento da instituição), também 

conhecida em português como FOFA (ARAÚJO; SCHWAMBORN, 

p.185 ). 
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Este tipo de análise e as considerações feitas pelos atores, permitiram a 

compreensão da situação da gestão de recursos hídricos, considerando as perspectivas 

internas (Forças e Fraquezas) e externas (Ameaças e Oportunidades) para cada 

dimensão da capacidade adaptativa avaliada, oferecendo assim, um direcionamento à 

correção de pontos negativos e um olhar sobre oportunidades futuras. 

• Conhecimento 

Em relação a dimensão do conhecimento, é importante que se tenha um banco 

de dados com informações sobre clima, hidrologia, aspectos bióticos e abióticos do 

meio ambiente, bem como cadastro atualizado de usuários, demandas, entre outras que 

devem estar sistematizados, disponíveis em Sistema de Informação Geográficas – SIG e 

com acesso fácil para tomadores de decisão e toda a sociedade interessada (BRASIL, 

2018; CGEE, 2014). Uma base de dados robusta e atualizada permite estabelecer, de 

maneira adequada, um processo de gestão do risco climático na área de recursos 

hídricos.  

No Estado, o planejamento é realizado com base nas estatísticas das séries 

hidrológicas observadas no passado. No entanto, um dos primeiros pontos que se deve 

considerar para refletir sobre adaptação climática é que o comportamento hidrológico 

do passado pode não refletir o que irá acontecer no futuro (BATES et al., 2008). A 

questão que se coloca é, como fazer a gestão de recursos hídricos considerando os riscos 

das mudanças climáticas e o seu alto grau de incertezas (BRASIL, 2016). Beck (1998), 

nesse sentido, ressalta que o desenvolvimento da ciência e tecnologia não garante que se 

possa prever e controlar totalmente os riscos e que, quando descobertos, tendem a ser 

irreversíveis. 

Os entrevistados mencionam que há carências quanto ao monitoramento, 

sistematização de dados, previsões de curto prazo e médio prazo e a identificação e 

espacialização dos potenciais impactos da mudança do clima no território. O que se tem 

disponível de conhecimento atualmente, relacionado aos recursos hídricos, atende em 

certa medida as necessidades de curto prazo, mas não traça um panorama que possibilite 

saber, com propriedade, se haverá água suficiente para atendimento das demandas 

futuras ou em caso de extremos climáticos.  Sobre isso, os entrevistados argumentaram:  
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Muito pouco conhecimento, precisa evoluir bastante. Não se conhece 

bem e a informação não é bem sistematizada (ATOR SOCIAL 5, 

2019).  

Os reservatórios são monitorados, mas é um monitoramento pontual, 

uma medida física do volume do reservatório. Mas a parte de sistemas 

de monitoramento que é necessário ele deve ser escalonado, a nível de 

bacia, que seja computacional, que dê uma visão ampla sobre a 

disponibilidade hídrica do estado. Precisa de modelos que capte 

melhor as variáveis do clima, da hidrologia, do solo. Que só assim, 

consegue reduzir as incertezas (ATOR SOCIAL 3, 2019).  

A integração poder público e universidade ainda não está no cenário 

ideal. Há muitos projetos bons na universidade que tem um grande 

potencial para implementação, mas o fator limitante é o recurso 

financeiro (ATOR INSTITUCIONAL 3, 2019).  

Não é fácil aproximar a academia do estado, porque a rotina da 

academia é muito diferente o que dificulta essa interação. Havia um 

abismo entre os dois, hoje já é mais possível. Mas a operacionalização 

é difícil. A extensão que a universidade enxerga não é ir ao poder 

público e trabalhar, é ir à comunidade. O ferramental institucional é 

frágil... (ATOR SOCIAL 5, 2019).  

Está se formando um grupo na universidade, de professores bastante 

capacitados e estão preocupados com a operacionalização dos 

reservatórios, na otimização dos recursos e pensando também no 

agravamento dos problemas vivenciados atualmente com as ameaças 

das mudanças climáticas. Que vai alterar o regime de chuva, a vazão 

dos rios. No estado, ainda não tem consolidado uma massa crítica, ela 

está se formando. Há muita gente capacitada e com vontade de 

implementar suas ideias, no entanto, não tem financiamento (ATOR 

SOCIAL 3, 2019).  

 

Nesse sentido, são necessárias iniciativas que priorizem a gestão do 

conhecimento, visando o apoio à geração de novos conhecimentos e tecnologias, a 

organização e acesso às informações, reconhecendo que a integração e coprodução de 

conhecimentos e estratégias climáticas, a partir de referenciais científicos e do 

conhecimento tradicional e local, potencializam a capacidade de adaptação e reduzem a 

vulnerabilidade. Os entrevistados apontaram algumas estratégias para fortalecer a 

capacidade adaptativa nesse aspecto: 

 

Tendo em vista a carência de recursos e a complexidade de 

desenvolver modelos hidroclimáticos eficazes, seria importante o 

estado adotar planos pilotos na escala de bacia, e fazer um 

monitoramento mais robusto com um maior número de variáveis 

hidrológicas, meteorológicas, incluindo a água subterrânea, eu 

chamaria de um monitoramento hidroambiental, onde a universidade e 

o poder público pudesse implementar em uma bacia pequena, mas que 
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representasse e que o modelo fosse replicável para outras bacias 

maiores. E essa bacia serviria também para estudos pilotos e poderia 

ser implementados alguns instrumentos como pagamento por serviços 

ambientais aqueles moradores que adotassem práticas sustentáveis e 

de conservação ambiental (ATOR SOCIAL 3, 2019). 

 

Nós temos mapas hidrogeológicos, de solos, topografia, todos 

atualizados, estamos abastecidos de informação. Na minha opinião o 

plano de recursos hídricos que nós temos, se caracteriza como um 

trabalho acadêmico, porque a gente tem informações sobre recursos 

hídricos de toda natureza, mas falta um plano de ação. Por exemplo, o 

gestor não precisa saber qual o tipo de solo, ele precisa saber se aquele 

solo tem capacidade para armazenar água. Então esse novo plano que 

está sendo elaborado ele tem que ser propositivo, com ações de gestão 

(ATOR SOCIAL 4, 2019).    

 

 

Para Janicke (2001), os governos têm um papel fundamental no investimento em 

plataformas de desenvolvimento de pesquisas e espaços mais eficazes para a inovação 

tecnológica voltadas para o enfrentamento das mudanças climáticas. 

 A partir do que foi exposto foram apontados no quadro 7, os fatores internos e 

externos para dimensão do conhecimento na gestão de recursos hídricos.  

 

Quadro 7 - Análise SWOT para dimensão do conhecimento 

F
a
to

re
s 

In
te

rn
o
s 

Forças Fraquezas 

-Dados hidrológicos, geológicos, 

pedológicos, entre outros para 

subsidiar a criação dos planos de ação.  

-Sala de Situação de monitoramento de 

evolução das chuvas, níveis dos 

reservatórios e vazões dos rios.  

-Monitoramento periódico da situação 

volumétrica de reservatórios com 

capacidade superior a 5.000.000m3.  

- Realização de cadastro de usuários, 

outorgas e licenças.  

- A comunicação e informações nos 

sítios oficiais, IGARN Itinerante, 

eventos, comunicação via rádio e TV e 

nos comitês de bacias.  

-Não há modelagens 

hidroclimatológicas das bacias 

hidrográficas e que simulem cenários 

de mudanças climáticas. 

-Não há monitoramento de águas 

subterrâneas.   

-Não há monitoramento da qualidade 

da água dos reservatórios.  

-Não há agilidade e cobertura total no 

cadastro de usuários. 

-Há pouca interação entre a academia 

e o poder público. 

-Há pouco aproveitamento dos 

conhecimentos da população. 

F
a
to

re
s 

E
x
te

rn
o
s 

Oportunidades Ameaças 

-Atualização de dados 

-Criação de banco de dados 

-A sistematização dos dados de outros 

órgãos (INPE, IDEMA, DEFESA 

CIVIL...) e utilização desses dados 

ainda é frágil. 

-Bolsistas de Pesquisa de diversas 

áreas 

-Falta de recursos financeiros 

-Não adequação das tecnologias 

-Não considerar os Riscos das 

Mudanças Climáticas 

-Descontinuidade política  

-Gestores céticos às ameaças 

climáticas 

-Visão de curto prazo 
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-A Agência Nacional de Água dá um 

grande suporte nas questões de 

monitoramento e disponibilização de 

dados. 

-Formação contínua sobre mudanças 

climáticas  

 

 

 

 

 Positivo Negativo 

Fonte: Dados da pesquisa (2020). 

• Tecnologias 

Outra dimensão avaliada foi a disposição de tecnologias, que são necessárias em 

todo o processo de gestão dos recursos hídricos, desde as tecnologias da informação 

para subsidiar o conhecimento, tratado anteriormente, até as tecnologias de 

infraestruturas.  

O uso da tecnologia é um grande aliado na busca de soluções rápidas e eficazes, 

no entanto, essas tecnologias devem ser baseadas nos princípios da sustentabilidade, 

para que não aumentem os riscos e ajudem a minimizar os impactos das atividades 

humanas sobre o ambiente (KERN; ALBER, 2008).  Elas devem ser desenvolvidas, por 

exemplo, para o aumento da eficiência nos diferentes usos da água, promovendo o 

aumento da captação, aproveitamento, armazenamento e redução de perdas da água de 

chuva. Nesse sentido, há uma grande variedade de tecnologias, técnicas, metodologias e 

práticas já existentes, que podem ser replicadas, contanto, que sejam simples, 

sustentáveis e adaptadas ao contexto em que vai ser implementada. 

Sobre a disponibilidade de tecnologias, os entrevistados deram ênfase a 

infraestrutura, afirmando que o Estado dispõe de uma rede de captação, armazenamento 

e distribuição muito ampla, mas mesmo assim, ainda não suficiente para garantir a 

segurança hídrica em períodos com secas severas, como vivenciado nos últimos anos. 

A capacidade total de armazenamento do Estado é de 4.376.444.842 m³ nos 

reservatórios monitorados pelo IGARN, onde os maiores são as Barragens Armando 

Ribeiro Gonçalves, em Assu; Umari, em Upanema; Santa Cruz do Apodi, em Apodi e 

Mendubim, em Assu (RIO GRANDE DO NORTE, 2019).  

Em comunidades rurais, principalmente naquelas mais difusas, a implementação, 

a difusão de tecnologias sociais como cisternas, poços artesianos e dessalinizadores tem 

dado um grande suporte à segurança hídrica nessas comunidades. Essas tecnologias 

tiveram grande alcance através de programas do governo federal “1 milhão de cisternas” 
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(2003) e “Água Doce” (2004).  Essas tecnologias promovem o acesso à água em 

comunidades vulneráveis a consequências dos eventos climáticas extremos. 

Ainda em relação a infraestrutura hídrica, os entrevistados apontaram para 

necessidade de revitalização de algumas estruturas do sistema de abastecimento, tendo 

em vista que muitas dessas estruturas apresentam danos, por exemplo, algumas 

barragens correm riscos de rompimento e há muitos problemas em tubulações que 

provocam muito desperdício. O uso de tecnologias segundo os entrevistados, deve 

priorizar o monitoramento quantitativo e qualitativo da água, a infraestrutura e a 

conservação ambiental. 

 

Em questão de tecnologias, o Programa Água Doce, atuando com 

instalação de dessalinizadores no RN são muito vantajosos para 

algumas regiões que apresentam disponibilidade de água em grandes 

quantidades nos lençóis freáticos, mas que apresentam uma qualidade 

abaixo do permitido para consumo (ATOR SOCIAL 2, 2019).  

Hoje nós já sabemos quais são os melhores materiais para construção 

das estruturas, das adutoras, das barragens. A adutora de Barra de 

Santana, por exemplo, foi feita de material de ferro fundido, vai durar 

o resto da vida (ATOR SOCIAL 4, 2019).  

Muitas tecnologias sociais vêm sendo implantadas, não só pelo 

governo, mas muitas ONGS têm tido um papel muito importante na 

disseminação dessas tecnologias (ATOR INSTITUCIONAL 1, 2019).  

Os dessalinizadores, através do Programa Água Doce, tem sido um 

diferencial enorme na gestão de recursos hídricos do estado, porque a 

maioria dos poços perfurados no cristalino apresentam uma 

característica salobra, que impossibilita o consumo, então, esses 

dessalinizadores transformam uma água salobra em água doce própria 

para o consumo (ATOR INSTITUCIONAL 2, 2019). 

Não temos os equipamentos necessários para realização de 

monitoramentos de vazão. Precisa de ferramentas mais adequadas e 

precisas (ATOR INSTITUCIONAL 4, 2019).  

 

Contudo, o fator tecnológico representa a incorporação de tecnologias existentes 

ou o desenvolvimento de novas tecnologias inovadoras que possibilitem tanto a 

mitigação, com a redução de GEE, como a adaptação aos impactos das mudanças 

climáticas (WINKLER et al., 2007).  

No que diz respeito aos riscos das mudanças climáticas na região semiárida, as 

tecnologias sociais são grandes aliadas: 

as tecnologias sociais surgem como um modelo alternativo de 

desenvolvimento apropriado para o Semiárido. Desempenhando um 
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papel importante no Semiárido brasileiro não apenas para o 

enfrentamento à problemática social e ambiental local, mas também 

para a minimização dos efeitos das mudanças climáticas. Isso pode ser 

visualizado no quadro em que mostra algumas tecnologias sociais que 

podem contribuir para adaptação climática (DIAS; PESSOA, p.16). 

 

A partir do que foi exposto foram apontados no quadro 8, os fatores internos e 

externos para dimensão da tecnologia na gestão de recursos hídricos. 

 

Quadro 8 - Análise SWOT para dimensão da Tecnologia 

F
a
to

re
s 

In
te

rn
o
s 

Forças Fraquezas 

-Disposição de infraestrutura 

(açudes, barragens, poços, adutoras) 

para captação e distribuição no 

território. 

-Sistemas alternativos difusos como 

(cisternas, barragens subterrâneas, 

dessalinizadores). 

 

 

 

-Falta de equipamentos mais sofisticados 

para monitoramentos quantitativo e 

qualitativo dos reservatórios e para 

capturar imagens aéreas.   

-Não há disponibilidade de tecnologias 

para o manejo sustentável do solo, da 

água, da vegetação e outros recursos.  

-Falta de manutenção da infraestrutura de 

abastecimento. 

F
a
to

re
s 

E
x
te

rn
o
s 

Oportunidades 

- Investir em tecnologias de baixo e 

alto custo para tratamento e reuso 

de água. 

-Tecnologias para despoluição e 

recuperação de mananciais; 

proteção das nascentes e margens 

de rios, etc.  

-Há algumas tecnologias sociais 

disponíveis e de baixo custo que 

podem ser implementadas. 

-Substituição de equipamentos por 

tecnologias mais modernas que 

evitem desperdício de água. 

Ameaças 

-Extremos climáticos que afetem 

diretamente o abastecimento. 

-Sistema de abastecimento (reservatórios, 

adutoras, tubulações) deteriorado e com 

risco de rompimento. 

-Não investir em tecnologias 

-Tecnologias descontextualizadas 

 

 

 Positivo Negativo 

Fonte: Dados da pesquisa (2020). 

• Instituições 

 Um outro aspecto importante avaliado, foi a capacidade institucional, em que se 

entende por instituições, a mistura de formas sociais, incluindo convenções, regras, 

organizações e sistemas de organizações (MILLER, 2011).  O arranjo institucional na 

gestão de recursos hídricos envolve toda a estrutura do Sistema Nacional de 

Gerenciamento de Recursos Hídricos (SINGREH), órgãos, legislações e atores que de 
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forma integrada e articulada possibilitam a implementação dos instrumentos da PERH. 

E a capacidade de adaptação institucional refere-se capacidade de lidar com novos 

problemas com robustez suficiente para garantir a segurança hídrica ante os riscos da 

mudança do clima. 

Um ponto crucial que define a capacidade adaptativa das instituições é a 

consideração dos riscos climáticos na gestão, nos processos de tomada de decisão e nos 

planos de gestão. O direcionamento para estratégias de adaptação requer que a mudança 

climática seja uma prioridade política em todos os setores, de forma integrada e que 

construa habilidades para identificar, reconhecer, avaliar, antecipar e responder aos 

riscos climáticos. No RN, os sites oficiais do governo noticiaram que os primeiros 

passos foram dados com a criação de uma comissão para discutir a criação de uma 

Política Estadual de Mudanças Climáticas. 

Os entrevistados deram ênfase a alguns pontos que revelam que ainda há muitas 

lacunas para as instituições serem mais robustas, como a não implementação de alguns 

dos instrumentos da PERH, como visto no quadro 4. Também, foram citadas a 

rotatividade de funcionários, uma vez que poucos são efetivos e, a descontinuidade das 

políticas com as mudanças de governos: 

É um tema que chama atenção, mas as ações têm se reduzido a 

debates. É necessário maior engajamento para fortalecer instrumentos 

de gestão de recursos hídricos, como a cobrança pelo uso da água e 

aplicar os recursos na recuperação ambiental da própria bacia; 

Expansão de Projetos de dessalinização, como o PAD; políticas 

públicas de incentivo aos sistemas de reuso e captação de água de 

chuvas (ATOR SOCIAL 6, 2020). 

 

A gente nem sequer está adaptado ainda a enfrentar os problemas 

atuais. Essa seca vivenciada nos últimos anos mostra o quanto a gente 

precisa evoluir, não que a gente não tenha feito nada. (....) O semiárido 

construiu muita infraestrutura e um sistema de gestão, por isso 

passamos por essa seca com problemas, mas comparado aos impactos 

das secas passadas foram bem menores (ATOR INSTITUCIONAL 5, 

2020). 

 

As mudanças climáticas ameaçam, porque a gente sequer tem um 

sistema de gestão eficiente para atender as demandas e faça chegar 

água a quem precisa (...). As instituições são muito frágeis, para se ter 

uma ideia nem a SEMARH nem o IGARN tem nenhum funcionário 

efetivo próprio, os funcionários que trabalham lá ou são cedidos, 

comissionados, bolsista ou consultores. Ou seja, são temporários 

(ATOR SOCIAL 2, 2020).  

 

Fortalecer o sistema de gestão passa fortemente pelo fortalecimento 

das instituições. Sem instituições fortes não há política. Precisamos de 
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pessoas que entendam de política, mas precisamos ainda mais de 

pessoas que entendam da técnica. E fortalecer a cultura participativa 

(ATOR SOCIAL 7, 2020).  

 

 Os governos desempenham um papel fundamental na definição de normas, 

instituições e modos apropriados de governança para enfrentar os riscos das mudanças 

climáticas em diferentes sistemas e escalas (GIDDENS, 2010; FERREIRA et al., 2011). 

A partir do que foi exposto foram apontados no quadro 9, os fatores internos e 

externos para dimensão de instituições na gestão de recursos hídricos.  

 

Quadro 9 - Análise SWOT para dimensão de instituições 

F
a
to

re
s 

In
te

rn
o
s 

Forças Fraquezas 

-Órgãos específicos para atuar na 

gestão de recursos hídricos e meio 

ambiente.  

-Política de recursos hídricos 

estabelecida por lei e os regulamentos 

e normas complementares necessários 

para sua implementação.  

-Tem instituído e atuando o conselho 

estadual e 3 comitês de 4 bacias 

hidrográficas.  

-Comissão trabalhando na elaboração 

da Política Estadual de combate aos 

efeitos das Mudanças Climáticas, a 

partir de março de 2020, até então, 

não havia legislação específica. 

 

-Fragilidades na implementação dos 

instrumentos da PERH. 

-A maior parte dos funcionários são 

cargos comissionados e bolsistas de 

pesquisa temporários.  

-Fragilidades na fiscalização de usuários 

nas bacias hidrográficas.  

 

F
a
to

re
s 

E
x
te

rn
o
s 

Oportunidades Ameaças 

-Internalização dos riscos das 

mudanças climáticas na gestão de 

recursos hídricos. 

-Concurso para funcionários efetivos 

dos órgãos. 

-Participação em redes de 

cooperação. 

-Formação de parceiras entre a 

esferas nacionais e municipais.  

 

 

-Rotatividade do capital humano nos 

principais órgãos da gestão de recursos 

hídricos. 

-Falta de continuidade de políticas e 

ações com a mudança de governo. 

-Saída de pessoal chave 

-Não interação entre os diferentes níveis 

de governança 

-Planejamento a curto prazo 

 

 

 Positivo Negativo 

Fonte: Dados da pesquisa (2020). 

• Financeiro 

Um dos principais desafios à capacidade adaptativa é a falta de recursos 

financeiros que reflete em todos os outros aspectos, como institucional, tecnológico e 
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geração de conhecimento (SATTERTHWAITE, 2008). A escassez de recursos 

financeiros dificulta a operacionalização das ações de gestão de recursos hídricos, ainda 

mais, para ações em resposta as mudanças climáticas em que há ainda bastante 

incertezas. 

No RN, os entrevistados apontam que esse é o dilema da gestão de recursos 

hídricos, que apesar da SEMARH ser um órgão com autonomia administrativa e 

financeira não existe capital suficiente no FUNERH para garantir a sustentabilidade 

financeira do sistema de gestão de recursos hídricos para implementação da política de 

recursos hídricos. 

Alguns entrevistados mencionaram o IGARN, como um órgão que deveria 

arrecadar recursos por meio da cobrança pelo uso da água e outros instrumentos e se 

transformou em mais uma conta para o Estado. Os recursos para execução de obras e 

alguns programas, são em sua maioria transferidos do governo federal, inclusive, os 

recursos do Programa de Consolidação do Pacto Nacional pela Gestão das Águas – 

Progestão, que tem contribuído bastante desde 2013, com o desembolso de até cinco 

parcelas anuais de R$ 750 mil, mediante o cumprimento de metas institucionais pré-

estabelecidas para a execução de atividades administrativas, aparelhamento do órgão, 

contratação de pessoal, etc. (SEMARH, 2019).    

 

É o caos. De vez enquanto tem bastante recurso para uma coisa. Acho 

que o principal problema está na incerteza do recurso. Quando se sabe 

o valor que entra, isso te dá uma maior capacidade de planejamento. 

Aparecia um recurso, você tinha que aproveitar aquele recurso, 

elaborar um projeto às pressas e sempre apagando fogo. São 

oportunidades e não dá para planejar. Não adianta pensar em política 

se não tem recurso (ATOR SOCIAL 5, 2019).  

 

Essa é a parte difícil. Essa parte financeira o órgão de recursos 

hídricos, é totalmente dependente dos cofres do estado. Tem na lei que 

a SEMARH tem autonomia financeira, mas essa autonomia é só pra 

ordem de despesas. Mas em época de crise ninguém tem dinheiro. E 

diria que boa parte do orçamento para implantar infraestrutura é do 

governo federal, 86% do orçamento da SEMARH é federal. O IGARN 

é totalmente mantido pelo governo do estado (ATOR SOCIAL 4, 

2019). 

 

A ANA tem um programa que vem tentar resolver um pouco isso. É o 

PROGESTÃO que o estado tem que cumprir algumas metas para 

receber um recurso. Então o recurso é uma garantia todo ano e dá uma 

capacidade de organização (...). A aplicação do conhecimento é difícil 

porque não tem recurso para aplicar. O PROGESTÃO dá um suporte 

financeiro para monitoramento quantitativo e qualitativo. Não tem 

recurso para dar suporte a fiscalização, financiar a locomoção, 
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aumentar os funcionários. Eu diria que a gente faz muito com pouco 

recurso. Estamos razoavelmente bem... (ATOR INSTITUCIONAL 2, 

2020).   

 

A partir do que foi exposto foram apontados no quadro 10, os fatores internos e 

externos para dimensão do financeiro na gestão de recursos hídricos. 

Quadro 10 - Análise SWOT para dimensão do financeiro 

F
a
to

re
s 

In
te

rn
o
s 

Forças Fraquezas 

-Os recursos do Progestão têm 

contribuído bastante para a execução 

de atividades administrativas, 

aparelhamento do órgão, contratação 

de pessoal, etc.  

-Apoio financeiro do governo federal 

para execução de obras. 

-Não há cobrança pelo uso da água e 

licenciamento de obras hidráulicas.  

-A transferência de recursos federais 

ocorre quando o estado decreta situação 

de emergência, principalmente pela 

seca. 

F
a
to

re
s 

E
x
te

rn
o
s 

Oportunidades Ameaças 

-Implementar cobrança pelo uso da 

água. 

-Buscar parceria com o setor privado. 

-Integração com outros setores. 

 

-Extremos climáticos. 

-Aumento da demanda hídrica. 

-Falta de planejamento. 

 

 Positivo Negativo 

Fonte: Dados da pesquisa (2020). 

 

 

• Gestão de Riscos 

As mudanças do clima são tratadas como um dos fatores importantes que 

contribuem para o aumento dos riscos de desastres naturais. Os extremos climáticos têm 

ocorrido com mais frequência e, por muitas vezes, com maior intensidade (ZWIERS et 

al., 2013). E o aumento do risco de desastres está relacionada às vulnerabilidades que 

não dependem apenas de variáveis climáticas. Neste contexto, a interferência da 

mudança do clima é considerada como um fator adicional para o gerenciamento de risco 

de desastres. 

A capacidade adaptativa da gestão de riscos está condicionada, principalmente, 

ao fornecimento de previsões meteorológicas e climáticas de qualidade; ao 

desenvolvimento de pesquisas sobre cenários futuros de extremos climáticos e de 

adaptação; infraestruturas que considerem que as séries climáticas e hidrológicas não 

mais são estacionárias devido à mudança do clima e; a diminuição das incertezas sobre 
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os riscos e desastres e a identificação de hotspotsde vulnerabilidade que são 

determinantes para a ocorrência dos desastres (NUNES, 2009; BRASIL, 2016).  

No Rio Grande do Norte, a frequência de anos de seca e a persistência dessas 

deflagram o maior número de desastres e perdas econômicas, por exemplo na 

agropecuária e pesca. No entanto, as inundações (graduais ou bruscas) se destacam pela 

magnitude dos impactos, entre outros fatores de riscos. Nesse sentido, o Estado dispõe 

desde 2011 da Coordenadoria de Proteção e Defesa Civil (COPDEC) integrada ao 

Gabinete Civil do Estado, com a função de coordenar e supervisionar as ações de 

prevenção e preparação para as emergências e desastres, bem como dar suporte a 

situações de emergência ou estado de calamidade pública. No entanto, enfrenta diversas 

limitações como a falta de corpo técnico suficiente.  

No período de seca, quando alguns reservatórios secam, os municípios entram 

em estado crítico ou em colapso de abastecimento. A principal medida de resposta a 

desastres da seca no Estado é o abastecimento por meio de carros-pipa através da 

“operação vertente” criada em 2016 com aporte financeiro nacional, que abastece as 

cidades em colapso hídrico. Na última seca de grande proporção, em 2015, foi 

elaborado o Plano Emergencial de Segurança Hídrica com diversas ações estruturantes e 

não-estruturantes, pelo IGARN, SEMARH, Defesa Civil e SAPE. O plano tem como 

objetivo garantir que em períodos de secas prolongadas, a água disponível para 

distribuição seja administrada para durar por mais tempo.  

A gestão de recursos hídricos, especificamente a partir 2012, tem buscado 

implantar diversas soluções de infraestrutura hídrica para atender as necessidades de 

abastecimento e de produção. A perfuração de poços rasos e profundos, implantação de 

adutoras, sistemas de dessalinizadores, cisternas e barreiros, são sistemas de 

abastecimento que estão sendo integrados e interligados entre bacias hidrográficas em 

todo o Estado para garantir a segurança hídrica. O financiamento dos projetos e ações é 

o grande desafio, sendo que os recursos federais são transferidos apenas para casos de 

emergência, ou seja, pós-desastre.  

Os entrevistados enfatizaram em suas falas que o Estado está mais preparado 

para gestão de riscos das secas do que das chuvas intensas. Os impactos das chuvas 

intensas são instantâneos, por exemplo inundações, danos a estruturas e perdas 

agrícolas. Muitos entrevistados alertaram para a questão da segurança das barragens, 

mencionando que a estrutura de muitos dos reservatórios do Estado apresentam danos e 

correm o risco de rompimentos. O IGARN tem feito o monitoramento da estrutura 
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física de algumas barragens, porém ainda de forma muito deficitária. No entanto, o 

maior problema está nas barragens privadas.  

 

Havia a premissa de que o que aconteceu no passado representa o que 

vai acontecer no futuro. Mas agora não se tem mais essa certeza, o 

futuro é uma incógnita. A gente pode ter vários cenários diferentes e o 

que deve ser feito é adotar uma solução que seja aceitável para todos 

esses cenários. Isso se chama uma solução robusta que atenda a 

demanda se tiver um aumento ou não de temperatura. Pra mim, isso é 

gestão de riscos (...). Um exemplo que aprendemos com essa seca é se 

temos um reservatório que abastece uma cidade, essa cidade precisa 

ter como sistema de abastecimento de diversas soluções, um 

reservatório, uma adutora, é o que chamamos de redundância de 

soluções, para que se a solução A falhar eu uso a solução C (ATOR 

SOCIAL 5, 2019).  

 

A seca nos ensinou muito, porque foi uma seca com um sistema de 

gestão mais robusto e agora já está começando a se pensar um pouco 

mais nos estudos dos reservatórios, por exemplo, entender que um 

reservatório chegando em um certo nível, já apresenta um risco para 

determinados usos (ATOR INSTITUCIONAL 5, 2019).  

 

O que eu conheço é que em 2010 teve uma lei para riscos de 

barragens, mas para desabastecimento essas outras coisas não tem 

gestão de risco (ATOR SOCIAL 1, 2019). 

 

 

 Para uma gestão de riscos eficiente é necessário também, que haja o 

engajamento e a contribuição de pesquisas técnico-científicas, com interlocução entre 

sociedade civil organizada e gestão pública. Ou seja, a produção de conhecimento sobre 

os riscos e as formas de responder a esses riscos, enseja a participação da sociedade e da 

academia (DI GIULIO et al. 2013). 

A partir do que foi exposto foram apontados no quadro 11, os fatores internos e 

externos para dimensão de gestão de riscos na gestão de recursos hídricos.  
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Quadro 11 - Análise SWOT para dimensão de gestão de riscos 

F
a
to

re
s 

In
te

rn
o
s 

Forças Fraquezas 

-Plano emergencial de segurança 

hídrica de 2017, com ações 

estruturantes e não-estruturantes 

para respostas aos períodos 

prolongados de seca.  

-O IGARN monitora 120 barragens 

no estado, para identificar 

fragilidades. 

-Conselho Estadual da Defesa Civil 

do Estado para tomada de decisões 

sobre gestão de riscos. 

-Recuperação de barragens e açudes 

com estruturas em situação crítica. 

-O Centro Nacional de 

Monitoramento e Alertas de 

Desastres Naturais – CEMADEN, 

realiza o monitoramento e emite 

alertas precoces da provável 

ocorrência de desastres naturais para 

os órgãos de Defesa Civil do 

Estado. 

-A gestão de risco é muito falha, as ações 

de resposta acontecem pós-desastre, ou 

seja, a reparação dos danos.  

-Pouca sistematização de informações 

sobre riscos hidroclimatológicos.  

-Não há mapas de identificação de riscos 

e vulnerabilidade que contemple todo o 

estado. 

-Não tem planos de gestão de riscos de 

barragens, incêndios florestais, entre 

outros. 

-O monitoramento das barragens ainda é 

falho. Muitas barragens, principalmente 

privadas, apresentam danos em suas 

estruturas.  

-A sociedade não tem informações sobre 

como agir diante de desastres.  

-Não há corpo técnico suficiente no órgão 

de defesa civil do estado e a maioria dos 

municípios não tem esse órgão 

estruturado. 

F
a
to

re
s 

E
x
te

rn
o
s 

Oportunidades Ameaças 

-Há interesse na criação de um 

centro de estudos e pesquisas em 

desastres, sob coordenação da 

defesa civil do estado. 

-Envolver a comunidade nos 

estudos e nas ações de gestão de 

riscos. 

 

-Não considerar os riscos das mudanças 

climáticas. 

-Não ter um fundo de recursos para 

gestão de riscos. 

-Ausência de tecnologias. 

-Falta de percepção das ameaças 

climáticas. 

 

 Positivo Negativo 

Fonte: Dados da pesquisa (2020). 

• Participação 

Outro aspecto inerente a capacidade adaptativa é a criação de canais de 

participação social (integração de saberes, consulta) nos debates, avaliações e 

planejamento de políticas, programas, planos, entre outros. Na gestão de recursos 

hídricos está disposto, na PNRH e no Singerh, que esses devem proporcionar os usos 

múltiplos das águas, de forma descentralizada e participativa, com a participação do 

governo, dos usuários e das comunidades. Nesse sentido, os comitês de bacia 

hidrográfica são considerados a base do gerenciamento participativo e integrado das 

águas, tendo um papel deliberativo.  
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O diálogo entre o governo, comitês setoriais, sociedade civil organizada e 

instituições de pesquisa, tem um papel central na gestão de recursos hídricos e também 

para adaptação climática. Nesse sentido, a capacidade adaptativa está condicionada a 

garantia da participação social e a articulação institucional entre setores do governo e da 

sociedade civil organizada, que permitam uma apropriada decisão para a gestão de 

riscos climáticos (MOSER, 2010; DI GIULIO et al., 2013). 

Os conselhos de meio ambiente e o de recursos hídricos (CONEMA e 

CONERH) e os 4 comitês de bacias hidrográficas (Apodi/Mossoró, Piancó-Piranhas-

Açu, Ceará-mirim e Potengi) são as principais instâncias que envolvem a participação 

social. No entanto, com frequência, são realizados Fóruns e outros eventos para 

discussão sobre os recursos hídricos no Estado.  

Os entrevistados apontaram que essas instâncias são bastante ativas e tem 

auxiliado bastante na resolução de conflitos e problemas relacionados ao abastecimento 

de água. Mencionaram também a necessidade de fortalecer a cultura de participação 

social e garantir a representatividade dos setores. 

 

Um ponto muito positivo em algumas bacias hidrográficas se refere 

aos Comitês de Bacia Hidrográfica, que são criados com o intuito de 

gestão das águas da bacia. Porém, acho que a participação ainda é 

muito baixa, principalmente da sociedade civil (ATOR SOCIAL 6, 

2019).  

 

A gestão de recursos hídricos e SIGERH tem muita participação. A 

participação nos comitês é essencial. O representante precisa levar 

para sua base e trazer opiniões da sua base. Não ser uma opinião 

individual é levar a opinião de que está representando (ATOR 

INSTITUCIONAL 5, 2019). 

 

Está caminhando bem, nos últimos anos os comitês de bacia... A 

tendência é que a comunidade se envolva mais. A atualização do 

PERH está sendo feita com a participação da sociedade. A 

comunicação está sendo feita, por meio de entrevistas que os técnicos 

dão na TV e em plataformas digitais, atualizando a população sobre a 

situação hídrica e necessidade do consumo consciente (ATOR 

INSTITUCIONAL 2, 2020). 

 

Em termos de participação temos os comitês de bacia, que são os 

colegiados onde melhor pode ser discutido sobre as mudanças 

climáticas (...). Não há uma pauta sobre mudança climática no 

CBHRAM, acredito que é porque ainda existem muitas dúvidas sobre 

esse tema... Então tem muito assunto que ainda tem que ser discutido 

antes disso (ATOR INSTITUCIONAL 4, 2020).   
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A participação na gestão de recursos hídricos e no desenvolvimento da 

adaptação climática, depende da criação de um ambiente favorável, pelos governos, 

para a ação da sociedade civil organizada, da iniciativa privada, de instituições de 

pesquisa e de universidades (BULKELEY; NEWELL, 2010). 

A partir do que foi exposto foram apontados no quadro 12, os fatores internos e 

externos para dimensão do conhecimento da participação na gestão de recursos hídricos.  

 

Quadro 12 - Análise SWOT para dimensão da Participação 

F
a
to

re
s 

In
te

rn
o
s 

Forças Fraquezas 

-Instâncias participativas, como o 

conselho de meio ambiente, 

conselho gestão de recursos hídricos 

e os comitês de bacia.   

-O CBHPA coloca em pauta 

discussões sobre mudanças 

climáticas.  

-Fóruns de discussão entre os 

comitês. 

-Atualização do plano estadual de 

recursos hídricos com participação 

da sociedade. 

-Foi assinado o termo de referência 

para contratação do Plano da 

BHRAM, mas ainda não foi 

possível viabilizar sua execução. 

-Apenas o CBHPPA tem seu plano de 

bacia instituído.  

-Lacunas na efetividade da participação 

social. 

F
a
to

re
s 

E
x
te

rn
o
s 

Oportunidades Ameaças 

-Fortalecimento dos comitês 

-Mobilização e comunicação das 

ações dos comitês. 

-Promoção da educação ambiental 

nos municípios das bacias. 

-Participação em redes de 

cooperação. 

 

-Falta de mobilização para participação 

das reuniões do comitê. 

-Não inserir o debate sobre mudanças 

climáticas nas instâncias participativas. 

 

 Positivo Negativo 

Fonte: Dados da pesquisa (2020). 

 

A análise dessas sete dimensões e as narrativas dos atores sociais e institucionais 

ajudam a entender como está estruturada e como vem se dando a gestão de recursos 

hídricos no Estado. É possível afirmar que, diante das limitações e gargalos da gestão, 

não há capacidade adaptativa para dar respostas aos riscos das mudanças climáticas, 

principalmente, por que esses riscos não sendo internalizados na agenda pública e nem 
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nas decisões sobre a gestão de recursos hídricos. Pode-se afirmar, que a gestão se baseia 

nas experiências do passado, com foco na variabilidade natural do clima.  

Nesse sentido, quanto a gestão de recursos hídricos voltada para a região 

semiárida, pode-se dizer que ao longo do tempo criou-se mecanismos de adaptação ao 

clima semiárido, o que convencionou-se chamar de “convivência com o semiárido”. 

Apesar disso, ainda é desafiador conviver com a variabilidade natural e extremos do 

clima semiárido. Dessa forma, um primeiro passo para a adaptação, seria enfrentar os 

problemas atuais de forma mais robusta, para aumentar a capacidade da gestão em lidar 

com possíveis aumentos dos extremos em consequência das mudanças climáticas 

(HALLEGATTE, 2009; BRASIL, 2016). Contudo, a adaptação às mudanças climáticas, 

como aponta Burton (2010), é outra questão que envolve novos riscos, uma maior 

complexidade e incertezas.   

Apesar das limitações vistas (tecnologias, conhecimento, financeiro, gestão de 

riscos), a gestão de recursos hídricos no estado do RN já evoluiu bastante, 

principalmente, no que diz respeito ao desenvolvimento de infraestrutura para o sistema 

de abastecimento, bem como em aspectos voltados para o fortalecimento do sistema de 

gestão. A análise SWOT das seis dimensões da capacidade adaptativa, revelam as 

limitações e oportunidades para uma gestão mais robusta e adaptada.  

No âmbito do desenvolvimento de infraestrutura hídrica para ampliar a oferta e 

distribuição de água no Estado, por exemplo, é de suma importância evidenciar grandes 

projetos que estão em fase de planejamento e implantação, como é o caso da 

transposição das águas do Rio São Francisco e o Projeto Seridó. Esses projetos, visam a 

criação de soluções conjuntas, em que a construção da barragem de Oiticica na região 

Seridó irá receber as águas do Rio São Francisco pelo Rio Piancó-Piranhas-Açu e serão 

construídas também uma série de equipamentos, como canais e adutoras, para fazer a 

distribuição de água para os municípios.  

Contudo, assim como nos outros Estados do Nordeste, é possível observar no 

RN, que a maior parte das soluções para déficit hídrico visam aumentar a oferta de 

água, com médias e grandes obras para armazenar e distribuir água (barragens, adutoras 

e canais). Outras soluções essenciais são negligenciadas como, a educação para o uso 

racional da água e o cuidado com o meio ambiente e os mananciais, tendo em vista a 

carência de serviços de saneamento, a supressão vegetal das matas ciliares, entre outros. 

Como bem salienta Puga (2018), não dá para continuar tratando a água como uma 
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simples mercadoria que pode ser transportada de um lugar para outro e que sempre terá 

como aumentar a oferta buscando água mais longe. 

Faz-se necessário enfatizar o papel fundamental dos municípios na gestão de 

recursos hídricos e no aporte para capacidade adaptativa. Apesar de ser um recurso de 

domínio Federal e Estadual, e que nesses níveis de governo são elaborados as leis e 

instrumentos para gerir os recursos hídricos, os municípios desempenham um papel 

importante, principalmente, na preservação do meio ambiente e na manutenção da 

qualidade dos mananciais dentro de seus limites.  

Também, vale recordar que os municípios também são peças chaves na 

diminuição das vulnerabilidades dos sistemas expostos as ameaças climáticas 

apresentados anteriormente. 

Dessa forma, diante dos riscos impostos pelas mudanças climáticas e das 

sensibilidades dos sistemas discutidos anteriormente, reconhece-se a necessidade de 

desenvolver mecanismos de adaptação e que, para além da criação de infraestrutura 

hídrica, tenha-se um planejamento adequado e integrado com as diferentes esferas e 

setores que tem relação direta ou indireta com os recursos hídricos. É nesse sentido que 

se evidencia a necessidade da integração entre as políticas setoriais (federais, estaduais e 

municipais) de ordenamento territorial, desenvolvimento urbano, gestão de resíduos, 

saúde, meio ambiente, infraestrutura, ciência e tecnologia, entre outras que são 

evidentemente fundamentais para garantir a segurança hídrica e a adaptação climática. 

No âmbito do RN, a criação da política estadual de mudanças climáticas em 

percurso, abre portas para incorporação dos riscos das mudanças climáticas em diversos 

setores. Reitera-se a necessidade de criação de um plano de adaptação climática setorial 

para os recursos hídricos, como uma forma de articular e ampliar ações já existentes 

com diretrizes para adaptação climática. 

A partir da identificação das ameaças, dos setores expostos e suas sensibilidades, 

foi elaborado o quadro 13, em que se apresenta as principais diretrizes elencadas pelo 

Plano Nacional de Adaptação, para direcionar as ações de adaptação climática e 

diminuir as vulnerabilidades dos sistemas de interesse expostos aos riscos das mudanças 

climáticas. 
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Quadro 13 - Diretrizes para elaboração de um plano de adaptação climática setorial para os recursos hídricos 

AMEAÇAS 

CLIMÁTICAS 
EXPOSIÇÃO DIRETRIZES PARA AÇÕES DE ADAPTAÇÃO 

A
u
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d
e 

ch
u

v
a
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Abastecimento 

-Integração do planejamento de recursos hídricos e de outros setores. 

-Redução de perdas, racionalização do uso e monitoramento da quantidade e qualidade de água dos mananciais. 

-Incrementar os investimentos em coleta e tratamento de esgoto, especialmente em bacias sujeitas à escassez de 

água; 

-Preservação da qualidade Ambiental dos mananciais. 

Agropecuária 

-Transferência de conhecimentos e tecnologias adaptadas às condições locais; 

-  Melhoria das previsões de disponibilidade de água para irrigação, em curto e médio prazo. 

- Adoção de métodos mais eficientes no uso da água e energia e manejo eficiente das áreas irrigadas e área de 

criação de animais. 

- Estratégias de conservação de solo, da vegetação e consequentemente da água. 

Indústria, Turismo e 

Comércio 

-Aumento da conscientização e uso de estruturas mais eficientes; 

- Regulamentações e procedimentos legais para melhor acesso a recursos hídricos; 

-Criação de consórcios intermunicipais e regionais para o gerenciamento dos sistemas de tratamento de resíduos e 

efluentes industriais; 

-Elaboração de Planos de Contingência. 

Cidades 

-Reabilitação de áreas urbanas consolidadas degradadas ou subutilizadas e com infraestrutura instalada; 

- Promoção da urbanização de assentamentos precários; 

-Fortalecer os processos de planejamento da expansão urbana com a perspectiva de prevenção a ocorrência de 

desastres naturais e o surgimento de riscos 

-Implementação do Plano Nacional de Saneamento Básico (Plansab); 

Zonas Costeiras 

-Mapear as áreas de risco à inundação e erosão na escala municipal; 

- Integração entre a gestão costeira e gestão de bacias; 

-Internalização de aspectos relacionados à elevação do nível do mar (ENM) nos instrumentos de gestão e fomento 
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da ZC; 

-Elaborar, implementar ou readequar planos de uso e ocupação do solo, considerando a necessidade de adaptação 

dos ecossistemas costeiros. 

Populações 

Vulneráveis 

-Analisar o grau de vulnerabilidade de cada grupo por indicadores pré-estabelecidos; 

-Identificação de populações vulneráveis para recebimento de apoio de políticas públicas agroextrativistas. 

-Identificar hotspots de pobreza no território e onde estes se cruzam com as áreas de maior vulnerabilidade físico-

ambiental e climática; 

-Fomentar iniciativas de ordenamento territorial, garantindo o acesso ao território e o desenvolvimento de ações 

de inclusão produtiva aliadas ao manejo sustentável dos recursos do território e de recuperação de áreas 

degradadas, quando couber. 

Saúde 

-Associar as notificações de agravo e doenças, e os registros de internações aos eventos desencadeadores da 

ocorrência como a exposição aos desastres naturais e ao acesso à água sem qualidade para consumo humano. 

-Fomentar pesquisas sobre a carga de doenças sensíveis ao clima no Brasil e conhecimento das vulnerabilidades 

sociais, econômicas e ambientais na ocorrência da doença ou agravo. 

Gestão de 

Recursos Hídricos 

-Consideração das vulnerabilidades adicionais associadas a alterações da disponibilidade hídrica; 

-Capacitação e mobilização dos usuários para a formulação e implementação de planos de contingência; 

- Maior integração de usos múltiplos nos reservatórios. 

-Aumento de investimentos em soluções locais de captação, armazenamento de água, conservação e recuperação 

ambiental; 

- Implementar o monitoramento sistemático da qualidade da água. 

-Implementar planos de segurança da água e procedimentos de controle e de vigilância da qualidade da água para 

consumo humano; 

-Garantir a efetividade do instrumento de enquadramento dos corpos de água segundo seus usos preponderantes. 

Fonte: Adaptado do Plano Nacional de Adaptação Climática (2016). 
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5 CONCLUSÕES 

Os avanços científicos inter e multidisciplinares nos contextos de estudos que 

envolve a problemática climática, em especial aqueles que se dedicam aos estudos sobre 

mudanças climáticas, permitem afirmar que as mudanças climáticas são evidentes e que 

são causadas pelas atividades humanas. Essas mudanças afetam os ciclos hidrológicos, 

alteram a distribuição de chuvas e padrões históricos, e impõem uma série de riscos a 

diversos sistemas. Em relação aos recursos hídricos, esses riscos significam grandes 

desafios à segurança hídrica, ou seja, o acesso a água em quantidade e qualidade 

suficiente para garantir o bem-estar das populações, o desenvolvimento dos territórios e 

a qualidade ambiental.  

No contexto da região semiárida, as condições naturais do clima, associadas a 

fatores de pressão antrópica, limitam a disponibilidade hídrica e impõem inúmeros 

desafios a gestão de recursos hídricos. Com isso, essa dissertação buscou discutir os 

riscos que as mudanças climáticas operam sobre os recursos hídricos na região 

semiárida e quais os desafios e possibilidades para uma gestão de recursos hídricos 

adaptativa. Para tal, o recorte espacial analisado foi a região semiárida do Estado do Rio 

Grande do Norte.   

Essa compreensão sobre a incorporação dos riscos das mudanças climáticas na 

gestão dos recursos hídricos é ainda incipiente na área estudada. Os estudos sobre 

respostas políticas às mudanças climáticas concentram-se em investigações sobre as 

cidades e a agricultura. Tendo em vista a importância e influência dos recursos hídricos 

sobre tantos outros setores, esse trabalho contribui com essa discussão e preenche, de 

forma modesta, essa lacuna.  

Para isso, a problemática desse estudo foi compreender como os riscos das 

mudanças climáticas estão sendo percebidos e internalizados na gestão de recursos 

hídricos direcionadas para regiões semiáridas, e de que forma possibilita a capacidade 

adaptativa para dar resposta aos seus impactos. 

Nesse sentido, entende-se que a tomada de decisão para adaptação climática é 

influenciada pela percepção que se tem do risco, tanto individual quanto coletivo. Não 

há adaptação a um determinado fenômeno ou evento se eles não são entendidos como 

um risco (ADGER, 2006). A percepção do risco climático, pode envolver os possíveis 

cenários futuros, conhecimentos sobre o clima no presente, e as suposições sobre como 

será o clima futuramente (ADGER et al., 2009). No âmbito desse estudo, foi percebido 

que as experiências individuais dos atores interagem com informações externas, 
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basicamente, informações científicas como os relatórios oficiais do IPCC e PBMC, na 

construção da percepção do risco. Isso mostra o quanto é importante estudos de 

modelagem hidroclimáticas a nível de bacias hidrográficas, para que outros atores sejam 

influenciados e passem a perceber os riscos em escalas locais. Porém, estudos com esse 

viés ainda são muito incipientes e comprometem o desenvolvimento de soluções 

baseadas em aspectos intrínsecos ao contexto local. 

A primeira hipótese confirmada com esse estudo, é de que os riscos das 

mudanças climáticas são percebidos pelos atores sociais e institucionais participantes da 

pesquisa, especialmente, no sentido do agravamento de ameaças climáticas naturais, no 

entanto, esses riscos ainda não são um fator que orienta as decisões na gestão de 

recursos hídricos, pois os mesmos não vêm sendo internalizados na agenda pública, 

como uma pauta importante. A inércia da ação de respostas diante dessas ameaças, pode 

estar associada percepção do risco em um futuro remoto, é preciso que a percepção do 

risco seja vista como uma oportunidade de ação antecipada, para que não haja a 

concretização dos desastres.  

Outra observação feita, é que os atores sociais, até o período de realização das 

entrevistas, no âmbito de suas pesquisas, não estão considerando os riscos das 

mudanças climáticas em seus estudos sobre meio ambiente e recursos hídricos, sendo 

que apenas um pesquisador estuda sobre recursos hídricos e considera os cenários de 

mudanças climáticas. Nesse sentido a percepção vem de estudos realizados em grande 

escala, como os relatórios publicados pelo IPCC e PBMC. A incorporação dos riscos 

climáticos nos estudos nas ciências ambientais é necessária, pois é um fator que incide 

sobre problemas já existentes e podem agravar as situações de vulnerabilidades 

socioambientais que estão sendo estudadas por esses pesquisadores. Vale ressaltar, a 

emergência da incorporação das mudanças climáticas em um âmbito multi e 

interdisciplinar, reunindo diferentes saberes para buscar soluções para esse problema tão 

complexo.  

Os atores indicaram as ameaças climáticas a que a região está/estará sujeita, em 

que os estudos e relatórios que apresentam cenários e projeções climáticas confirmam 

que essas ameaças têm grande probabilidade de ocorrência, caso os cenários de maiores 

emissões se confirmem. Também, os resultados dessa pesquisa apontam os sistemas que 

estarão expostos a essas ameaças, bem como, os quão sensíveis e vulneráveis são esses 

setores. Ainda, pode-se entender a estreita relação dos recursos hídricos e as 

consequências impostas sobre outros sistemas, se este recurso entrar em colapso. 
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De modo geral, há um entendimento dos riscos, mas não há a internalização do 

tema mudanças climáticas como foco de pesquisas e de políticas públicas. A segunda 

hipótese confirmada, foi de que a gestão estadual de recursos hídricos do Estado não 

dispõe de capacidade adaptativa para dar respostas aos riscos das mudanças climáticas, 

tendo em vista que os riscos das mudanças climáticas não estão sendo incorporadas na 

agenda pública e a gestão apresenta muitas limitações, não conseguindo sequer 

minimizar as sensibilidades dos sistemas relacionados aos recursos hídricos que estão 

expostos aos riscos das mudanças climáticas.  

 A não internalização dos riscos climáticos na gestão de recursos hídricos, 

mesmo os riscos sendo percebidos, pode ser associada a construção social equivocada 

entre os tomadores de decisão que esperam certezas científicas sobre o clima futuro 

(ADGER et al., 2009). No entanto, foi visto que o sistema climático é complexo e 

dinâmico, em que sempre haverá graus de incerteza sobre o clima no futuro. Daí, a 

importância de envolver os atores sociais pesquisadores neste estudo, tendo em vista 

que são esses que podem influenciar sobremaneira os tomadores de decisão.  

Na avaliação das seis dimensões importantes para a capacidade adaptativa, por 

meio da análise SWOT foi possível identificar um ambiente favorável para o 

desenvolvimento de mecanismos de adaptação climática na gestão de recursos hídricos 

do RN. A academia vem produzindo conhecimento e tem interesse em colaborar com os 

governos; os atores sociais e institucionais percebem os riscos e as estruturas político-

institucionais apresentam situações favoráveis para pensar e agir sobre essa questão. 

Porém, para que isso aconteça, evidentemente, o tema tem que ganhar espaço na agenda 

política. 

No que se diz respeito aos grupos de atores institucionais e sociais, percebeu-se 

uma leve diferença nos discursos quando se fala da gestão. Os atores em cargos de 

liderança apresentavam com mais frequência os pontos fortes e avanços, já o grupo de 

atores sociais apresentavam um tom mais crítico em relação as dimensões analisadas, 

mesmo a maioria desses já tendo exercido alguma função na gestão de recursos hídricos 

no estado. 

Os resultados aqui apresentados nos dão um panorama dos riscos das mudanças 

climáticas e nos permitem entender que, para lidar com os riscos sobre os recursos 

hídricos, deve-se também considerar outros sistemas que serão afetados e suas 

sensibilidades. E para estar adaptado às mudanças climáticas, essas sensibilidades 
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devem ser minimizadas e/ou superadas, já que não existe um cenário formidável para 

destinação de recursos para políticas específicas de adaptação. 

À curto prazo, espera-se uma abordagem que considere a adaptação como uma 

forma de ajuste de sistemas, onde mediante as incertezas e complexidade do problema, 

opta-se por adotar medidas flexíveis de adaptação as variabilidades naturais, diminuindo 

as sensibilidades e dando robustez aos sistemas para operarem respostas aos riscos 

futuros das mudanças climáticas. 

Enquanto isso, é fundamental que se aponte estratégias de adaptação climática 

no longo prazo, por meio de um planejamento robusto, proativo e que considere as 

incertezas como uma forma de aprendizado, ou seja, aprender fazendo e avaliando. A 

adaptação climática demanda, principalmente, instituições fortes, aporte tecnológico e 

financeiro e um sistema robusto de gestão de riscos. Vale salientar, que pensar em 

adaptação diante de incertezas envolve decisões sobre possíveis soluções, nesse caso, 

envolvem custos financeiros.  

Daí a importância de estudos mais aprofundados que confirmem a urgência de 

investir em adaptação agora, no momento e não apenas no futuro, quando os impactos 

serão mais severos. Essa dissertação, por sua vez, apresenta contribuições para a criação 

de um plano de adaptação climática setorial dos recursos hídricos, pois apresenta uma 

discussão que pode nortear diagnósticos mais precisos sobre as vulnerabilidades, riscos 

e mecanismos de adaptação climática no contexto da região semiárida.  
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APÊNDICE A - INSTRUMENTO DE PESQUISA: ENTREVISTA 

 

Título da pesquisa: Recursos Hídricos e Mudanças Climáticas no Semiárido: Análise de 

Riscos e Estratégias de Adaptação 

Pesquisador responsável: Eric Mateus Soares Dias (UFRN)  

Orientadora: Zoraide Souza Pessoa (UFRN)  

Objetivo do instrumento: Identificar a percepção sobre os riscos das mudanças 

climáticas em relação aos recursos hídricos.   

Foco do instrumento: Atores governamentais e pesquisadores    

Observação: o entrevistado deverá assinar o termo de consentimento livre e esclarecido 

em duas vias (uma delas ficará com o entrevistado).    

1 - Perfil do entrevistado   

Nome do entrevistado:   

Data da entrevista:   

Lugar da entrevista:   

Formação:   

Atuação na área (função, instituição, período):  

Naturalidade:   

Telefone de contato:  

E-mail: 

2 – Percepção sobre os riscos das mudanças climáticas e capacidade adaptativa na 

região semiárida do Rio Grande do Norte 

O que são as mudanças climáticas? 

Qual a responsabilidade humana no aquecimento global? 

Quais os setores que mais serão afetados pelas mudanças climáticas? 

Os impactos das mudanças climáticas já estão sendo evidenciados? De que forma? 
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Quais as ameaças climáticas estão ou poderão estar afetando essa região? (Potencial 

ocorrência de um evento ou tendência climática) 

Cite áreas que serão afetadas por ameaças climáticas nessa região. 

Identifique quais os sistemas de interesse estão ou estarão em maior risco nessa região. 

Quais os potenciais impactos da mudança climática sobre os sistemas de interesse 

citados anteriormente? 

Quais fatores levam ao impacto potencial das mudanças climáticas (vulnerabilidade, 

sensibilidade, exposição). 

Qual a capacidade adaptativa atual? (conhecimento, tecnologias, instituições, 

financeiro) citar e atribuir pontuação. 

Quais estratégias de adaptação podem ser incorporadas ou aperfeiçoadas na gestão de 

recursos hídricos na RSARN? 
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APÊNDICE B - TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

Convidamos a participar da pesquisa “Recursos Hídricos e Mudanças Climáticas 

no Semiárido: Análise de Riscos e Estratégias de Adaptação”, coordenada por Eric 

Mateus Soares Dias, mestrando do Programa de Pós-Graduação em Estudos Urbanos e 

Regionais da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (PPEUR/UFRN) e 

pesquisador do Laboratório Interdisciplinar Sociedades, Ambientes e Territórios 

(LISAT/UFRN), sob a orientação da Professora Dra. Zoraide Souza Pessoa. A pesquisa 

compreende a dissertação de mestrado que será apresentada como requisito parcial para 

obtenção do título de Mestre em Estudos Urbanos e Regionais. O objetivo da pesquisa é 

compreender como a gestão dos recursos hídricos na região semiárida do Rio Grande do 

Norte pode incorporar medidas de adaptação às mudanças climáticas. 

Sua participação é voluntária, o que significa que você poderá recusar ou desistir 

a qualquer momento, retirando seu consentimento, sem que isso lhe traga nenhum 

prejuízo ou penalidade. A pesquisa não envolve nenhum risco físico, moral ou de 

qualquer outra natureza aos seus participantes. Todas as informações obtidas serão 

sigilosas e seu nome não será identificado em nenhum momento. Os dados serão 

guardados em local seguro e a divulgação dos resultados será feita de forma a não 

identificar em nenhum momento os seus participantes.  Você ficará com uma cópia 

deste Termo e toda a dúvida que você tiver a respeito desta pesquisa poderá perguntar 

diretamente para o responsável, no endereço UFRN – Campus Central, CCHLA, DPP, 

Sala 15 do LISAT, ou pelo telefone (84) 99665-8365 (pesquisador) ou pelo e-mail 

ericmateusemsd@gmail.com.   

 

Declaro que compreendi os objetivos desta pesquisa e como ela será realizada, 

concordando em participar de forma voluntária.   

 

Assinatura do participante da pesquisa: _______________________________________ 

 

Eu, Eric Mateus Soares Dias, declaro que forneci todas as informações referentes ao 

projeto ao participante e/ou responsável.   

 

Assinatura do Pesquisador: ________________________________________________ 
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______________________, ____/___/____ 


