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Resumo. O trabalho é resultado de pesquisa interdisciplinar realizada no âmbito do Programa 

WAVES, do qual participaram pesquisadores brasileiros e alemães especialistas em climatologia, 

hidrologia, recursos hídricos, sócio- economia, agricultura, meio-ambiente e modelagem integrada. 

Objetiva identificar quais municípios do Ceará entrarão em estresse hídrico e a partir de que ano, 

entre 2000 e 2025. Para isso são avaliados todos os 184 municípios, cinco setores de uso de água 

(abastecimento humano, irrigação, pecuária, indústria e turismo) e quatro cenários: A1 

desenvolvimento com globalização e aquecimento global; B1 desenvolvimento com 

descentralização e aquecimento global; A2 desenvolvimento com globalização sem aquecimento 

global; e B2 desenvolvimento com descentralização sem aquecimento global. Identificam-se os 

municípios mais susceptíveis à carência de água e pode-se concluir que o cenário A1 é o menos 

sustentável, enquanto que o cenário B2 é o mais sustentável sob a ótica de recursos hídricos. 

Conclui-se também que a maioria dos municípios entram em estresse até 2005, caracterizando 

deficiências já existentes, e que o modelo de desenvolvimento descentralizador compensa os efeitos 

do aquecimento global do ponto de vista de balanço hídrico. 

 

Abstract. This manuscript is the result of an interdisciplinary research within the WAVES 

Program, in which scientists of different expertise (climate impacts, hydrology, water resources, 

socio-economy, agriculture, environment and integrated modeling) from Germany and Brazil 

cooperated. Its objective is to identify which municipalities in the State of Ceará will be submitted 

to water stress, and when, considering time period of 2000 to 2025. In order to achieve the purpose, 

all 184 municipalities, five water use sectors (household, irrigation, livestock, industry and tourism) 

and four scenarios are considered. The investigated scenarios are: A1 globalization and cash crops 

with global heating; B1 development with decentralization and global heating; A2 globalization and 

cash crops without global heating; and B2 development with decentralization without global 
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heating. The most susceptible municipalities to water stress are identified. Scenario A1 is the least 

sustainable, whereas scenario B2 proved to be the most sustainable, according to water stress 

criteria. The majority of municipalities get stressed up to 2005, which shows existing infrastructure 

weakness. It is also possible to conclude that, in terms of water balance, decentralized development 

compensates global heating effects. 
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INTRODUÇÃO 

 

Estudos que forneçam elementos para análise da disponibilidade e da demanda de água são 

fundamentais para o estado do Ceará, uma vez que a água é um dos fatores limitantes para seu 

desenvolvimento. Por esta razão, os órgãos de planejamento do estado precisam dispor de estudos 

prognósticos bem fundamentados sobre a vulnerabilidade da sociedade em função da 

disponibilidade hídrica. Este estudo visa somar-se a uma série de outras avaliações realizadas no 

estado, como os planos de gestão de recursos hídricos e a hierarquização de barragens planejadas. 

Neste sentido, o Programa WAVES (Water Availability and Vulnerability of Ecosystem and Society 

in Northeast Brazil) de cooperação bilateral Brasil – Alemanha gerou instrumentos capazes de 

contribuir com o planejamento da gestão de recursos hídricos do estado. 

O objetivo central desta etapa específica do trabalho é a avaliação da vulnerabilidade do 

sistema hídrico do Ceará, entre 2000 e 2025, para atender às demandas dos municípios, 

considerando os efeitos do aquecimento global, para dois cenários de referência. São objetivos 

específicos do trabalho, identificar, através de indicador, quais municípios do Ceará sofrerão 

estresse hídrico (balanço oferta - demanda desfavorável) até 2025 e quando isto ocorrerá. Para 

atingir este objetivo foi desenvolvido o índice de estresse hídrico denominado ig90 para garantia de 

oferta de 90%. 

 

Composição de cenários 

 

A abordagem adotada pelo Programa WAVES consiste em admitir cenários de referência 

relativos às características de desenvolvimento futuro no estado. Para isso foram identificadas 

quatro regiões “homogêneas”, quais sejam, região metropolitana de Fortaleza, litoral, sertão com 

disponibilidade de água (bacias do Salgado, Banabuiú, médio e baixo Jaguaribe, além da Ibiapaba) 



e sertão com extrema carência de água (sertão central, Inhamuns, altos cursos dos rios Acaraú, Curu 

e Poti entre outros). Assim, as hipóteses dos cenários são admitidas iguais para cada município 

dentro das áreas homogêneas, porém distintas entre áreas. 

Os cenários admitidos correspondem a casos particulares daqueles preconizados pelo IPCC 

(Intergovernmental Panel on Climate Change). O cenário A tem como principais características o 

desenvolvimento com base no processo de globalização, de modo que a agricultura se volta para o 

mercado externo através de grandes áreas irrigadas por agroindústrias, forçando o homem do campo 

a migrar para os grandes centros, no caso a região metropolitana de Fortaleza ou as cidades 

litorâneas, onde o turismo exterior ganha força. O cenário B se caracteriza pelo aumento da 

importância dos centros urbanos de médio porte (Sobral, Juazeiro do Norte, Crato, Iguatu, Quixadá, 

Limoeiro do Norte etc.) e do mercado interno, que passaria a ser o alvo da produção agrícola do 

estado. No cenário B o crescimento do PIB é mais lento, porém os movimentos migratórios são 

menos unidirecionais e as pequenas e médias empresas (inclusive agrícolas) ganham relevância. A 

Tabela 1 abaixo indica as principais variáveis estudadas para os dois cenários de referência. Para 

mais informações acessar www.usf.uni-kassel.de/waves/index.htm. 

 

Tabela 1. Hipóteses admitidas para dois cenários de referência entre 1998 e 2025 

variáveis Cenário de referência A Cenário de referência B 

aumento da área irrigada + 440% + 200% 

aumento da população + 25% (-27 % a +70 %) + 25% (+ 4% a +37 %) 

aumento da população conectada ao sistema 

de abastecimento 

+ 70% + 60% 

crescimento do PIB + 220% + 150% 

aumento do turismo (em estadias) + 250% + 170% 

Fonte: Hauschild e Döll (2000) 

 

Além dos cenários de referência, consideram-se aqui duas hipóteses climáticas: alterações 

devidas ao aquecimento global com base no modelo CLIMO desenvolvido pelo Instituto de 

Impactos climáticos de Potsdam – PIK (Böhm et al., 2000); e ausência de alterações devidas ao 

impacto climático, de modo que média e variabilidade das vazões não se alterem nos próximos 25 

anos. Assim, estudam-se aqui quatro combinações possíveis: cenário A com/sem aquecimento e 

cenário B com/sem aquecimento. 



 

Metodologia 

 

A Figura 1 demonstra os principais passos metodológicos adotados na pesquisa. Após a 

determinação dos cenários, deu-se início à quantificação da oferta e da demanda de água de 2000 a 

2025, assim como ao cálculo do índice de estresse hídrico. A seguir apresentam-se os passos. 

Oferta. A oferta de água corresponde à soma das vazões com 90% de garantia anual com as 

vazões garantidas de água subterrânea. Para o cálculo da vazão garantida (QG90), admite-se que é 

proporcional à vazão escoada superficialmente (QE), fornecida pelo modelo WASA (Bronstert et 

al., 2000), de modo que 

 

     QG90 = η. QE             (1) 

 

sendo η = razão de proporcionalidade, admitida constante para cada município até que haja 

alguma intervenção. Para o cálculo de η foi feito levantamento de todas as fontes hídricas 

disponíveis em cada município no ano 2000. Caso um açude estratégico sirva a mais de um 

município, por exemplo, sua vazão regularizável foi repartida entre esses municípios 

proporcionalmente à demanda global, o que se aproxima da política de operação de reservatórios 

praticada pela COGERH. O valor da vazão QG90 entre 1996 e 2000 foi dividido pela vazão de 

escoamento (QE) média entre 1996 e 2000, conforme cálculo do modelo WASA, o que permitiu o 

cálculo de η para cada município. 
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Figura 1. Passos metodológicos adotados na pesquisa 

 

Demanda e uso consuntivo. A demanda e o uso consuntivo foram calculados pelo modelo 

NoWUM (Hauschild e Döll, 2000) para os dois cenários de referência, para todos os municípios do 

estado, para o período 2000 a 2025 e para cinco setores: abastecimento humano, irrigação, 

abastecimento animal, indústria e turismo. 

Índice de estresse hídrico. A seguir apresenta-se a base do índice utilizado no estudo, ig90. 

Existem outros índices propostos na literatura, como o proposto por Hauschild e Döll (2000), que 

admite vazão de oferta nos rios e refluxo total. Ocorre, no entanto, que cerca de 93% da água 

demandada no Ceará é atendida pelos médios e grandes açudes, cuja vazão disponível é função da 

garantia de oferta. Para fins de planejamento no Semi-árido, é uso admitir garantia de 90% anual. 

Outro fato relevante é o de que, devido às altas taxas de evaporação e ao embasamento cristalino 

presente em mais de 80% do território cearense, somente uma pequena fração da água não 

consumida retorna aos rios. Por esta razão, acredita-se que o índice de estresse hídrico ig90 é mais 

adequado para o Semi-árido. A Figura 2 abaixo apresenta a concepção do índice. 
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Figura 2. Concepção do índice de estresse hídrico ig90  

 
A vazão QG90 corresponde à vazão ofertada a um município com 90% de garantia anual, ou 

seja, a soma das vazões dos grandes e pequenos açudes, dos poços e de outras fontes com 90% de 

garantia, descontadas as perdas em trânsito. Assim, QG90‘ corresponde à vazão garantida disponível 

para um município não utilizada (equação 2). 

 

     QG90' = QG90 - QD + QR           (2) 

 

sendo QD = vazão de demanda (retirada) de um município; e QR = vazão de refluxo, dada por  

 

     QR = QD - QU - QP            (3) 

 

em que QP = vazão perdida , isto é, retirada, não consumida que não retorna aos rios ou poços; 

e QU = vazão correspondente ao uso consuntivo. O princípio do índice é de que QG90' ≥ f.QG90, ou 

seja, a vazão de folga (reserva) de um município deverá ser, no mínimo, uma fração "f" 

(denominada folga) da vazão garantida, sem o que o município é considerado sob estresse. 

Considerando-se que as perdas são diretamente proporcionais à vazão inicial de retorno (sendo "x" 

a razão de perdas difusas): 

 

     QP = x . (QD - QU)            (4) 



e, portanto, 

 

     f ≤ QG90' / QG90 = 1 - (QU + QP)/QG90         (5) 

 

Definindo-se ig90 como o complemento da folga "f" 

 

     ig90 = (QU + QP) / QG90 = [QU . (1 - x) + QD . x] / QG90 ≤ 1 - f     (6) 

 

Assim, o índice ig90 deve-se manter inferior a (1 - f) sem o que o município estará sob 

estresse. Dessa formulação surgem três parâmetros: o fator de perdas em trânsito, a folga (f) e a 

razão de perdas difusas (x). De acordo com valores médios observados historicamente no Ceará 

(Araújo e Ribeiro, 1996), as perdas em trânsito médias são de aproximadamente 15% das vazões. A 

razão de perdas difusas é admitida 50% e a folga mínima deve ser de 10% da vazão total garantida 

QG90 (isto é, f = 0,10). 

Análise. O último passo consiste, portanto, na análise da aplicação dos resultados 

apresentados pelos modelos WASA e NoWUM para cada município entre 2000 e 2025, avaliando-

se o estresse hídrico. Devido às variações anuais das vazões geradas no modelo hidrológico, admite-

se que um município encontra-se em estresse de longo prazo quando o índice ig90 superar o valor 

limite (1 - f) por mais de um terço dos anos que ainda faltam para o fim do planejamento. 

 

RESULTADOS 

 

Os principais resultados consistem na identificação dos municípios que entrarão em estresse 

no período alvo do estudo. A Figura 3 mostra a evolução dos municípios cearenses sob estresse 

hídrico para os quatro cenários combinados. Verifique-se que para o cenário A1 (A com 

aquecimento) quase 50 municípios encontram-se em estresse mesmo para garantia de 90% (baixa, 

por exemplo, para abastecimento humano, animal e industrial). O impacto dos cenários A2 e B1 é 

bastante semelhante, uma vez que 33 municípios estarão sob estresse em 2025, segundo os estudos. 

Isto indica que uma política mais sustentável de desenvolvimento (B) pode compensar os efeitos 

climáticos desfavoráveis. O cenário que apresenta maior sustentabilidade é o cenário B2, ou seja, o 

cenário no qual o desenvolvimento é descentralizado e não há aquecimento global sensível. 

Segundo os estudos, somente 14 municípios estariam sob estresse hídrico em 2025. 

A análise das declividades médias das linhas da Figura 3 também indicam resultados 

relevantes. Para o cenário A1, por exemplo, verifica-se que um novo município entra em estresse 



hídrico a cada 1 ano e 3 meses; enquanto que para o cenário B2, esse intervalo é de 5 anos e 3 

meses, muito maior e que permite melhor e mais eficiente planejamento. 

Na Tabela 2 mostrada a seguir são apresentados os municípios com estresse hídrico em pelo 

menos três dos quatro cenários estudados. 
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Figura 3. Análise do número de municípios do Ceará que entram em estresse hídrico de longo prazo 

 

Tabela 2. Início do estresse hídrico nos municípios mais críticos do Ceará (2000 a 2025) 

n Municipios N (anos) Início N (anos) Início N (anos) Início N (anos) Início
1 Catarina 22 2000 22 2000 26 2000 26 2000
2 Icapuí 24 2000 24 2000 26 2000 26 2000
3 Ipaumirim 26 2000 22 2000 26 2000 26 2000
4 Jardim 26 2000 20 2000 26 2000 26 2000
5 Jijoca de Jericoacoara 26 2000 26 2000 26 2000 26 2000
6 Pindoretama 26 2000 26 2000 26 2000 26 2000
7 Salitre 24 2000 24 2000 26 2000 26 2000
8 Santana do Cariri 26 2000 24 2000 26 2000 26 2000
9 Trairi 24 2000 22 2000 26 2000 26 2000
10 Graça 19 2001 18 2001 25 2001 24 2002
11 Tarrafas 25 2000 14 2001 26 2000 14 2012
12 Baixio 26 2000 15 2004 26 2000 12 2014
13 Umari 26 2000 14 2004 26 2000 8 2018
14 Mulungu 21 2004 6 2014 23 2003 1 2025
15 Nova Olinda 24 2001 23 2001 18 2008 0  *** 
16 Carnaubal 26 2000 11 2005 26 2000 0  *** 
17 Granjeiro 19 2001 13 2001 22 2004 0  *** 
18 Croatá 21 2001 3 2024 22 2004 0  *** 
19 Ipu 19 2004 5 2024 21 2005 0  *** 
20 Ibaretama 16 2004 6 2017 20 2006 0  *** 
21 Camocim 12 2005 11 2005 2 2024 0  *** 

Cenários de Referência

A A BB
Com Aquecimento Sem Aquecimento

 



 

CONCLUSÕES 

 

A pesquisa realizada hierarquiza os municípios cearenses que entram em estresse hídrico de 

longo prazo entre 2000 e 2025 para quatro cenários sócio – econômico – climáticos. Esta análise se 

refere a vazões regularizáveis com 90% de garantia. Desta forma, o número de municípios que entra 

em estresse hídrico em anos secos com período de retorno acima de 10 anos é bem superior. 

Analisando os municípios que entram em estresse hídrico de 2000 a 2025 conclui-se que: (i) o 

cenário A com aquecimento global é o cenário que prevê situação mais crítica do ponto de vista 

hídrico para o Ceará, sendo assim o de menor sustentabilidade; (ii) o cenário B sem aquecimento é 

o mais favorável para o Ceará em relação a situação hídrica, apresentando menor vulnerabilidade; 

(iii) uma política de desenvolvimento como a do cenário B pode vir a compensar os efeitos do 

aquecimento global sobre o sistema hídrico do Ceará; (iv) existe uma deficiência na infra-estrutura 

hídrica do estado e em decorrência disto a maior parte dos municípios entram em estresse até 2005. 
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