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RESUMO – Este trabalho objetiva avaliar a posição e força das instituições integrantes do 

planejamento de recursos hídricos de Fortaleza (CE) por meio da Matriz de Alianças e Conflitos: 

Táticas, Objetivos e Recomendações (MACTOR). O método compõe-se em quatro etapas principais: 

i) seleção dos principais atores do sistema e compreensão de suas estratégias; ii) caracterização dos 

objetivos de cada ator; iii) avaliação de influências entre os atores e diagnóstico das relações de força; 

e iv) identificação de convergências e divergências de atuação. Ao final, os atores selecionados foram 

classificados em quatro tipos: atores de ligação, motrizes, dependentes e independentes. A COGERH, 

por exemplo, é classificada como ator de ligação, por conta da alta influência no planejamento, mas 

alta dependência a outros atores do sistema. Já a CAGECE é classificada como ator dependente, visto 

que atua na destinação final da água à população, não atuando fortemente na tomada de decisões dos 

recursos hídricos. Além disso, conclui-se que não há divergências entre os objetivos dos stakeholders. 

Esses resultados auxiliam na gerência dos arranjos institucionais e conflitos no âmbito dos recursos 

hídricos. 
 

ABSTRACT– This work aims to evaluate the position and strength of the institutions that are part of 

the water resources planning of Fortaleza (CE), through the Matrix of Alliances and Conflicts: 

Tactics, Objectives and Recommendations (MACTOR). The method comprises four main steps: i) 

selection of the main actors in the system and understanding of their strategies; ii) characterization of 

the objectives of each actor; iii) assessment of influences between actors and diagnosis of power 

relations; and iv) identification of convergences and divergences of action. In the end, the selected 

actors were classified into four types: liaison, driving, dependent and independent actors. COGERH, 

for example, is classified as a liaison actor, due to its high influence on planning, but high dependence 

on other actors in the system. CAGECE, on the other hand, is classified as a dependent actor, since it 

acts in the final destination of water to the population, not acting strongly in the decision-making of 

water resources. In addition, it is concluded that there are no divergences between the objectives of 

the stakeholders. These results help in the management of institutional arrangements and conflicts 

within the scope of water resources. 

Palavras-Chave – Método MACTOR; Recursos Hídricos. 
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1 - INTRODUÇÃO 

A seca é um desastre natural que pode impactar em diversos âmbitos do ecossistema, em função 

de suas consequências extensas e de longo prazo (Li et al., 2022). A frequência e intensidade 

progressivas da seca, que devem ser agravadas com as mudanças climáticas, têm destacada a urgência 

de implementar estratégias de gestão específicas, em prol da mitigação de seus efeitos e gerência dos 

riscos associados (Hervás-Gámez et al., 2019; Wilhite et al., 2014). 

Como agravante, a demanda hídrica está crescendo continuamente para suprir as necessidades 

das cadeias produtivas da agricultura, a indústria, bem como atender o desenvolvimento citadino dos 

polos urbanos, enquanto a oferta de água em quantidade e qualidade está cada vez mais comprometida 

(Gómez-Coma, 2020) 

Nesse cenário, a escassez hídrica, diante da demanda de água em áreas secas, pode ocasionar 

conflitos sociopolíticos dentro e entre territórios, ultrapassando fronteiras geográficas (Kibaroglu e 

Maden, 2014; Murtaza, 2015). Diante de tais condições, a gestão de recursos hídricos torna-se um 

desafio ainda maior, que pode ser mitigado pela implementação de uma gestão participativa de 

recursos hídricos e pela colaboração institucional.  

Para tanto, os participantes devem estar cientes do quão importante é sua participação para o 

processo de gerenciamento, tendo noção da utilidade e da implicação do seu desempenho. De maneira 

sucinta, o ator deve conhecer (1) os riscos associados à ausência de sua participação, (2) a sua 

capacidade de influenciar o futuro do conjunto, e (3) a existência de ferramentas potenciais para 

moldar possíveis cenários (Rouillard et al., 2021). 

Nesse contexto, Godet (1993) propôs a metodologia estratégica de atores, mais conhecida como 

Matriz de Alianças e Conflitos: Táticas, Objetivos e Recomendações (MACTOR). Este método 

possibilita uma análise do posicionamento dos atores envolvidos em um processo decisório, onde é 

possível identificar possíveis conflitos e alianças entre os atores, para então conduzir estratégias mais 

eficientes no alcance dos objetivos propostos. 

Essa análise propicia avaliar o comportamento de cada participante do sistema em relação aos 

objetivos, a partir: i) da concordância, discordância ou indiferença do ator em análise frente aos 

objetivos inerentes aos outros atores, ii) da definição de um nível de prioridade atribuído por esse ator 

na consecução ou não do objetivo em questão, e iii) da consideração do conceito de um fator de forca 

desse ator, que evidencia o quanto ele pode impor seus objetivos e influenciar no desenvolvimento 

do sistema (Godet, 2006). 

Nessa perspectiva, o presente artigo implementa o método MACTOR, com foco no 

desenvolvimento dos recursos hídricos e seus usos, em prol de mediar e analisar o envolvimento das 
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principais instituições participantes do planejamento dos recursos hídricos. Para tanto, foi utilizada 

como estudo de caso em Fortaleza, capital do estado do Ceará. Fortaleza é atendida por águas locais 

e inter-regionais e, possui uma complexidade relacionada as fronteiras de atuação das instituições 

municipais e estaduais devido a sua infraestrutura de abastecimento.   

2 - METODOLOGIA 

 

O método MACTOR é uma ferramenta analítica usada para avaliar e sistematizar as influências 

e os objetivos dos stakeholders do sistema analisado (Mangifera e Isa, 2019). Para aplicar o método 

MACTOR, é recomendável seguir algumas etapas:  i) determinação dos principais atores que 

compõem o sistema em estudo; ii) identificação de questões e objetivos estratégicos; iii) determinação 

da relação entre os atores, avaliando o grau de influência direta entre a partir da construção da MDI;  

iv) identificação do posicionamento dos atores frente aos objetivos estratégicos de cada stakeholder 

a partir da  Matriz de Atores Objetivos (MAO); v) cálculo do Fator de Força (Godet, 1993).  

2.1 - Identificação dos atores envolvidos no planejamento dos recursos hídricos 

Primeiramente, foram elencados os principais atores do Sistema de Abastecimento de Água 

para a cidade de Fortaleza, bem como seus principais objetivos no âmbito dos recursos hídricos. A 

lista de participantes com sua respectiva função e objetivo, é evidenciada no Quadro 1. 

Quadro 1 – Principais atores do sistema com sua respectiva função e objetivo 

Ator Função Missão/Objetivo 

CAGECE 

A Companhia de Água e Esgoto do Estado do Ceará 

(CAGECE) é uma empresa de economia mista com capital 

aberto que tem por finalidade a prestação dos serviços de 

abastecimento de água, coleta e tratamento de esgoto. 

Contribuir para a melhoria da saúde e 

qualidade de vida, provendo soluções em 

saneamento básico, com sustentabilidade 

econômica, social e ambiental. 

COGERH 

A Companhia de Gestão dos Recursos Hídricos 

(COGERH) é responsável pelo gerenciamento e 

disciplinamento de mais de 90% das águas acumuladas no 

Estado, de forma descentralizada, integrada e participativa. 

Gerenciar os recursos hídricos no Ceará, 

promovendo o acesso à água e contribuindo 

para o desenvolvimento sustentável. 

CPRM 

A Companhia de Pesquisa de Recursos Minerais (CPRM) é 

uma empresa governamental brasileira, vinculada ao 

Ministério de Minas e Energia, que tem as atribuições de 

Serviço Geológico do Brasil. Entre suas atividades, estão a 

realização de levantamentos geológicos, geofísicos, 

geoquímicos, hidrológicos, hidrogeológicos e a gestão e 

divulgação de informações geológicas e hidrológicas. 

Gerar e disseminar conhecimento 

geocientífico com excelência, contribuindo 

para melhoria da qualidade de vida e 

desenvolvimento sustentável do Brasil. 
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Ator Função Missão/Objetivo 

IPLANFOR 

O Instituto de Planejamento de Fortaleza (Iplanfor) é uma 

autarquia municipal com o propósito de atuar nos seguintes 

âmbitos: i) geração do conhecimento; ii) monitoramento e 

avaliação de políticas públicas; iii) 

articulação do planejamento estratégico e participativo; e iv) 

fomento de iniciativas inovadoras.  

Produzir, difundir e promover o acesso ao 

conhecimento sobre políticas públicas, 

oferecendo subsídios para a tomada de 

decisão dos gestores públicos e contribuindo 

para a qualificação da governança 

municipal. 

SEMA 

A Secretaria de Meio Ambiente (SEMA) uma das suas 

principais atribuições é a elaboração de políticas públicas, 

a nível regional, que tenham como maior objetivo a 

preservação do meio ambiente e os recursos naturais de 

determinado território. 

Proteger os recursos naturais do Estado do 

Ceará, assegurando o desenvolvimento 

sustentável e a qualidade de vida da 

população, zelando pela observância dos 

princípios da Administração Pública, em 

consonância com a Política Estadual de 

Meio Ambiente. 

SEMACE 

A Semace é uma autarquia vinculada à Secretaria do Meio 

Ambiente (Sema), que tem a responsabilidade de executar 

a Política Ambiental do Estado do Ceará, e integra, como 

órgão seccional, o Sistema Nacional de Meio Ambiente 

(Sisnama). 

Promover a sustentabilidade ambiental e a 

melhoria da qualidade de vida no Ceará, 

através do licenciamento, monitoramento e 

fiscalização. 

SEUMA 

A Secretaria de Urbanismo e Meio Ambiente do Município 

de Fortaleza (SEUMA) constitui órgão da Administração 

Direta Municipal, responsável por definir as políticas 

públicas, o planejamento, o ordenamento e o controle dos 

ambientes natural e construído no Município de Fortaleza 

Planejar e controlar o ambiente natural e o 

ambiente construído do Município de 

Fortaleza. 

SRH 

A Secretaria dos Recursos Hídricos do Ceará – SRH é 

responsável por promover o aproveitamento racional e 

integrado dos Recursos Hídricos do Estado; coordenar, 

gerenciar e operacionalizar estudos, pesquisas, programas, 

projetos, obras, produtos e serviços referentes a recursos 

hídricos e promover a articulação dos órgãos e entidades 

estaduais do setor com os órgãos e entidades federais e 

municipais.  

Promover a oferta, a gestão e a preservação 

dos recursos hídricos de forma participativa 

e descentralizada, contribuindo para o 

desenvolvimento sustentável do Estado do 

Ceará. 

 

Após selecionar os principais atores, os representantes de cada instituição foram convidados 

para um workshop, realizado em janeiro de 2021, a fim de responder a questionários que culminaram 

na construção da Matriz de Influência Direta (MDI) e da Matriz Ator Objetivo (MAO). 

2.2 - Matriz de Influência Direta (MDI) 

 

A MDI é uma matriz de força entre os atores do sistema, esta ferramenta demonstra, de maneira 

sistêmica, o grau de influência que cada ator tem sobre outro. Para preenchê-la, é necessário que se 

tenha conhecimento sobre o fenômeno analisado e a forma como os atores interagem entre si.    

A análise da Matriz de Influência Direta deve ser realizada da linha para a coluna, isto é, o ator 

que está na linha da matriz revela o quanto ele influencia o ator que está na coluna (Tabela 1). O 

somatório dos índices de cada coluna demonstra o grau de dependência que os atores têm no sistema, 
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já o somatório das linhas determina o nível de motricidade dos atores. Portanto, quanto mais forte é 

o grau de motricidade maior é capacidade de influência que um ator tem sobre as decisões do outro.  

 

Tabela 1 - Matriz de Influência Direta 

  Ator 1 Ator 2 Ator 3 

Ator 1 - 1 3 

Ator 2 1 - 2 

Ator 3 0 4 - 
Fonte: Autoral 

 

A fim de preencher a matriz são estipulados pesos para indicar o grau de influência que um ator 

exerce em outro. Tais pesos variam de 0 a 4, onde o 0 representa nenhuma influência e 4 corresponde 

ao maior fator de influência. O somatório dos índices de cada coluna demonstra o grau de dependência 

que os atores têm no sistema, já o somatório das linhas determina o nível de motricidade dos atores. 

Portanto, quanto mais forte é o grau de motricidade maior é capacidade de influência que um ator tem 

sobre as decisões do outro. 

De posse da MDI, pode se calcular o fator de força inerente à cada ator, ou seja, a magnitude 

de influência de cada ator sobre o sistema. O fator de forca é obtido a partir da Equação 1: 

𝑟𝑖 =  
𝐼𝑖

∑ 𝐼𝑖
𝑥

𝐼𝑖

𝐼𝑖 + 𝐷𝑖
 (1) 

Em que 

𝑟𝑖 = fator de força do ator i; 

𝐼𝑖 = motricidade do ator i; 

𝐷𝑖= dependência do ator i. 

 

A partir da equação 1, calcula-se a padronização dos fatores de força, de maneira tal que o 

somatório seja equivalente ao número de atores selecionados para o sistema: 

𝑟𝑖∗ =
𝑛𝑟𝑖

∑ 𝑟𝑖
  (2) 

Em que: 

𝑟𝑖∗ = fator de força parametrizado; 

n = número de atores. 

Conforme prescrito por Vergara e Netto (2007), o fator de força mede o potencial de influência 

que cada entidade tem sob as demais, ou seja, quanto maior é o fator de força, maior é a capacidade 

do ator em implementar os seus objetivos dentro do sistema.  
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A partir dessa padronização foram construídos gráficos que auxiliam a análise das relações 

institucionais através da linguagem de programação em R. Para facilitar a compreensão, os atores são 

classificados em quatro tipos: os atores de ligação, os motrizes, os dependentes e os independentes. 

Os atores de ligação têm alta motricidade e dependência e, portanto, não só possuem forte influência 

sob os demais, como também são facilmente influenciados pelos outros integrantes do sistema. Os 

atores motrizes, por sua vez, apresentam alto grau de motricidade, mas pouca dependência. Já os 

atores dependentes revelam-se com motricidade abaixo do ponto médio de motricidade e dependência 

acima do ponto médio de dependência. Por fim, os atores independentes manifestam baixa 

motricidade e dependência, ou seja, não interagem de forma significativa com as outras instituições.  

 

2.3 - Matriz de Atores e Objetos (MAO) 

 

Para conhecer o posicionamento dos atores perante aos objetivos mais relevantes do sistema, 

foi aplicada a Matriz de Atores e Objetivos de primeiro grau (1MAO), esta possibilita que as 

convergências, divergências e neutralidades sejam estrategicamente avaliadas (Tabela 2). O grau de 

concordância com os objetivos varia de -1 a 1, em que -1 representa discordância, 0 corresponde à 

indiferença e 1 indica concordância. De posse da MDI e da 1MAO, é possível ter uma visão ampla e 

dinâmica do relacionamento atual dos principais atores do sistema e como ele pode se direcionar a 

diversas possibilidades. 

 

Tabela 2 – Matriz de Atores e Objetivos 

  Objetivo 1 Objetivo 2 Objetivo 3 

Ator 1 1 1 0 

Ator 2 0 1 -1 

Ator 3 1 1 1 
Fonte: Autoral 

 

3 - RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

As entrevistas realizadas com os atores permitiram estabelecer as relações de influência entre 

eles em uma escala de peso. Estas influências estão expressas na Tabela 3, a Matriz de Influência 

Direta (MDI) com os valores variando de 0 (zero) em que não há influência a 4 (quatro) indicativa de 

total dependência.  

Observa-se na Tabela 3, que a influência e dependência que a CAGECE e a COGERH mantêm 

entre si, por exemplo, possui índice 4 indicando alto grau de dependência, ou seja, a colaboração 

mútua dessas instituições é essencial para o bom planejamento dos recursos hídricos de Fortaleza. 
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Tabela 3 - Relação de Forças entre os atores 

 MDI 

C
A

G
E

C
E

 

S
R

H
 

C
O

G
E

R
H

 

S
E

U
M

A
 

IP
L

A
N

F
O

R
 

C
P

R
M

 

S
E

M
A

 

S
E

M
A

C
E

 
CAGECE   2 4 1 1 1 1 1 

SRH 1   4 1 2 2 2 2 

COGERH 4 4   2 2 3 1 1 

SEUMA 3 1 1   3 1 3 3 

IPLANFOR 2 1 1 3   1 1 1 

CPRM 2 2 2 1 1   1 1 

SEMA 1 1 2 3 2 1   3 

SEMACE 2 2 2 3 1 1 4   

Fonte: Autoral 

 

A Tabela 4 expõe a posição dos atores frente aos objetivos levantados.  Há concordância entre 

a grande maioria dos atores entre suas missões. É interessante avaliar que CAGECE, SRH, COGERH, 

CPRM e SEMACE trazem em suas missões a responsabilidade no desenvolvimento sustentável das 

suas áreas de atuação como social, ambiental, econômico, etc. Nestes há interesse mútuo entre os 

órgãos.  

Tabela 4 - Matriz de Posição Ator-Objetivo de 1ª Ordem (1MAO) 

 1MAO 

M
IS

S
Ã

O
 

C
A

G
E

C
E

 

M
IS

S
Ã

O
 

S
R

H
 

M
IS

S
Ã

O
 

C
O

G
E

R
H

 

M
IS

S
Ã

O
 

S
E

U
M

A
 

M
IS

S
Ã

O
 

IP
L

A
N

F
O

R
 

M
IS

S
Ã

O
 

C
P

R
M

 

M
IS

S
Ã

O
 

S
E

M
A

 

M
IS

S
Ã

O
 

S
E

M
A

C
E

 

CAGECE   1 1 1 1 0 1 1 

SRH 1   1 1 1 1 1 1 

COGERH 1 1   1 1 1 1 1 

SEUMA 1 1 1   1 1 1 1 

IPLANFOR 1 1 1 1   1 1 1 

CPRM 1 1 1 0 1   1 1 

SEMA 1 1 1 1 1 0   1 

SEMACE 1 1 1 1 1 0 1   

Fonte: Autoral 

 

A missão do CPRM avalia a disseminação de conhecimento geofísico, o que pode não ser de 

interesse a CAGECE, SEMA e SEMACE o que justifica a neutralidade destes frente ao objetivo 

citado. A SEUMA, por sua vez, restringe seu escopo ao ambiente do município de Fortaleza, no 

estado do Ceará, que não levanta o interesse do CPRM ao objetivo. Isso pode ser avaliado na Figura 

3, que expõe o envolvimento dos atores nos objetivos levantados. 
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Figura 3 - Envolvimento dos Atores ao Objetivos 

 
Fonte: Autoral 

 

De posse da MDI e 1MAO, é possível avaliar a dependência e motricidade de cada ator (Figura 

4). O primeiro Quadrante I da Figura 4 é formado pela SEMACE. Esta estabelece um papel dominante 

entre às demais desde que apresenta uma alta motricidade e baixa dependência. A autarquia atua na 

fiscalização e licenciamento ambiental do estado do Ceará e isso está expresso em seu fator de força 

(Figura 5) que se apresenta como o maior dentre os demais atores. 

 

Figura 4 - Diagrama Motricidade-Dependência 

 

Fonte: Autoral 

Figura 5 - Fator de Força dos atores 

 

 

Fonte: Autoral 
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A COGERH e a SEUMA pertencem ao segundo quadrante por empenharem forte motricidade, 

mas serem dependentes de outros atores. É interessante ressaltar o SRH apresenta alta motricidade, 

mas sua relação de dependência o posiciona entre os quadrantes I e II. O mesmo ocorre com a SEMA, 

entretanto com menor motricidade. 

A CAGECE localizou-se no Quadrante III e pode ser avaliada como altamente dependente dos 

demais atores, mas com baixa motricidade. 

A CPRM e INPLAFOR ocupam o Quadrante IV. Neste quadrante, os atores são altamente 

dependentes dos demais, além de apresentarem baixa motricidade o que indica uma postura mais 

passiva dentro do sistema. Apesar disso, esse grupo marca atores mais independentes dentro do 

sistema. O Fator de Força é calculado segundo as equações (1 e 2), seus resultados podem ser vistos 

na Figura 5. 

 

4 - CONCLUSÃO 

 

A abordagem adotada permitiu avaliar o posicionamento das principais instituições que atuam 

no planejamento de recursos hídricos para a cidade de Fortaleza. A SEMACE, SRH, SEUMA e 

COGERH apresentaram a maior influência no sistema analisado, tal posicionamento vai de encontro 

às funções destes órgãos que atuam principalmente na fiscalização e gerenciamento direto dos 

recursos a nível estadual. 

Nem todos os atores possuem forte influência, como avaliado para o CPRM e o IMPLANFOR, 

cujo o escopo de atuação não está restrito ou, até mesmo, especializado no planejamento de Recursos 

Hídricos. Tal fator é evidenciado na baixa motricidade e dependência que as instituições citadas 

apresentam. Percebe-se, ainda, que a CPRM foi o órgão que menos se posicionou como favorável aos 

objetivos do sistema, esse baixo envolvimento da CPRM indica um menor interesse do órgão frente 

aos demais objetivos. 

Quanto à CAGECE, a aplicação do método MACTOR a enquadrou como participante de alta 

dependência. Esse caráter de dependência e baixo poder de influência é evidenciado pela própria 

função da Companhia, onde realiza a destinação final da água à população, não atuando fortemente 

na tomada macro de decisões.  

Ademais, a análise permitiu identificar que não há divergências entre os atores frente aos 

objetivos destacados, o que favorece a promoção da gestão integrada de recursos hídricos. Por fim, a 

aplicação do método MACTOR possibilitou o diagnóstico sistemático do posicionamento dos atores 

no âmbito dos recursos hídricos, o que pode propiciar a melhor articulação de medidas de gestão. 
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Além disso, conhecer o ordenamento dos atores perante aos objetivos pode viabilizar o alcance 

integrado das metas e garantir uma gestão mais eficiente de recursos hídricos. 
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