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1

INTRODUÇÃO
O processo de adaptação às mudanças do clima pode ser dividido em quatro

etapas (Klein et al., 2005), quais sejam, (a) o conhecimento sobre a severidade do
problema, o que inclui a estimativa dos diversos riscos envolvidos assim como o
grau de vulnerabilidades das comunidades em questão, (b) o planejamento e a
definição de estratégias de adaptação, (c) a implementação de tais estratégias, e
(d) o monitoramento e a avaliação do desempenho das mesmas ao longo do
tempo. Estudos (Base, 2013; NRC, 2010ab) realizados na Europa e Estados
Unidos mostram as dificuldades para que o processo de adaptação se torne uma
realidade. Essas dificuldades estão relacionadas com as incertezas e a falta de
conhecimento dos padrões espaciais e temporais dos impactos, as incertezas em
relação às tendências e mudanças socioeconômicas, o desconhecimento sobre
custos e benefícios de estratégias de adaptação, assim como a comunicação
ineficaz entre cientistas e gestores, gerando lentidão na elaboração de políticas
públicas. A ciência, tecnologia e inovação possuem um papel central na
superação dessas dificuldades.
De uma forma geral, as tecnologias desenvolvidas pelo setor de recursos
hídricos para lidar com a variabilidade natural do clima podem ser empregadas ou
aprimoradas no processo de adaptação às mudanças do clima, podendo incluir
aquelas ligadas à ampliação da infraestrutura física (barragens, diques, estruturas
de transposição de bacias, sistemas de irrigação, obras de drenagem urbana,
entre outras) assim como aquelas de caráter gerencial (sistema de alerta de
cheias e secas, implementação de instrumentos de gestão como outorga e
cobrança pelo uso da água, pagamento por serviços ambientais, e esquemas de
transferência de risco climático como contratos de seguro).
Este capítulo descreve, o papel da ciência, tecnologia e inovação no processo
de adaptação às mudanças do clima no setor de recursos hídricos, o que inclui
não apenas o entendimento dos processos naturais envolvidos no problema, mas
também o desenvolvimento de ferramentas e maneiras de pensar sobre o
problema e a viabilização de sua prática através da implementação de políticas
públicas baseadas nesse conhecimento.
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2

GERAÇÃO DE CONHECIMENTO DOS PROCESSOS ENVOLVIDOS
Um dos papéis da ciência na adaptação às mudanças do clima está na

geração de conhecimento. As complexas tarefas de quantificar os riscos dos
possíveis impactos das mudanças climáticas no setor de recursos hídricos e
setores afins, entender as vulnerabilidades das comunidades afetadas, assim
como de elaborar, avaliar e definir estratégias de adaptação vão depender do
entendimento que se tem dos sistemas ambientais, incluindo aí os físicos,
químicos, biológicos, e do sistema humano.
Este item procura identificar os esforços científicos que vêm sendo realizados
e os desafios envolvidos nas áreas de clima e hidrologia para que seja possível
subsidiar de forma mais efetiva o processo de adaptação às mudanças do clima.
Em relação às ciências do clima, o texto foca nas projeções do clima futuro,
que são empregadas para avaliar os impactos e os riscos no setor de recursos
hídricos. Na questão hidrológica, o texto reflete sobre a necessidade de
desenvolver técnicas de análise de dados para que se possa identificar a
importância relativa dos diversos fatores que influem na variabilidade ou
mudanças dos sistemas hídricos, o papel da modelagem matemática dos
sistemas, que precisa incorporar explicitamente o papel do homem no processo
(Wagener et al., 2010; Montanari et al., 2013), e a necessidade de aproximação
com outras áreas do conhecimento e com as comunidades interessadas no
processo de adaptação para que os esforços

sejam feitos para responder

perguntas específicas daqueles responsáveis pelo processo de adaptação.
Por fim, para que o processo de adaptação no setor de recursos hídricos seja
desenvolvido de forma adequada, é importante que a comunidade científica seja
capaz de fornecer informações e orientações claras nas várias etapas do
processo,

incluindo

não

apenas

o

entendimento

sobre

a

exposição,

vulnerabilidade e riscos envolvidos, mas também em como identificar um conjunto
de alternativas de adaptação apropriadas ao caso em questão, incluindo a
quantificação das respectivas consequências. Isso facilita a tarefa dos
governantes e tomadores de decisão em caracterizar, priorizar, ou até mesmo
6
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escalonar a implementação das medidas de adaptação ao longo do horizonte de
planejamento.

2.1

Projeções climáticas nas escalas espaciais adequadas ao processo de
adaptação
Projeções do clima futuro, informação essencial para analisar os riscos a

que uma determinada comunidade ou região estará exposta no futuro, são feitas
com base em simulações de modelos matemáticos. Alguns desses modelos têm
incorporado mais e mais processos que são sabidamente importantes para
representar os diversos sistemas naturais do planeta, permitindo, por exemplo,
que se possa avaliar mudanças na cobertura vegetal do planeta devido ao
aumento da concentração dos gases de efeito-estufa, levando em consideração,
de forma acoplada, como essa mudança na vegetação afeta os outros
componentes do sistema climático (NRC, 2010c).
É necessário que as projeções climáticas baseadas nesses modelos
possuam uma resolução espacial compatível com a escala das bacias
hidrográficas ou das regiões de interesse. Devido a limitações de processamento
computacional, esses modelos não possuem uma resolução espacial muito
refinada, limitando o nível de representação de vários processos físicos
importantes, tais como, o de formação das nuvens, o da ascensão das massas de
ar por processos orográficos e frontais, assim como os fluxos de massa de água e
energia entre o solo e a atmosfera (NRC, 2010c). Essas limitações prejudicam o
desempenho de tais modelos em representar adequadamente o padrão de chuva
nas escalas espaciais usualmente necessárias para estudos de impacto e
adaptação em sistemas de recursos hídricos, o que é uma limitação para
avaliação de frequência e magnitude das secas, variabilidade das chuvas e
disponibilidade hídrica, além de ser um limitador para estudos relacionados à
frequência e magnitude das cheias.
Outro elemento importante desses modelos, que também está relacionado
com a questão da escala espacial, consiste na representação dos processos que
ocorrem na superfície, e que afetam também o que ocorre na atmosfera, como
7
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por exemplo, a propagação da água nos rios, o fluxo de calor latente, o processo
de infiltração da água no solo, o armazenamento de umidade nas camadas
superficiais do solo, assim como o fluxo de águas subterrâneas. Para que esses
processos possam ser bem representados, precisam ser modelados numa escala
espacial compatível (~ 1 km). Embora existam modelos de superfície capazes de
representar esses processos na escala necessária, o acoplamento com os
modelos climáticos globais ainda é realizado obrigatoriamente numa escala
menos refinada.
À medida que os modelos climáticos avançam em termos de resolução
espacial e complexidade na representação dos processos físicos envolvidos,
espera-se que seus prognósticos sejam cada vez mais úteis nos estudos de
adaptação às mudanças do clima. Além de permitir simular de forma mais
adequada o comportamento da temperatura de superfície e os padrões de chuva
de uma dada região, outros processos de troca entre a superfície e a atmosfera
poderão ser melhor representados, permitindo que os mesmos venham a ser
empregados para avaliar, por exemplo, como as mudanças causadas pelo podem
influenciar as características do clima, o que também pode auxiliar na
identificação e avaliação de estratégias de adaptação.
Atualmente, para que seja possível obter informações sobre o clima futuro
nas escalas espaciais necessárias para subsidiar o processo de adaptação, fazse uso das chamadas técnicas de downscaling, baseadas em modelos dinâmicos
regionais ou modelos estatísticos. Em tese, essas técnicas permitem que os
prognósticos climáticos regionais ou locais sejam condizentes com a topografia
local, com efeitos de brisa em regiões próximas à costa, e com os padrões
sinóticos locais (Wilby e Dessai, 2010). Entretanto, a qualidade dos prognósticos
obtidos com técnicas de downscaling fica limitada à qualidade das projeções dos
modelos globais. Além disso, o emprego dessas técnicas requer a análise de
dados meteorológicos locais, nem sempre disponíveis na extensão e resolução
necessárias, o que limita sua qualidade, embora venha sendo empregado
amplamente em estudos de impactos em recursos hídricos.
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2.2

Ciências hidrológicas no processo de adaptação
Na ciência, o conhecimento adquirido sobre os processos hidrológicos é

geralmente sintetizado na construção de modelos matemáticos que procuram
representar o sistema hídrico. Esses modelos permitem realizar diversos tipos de
avaliações ligadas ao setor de recursos hídricos, com por exemplo, a
determinação do risco de cheias, a ocorrência de eventos de seca, a avaliação da
disponibilidade hídrica numa dada região, definição de regras operativas de
reservatórios para atender a demanda de água, e a avaliação da qualidade da
água em rios e reservatórios.
Entretanto, esses modelos têm dificuldades em simular adequadamente
sistemas hídricos em processo de mudanças (Montanari et al., 2013), o que limita
seu uso em estudos de adaptação por não serem capazes de reproduzir
adequadamente a interação que existe entre os sistemas natural e humano. Além
disso, por muito tempo, as ciências hidrológicas se desenvolveram com base em
algumas premissas que não são mais válidas, ou fazendo uso de algumas
abordagens que não são mais apropriadas.
A premissa de estacionariedade, por exemplo, antes empregada em todo
tipo de análise, agora precisa ser avaliada e justificada caso a caso para ser
utilizada. Embora conhecer o comportamento de um sistema hídrico no passado
seja imprescindível para entender os processos envolvidos numa bacia
hidrográfica, não é mais suficiente para entender ou prever como será o
comportamento desse mesmo sistema no futuro (Wagener et al., 2010). Por
exemplo, a variabilidade futura das vazões na seção transversal de um dado rio
pode ser muito maior do que a variabilidade observada no passado, e essa
mudança pode estar associada com alterações naturais ou antrópicas do sistema
climático, ou com alterações nas características da bacia causadas pelo homem.
As atividades exercidas pelo homem costumam ser deixadas de lado
quando se tenta compreender o comportamento de um sistema hídrico, enquanto
na verdade, o que se necessita hoje é entender o comportamento do sistema
admitindo que o homem faz parte do mesmo, seja como causador de alterações
no comportamento, ou como usuário da água. Para que isto seja possível, o
processo de modelagem matemática dos processos climáticos e hidrológicos não
9
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pode mais adotar a estratégia anterior de considerar as atividades humanas
apenas como condição de contorno nessas análises. Para que seja possível
subsidiar o processo de decisão de forma mais efetiva, é necessário incorporar as
ações humanas dentro dos modelos de modo seja possível entender e prever
como os sistemas acoplados, natural e humano, se desenvolvem conjuntamente
ao longo do tempo. Essa nova abordagem tornaria possível uma avaliação mais
fidedigna das reais consequências quantitativas e qualitativas no sistema hídrico
oriundas, por exemplo, de mudanças no processo de gestão realizado pelo
homem, seja no uso da terra, da água, ou por meio de alterações nas práticas
agrícolas. Mas para que isso possa ser feito, é necessário que se desenvolva
modelos de forma conjunta, diferentemente do que observa hoje, quando são
construídos de forma completamente independente.

2.3

Identificação e avaliação de estratégias de adaptação
Muitos dos esforços realizados pela comunidade científica na questão das

mudanças climáticas nas últimas décadas, na área de recursos hídricos, foram
dirigidos na identificação de tendências em variáveis hidrometeorológicas e na
estimativa de alterações na disponibilidade hídrica, variabilidade do regime de
chuvas e vazões, e no padrão de ocorrência de eventos extremos como cheias e
secas. Esses tipos de análises continuarão sendo necessários no futuro, pois
permitem manter governantes e tomadores de decisão atualizados sobre os
possíveis cenários futuros para os quais as comunidades precisarão estar
preparadas.
Entretanto, os esforços recentes em elaborar e implementar um processo de
adaptação mostram que esses produtos fornecidos pela comunidade científica,
embora necessários, não são suficientes, pois é muito difícil, com base nessas
informações, identificar as opções viáveis para se adaptar a uma nova realidade,
assim como entender as repercussões de tais medidas.
Wilby e Wood (2012) apresentam uma discussão a esse respeito, sugerindo
duas estratégias de ação que são complementares, e que já são naturalmente
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utilizadas no meio científico, os estudos intensivos de campo e a modelagem
matemática.
Alguns exemplos recentes ilustram a maneira pela qual essa duas
abordagens podem ser úteis para subsidiar o processo de adaptação. Por
exemplo, medidas locais de redução de escoamento superficial e de poluição
difusa em bacias agrícolas são fortes candidatas a fazer parte de um programa de
adaptação, pois além de ser de baixo custo, podem ser classificadas com de
baixo arrependimento, tendo em vista que podem ser úteis independente do
cenário futuro. O papel da ciência está em entender os reais benefícios de tais
medidas e em quais situações elas são apropriadas, e isso vem sendo feito em
alguns locais empregando estudos de monitoramento intensivo em bacias
experimentais, como relatado em Barber e Quinn (2012) e Nicholson et al.,
(2012). Na mesma linha, Owen et al. (2012) apresentam um programa, baseado
em monitoramento intensivo, que possui o objetivo de verificar cientificamente
como diferentes medidas ou alterações em práticas agrícolas podem reduzir a
poluição difusa e melhorar os ecossistemas aquáticos.
Análises

baseadas

em

simulação

com

modelos

matemáticos

que

representam diversos processos numa bacia hidrográfica também podem ser
muito úteis para subsidiar o processo de adaptação. Modelos dessa natureza
permitem, por exemplo, avaliar as consequências de medidas de adaptação,
como mostrado em Hughes et al. (2012), que discutem a importância de entender
como a redução das poluições pontual e difusa e o aumento da vegetação ripária
podem reduzir o escoamento superficial que chega aos reservatórios da bacia do
Rio Douro, assim como reverter o processo de eutrofização que se observa nos
mesmos. Gosh et al. (2010) realizaram um estudo na Índia, onde além de
fornecer os tradicionais resultados de impactos na hidrologia, baseados em
cenários de modelos climáticos globais e modelagem hidrológica, eles analisaram
como diferentes medidas adaptativas (combinações de redução de uso de água
na agricultura e alteração nas curvas-guia dos reservatórios referentes aos
volumes de espera para laminação de cheias) alteravam não só a produção de
energia mas também outros índices de desempenho do sistema hídrico como
vulnerabilidade e resiliência. Brekke et al. (2009) também empregam modelos
11
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climáticos, hidrológicos e de operação de reservatórios para identificar como
possíveis mudanças nas regras de operação do sistema de reservatórios pode
afetar diferentes métricas de desempenho do sistema sob diferentes cenários de
clima. Lopez et al. (2009) relatam estudo realizado no sudeste da Inglaterra que
emprega a mesma linha de raciocínio, procurando avaliar diferentes estratégias
de adaptação que incluem diferentes combinações de redução de demanda e
aumento da capacidade de reservação na bacia.
Esses tipos de informação quantitativa sobre o desempenho de diferentes
medidas adaptativas é essencial para subsidiar o processo de adaptação, e como
os exemplos acima mostram, a comunidade científica vem aos poucos
trabalhando com esse objetivo.
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3

SISTEMAS OBSERVACIONAIS
O monitoramento sistemático do clima, dos recursos hídricos e dos padrões

de alteração do uso do solo de uma dada região possui um papel fundamental na
compreensão das mudanças climáticas e dos processos de adaptação dos
sistemas de recursos hídricos (Loucks, 2012). Esse monitoramento é essencial
não apenas para identificar impactos na área de recursos hídricos ou para
subsidiar o desenvolvimento e verificação de modelos climáticos e hidrológicos,
mas também para ajudar no planejamento e implantação de estratégias de
adaptação.
O benefício do monitoramento extrapola o avanço do conhecimento científico
sobre os processos climático e hidrológicos, pois está também intimamente ligado
ao sucesso da gestão do risco climático. Para que seja possível estabelecer de
maneira adequada um processo de gestão do risco climático na área de recursos
hídricos é necessário que se desenvolva um esquema de monitoramento de
variáveis chaves que permita caracterizar os riscos e as incertezas envolvidas no
processos.
Miller (2012) apresenta uma lista de 49 variáveis e indicadores que engloba
de forma bastante abrangente várias facetas dos recursos hídricos e seus
respectivos usos. Essa lista possui o objetivo de apontar variáveis e indicadores
importantes para monitorar o desempenho de sistemas de recursos hídricos e de
identificar possíveis mudanças nos aspectos quantitativos e qualitativos dos
recursos hídricos, assim como outros aspectos ligados à gestão do uso da água,
tais como, cobrança e outorga. Um sistema de monitoramento que inclua essas
variáveis permitirá que se execute, ao longo do tempo, uma avaliação
permanente do sistema de gestão da água, permitindo que se visualizem de
forma clara os acertos e os erros de cada alternativa de adaptação. Relata-se, a
seguir, de forma breve, como os avanços em sistemas observacionais que são a
base de sistemas de monitoramento podem contribuir para a identificar e
selecionar alternativas de adaptação de baixo arrependimento.
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______________________________________________________________
O monitoramento preciso e contínuo da precipitação, nas diversas escalas
espacial e temporal (minutos até anos) é fundamental para a gestão,
planejamento e operação de sistemas hídricos.

A informação mais confiável

sobre precipitação ainda é aquela proveniente de estações tradicionais
localizadas na superfície. Entretanto, devido ao elevado custo de operação e
manutenção, a densidade de estações convencionais é inadequada ou até
mesmo inexistente em muitas regiões, sendo importante ter acesso à informação
sobre a precipitação proveniente de outras fontes.
Nos últimos anos, observou-se um avanço significativo na tecnologia de
estimativa de chuva por meio de sensoriamento remoto, especialmente daquela
proveniente de satélites (Kidd e Levizzani, 2011). Atualmente, vários produtos de
precipitação, com alta resolução espacial e temporal, baseados na combinação
de diversos sensores embarcados tanto em satélites de órbita baixa, quanto em
satélites meteorológicos geoestacionários, e, em alguns casos, também em
medidas obtidas em estações convencionais, estão disponíveis de forma gratuita
ao público em geral. Três desses produtos são bastante populares em análises
hidrológicas e de recursos hídricos, com diferentes resoluções espacial e
temporal e atualização da informação, são eles: o CMORPH (Joyce et al., 2004),
o TMPA do TRMM (Huffman et al., 2007), e o PERSIANN (Hsu et al., 1997).
Além disso, informações provenientes de satélites são empregadas para
construir longas séries de precipitação para todo o globo terrestre, como aquela
recentemente atualizada pelo GPCP (Global Precipitation Climatology Project),
que

emprega

uma

combinação

de

informações

obtidas

de

estações

convencionais, satelitais e de reanálise (Huffman et al., 2009). Essas séries são
importantes para a comunidade pois permite, ampliar o conhecimento científico
nas áreas hidrológica e meteorológicas.
A adequabilidade de produtos de sensoriamento remoto na área de recursos
hídricos depende do tipo de aplicação, que vai definir quais são as resoluções
temporal e espacial necessárias, bem como o tempo requerido de atualização das
informações. Por exemplo, sistema de alerta de cheias requer informação com
alta resolução temporal e espacial, e com rápida atualização das informações. Por
outro lado, estudos de disponibilidade hídrica em grandes bacias, simulação da
14
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operação de sistemas de reservatórios, estudos de identificação e atribuição de
tendências, ou desenvolvimento de índices para monitoramento de secas, não
carecem de uma resolução espacial muito alta, mas é necessita de séries
históricas longas.
Tecnologias não tradicionais passaram a ser empregadas, ainda em caráter
experimental, na estimativa da intensidade da precipitação sobre uma região,
sendo a mais promissora aquela que relaciona a intensidade da chuva com a
atenuação que se observa nos sinais de micro-ondas empregados em redes de
comunicação de telefonia celular (Messer et al., 2006; Leijnse et al., 2007ab).
Essa tecnologia se torna ainda mais atraente em áreas urbanas, onde a
densidade de torres de telefonias é bastante elevada (Rayitsfeld et al., 2012).
Vários estudos relatam o potencial dessa tecnologia para área de recursos
hídricos (Overeen et al., 2013; Overeen et al., 2011; Doumounia et al., 2014;
David et al., 2013; Fenicia et al., 2012; Hoedjes et al., 2014).
Outra tecnologia recente para estimativa de precipitação, e que merece ser
mencionada, é aquela analisada em Hamberlandt e Sester (2010) e descrita em
Rabiei et al. (2013), que consiste em fazer uso de sensores já existentes,
utilizados pela indústria automobilística, para o acionamento do limpador de parabrisa. A ideia é transformar veículos em estações pluviométricas móveis nas
cidades. A estratégia ainda é muito recente, mas parece ter um bom potencial
para adquirir informação com uma alta resolução temporal e espacial.
Por último, vale mencionar o projeto mPING (Precipitation Identification Near
the Ground), uma iniciativa conjunta entre a Universidade de Oklahoma e a NOAA
(Elmore et al., 2013), cujo objetivo é obter informações sobre o tipo de
precipitação que chega à superfície, para que seja possível aprimorar os
algoritmos utilizados para estimativa de chuva por radar Doppler com tecnologia
de dupla polarização. Conhecer a natureza da precipitação que chega ao solo é
extremamente importante para melhorar a qualidade das estimativas. Num país
como o Brasil, esse uso específico talvez não seja tão importante, já que na
grande maioria das situações, a precipitação consiste de chuva líquida.
Entretanto, a estratégia de utilizar pessoas comuns para cooperar na tarefa de
observação de eventos meteorológicos ou hidrológicos empregando aplicativos
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de smartphone deve ser avaliada, pois parece ser bastante útil em aplicações
como sistemas de alerta de cheias, avaliação de modelos meteorológicos de
previsão de tempo e de estimativas de chuva por radar.
O armazenamento de água na camada superficial do solo possui um papel
fundamental no ciclo hidrológico. A quantidade de água disponível no solo
próximo à superfície, além de controlar a partição da energia líquida incidente em
fluxo de calor latente (evaporação) e fluxo de calor sensível, exerce influência
também no processo de infiltração da água no solo, que por sua vez repercute no
processo de geração de escoamento superficial (Lakshimi, 2013; Kerr et al., 2010;
Brutsaert, 2006) e ainda nas cargas de poluentes que alcançam os corpos
hídricos em eventos de chuva.
O monitoramento adequado da umidade do solo possui diversas utilidades,
dentre elas, a compreensão dos processos físicos envolvidos no ciclo hidrológico,
promovendo

o

avanço

científico

e

o

aprimoramento

das

modelagens

meteorológica e hidrológica (Brocca et al., 2013; Sabater et al., 2008; Drusch,
2007; Koster et al., 2004). Esses modelos são ferramentas fundamentais no
desenvolvimento e implantação de sistemas de alerta de cheias e sistemas de
previsão climática de vazões (Douville e Chauvin, 2000), ambas consideradas
medidas fundamentais de adaptação de baixo arrependimento às mudanças do
clima no setor de recursos hídricos (Brocca et al., 2011; Drusch, 2007; Sabater et
al., 2008).
O monitoramento da umidade do solo possui relevância também na questão
do uso dos recursos hídricos na produção de alimentos, pois permite que o
agricultor aumente a eficiência do uso da água na irrigação, podendo reduzir de
forma substancial a demanda de água, tendo em vista que o setor agrícola é o
maior usuário de água em grande parte das bacias, ilustrando mais uma vez a
importância da informação em estratégias de adaptação em recursos hídricos.
Apesar da importância de se conhecer a umidade do solo ao longo do tempo
numa dada região, o monitoramento in situ da umidade do solo no Brasil, e em
outros países com o mesmo perfil econômico, é praticamente inexistente, com
exceção de alguns experimentos científicos intensivos, geralmente realizados
num curto período de tempo e numa pequena extensão territorial.
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Devido a essa dificuldade de se obter informação sobre a umidade do solo
medida diretamente no campo, diversas tentativas foram realizadas para estimar
a umidade do solo por meio de sensoriamento remoto (Lakishimi, 2013), como por
exemplo, por meio do radiômetro de micro-ondas AMSR-E, que fica a bordo do
satélite Acqua da NASA (Sahoo et al., 2008) ou com base no imageador de micro
ondas da missão TRMM (Bindish et al., 2003). Entretanto, apenas em 2009, foi
lançada a SMOS (Kerr et al., 2001, 2010), a primeira missão com o objetivo
específico de monitorar a umidade do solo, liderada pela Agência Espacial
Europeia. Por ter sido desenvolvido especialmente para esse propósito, a
comunidade científica espera que os resultados a serem alcançados com o
SMOS superem todas as tentativas anteriores realizadas com outros instrumentos
em outras missões espaciais, embora atualmente ainda não exista um produtor
operacional disponível ao público.
Em março de 2002, foi lançado ao espaço o conjunto de satélites denominado
GRACE (Gravity Recovery and Climate Experiment), o primeiro com o objetivo
específico de monitorar o campo de gravidade do planeta Terra. O monitoramento
do campo de gravidade do planeta permite determinar a variação temporal da
massa total de água acumulada em todo o globo terrestre, que inclui a umidade
armazenada nas camadas superficiais do solo, a água armazenada em
reservatórios superficiais, e o armazenamento em camadas mais profundas do
solo.
Apesar das baixas resoluções temporal (>10 dias) e espacial (> 150.000 km 2)
da missão GRACE, diversos estudos mostram, ainda em caráter experimental,
que as informações obtidas pelo GRACE possuem um enorme potencial para ser
empregadas, de forma complementar, no monitoramento dos recursos hídricos,
em especial no monitoramento das reservas subterrâneas, embora também
possam ter valor no desenvolvimento, calibração e avaliação de modelos
hidrológicos.
A qualidade das estimativas da variação do armazenamento obtidas pelo
GRACE estão sendo avaliadas para verificar sua utilidade em estimativas de
variabilidade interanual na Amazônia (Becker et al., 2011; Xavier et al., 2010),
estimar a vazão mensal em grandes bacias sem monitoramento (Syed et al.,
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2005, 2008), avaliar a importância relativa dos diversos termos do balanço hídrico
(Frappart, 2013), e para identificar e caracterizar a intensidade de secas na bacia
do Rio Amazonas e Mississippi (Chen et al., 2009, 2010). Além disso, alguns
pesquisadores têm procurado incluir as observações do GRACE para obter
avanços na modelagem de processos hidrológicos (Houborg et al., 2012; Vergnes
e Decharme, 2012; Longueverge et al., 2010; Huang et al., 2012; Famiglietti et al.,
2011; Tiwari et al., 2009; Rodell et al., 2009).
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4

4.1

TECNOLOGIAS DE BAIXO ARREPENDIMENTO PARA ADAPTAÇÃO

Previsão nas escalas curto prazo, sazonal e decenal

Previsão de curto prazo
Os sistemas de previsão de Tempo no mundo baseiam-se em rodadas de
múltiplos modelos de Tempo e diferentes possibilidades de parametrização de
esquemas de nuvens. A partir dos resultados destes modelos, previsões de
precipitação para horizontes de três a cinco dias podem ser fornecidas. Na última
década, uma tendência tem sido utilizar as informações deste conjunto de
modelos para fornecer informações relativas à precipitação acumulada prevista,
às probabilidades de precipitações acima de um limiar específico, assim como ao
espalhamento das previsões do conjunto de modelos, para os mesmos
horizontes. Mais recentemente, centros operacionais começaram a produzir
previsões para horizontes maiores, em geral entre 10 e 15 dias, sendo aqui o alvo
de maior interesse o total pluviométrico que ocorre no período, e não o momento
que as precipitações ocorrem. Estas informações vêm sendo disponibilizadas em
diferentes escalas espaciais (cidades, regiões e bacias hidrográficas) na internet e
através de dispositivos móveis, mas pouco esforço vem sendo realizado em
verificar operacionalmente estas previsões. Poucos centros meteorológicos
oferecem produtos de verificação em caráter operacional, sendo estes baseados
em métricas estatísticas (p.ex., Índice de Heidke, Índice de Acerto, Taxa de
Alarme Falso e Probabilidade de Detecção). Como exemplo, pode-se citar o
produto de previsão para bacias/regiões hidrográficas disponibilizado pela
FUNCEME em seu sítio web.
Embora extremamente necessário, o uso da previsão de Tempo, combinado
com dados de redes de monitoramento, como entrada de modelos hidrológicos,
previamente calibrados, para a previsão de eventos hidrológicos na escala de
Tempo vem sendo pouco praticado no Brasil em caráter operacional. A
incorporação da previsão de Tempo para previsão de afluências possui o intuito
de aumentar o horizonte de previsão, o que, dependendo da qualidade da
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previsão de Tempo, pode trazer vantagens importantes para a operação dos
reservatórios, em especial, no controle de cheias.
De uma maneira geral, as previsões de tempo costumam ser de boa
qualidade nas primeiras 24 ou 48 horas, deteriorando-se rapidamente a partir
desta janela inicial de dois dias. Desta forma, a incorporação da previsão de
tempo proporcionaria um aumento no horizonte de previsão de pelo menos dois
dias, o que pode trazer um enorme benefício aos operadores dos reservatórios.
Em termos proporcionais, bacias com tempo de concentração menor se
beneficiariam mais com o uso da previsão de tempo, embora, a princípio, todas
possam ser beneficiadas.

Previsão sazonal e interanual
A alta variabilidade espaço-temporal da disponibilidade hídrica numa dada
região é um das fontes de incertezas que gestores dos recursos hídricos precisam
enfrentar no dia-a-dia. Como o futuro é incerto, decisões tomadas no presente
relativas ao uso da água terão repercussões na disponibilidade hídrica futura.
Previsões confiáveis da disponibilidade hídrica futura representa certamente
uma vantagem para a gestão dos recursos hídricos. Previsões de variáveis
meteorológicas (precipitação e temperatura) e de vazão com horizonte de um mês
a até dois anos de antecedência permite que gestores da área de recursos
hídricos, assim como tomadores de decisão de setores usuários de água, como
agricultura, abastecimento humano e geração de energia, possam se preparar
para tomar as medidas necessárias.
Desde 2002, centros meteorológicos nacionais, regionais e internacionais
reúnem-se ao longo do ano para emitir as previsões climáticas sazonais. A
previsão climática sazonal no Brasil e no mundo adota um formato baseado na
definição de probabilidades a um certo número de faixas de precipitação, hoje
sendo utilizadas três faixas: chuvas abaixo da média, em torno da média e acima
da média. Assim, o prognóstico climático tem natureza, o que está de acordo com
a natureza do problema. Em alguns centros internacionais, informações além das
probabilidades dos tercis são fornecidas.
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O desafio na previsão é como definir as probabilidades destas três
categorias de maneira consistente cientificamente, o que está longe da prática
operacional. A

definição

das

probabilidades

dos três

tercis

baseia-se,

operacionalmente, na opinião de consenso de um grupo de especialistas. Nestas
reuniões de discussão são apresentados o monitoramento de campos
atmosféricos e oceânicos e resultados de vários modelos matemáticos que
simulam a dinâmica da atmosfera e de modelos que fazem uso de dados do clima
do passado. Nestas reuniões, o que domina é a opinião pessoal dos
especialistas, sendo o consenso alcançado muitas vezes pela influência de um
senso comum muito motivado pelo desejo de se proteger do que é visto como
"erro" na previsão, ou por uma memória muito subjetiva, e não lastreada no que
foi previsto/observado em anos passados, ou ainda, por conceitos equivocados
de probabilidade e estatística básicas e da percepção equivocada da natureza do
problema que se quer resolver. Alguns estudos no Brasil e no mundo apontam
que previsões climáticas sazonais baseadas no consenso de especialistas
tendem a favorecer a categoria central (Hansen et al., 2011; Martins, 2013). A
alternativa a este modelo de previsão é o uso direto dos modelos climáticos, ou
conjunto de modelos climáticos, para identificar de forma objetiva as
probabilidades das três categorias, assim como toda a função densidade de
probabilidade. Esta alternativa garante a consistência entre a previsão climática e
as previsões de impactos a elas associados, como por exemplo, as previsões
sazonais de vazão.
Apesar

dos

esforços

realizados

no

desenvolvimento

em

produtos

específicos para o setor de recursos hídricos, como aqueles desenvolvidos pela
FUNCEME (Reis et al., 2006) para os reservatórios localizados no estado do
Ceará, as previsões sazonais de afluências na ainda não são plenamente
incorporadas no processo de decisão de órgãos do setor no Brasil.

Previsão decenal
A previsão decenal se propõe a estimar o estado do clima numa faixa
aproximada entre 10 e 30 anos (Meehl et al., 2009). Nessa escala de tempo, a
variabilidade natural do clima e as ações antrópicas como a emissão de gases de
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efeito estufa possuem papel relevante no processo dinâmico de evolução do clima
(Cane, 2010; Murphy et al., 2010; Vera et al., 2010; Soares e Dessai, 2014).
Existe uma percepção de que a previsão na escala decenal é mais adequada
às ferramentas e aos processos de tomada de decisão hoje existentes na área de
recursos hídricos do que os prognósticos climáticos na escala centenária (Cane,
2010; Vera et al., 2010). Isso explica o interesse de gestores e tomadores de
decisão nesse tipo de previsão, conforme relatado em Cane (2010).
Entretanto, apesar dos esforços realizados por diversos grupos de pesquisa
nos últimos anos (Meehl et al., 2009), tal tecnologia encontra-se em seu infância,
e ainda não é possível afirmar quando a previsão climática decenal irá fornecer
informações de qualidade aos gestores na área de recursos hídricos.
Vários desafios foram identificados (Meehl et al., 2009), sendo importante
mencionar o desconhecimento dos processos físicos que causam as diversas
variações climáticas decenais observadas ao longo das últimas décadas (e.g.
Oscilação Decenal do Pacífico e a Oscilação Decenal do Atlântico), a influência
dessas oscilações em anomalias climáticas observadas na América do Sul e em
outros continentes, e na severidade e ocorrência do fenômeno ENSO (Vera et al.,
2010, Murphy et al., 2010; Cane (2010).
Apesar dessa falta de entendimento dos processo físicos envolvidos,
tentativas de prever a temperatura na escala decenal obtiveram algum tipo de
sucesso (Smith et al., 2007; Keenlyside et al., 2008). Porém, tratando-se de
precipitação, a previsão decenal ainda não possui a qualidade necessária
(MacLeod et al., 2012). Resultados apresentados por Mehta et al. (2014) indicam
um caminho que pode trazer bons resultados num futuro próximo, tendo obtido
resultados promissores em várias regiões da África do Sul.

4.2

Mecanismos de Transferência de Risco
A variabilidade natural do clima e a ocorrência de eventos extremos, como

como secas e enchentes, afetam fortemente as comunidades mais vulneráveis,
que possuem dificuldade para voltar ao estado de normalidade, não sendo
capazes de lidar com esses riscos.
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Investimentos em infraestrutura física podem, em alguns casos, reduzir a
severidade e frequência dos danos causados. Entretanto, estratégias baseadas
em mecanismos financeiros, geralmente mais baratas, como esquemas de seguro
e contratos de opção (Dischel, 2002), podem contribuir na redução do risco, e têm
sido estudados em diferentes aplicações na área de recursos hídricos (Ramos e
Garrido, 2004; Characklis et al., 2006; Brown e Carriquiry, 2007; Kalil et al., 2007;
Sankarasubramanian et al., 2009; Cheng et al., 2011; Steinschneider e Brown,
2012). Embora esses mecanismos não sejam capazes aumentar o volume de
água armazenado, e tampouco transferir água no tempo, como no caso de
reservatórios, eles permitem o compartilhamento dos prejuízos entre os diversos
usuários em momentos de escassez (Brown e Carriquiry, 2007), e podem ser
vistos como instrumento fundamental numa gestão adaptativa da água em que
tanto as regras de operação de reservatórios quanto os próprios contratos de
longo prazo de alocação possam ser alterados ou substituídos durante momentos
de escassez (Sunkararasubramanian et al, 2007; Steinscneider e Brown, 2012).
Em tese, contratos de opção e esquemas de seguro podem ser empregados
de forma conjunta para reduzir os impactos da variabilidade climática natural na
gestão dos recursos hídricos. Contratos de opção são celebrados entre dois
usuários, ou entre setores de usuários de água. Há aquele que está interessado
em reduzir o risco de não ter água suficiente no futuro, e que paga inicialmente
pelo direito de exercer a opção de compra de um determinado volume de água no
futuro, caso seja necessário, e há aquele usuário que está disposto a abrir mão
do seu direito de utilizar um dado volume de água, desde que seja devidamente
compensado por isso. Tanto o preço da água quanto o volume a ser transferido
são previamente estabelecidos no contrato de opção. Mecanismos como esse
têm sido utilizados como alternativa de gestão de demanda por recursos hídricos
e podem apresentar-se como alternativa de adaptação de baixo arrependimento
em situações específicos de contexto legal, institucional, socioeconômico e
hidrológico de uma dada região.
Embora já existam exemplos de aplicação exitosa dessa estratégia de
adaptação (Brown e Carriquiry, 2007), no Brasil ela ainda encontra-se incipiente.
No estado do Ceará, uma outra estratégia inovadora, mais adequada ao sistema
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legal brasileiro, foi estudada e aplicada ao atual processo de alocação negociada
de água. Essa experiência de alocação faz uso conjunto da previsão sazonal
probabilística de vazões, que reflete as incertezas da oferta de água num futuro
próximo (alguns meses), e de um mecanismo de contrato de curto prazo, que
permite que ocorra a transferência temporária de direito de uso da água entre
usuários, mediante pagamento para compensar aqueles que abrem mão de
utilizar o recurso naquele ano ou estação (Sankarabrumanian et al., 2009). Essa é
uma maneira interessante de acomodar a oferta e a demanda de água em
momentos de escassez no processo de gestão da água.

4.3

Racionalização do Uso e Reúso da Água
A quantidade de água utilizada para a produção de alimentos representa uma

parcela considerável de toda água retirada de rios, lagos e reservas subterrâneas.
Essa situação obviamente provoca uma pressão no setor agrícola para que
ocorra um aumento na eficiência do uso da água.
O setor agrícola é na verdade bastante heterogêneo, com características
físicas, biológicas, econômicas e sociais bastante distintas, o que inviabiliza um
único tipo de solução para o aumento da eficiência. Certamente ciência,
tecnologia e inovação podem ajudar na busca pela eficiência do uso da água na
agricultura, mas para que tal tarefa seja exitosa, instrumentos econômicos e
mudanças institucionais são também necessárias.
Hsiao et al. (2007) apresenta uma abordagem para analisar a eficiência no
uso da água na agricultura que consiste em quantificar a eficiência total do uso da
água considerando que a mesma depende da eficiência de oito etapas
necessárias no processo de produção do alimento. Essas etapas percorrem todo
o caminho da água desde sua retirada do ambiente, passando pelo transporte e
armazenamento, até a aplicação na planta, onde ainda precisa-se considerar a
relação entre o crescimento adequada da planta e processos de transpiração e
fotossíntese que regem a contabilização da biomassa gerada. Hsiao et al. (2007)
mostra que pode haver grande variação nos valores de eficiência na produção de
grãos e frutas a partir do uso de diferentes técnicas e práticas agrícola.
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Considerando

que

a

redução

de

disponibilidade

hídrica

para

desenvolvimento de atividades econômicas e para abastecimento público figura
como um dos possíveis impactos de severidade significativa das mudanças no
clima, as tecnologias de racionalização do uso da água e de reuso apresentam-se
como alternativas interessantes para o processo de adaptação. Mas para que
essas tecnologias sejam aplicadas acertadamente é preciso avançar em
pesquisas que ratifiquem suas viabilidades com garantia de segurança sanitária e
que promovam a superação de resistências da sociedade à sua disseminação.
O reuso pode ser definido como o uso da mesma água mais de uma vez
antes que ela retorne ao ciclo hidrológico e sofra recirculação natural. No Brasil, o
reuso da água foi definido de maneira abrangente pela Resolução Conama 54 de
28/11/2005 simplesmente como o uso de águas residuárias. Qualificações desse
uso e das águas residuárias em questão determinam a viabilidade econômica
dessa tecnologia delimitada pelo tratamento necessário, pelas especificidades da
aplicação dada ao reuso e pelas exigências relacionadas à segurança sanitária e
ao controle ambiental. Em grande quantidade de bacias hidrográficas no país, o
reuso indireto já vem sendo aplicado mesmo que não seja convencionalmente
rotulado como tal, já que o reuso indireto é definido como o uso de água
residuária tratada e retornada ao ambiente onde passa por processos de diluição
e de autodepuração antes de ser captada e utilizada a jusante.
O reuso direto diferencia-se por promover o uso de água residuária tratada
mesmo antes de seu retorno ao ambiente. Esses sistemas coletam as águas
residuárias, submetem-nas a um tratamento especificado e as direcionam para
outros usos geralmente menos exigentes em termos de qualidade, tais como
lavagem de pisos e veículos, usos em vasos sanitários, jardinagem, paisagismo,
irrigação, indústria, recarga de aquífero etc.
Estudos no Brasil têm avaliado a rentabilidade da aplicação do reuso de
esgotos domésticos na agricultura e na piscicultura (Pereira, 2004; Santos et al.
2011; Mota et al. 1997; Sousa et al. 2006). Para a agricultura, os resultados
variam amplamente de acordo com a cultura, a forma de aplicação, e o
tratamento aplicado ao esgoto doméstico. Da mesma forma, a utilização na
piscicultura apresenta resultados variados para diferentes espécies e formas de
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aplicação. No entanto, é frequente a ratificação em pesquisas do potencial dessa
tecnologia como alternativa de adaptação, principalmente em regiões áridas e
semiáridas.
O reuso de esgotos domésticos tratados oriundos de Estações de
Tratamento de Efluentes de companhias de saneamento no Brasil tem sido
apontado com frequência como uma alternativa viável para o atendimento da
demanda crescente por água para irrigação nas proximidades de grandes centros
urbanos. A viabilidade dessa alternativa de adaptação aos efeitos de redução da
disponibilidade hídrica depende da proximidade das áreas irrigadas e das ETEs,
da evolução de pesquisas que identifiquem as características de efluentes que
apresentam maior rendimento em diferentes culturas irrigadas, da elaboração de
normas que regulem essa prática com garantia de segurança sanitária para
trabalhadores e para os diversos plantios, da avaliação das

alterações das

propriedades do solo e das características das águas subterrâneas devido à
aplicação de águas de reuso (Mota et al., 1997). Nessa categoria de reuso, somase ao benefício de atendimento de uma demanda crescente por oferta hídrica, a
possibilidade de recirculação de nutrientes essenciais ao crescimento das culturas
irrigadas.
Dentre as várias modalidades de reuso, aquela oriunda de águas residuárias
domésticas e sua recirculação (após tratamento) para destino em usos não
potáveis domiciliares (lavagem de pisos, jardinagem, paisagismo, lavagem de
veículos e usos em vasos sanitários) ainda encontra-se em estágio inicial de
evolução no Brasil, embora apresente-se como uma alternativa cada vez mais
atraente e viável para a solução de atendimento a demanda crescente por água
em áreas de grande adensamento populacional. Alguns fatores listados por
Nascimento & Heller (2005) contribuem para a ausência de políticas públicas para
disseminação do reuso e a superação desses obstáculos ancora-se no
desenvolvimento técnico e científico através da: i) realização de estudos para
avaliação prospectiva do alcance e da viabilidade econômica do reuso como
tecnologia de adaptação; ii) seleção de tecnologia de tratamento de águas
residuárias para cada tipo de efluente e de destino do reuso; iii) avaliação de
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riscos ambientais e à saúde: iv) regulamentação e do desenvolvimento
institucional para fiscalização dessas atividades com garantia sanitária.
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5

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Um dos clássicos papéis da ciência na sociedade contemporânea é fornecer

informação relevante para o processo de tomada de decisão e o desenvolvimento
de políticas públicas permitindo que se conheça a priori, mesmo que de forma
incompleta, as possíveis consequências das diversas alternativas levantas. Esse
papel é claro na questão de elaboração de estratégias de adaptação no setor de
recursos hídricos às mudanças do clima.
Este capítulo apresentou algumas contribuições relevantes, na opinião dos
autores, que a ciência, tecnologia e inovação é capaz de fornecer para o processo
de adaptação às mudanças do clima no setor de recursos hídricos. Foram
ressaltados alguns pontos diretamente associados ao setor de recursos hídricos,
como a disponibilização de novas tecnologias para sistemas observacionais de
variáveis climáticas e hidrológicas, possibilidades em curso de avanço na fronteira
do conhecimento da modelagem hidrológica e climática, além da identificação de
tecnologias de adaptação de baixo arrependimento, tais como racionalização e
reuso da água, uso de previsões de variáveis hidrometeorológicas em diversas
escalas temporais, que permitem a redução de impactos causados pela
ocorrências de eventos extremos e uma melhor gestão dos recursos hídricos, e
mecanismos econômicos de transferência de risco, consoantes com a ideia de
gestão participativa.
Um dos possíveis entraves no processo de adaptação é a comunicação
deficiente entre cientistas e planejadores. É urgente a necessidade de construir
canais de comunicação entre esses atores de forma que as informações geradas
pela ciência sejam de fato relevantes ao processo de adaptação e que sejam
transmitidas de forma clara e no tempo adequado para a tomada de decisão.
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