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RESUMO 
 

O século XXI é marcado pelo conflito entre a oferta e a demanda de água doce na escala 
mundial. Para o ano 2025 espera-se que mais de 4 bilhões de pessoas tenham problemas de acesso à 
água doce no mundo. Estima-se que o valor monetário da água doce mundial ronda os US$ 8.000 
bilhões, dos quais US$ 300 bilhões são comprometidos a cada ano pela incerteza inerente da 
mudança climática. Com isso, planejar um desenvolvimento sustentável na escala global apresenta 
desafios sociais, econômicos e ambientais. Parte dos desafios se concentra na gestão das incertezas 
do ciclo hidrológico, o qual atua desde a escala global até a microescala. América Latina tem, por 
um lado, uma vasta diversidade de biomas e reservas estratégicas de água doce e, por outro, uma 
demanda de água e de energia que deixam entrever cenários sob conflito e incerteza. Esse quadro 
oferece claras oportunidades de estudar as incertezas hidrológicas a fim de dar propostas aos 
desafios concretos.  
 

Este trabalho apresenta algumas das perspectivas de gestão das incertezas hidrológicas, 
promissórias em termos de pesquisas de recursos hídricos. Centra-se a análise nas experiências 
recolhidas da comunidade científica atuando em bacias hidrográficas de América Latina e que 
servem como acervo real às Políticas Hídricas para o Manejo Integrado de Bacias Hidrográficas. A 
gestão das incertezas marca um relevante e inédito encorajamento no ensino em recursos hídricos 
do século XXI 

 
 

Palavras-chave: Gestão das incertezas hidrológicas; Políticas Hídricas; Manejo Integrado de 
Bacias; Ensino de recursos hídricos 
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INTRODUÇÃO 
 

O século XXI é marcado pelo conflito entre a oferta e a demanda de água doce na escala 
mundial. Para o ano 2025 espera-se que mais de 4 bilhões de pessoas tenham problemas de acesso à 
água doce no mundo. Estima-se que o valor monetário da água doce mundial ronda os US$ 8.000 
bilhões, dos quais US$ 300 bilhões são comprometidos a cada ano pela incerteza inerente da 
mudança climática. Com isso, planejar um desenvolvimento sustentável na escala global apresenta 
desafios sociais, econômicos e ambientais. Parte dos desafios se concentra na gestão das incertezas 
do ciclo hidrológico, o qual atua desde a escala global até a microescala. América Latina tem, por 
um lado, uma vasta diversidade de biomas e reservas estratégicas de água doce e, por outro, uma 
demanda de água e de energia que deixam entrever cenários sob conflito e incerteza. Esse quadro 
oferece claras oportunidades de estudar as incertezas hidrológicas a fim de dar propostas aos 
desafios concretos. 

 
 

OBJETIVOS 
 

Este trabalho apresenta algumas das perspectivas de gestão das incertezas hidrológicas, 
promissórias em termos de pesquisas de recursos hídricos. Centra-se a análise nas experiências 
recolhidas da comunidade científica atuando em bacias hidrográficas de América Latina e que 
servem como acervo real às Políticas Hídricas para o Manejo Integrado de Bacias Hidrográficas. 
 
 

CRITERIOS E ESTRATEGIAS 
 

Mendiondo e Valdés (2002) introduzem uma discussão e exemplos de estratégias para o 
desenvolvimento sustentável dos sistemas de recursos hídricos, focalizando principalmente 
Latinoamérica. Uma das conclusões desse trabalho visa que está em andamento uma transição de 
visões no século XXI: partindo da análise e quantificação das incertezas, em termos de processos e 
modelos, e indo à direção do manejo das incertezas hidrológicas, em termos de mecanismos 
integrados de gestão e de políticas hídricas. Isto é, trata-se de complementar, e não substituir, a 
visão centrada somente em termos de simulação, que é útil e atraente para a comunidade 
hidrológica, para passar a contribuir integralmente no manejo de bacias, que é uma necessidade 
urgente da sociedade e dos comitês de bacia respectivos.  

 
Por exemplo, as hipóteses integradoras de processos hidrológicos que controlam as escalas 

hidrológicas no processo de geração de escoamento (Mendiondo e Tucci, 1997) podem ser 
ampliadas metodologicamente através de contextos disciplinares, conceituais e históricos (veja 
Figura 1) para fins de manejo integrado de bacias (Mendiondo, 2001a). Nesses aspectos, o manejo 
integrado de bacias é o fator de ligação entre os princípios de gestão e as ações das políticas 
hídricas, através de atitudes especificas (Mendiondo, 2001b; Mendiondo e Valdés, 2002).  

 
Dessa forma, diversos critérios metodológicos e estratégias são apurados no manejo 

integrado de bacias. Por exemplo, na Tabela 1 são mostrados os principais interrogantes 
metodológicos, os quais possibilitam as características da Tabela 2. Em ambas tabelas, a gestão de 
incerteza hidrológica é encarada não como “simples limitante”, e sim como “condição de uso e 
manejo” na formulação e resolução do problema.  
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Disciplinar 
(paradigmas) 

  
Conceitual 

(dialética dos aspectos) 

 
Histórica 

(desenvolvimento das necessidades) 
   

Qualitativos 
 
Quantitativos 

 
Modelo Integrado 

 
Princípios de ligação 

      

Diversidade  Faces da Incerteza Análise das Incertezas Funcionalidade Resiliência 

Transferência de  - Complexidade - variab. natural (I)  - caminhos múltiplos  - da engenharia (I)           

Informação  - Sistêmico - conhecimento (II) Transição escalar  - da ecologia (II) 

 - agregação  - Transdisciplinar  p.ex. parâmetro, modelo. -analogia de resposta Manejo adaptativo 

 - desagregação  - Dominante Heterogeneidades Proximidade  - manejo flexível 

 - modelos embutidos  - Discreto  Condições Iniciais - simulações e  Verossimilhança 

 - modelos acoplados  - Relativista  Hierarquias de Escala observações - dinâmica do sistema 

Representatividade    Concentrado/Distribuído   

Inclusão da Incerteza   Parâmetros Efetivos   
       
       
       

Incertezas e Problemas de Escala  Estratégias  Recuperação 
Ambiental 

    
Figura 1. Exemplo de contextos (blocos maiores) e categorias (blocos internos) que relacionam 

incertezas e problemas de escala hidrológica com estratégias de manejo ambiental em bacias 
(Adaptado de Mendiondo e Tucci, 1997; Mendiondo, 2001a). 

 
 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 

Nessa nova abordagem que é alternativa, plural e participativa, são necessárias formas de 
gestão e planejamento em termos de protocolos de manejo adaptativo (Mendiondo, 2001; 
Mendiondo e Valdés, 2002): diagramas de fluxo que expliquem as relações de criar vínculos 
práticos da gestão das incertezas com as políticas hídricas. Por exemplo, os protocolos de manejo 
adaptativo foram sugeridos por Mendiondo e Doell (2001) para avaliar os tipos de diálogos junto a 
tomadores de decisão na transferência de resultados de modelos integrados na procura de 
sustentabilidade hídrica  do Programa WAVES: Water Availability, Vulnerability of Ecosystems & 
Society (http://www.usf.uni-kassel.de/waves/english/index.htm).  

 
A Figura 2 apresenta um protocolo para as diretrizes da gestão das incertezas hidrológicas 

no auxílio às políticas hídricas e para o manejo integrado de bacias hidrográficas, com potencial 
aplicação para extensão do Programa WAVES. 
 

O protocolo da Figura 2 indica um detalhe simples e inovador: a análise de incertezas é uma 
entrada para determinar os critérios de gestão integrada nas políticas hídricas das bacias junto aos 
diversos órgãos públicos regionais. Doell et al. (2001) apresentam e discutem exemplos de “policy 
workshops”, indicados como reservatórios de diálogo na Figura 2, para auxiliar políticas hídricas 
em 332 municípios dos estados do Ceará e Piauí, de aprox. 400000 km2, e com 11 milhões de 
habitantes nos cenários 2025. Araújo et al. (2001) propõem indicadores para o planejamento 
estratégico de escassez hídrica sob cenários integrados até o ano 2025, a partir dos resultados do 
Programa WAVES, e com necessidade de criar mecanismos de gestão sob manejo adaptativo, que 
incluam as incertezas e a sua gestão no longo prazo. Desses exemplos, o ensino sobre incertezas 
hidrológicas revela novos rumos e oportunidades de trabalho.  
 



XIX Congreso Nacional del Água, Villa Carlos Paz, Córdoba, Argentina – Anales – 13 a 16 de Agosto de 2002 

E. M. Mendiondo, E. S. R. P. Martins, J. C. Bertoni – Gestão de incertezas hidrológicas no auxílio às políticas hídricas para o manejo integrado de bacias 

 
 
Tabela 1- Estratégias da gestão das incertezas no manejo integrado de bacias (Mendiondo, 2001a) 

Estratégia  Interrogante principal 

A. Estratégias simples (A) Os princípios de ligação, p.e. manejo adaptativo, resiliência 
e verossimilhança, são medianamente requeridos? 

(1) Bacias embutidas (1) Como a incerteza e o problema de escala ficam coerentes 
com a função e estrutura da bacia ? 

(2) Transição escalar (2) Quais métodos de agregação podem ser incluídos, de forma 
rápida e simples, com a analogia da integração de escalas (de 
distribuída ao concentrado) ? 

(3) Incerteza dos parâmetros e 
variáveis de estado 

(3) Como capturar a organização espacial, p.ex. da umidade do 
solo, a qual responde a diferentes respostas temporais ? 

(4) Caminhos preferenciais de 
escoamento 

(4) Qual é a resposta espacial e temporal dos padrões de erosão 
concentrada observada em bacias reais? 

(5) Ecótonos com re-naturalização 
a partir das incertezas em dados 
observados 

(5) Quais caminhos para a re-naturalização, p.ex. derivados a 
partir de cheias observadas, poderiam ser desenvolvidos com a 
incorporação da resiliência e das incertezas das descargas 
líquidas ? Quais regras adaptativas poderiam ser derivadas a 
partir de dados medidos e a partir de modelos locais ? 

(6) Eco-hidrologia de terras 
úmidas via sensoriamento remoto 

(6) Quais indicadores plausíveis, p.ex. a partir da biomassa 
estimada via sensores remotos, são válidos para estimar a 
resiliência no espaço e no tempo ?  

(7) Princípios guias para a 
recuperação de bacias 

(7) Como podem as condições de referência de uma estrutura e 
função prístina serem adaptadas para o desenvolvimento de 
restrições no sentido de ter situações de manejo que incorporam 
cenários futuros ? 

B. Estratégias integradas (B) Os princípios de ligação são altamente requeridos? 

(8) Hipóteses integradoras de 
processos 

(8) Temos a ganhar quando há uma re-avaliação das hipóteses  
dos modelos ambientais no sentido de ter atualizações e 
“feedbacks” a partir da emergência de princípios de ligação ? 

(9) Manejo geobiohidrológico (9) Quais são as verdadeiras escalas e as bandas de incerteza 
para os esquemas interdisciplinares no manejo de longo prazo ? 

 
 
 

CONCLUSÃO 
 

Este artigo demonstra que a gestão das incertezas, tópico ainda incipiente, marca um novo 
encorajamento para os recursos hídricos do século XXI. Conceitos, aplicações e perspectivas de 
incertezas hidrológicas estão sendo direcionados num livro, sob organização dos autores deste 
trabalho. Também, no Fórum de Discussão da Comissão de Hidrologia Estatística da Associação 
Brasileira de Recursos Hídricos (http://groups.yahoo.com/group/abrhche/) se desenvolve igual 
iniciativa. Espera-se contribuir, desta forma, no ensino e difusão da gestão das incertezas 
hidrológicas no auxílio às políticas hídricas para o manejo integrado de bacias hidrográficas. 
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Tabela 2. Estratégias de manejo integrado de bacias hidrográficas através da gestão de incertezas hidrológicas. Disciplinas: “B”: Biologia, “E”: 
Ecologia, “G”: Geomorfologia, “H”: Hidrologia/Hidráulica,  “P”: Pedologia, “ SR”: Sensoriamento Remoto, “S”: Estatística (Fonte: Mendiondo, 

2001) 
 
Estra-
tégia 

 
Disciplina 

 
Escala (tipo de 
incerteza)  
 

 
Resiliência 
(método) 

 
Manejo 

Adaptativo 

 
Recuperação 
ambiental 

 
Cronograma de 
aplicação 

 
Grau de Transferência  
(domínio) 

 
Resultados 
esperados: 

(1) G, H, P, 
SR, S 

concentrado 

(I) 

balanço hídrico dos 
eventos chuva-
vazão (I & II) 

médio da micro- à macro-
escala hidrológica 
(concentrado) 

curto-prazo alto (dados 
georeferenciados e 
estimativas de multi-
escalas) 

meio-prazo 

(2) E, G, H, P, 
SR, S 

distribuído 

(I) 

variáveis 
geoestatísticas 
regionalizadas (I) 

médio da micro- à macro-
escala hidrológica 
(distribuído) 

curto-prazo alto (dados 
georeferenciados e 
estimativas de multi-
escalas) 

meio-prazo 

(3) B, G, H, P, 
S 

concentrado  

(II) 

distribuição da 
umidade (I, II) 

médio da micro- à meso-
escala (desagregado)

curto-prazo médio (até a escala de 
bacia) 

curto-prazo 

(4) G, H, P, SR distribuído, 
concentrado  (II) 

padrões temporais 
e espaciais 

médio micro-escala meio prazo médio (até a escala de 
bacia ordem 0) 

meio prazo 

(5)  E, G, H, S concentrado 

(I, II) 

intervalos de 
confidência e 
amortecimento de 
de ondas de cheias 
(I ) 

médio micro-escala 
(desagregado por 
trechos de rios) 

curto-prazo alto(micro-escala); médio 
(região); baixo (macro-
escala)  

meio-prazo 

(6) B, E, H, 
SR, S 

distribuído 

(II) 

dinâmica dos 
hidroperíodos e 
padrões de 
biomassa (I & II) 

médio da micro- à meso-
escala (distribuído) 

curto-prazo alto (p.e. séries temporais 
de imagens NOAA-
AVHRR) 

meio-prazo e longo-
prazo  

(7) B, E, G, H, 
P, S 

distribuído, 
concentrado   

(II) 

déficit ambiental 
respeito ás 
condições ideais 
(II) 

médio da micro- à meso-
escala (desagregado)

curto-prazo alto(micro-escala); médio 
(região); baixo (macro-
escala) 

meio-prazo e longo-
prazo  

(8)  E, G, H, P distribuído, 
concentrado   

(I, II) 

evidência de 
campo e integração 
de processos (I & 
II)) 

alto da micro- à meso-
escala (distribuído, 
quali-quantitativo) 

meio-prazo  alto(micro-escala); médio 
(região); baixo (macro-
escala) 

meio-prazo e longo-
prazo  

(9) B, E, G, H distribuído  

(I, II) 

evidência de 
campo e integração 
de processos (I & 
II))manejo) 

alto da micro- à meso-
escala (distribuído, 
quali-quantitativo) 

longo-prazo alto(micro-escala); médio 
(região); baixo (macro-
escala) 

meio-prazo e longo-
prazo  
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Modelo
Integrado

Manejo adaptativo sob
perspectivas de longo prazo

Análise das
Incertezas

Cenários
Integrados

Restrições de
Escala

Políticas
Iniciais

Limites
Sustentáveis

Cenários de
Desenvolvimento

Otimização

Otimização
aceitável  ?

Finaliza o manejo
adaptativo ?

Selecionar Política
de Curto Prazo

Política de Longo
Prazo

Lições de
aprendizagem ?

atualizar a
otimização

atualizar
período

atualizar o
conhecimento

Diálogo
Participativo

Diálogo
Colaborativo

Não

Sim

Sim

Não

Sim

Metas
Sustentáveis

Cenários de
Referência

Não

Diálogo
Pluralístico

 
 
Figura 2 – Protocolo para as diretrizes da gestão das incertezas hidrológicas no auxílio às políticas 
hídricas e para o manejo integrado de bacias hidrográficas. As áreas de traços mostram módulos de 

atuação com tomadores de decisão das políticas hídricas (Fonte: Mendiondo, 2001b). 
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