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O INNOVATE foi um projeto de pesquisa interdisciplinar, participativo e binacional, 
envolvendo instituições acadêmicas do Brasil e Alemanha. Teve início em janeiro 
de 2012 e fi m em dezembro de 2016. O Brasil, e em particular o Nordeste do Brasil 
sofreu com um severo período de seca que teve início em 2012. A gestão e a gover-
nança dos recursos naturais enfrentam sérios desafi os relacionados ao acesso 
à água. A mudança do uso da terra, o crescimento populacional, as mudanças 
climáticas e os confl itos com os múltiplos usos da água são importantes questões 
que exigem recorrentes adaptações a curto, médio e longo prazo. O projeto cien-
tífi co abordou esta complexa situação por meio de pesquisas destinadas a propor 
práticas e alternativas para a gestão sustentável dos recursos naturais levando em 
consideração as dimensões ecológicas, socioeconômicas e político-institucionais. 
O projeto INNOVATE teve um dos focos em toda a bacia hidrográfi ca do rio São 
Francisco e outro com destaque para uma porção semiárida da bacia hidrográfi ca - 
o reservatório de Itaparica e a região de seu entorno. Pesquisadores com diferen-
tes experiências trabalharam dentro de suas áreas de conhecimento, em grupos 
(interdisciplinar) e em conjunto com as partes interessadas (transdisciplinar). 
Este Manual de Diretrizes é uma compilação de relevantes conteúdos para atores 
extraídos de resultados das pesquisas científi cas. A maioria das recomendações 
apresentadas pode ser adaptada como princípios e padrões para reservatórios e 
regiões semiáridas do Nordeste do Brasil e outras partes do mundo.
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Prefácio

Este manual fornece diretrizes para melhorar a governança e o manejo dos 
recursos naturais, visando facilitar o uso sustentável e a conservação do 
meio ambiente. Ele aborda a escala da bacia hidrográfica do rio São Fran-
cisco, no Brasil, e seus subsistemas, com um foco especial em condições 
semiáridas. A maioria das recomendações apresentadas pode ser adaptada 
como princípios e normas para outras regiões do mundo. 

O Manual de Diretrizes é baseado na pesquisa realizada no âmbito da 
medida de financiamento do manejo sustentável da terra no programa-qua-
dro Research for Sustainability (FONA na sigla alemã) do Ministério Federal 
da Educação e Pesquisa da Alemanha (BMBF). O projeto INNOVATE (números 
de concessão 01LL0904 A–E), um dos 12 projetos regionais do módulo A 
da medida de financiamento, foi cofinanciado pelo Ministério da Ciência, 
Tecnologia, Inovação e Comunicações (MCTIC, anteriormente MCTI), por meio 
do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) 
do Brasil.
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»INTER AC TIONS BET WEEN L AND MANAGEMENT, 
C LIMATE C HANGE AND EC OSYSTEM SERVIC E S«

MODULE

Project Management Agency

INTRODUCTION

Increasing population and consumption put an unpreceden-
ted pressure on land resources but the impacts on natural 
systems are poorly understood. Investigating how to satisfy 
growing resource demands while maintaining biodiversity 
and ecosystem functions that underpin these resources is 
a major challenge for humankind. 

In November 2010, the German Federal Ministry of Education 
and Research (BMBF) launched the collaborative research 
programme ›Sustainable Land Management‹. Using trans-
disciplinary research approaches, the programme aims 
to improve our understanding of interacting ecological and 
socio-economic systems and help design better land manage-
ment policies.

»Interactions between land management, climate change 
and ecosystem services« is the overarching topic of the 
module A in this funding measure. Twelve regional projects 
that belong to this module conduct research in various parts 
of the world. In close cooperation with their local partners in 
science and practice, these projects seek for strategies for 
maintaining important ecosystem functions and services. 
The projects will develop exemplary solutions for sustainable 
land management and mitigation of climate change (green-
house gas emissions – GHG). 

All projects are supported by the scientifi c coordination 
and synthesis GLUES.

LEGEND

Size of the locating 
points characterizes 
the size of particular 
study area (cf. pro-
ject descriptions at 
the back).

The icons display 
different production 
systems on which 
the regional projects 
work in their study 
regions.

Agroforestry

Livestock

Tourism

Fishery

Rubber Production

Settlement

Agriculture | industrial

Agriculture | extensive

Bioenergy

Forestry

< 2.000 km2

2.000 to 20.000 km2

20.000 to 100.000 km2

> 200.000 km2

Fonte: GLUES
INNOVATE foi um dos 12 projetos regionais financiados pelo BMBF
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Mais de 50 pesquisadores brasileiros e 50 alemães colaboraram neste 
projeto científico em seu período principal, de janeiro de 2012 a dezem-
bro de 2016. As instituições envolvidas e respectivos departamentos estão 
citados no anexo. Muitos atores contribuíram substancialmente para o 
conteúdo do manual, mediante produção de conhecimento transdisciplinar 
em muitos workshops, pesquisas e interações individuais.

Os capítulos do manual podem ser lidos separadamente, sendo que cada 
capítulo de recomendação começa citando os possíveis interessados e os 
contatos daqueles que o prepararam. Alguns capítulos dão apenas descri-
ções curtas de produtos que podem ser acessados em outro local, enquanto 
outros são mais abrangentes e apresentam a essência e recomendações 
do tópico. Muitos capítulos apontam leitura adicional de documentos com 
informações detalhadas, tais como artigos científicos, contribuições de 
congressos e teses preparadas no âmbito do projeto de pesquisa. A maior 
parte do manual foi apresentada e discutida com as partes interessadas 
em oficinas que ajudaram a melhorar seu conteúdo – agradecemos essas 
colaborações.

O Manual de Diretrizes visa principalmente ajudar as partes interessa-
das buscando informações relevantes para seus propósitos, mas também 
resume os principais resultados de pesquisa de interesse científico, o que o 
torna um compêndio do projeto científico.

As recomendações apresentadas devem ser interpretadas e aplicadas em 
conformidade com os compromissos existentes e adaptadas ao contexto 
ambiental, social, econômico e político específico em que serão implanta-
das. Esperamos que o conteúdo seja útil para muitas pessoas e contribua 
para uma gestão mais sustentável da terra. 

 
Berlim, janeiro de 2017  
Marianna Siegmund-Schultze
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O que é o innovate e por que 
ele propõe recomendações?

O INNOVATE foi um projeto abrangente de 
pesquisa colaborativa, realizado de janeiro 
de 2012 a dezembro de 2016. O Brasil e 
notadamente sua região Nordeste estavam 
sofrendo um rigoroso período de seca desde 
2012. O manejo e a governança dos recursos 
naturais enfrentavam graves problemas 
relacionados ao acesso à água. Os principais 
fatores pareciam ser a mudança do uso da 
terra, as alterações climáticas e os conflitos 
decorrentes dos múltiplos usos da água. O 
projeto científico INNOVATE abordou essa 
situação complexa por meio de pesquisas 
destinadas a sugerir práticas e caminhos 
para o manejo ecológico e socialmente 
adequado dos recursos naturais. Seus focos 
eram toda a bacia hidrográfica do rio São 
Francisco, parte da bacia hidrográfica do 
reservatório de Itaparica e a área semiárida 
ao norte do lago artificial (figura 1).

O projeto INNOVATE estudou os sistemas 
de uso da terra aquáticos e terrestres, 
com suas funções e serviços subjacentes 
ao ecossistema. Decisões de gestão na 
alocação de recursos escassos de água se 
mostraram o principal fator de discussões e 
práticas do uso da terra. Um grande desafio 
envolve uma melhor interação dos órgãos 
de governança mais recentes e regionais 

(por exemplo, o comitê da bacia hidrográ-
fica) com os já estabelecidos (aqui muitas 
vezes agências federais). O manejo da água 
visando principalmente à energia hidrelé-
trica pode não permanecer do mesmo 
tamanho em longo prazo, uma vez que se 
tornou cada vez mais adverso em relação 
a usos de água concorrentes. As principais 
preocupações iniciais sobre a qualidade da 
água do rio e do reservatório e possíveis 
emissões de gases de efeito estufa não 
foram confirmadas atualmente nesta região 
de estudo semiárida. As questões relativas 
à qualidade da água são sobretudo impor-
tantes em baías fora do córrego principal 
do reservatório e a captação de água deve 
evitar essas baías. De uma perspectiva 
limnológica, as amplitudes diária e sazonal 
do nível de água do reservatório devem 
ser mantidas o mais limitadas possível. O 
vínculo terra–água foi ainda discutido com 
a abordagem “fígado verde”, purificando 
efluentes da produção de peixe em tanques 
escavados ou, alternativamente, de água 
de drenagem da agricultura irrigada. Um 
monitoramento posterior desse sistema 
experimental, e subseqüente aprovação por 
parte dos profissionais, poderá permitir uma 
implementação substancial dessa aborda-
gem no futuro. 

A principal questão para o (agro)ecossis-
tema não irrigado Caatinga era até que 
ponto a intensidade de pastoreio poderia 
ser ajustada para proteger simultaneamente 
os resultados socioeconômicos, a biodiver-
sidade do ecossistema, a alocação de bio-
massa e a capacidade de armazenamento 
de carbono. Os pesquisadores do INNOVATE 
recomendaram quantidades limitadas de 
pastoreio e preservação dos habitats natu-
rais. Foram apresentadas medidas de recu-
peração de árvores endêmicas, incluindo O curso do baixo rio São Francisco. 

Foto: M Siegmund-Schultze
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Fonte: Siegmund-Schultze et al. (2015)
Figura 1 Caracterização regional da bacia do rio São Francisco (embaixo) e sítios experimentais do 
projeto INNOVATE ao redor do reservatório de Itaparica (acima)
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estudos sobre condições de aceitação e 
implementação. No entanto, tais iniciati-
vas teriam de ser realmente apoiadas, por 
exemplo, pela agência brasileira de desen-
volvimento rural. Os substratos localmente 
disponíveis e economicamente viáveis para 
a melhoria do solo foram identificados e 
testados para melhorar a produtividade dos 
agroecossistemas. Tais práticas requerem 
orientação adicional da Embrapa. Outras 
inovações, até agora adotadas apenas por 
alguns pequenos agricultores, podem ser 
ampliadas (por exemplo, raças de animais e 
feno tolerantes à seca e rotação de pas-
tagens). Os principais fenômenos foram 
identificados, tais como forças motrizes 
ou barreiras relevantes para um manejo 
sustentável da terra e da água. Isso abrange 
desafios de governança em vários níveis, 
com diversos atores envolvidos em diferen-
tes escalas, muitas vezes não cooperando 
de maneira horizontal. A crise persistente 
da seca atua como um motivador para a 
mudança, iniciando, por exemplo, uma 
discussão sobre pagamento pela água de 
irrigação. O planejamento estratégico e 
participativo do uso da terra, incluindo 
avaliações de impacto ambiental e social, 
continua sendo um elo perdido no Brasil. A 
elaboração de um novo plano decenal de 
gestão da bacia hidrográfica serviu como 
foco, e um processo de comunicação oficia-
lizado evoluiu entre o INNOVATE e os atores 
responsáveis, incluindo o comitê da bacia 
hidrográfica.

Os parceiros alemães vieram da Universi-
dade Técnica de Berlim (TUB, Technische 
Universität Berlin), da Universidade de 
Hohenheim (UHOH, Universität Hohenheim), 
do Instituto Leibniz de Ecologia de Água-
doce e Pesca Interior (IGB, Leibniz Institute 
of Freshwater Ecology and Inland Fisheries), 
do Instituto de Pesquisa sobre Impac-
tos Climáticos de Potsdam (PIK, Potsdam 
Institute for Climate Impact Research) e do 
Museu Senckenberg Coleções de História 
Natural de Dresden (SNSD, Senckenberg 
Naturhistorische Sammlungen Dresden). Os 
parceiros brasileiros vieram principalmente 
das universidades federais UFPE e UFRPE 
do Recife, tanto como da UNEB, UFRN e UFC, 
do Instituto de Agricultura de Pernambuco 
(IPA), do Instituto Federal de Educação, 
Ciência e Tecnologia de Pernambuco (IFPE) e 
da Empresa Brasileira de Pesquisa Agrope-
cuária de Recife (EMBRAPA Solos). 

O edital alemão “Gestão Sustentável da 
Terra” e seu módulo “Interações entre o 
manejo da terra, as alterações climáticas 
e os serviços ecossistêmicos” focaram em 
soluções práticas (BMBF: http://modul-a.
nachhaltiges-landmanagement.de/en/
module-a/). A pesquisa clássica teórica ou 
laboratorial pode ser cientificamente sólida, 
mas irrelevante ou inviável na realidade. 
Interagir com pessoas de mentalidade 
semelhante pode abrir caminho para 
pesquisas interdisciplinares significativas, 
embora isso por si só não seja suficiente. 
A exposição às partes interessadas e seu 
mundo real é necessária, porém muitas 
vezes não é considerada responsabilidade 
dos cientistas sendo, portanto, negligen-
ciada. A premissa do edital era produzir 
novos conhecimentos através de pesqui-
sas inter e transdisciplinares. O INNOVATE 
abordou essa questão mediante a criação 
de um consórcio binacional de pesquisa 
abrangente, promovendo o intercâmbio e a 
cooperação entre pesquisadores brasileiros 
e alemães, e facilitando suas interações 
com as partes interessadas durante todo 
o processo de pesquisa (tabela 1). Tornar a 

Área seca e árvores submersas no reservatório de 
Itaparica. Foto: F Selge

http://modul-a.nachhaltiges-landmanagement.de/en/module-a/
http://modul-a.nachhaltiges-landmanagement.de/en/module-a/
http://modul-a.nachhaltiges-landmanagement.de/en/module-a/
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Tabela 1 Colaboração interativa de cientistas com atores: a experiência do INNOVATE

Objetivo ou 
hipótese Formato Exemplo do INNOVATE Avaliação da ação

Papel dos 
atores

Papel dos 
cientistas

Atingir e 
informar 
muitos resi-
dentes locais

Dias de 
Educação

Stands onde indi-
víduos ou grupos 
poderiam obter 
informações ou par-
ticipar ativamente de 
pequenas ações.

Muito bem recebida. 
Poderia ser uma 
atividade regular da 
Prefeitura Municipal.

Princi-
palmente 
receptores de 
informação

Apresentação 
de pesquisa 
resumida

Discutir 
detalhes 
temáticos

Oficinas de 
Análise de 
Constelação

Grandes eventos com 
grupos de trabalho 
paralelos e pequenas 
sessões.

Os participantes gos-
taram do método, pois 
permite uma visão 
holística e estruturada 
de um tópico. Pode 
facilmente ser usado 
por grupos locais.

Troca, alto 
envolvimento

Moderar e 
orientar o 
processo

Apresentar 
e discutir 
detalhes 
temáticos

Apresentação 
e discussão

Seminários de gru-
pos-alvo com cerca 
de 10 a 20 (ou mais) 
atores convidados, 
de diferentes níveis e 
tópicos.

Muitas discussões 
interessantes. As dinâ-
micas dependem da 
composição do grupo 
e da preparação do 
material.

Troca, 
não a alto 
envolvimento

Apresentar 
pesquisa 
resumida, 
troca

Discutir 
detalhes 
temáticos

Consulta via 
e-mail

Indivíduos questiona-
dos ou questionando 
para elaborar tópicos, 
vários ciclos de 
feedback.

Tempo intensivo. 
Produz um raciocínio 
aprofundado dos 
indivíduos.

Troca, 
não a alto 
envolvimento

Troca, alto 
envolvimento

ciência significativa para as partes interes-
sadas foi uma missão nova para a maioria 
dos cientistas e envolveu um esforço consi-
derável e aprendizagem de ambas as partes.

Foram realizados diversas oficinas para as 
partes interessadas, por meio da coope-
ração entre disciplinas, abordando atores 
em várias escalas e locais no Brasil. Um 
grupo de doutorandos teve a iniciativa de 
desenvolver um novo formato convidando 
multidões de pessoas locais para os cha-
mados “Dias de Educação”, onde ocorreram 
apresentações científicas e estudantes 
interagiram com moradores locais, a fim de 
tornar as atividades de pesquisa tangíveis e 
discutir a relevância dos resultados preli-
minares. A interação eletrônica completou 
o conjunto de ferramentas de comunicação 
desenvolvido pelo projeto, através do site 
(innovate.tu-berlin.de) e das mídias sociais 

(facebook.com/innovate2012). O manual 
atual e seus materiais complementares 
sintetizam os principais tópicos discutidos 
com as partes interessadas, com o objetivo 
de processar e apresentar os resultados da 
pesquisa e o conhecimento produzido, de 
forma que possam ser acessados e utiliza-
dos pelos diversos atores.

Nossas propostas para processos de pro-
dução conjunta de conhecimento são: (i) a 
comunicação é crucial para apreender o 
contexto, questionar certezas, comparar 
conclusões com a realidade e avançar o 
conhecimento por deliberação, (ii) os papéis 
dos participantes na geração de conheci-
mento precisam ser esclarecidos e (iii) os 
resultados da pesquisa devem atingir seus 
grupos-alvo e os pesquisadores podem 
desempenhar um papel nisso.
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Objetivo ou 
hipótese Formato Exemplo do INNOVATE Avaliação da ação

Papel dos 
atores

Papel dos 
cientistas

Compilação 
de informa-
ção da família 
e propriedade

Pesquisa 
domiciliar

Coleta de dados 
baseados em ques-
tionário, por exemplo, 
com agricultores num 
perímetro irrigado.

Bom para derivar 
números-chave (restri-
ções à validade geral 
por ano específico, 
estação ou amostra).

Principal-
mente forne-
cedores de 
informação 

Educa-
damente 
fazendo 
perguntas

Compi-
lação de 
informação 
familiar ou 
organizacional

Entrevis-
tas com 
pessoas-chave

Questionários com 
perguntas fechadas 
ou abertas, ou listas 
de tópico. Usados em 
todos os níveis.

Bom para informações 
detalhadas e não 
individuais, principal-
mente as qualitativas.

Princi-
palmente 
fornecedor de 
informação

Aplicação de 
um questio-
nário ou troca 
livre

Feedback 
do ator na 
pesquisa

Partici-
pação em 
conferência

Relatores na Confe-
rência do INNOVATE 
em 2014.

Feedback concreto e 
imediato. Somente 
algumas pessoas 
podem ser ouvidas.

Fornecer 
análise e 
opinião

Receptores 
de feedback

Informar e 
promover

Dia de campo Dia de informação 
com plantio de 
umbuzeiros.

Seria necessário um 
acompanhamento 
contínuo para respon-
der às dificuldades 
com a nova tecnologia. 

Implementar Apresentar e 
orientar

Compilar 
informação 
sobre parâ-
metros da 
produção

Medições na 
propriedade

Pesagem de cabras, 
ovelhas e peixes.

Poderia ser feito 
regularmente pelos 
agricultores como 
registro para construir 
uma base sólida para 
tomada de decisões.

Atividade 
conjunta, 
informal

Colaborar 
na atividade 
conjunta

Testes em 
campo 
podem 
aumentar a 
visibilidade 
e a adesão 
de uma nova 
técnica

Experi-
mento numa 
propriedade 
privada

As emendas do solo 
somadas à plantação 
de umbuzeiros, avalia-
ção das respostas do 
solo e das árvores.

Interação não plane-
jada com proprietários 
e vizinhos. Opções 
para explicar e discutir 
as técnicas.

Nenhuma 
expectativa 
ou objetivo 
de ter um 
apoiador que 
implemente

Realizar tra-
balho técnico 
de campo

Testes em 
condições 
controladas

Experimento 
numa fazenda 
experimental

Avaliar espécies 
florestais nativas e 
exóticas com emendas 
do solo (sedimen-
tos de reservatório, 
biocarvão, lodo da 
aquicultura terrestre).

A viabilidade técnica 
e o funcionamento 
podem ser testados. O 
contato com o pessoal 
da fazenda experi-
mental pode melhorar 
a continuidade das 
idéias de pesquisa.

Realização do 
experimento

Supervisão 
do trabalho 
técnico de 
campo

Buscar um 
entendimento 
geral da situ-
ação local

Contato infor-
mal diário

Interação não plane-
jada durante a rea-
lização de medições 
no campo e durante 
a permanência prolon-
gada em um local.

Detectar novos atores 
e processos, apro-
fundando o contato 
e a construção de 
confiança.

Sem 
expectativas

Curiosidade, 
abertura, 
flexibilidade

Compilação: M Siegmund-Schultze 
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Os pontos iniciais da pesquisa: 
introdução regional

A principal fonte de água para a região 
semiárida é o rio São Francisco. Este e o rio 
Parnaíba são os únicos da região Nordeste 
que apresentam fluxos permanentes. O rio 
São Francisco tem quase 3.000 km de exten-
são e sua bacia abrange cerca de 630.000 
km², cobrindo 8 % da área terrestre do 
Brasil, sendo cerca de 48 % dela semiárida. 
A represagem do rio começou em 1961 com 
a abertura do reservatório de Três Marias no 
seu curso superior e o reservatório de Ita-
parica foi adicionado em 1988. Milhares de 
moradores locais foram deslocados involun-
tariamente devido às inundações, incluindo 
cidades inteiras e áreas férteis de várzea. 
Atualmente, o principal consumo de água é 
para a agricultura irrigada com mais de 70 % 
da retirada em 2008, em comparação com 
uma média nacional de 60 % (FAO 2016). A 
irrigação, o abastecimento público de água 
e a indústria são os principais setores de 
utilização de água na bacia, juntamente com 

o setor de geração de energia hidrelétrica. 
Uma imensa quantidade de água é arma-
zenada nos três grandes reservatórios da 
região e, para garantir a geração de eletri-
cidade durante os períodos de baixo fluxo, 
pequenas quantidades de água são libera-
das, o que leva a conflitos com os usuários 
a jusante. A vazão mínima dos reservatórios 
de Sobradinho e Itaparica é de 1.300 m³ por 
segundo. Durante a última grande seca (que 
começou em 2012, coincidindo com o início 
do projeto INNOVATE), a vazão foi gradual-
mente reduzida para cerca de metade do 
fluxo mínimo definido. A grave seca mostrou 
que a quantidade e a qualidade da água 
eram insuficientes nessas condições, e levou 
a uma crise hídrica. Consequentemente, é 
necessário haver uma melhor coordenação 
e comunicação entre os usuários de água na 
bacia, especialmente durante os períodos 
de seca.

Vegetação Caatinga na Serra da Canoa. Foto: M Siegmund-Schultze
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A seguir, descrevemos sucintamente os 
recursos terrestres e aquáticos da região de 
estudo, caracterizamos a qualidade e quan-
tidade de água principalmente do reserva-
tório de Itaparica, ilustramos aspectos da 
situação socioeconômica e de atividades 
econômicas selecionadas, e concluímos des-
crevendo a situação de governança multiní-
vel enfrentada.

O Submédio é uma das quatro regiões 
hidrogeográficas da bacia do rio São 
Francisco (compare as caracterizações das 
regiões em Siegmund-Schultze et al., 2015). 
Cobrindo cerca de 17 % da área da bacia, é a 
mais seca delas e contribui com cerca de 4 % 

da disponibilidade de água na área, sendo 
que a demanda de água na região repre-
senta cerca de 39 % da água disponível na 
bacia (ANA et al., 2004). Os sistemas públicos 
de irrigação, o abastecimento doméstico e a 
geração de energia hidrelétrica são os usos 
principais da água. Foram construídas no rio 
São Francisco nove usinas hidrelétricas para 
geração de eletricidade e os dois maiores 
reservatórios da parte semiárida da bacia 
têm altas taxas de evaporação.

O Submédio, assim como parte das regiões 
Médio e Baixo, é o lar do bioma Caatinga, 
cuja biodiversidade única está sendo 
ameaçada pela remoção indiscriminada 

Fonte de dados: climate-data.org, medições INNOVATE. Preparado por J. Landor-Yamagata
Figura 2 Diagramas do clima de Itacuruba e Petrolândia: médias de trinta anos (esq.) e o ano de seca de 2013 (dir.)
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de vegetação nativa para a agricultura ou 
infraestrutura e habitação. A Lei Florestal 
(Brasil, 2012) define áreas de conservação, 
no entanto uma política de monitoramento 
é quase inexistente. O tipo de vegetação 
nativa é a floresta sazonalmente seca, 
que cobre mais de 80 % da área de estudo 
(Schulz et al., 2017), e as famílias de plantas 
mais importantes das florestas da Caatinga 
são a Fabaceae, a Euphorbiaceae e a Cacta-
ceae (Sampaio 1995). O pastoreio de animais 
domésticos e também ferozes é um impor-
tante fator para o estado da vegetação, 
sendo o desmatamento e a ceifa de árvores 
também um uso comum da terra, embora 
seu impacto na cobertura da vegetação nas 
últimas décadas tenha sido baixo (Schulz et 
al., 2017).

A estação chuvosa da região semiárida de 
estudo estende-se de janeiro a abril, com o 
período mais seco entre junho e novembro 
(figura 2, esq.). A precipitação é geralmente 
irregular, com secas severas ocorrendo a 
cada 40, 50 anos (Sampaio 1995). Os diagra-
mas climáticos de 2013 mostram claramente 
a situação de seca na região estudada, com 
suas disparidades locais (figura 2, dir.). Os 
dois locais exibidos ficam a cerca de 60 km 
de distância entre si e, de acordo com o 
IPCC (2014), a mudança climática aumentará 
os riscos de escassez de água no futuro. 

Durante o século XXI é projetada uma 
redução significativa de recursos de água 
renováveis superficiais e subterrâneos, bem 
como riscos de quedas na qualidade da 
água potável. A região semiárida do Nor-
deste brasileiro como um todo está em uma 
situação crítica em relação à reposição dos 
reservatórios. A duração das estações chu-
vosas pode diminuir, bem como o número 
de dias de chuva consecutivos e a precipita-
ção anual total. O governo e as organizações 
não-governamentais são, portanto, desafia-
dos a promover atividades que aumentem a 
resiliência da população à seca.

Até agora, os Modelos de Circulação Global 
(GCM na sigla em inglês) e os Modelos Cli-
máticos Regionais (RCM na sigla em inglês) 
não estão simulando consistentemente ou 
adequadamente a distribuição temporal e 
espacial da precipitação na região Nor-
deste do Brasil, conforme evidenciado pela 
simulação de um período de referência com 
dados registrados (Lange et al., 2015, Silveira 
et al., 2016). Os últimos cenários climáticos 
do IPCC (os chamados CMIP5-runs) foram 
analisados para a bacia do rio São Francisco: 
em geral, há um sinal claro de aumento 
da temperatura do ar, mas nenhum sinal 
claro sobre a precipitação, ou seja, alguns 
modelos sugerem um futuro mais úmido 
(+10–20 % na precipitação anual) enquanto 

Fonte de dados: openstreetmap.org, Arruda 2015. Preparado por E. Matta. 
EB = estações de bombeamento do sistema público de irrigação de Icó-Mandantes.
Figura 3 O reservatório de Itaparica (esq.) e a baía de Icó-Mandantes com diferentes usos (dir.)
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outros modelos sugerem um futuro mais 
seco (-10–20 %). Entretanto, mesmo nos 
cenários que prevêem média de condições 
mais úmidas, ocorrem períodos de seca de 
dois a três anos (Koch et al., 2015). No geral, 
a ocorrência de condições climáticas extre-
mas aumentará no futuro. 

O reservatório de Itaparica (figura 3) está 
localizado a 290 km do oceano Atlântico, 
sendo que o reservatório de Sobradinho a 
montante controla suas possíveis inunda-
ções e influxo. Ele possui um influxo médio 
regulado em longo prazo de 2.060 m³ por 
segundo, extensão de 149 km, superfície 
de 828 km² e sub-bacia de 93.040 km². Sua 
profundidade máxima é de 42 m (profun-
didade média = 13 m) e a 
capacidade total do reser-
vatório é de 10,7 × 109 m3. A 
variação anual do nível de 
água é de até 5 m devido às 
suas operações, causando 
a dessecação periódica de 
suas margens. Itaparica 
é um grande reservatório 
tropical, constituindo um 
ecossistema artificial e, 
assim, difere significativa-
mente dos lagos naturais. 
Em geral, a produtividade 
primária é elevada em 

reservatórios tropicais devido a altas tem-
peraturas e radiação solar durante o ano 
todo, uma vez que há uma monodominância 
de cianobactérias, bem como alta probabili-
dade de eutrofização. Devido a essas carac-
terísticas, as estratégias de manejo para 
reservatórios na zona climática semiárida 
devem levar em consideração os usos da 
água quando ela é escassa, bem como fortes 
variações inter e intra-anuais na descarga e 
inundações periódicas.

A cascata de reservatórios no rio São Fran-
cisco tem fortes impactos na vazão do rio. 
A grande amplitude entre os fluxos naturais 
altos e baixos é nivelada por um sistema 
de descarga relativamente estável ao longo 
do ano, com efeitos subsequentes nas 
condições e processos a jusante, tais como 
alterações de habitat, erosão da garganta 
do rio e intrusão de água salgada. Atual-
mente, as mudanças na entrada e nível de 
água do reservatório de Itaparica não estão 
correlacionadas significativamente, o que 
significa que o armazenamento de água não 
é manejado em termos de sua disponibili-
dade, mas sim para a geração otimizada de 
energia hidrelétrica. A prioridade de manejo 
também é mostrada pela tendência semanal 
de liberação reduzida de água nos fins de 
semana, devido à demanda de energia redu-
zida das indústrias.

Fonte de dados: Chesf. Elaborado por G. Nogueira da Silva.
Figura 4 Nível de água do reservatório de Itaparica durante os anos 2005–2015

Vista do reservatório de Itaparica a partir da montanha 
de Tacaratu. Foto: M Siegmund-Schultze
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Nos últimos quatro anos a região do semiá-
rido nordestino vem apresentando situação 
crítica no tocante ao reabastecimento dos 
reservatórios no período chuvoso (figura 2). 
A redução da cota de água do reservató-
rio (figura 4) devido à redução das chuvas 
e grande utilização dos recursos hídricos 
pode comprometer a produção de energia 
elétrica, uma vez que a cota mínima para 
geração é de 299 metros. A fim de minimi-
zar esse efeito e manter a capacidade de 
geração de energia, atualmente os reser-
vatórios geridos pela companhia hidro 
elétrica Chesf, que apresentavam em seu 
projeto inicial uma vazão regularizada de 
2.060 m3 por segundo, operam através de 
Autorizações Especiais do IBAMA e reso-
luções consecutivas da Agência Nacional 
de Água (ANA), com práticas de defluência 
abaixo do mínimo estabelecido (menos 
do que 1.300 m3 por segundo). A redução 
gradual começou em abril de 2013, o que 
gerou grandes incertezas para os usuários 
e a população em geral por pelo menos 
quatro anos. Em janeiro de 2017 (durante a 
finalização deste texto), a vazão de água dos 
reservatórios de Sobradinho (rio acima de 
Itaparica) e de Xingó (rio abaixo de Itapa-
rica) foi de apenas 700 m³ por segundo, 
quase metade do padrão mínimo. A vazão 
reportada no reservatório de Itaparica em 
certos dias ficou inclusive abaixo desse 
valor médio mínimo temporário.

O reservatório de Itaparica é utilizado para 
geração de energia hidrelétrica e sua água 
também é retirada para as pessoas, os 
animais e a agricultura irrigada. A pesca e a 
aquicultura são outros usos, que mostram 
uma tendência crescente. Os múltiplos 
usos do reservatório (protegido por lei no 
Brasil desde 1997) têm impactos ambientais, 
sociais, econômicos e políticos, provocando 
uma série de debates sobre a alocação de 
água e sua qualidade. As interações entre 
a água do reservatório e seus arredores 
representam desafios especiais. O reser-
vatório fornece água-doce para vários fins, 
embora também esteja contaminado por 

agroquímicos, por nutrientes de processos 
de produção agrícola e atividades de aqui-
cultura, e pela liberação de águas residuais 
domésticas e industriais não tratadas. A 
entrada de nutrientes e sua mobilização 
interna a partir de sedimentos orgânicos 
depositados e margens periodicamente 
dessecadas desencadeiam a eutrofização 
temporária da água, que afeta a produção 
de macrófitas, algas e cianobactérias sub-
mersas (respectivamente cianotoxinas). 

A qualidade da água do reservatório de 
Itaparica é caracterizada por temperatu-
ras altas entre 24°C e 33°C, valores de pH 
básicos leves (7,0 a 9,3), baixa condutividade 
(36 a 260 μS por cm) e concentrações de 
oxigênio > 6,4 mg por litro. As concentra-
ções de nutrientes (nitrogênio não-orgânico 
dissolvido, fósforo reativo solúvel e fósforo 
total) e clorofila são geralmente baixas, mas 
se elevam de tempos em tempos, indicando 
efeitos sazonais na qualidade da água. A 
retenção de sedimentos é elevada. A quali-
dade da água do reservatório de Itaparica é 
impulsionada principalmente por: (i) proces-
sos induzidos pela precipitação nas proximi-
dades onde a erosão e a lixiviação do solo 
contribuem para a variação sazonal, (ii) pre-
cipitação na bacia hidrográfica superior e 
(iii) mudanças sazonais no nível da água, 
induzindo um ciclo de inundação/secagem 
em áreas litorâneas, o que altera a mine-
ralização, o valor dos nutrientes, a erosão 
das ondas, a distribuição de macrófitas e os 
processos de ressuspensão. 

A macrófita Egeria densa. Foto: D Lima
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Um exemplo da degradação ambiental da 
área foi apontado por um estudo realizado 
no rio Moxotó, que desemboca no rio São 
Francisco, o qual provou que o resultado 
real de qualidade de água foi pior do que 
as previsões de enquadramento do Plano 
Decenal da Bacia do Rio São Francisco 
(PBHSF, para os anos 2004–2014). Em 1989, 
toda a extensão do rio Moxotó (226 km) era 
enquadrada como classe 1 e o PBHSF previu 
que até 2014 uma extensão de 54 km desse 
rio passaria à Classe 2. A avaliação de dados 
da qualidade da água no período de 2009 
a 2013 demonstrou que não só o trecho de 
54 km, mas toda a extensão do rio Moxotó 
passaria à Classe 2, e alguns parâmetros 
apresentaram valores até da Classe 3 (Rossi-
ter et al., 2014).

O INNOVATE realizou um estudo explora-
tório aprofundado na baía Icó-Mandantes 
(figura 3). A baía é particularmente interes-
sante, pois faz fronteira com o perímetro 
irrigado Icó-Mandantes e é ponto de partida 
do chamado canal leste do polêmico projeto 
de desvio de água. A baía tem velocidades 
de fluxo muito baixas e o movimento e a 
troca de água são causados principalmente 
pelo vento sudeste (o mais frequente) e 
por escoamentos raros, mas intensos, do 
efêmero afluente riacho dos Mandantes. 
Como o vento do sudeste não cria correntes 
favoráveis para aumentar a diluição rápida 
de substâncias da área, o intercâmbio de 
água entre o córrego principal de Itaparica e 
a baía de Icó-Mandantes é muito lento.

A região semiárida brasileira como um todo 
é cada vez mais afetada pela escassez de 
água. No entanto, o setor agrícola na região 
de estudo em particular depende forte-
mente de água para irrigação. O crescimento 
da população e dos rendimentos também 
está criando uma demanda crescente por 
água por parte de setores não-agrícolas e, 
muitas vezes, de áreas não-rurais. A variabi-
lidade temporal e espacial das chuvas e as 
altas taxas de evaporação, juntamente com 
as secas prolongadas, caracterizam a região 
(compare as diferenças locais mostradas na 
figura 2). As mudanças climáticas podem 
aumentar ainda mais o problema da água 
existente na região. A excessiva explora-
ção dos recursos hídricos disponíveis e o 
manejo dos reservatórios também afetam a 
qualidade dos suprimentos de água-doce, 
por exemplo, através da intrusão de água 
salgada na foz do rio. 

O conflito existente entre a agricultura 
irrigada e a produção de eletricidade tem 
potencial para se tornar ainda mais grave 
no futuro. A demanda e a retirada de água 
aumentarão significativamente com a 
implementação de ambos os sistemas de 
canais do projeto de desvio de água. Para-
lelamente, estão previstos muitos sistemas 
públicos de irrigação na região Nordeste 
e a maior parte da água para esses novos 
projetos de irrigação virá diretamente do 
rio São Francisco ou dos canais em cons-
trução. Há estimativas de que, em cerca de 
três décadas, a área sob irrigação produzida 
pelo Submédio poderia aumentar em média 
mais de 10 vezes (Codevasf, 2006). Além de 
uma melhor gestão dos projetos existen-
tes, novos projetos, por exemplo, para a 
agricultura irrigada, aquicultura e geração 
de hidroeletricidade, precisam ser planeja-
dos de forma coordenada, uma vez que se 
afetam mutuamente.

Há dois grandes conjuntos de projetos 
públicos de irrigação no Submédio, onde o 
abastecimento de água e a infraestrutura 
são subsidiados por fundos governamentais: Cultivo de uva no Pólo Petrolina-Juazeiro. Foto: H Koch
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os perímetros irrigados localizados em 
torno dos municípios de Petrolina e Jua-
zeiro, conhecidos como Pólo Petrolina-Jua-
zeiro e a região conhecida como Complexo 
de Itaparica em torno do reservatório de 
Itaparica. As áreas sob irrigação pública 
aumentarão em ambas as regiões no futuro 
(estimativas até 2035), mas manterão aproxi-
madamente as mesmas proporções: 75 % no 
Pólo Petrolina-Juazeiro e 25 % no Complexo 
de Itaparica (ANA, 2011). Os projetos de 
irrigação pública do Pólo Petrolina-Juazeiro 
foram capazes de aumentar significativa-
mente seu valor de produção agrícola desde 
1990 e agora são um importante centro de 
produção de frutas (Sampaio et al., 2004). 
A produção de cana-de-açúcar aumentou 
recentemente em áreas com solo fértil, utili-
zando infraestrutura de irrigação sofisticada 
e duplicando a produtividade (Amaral et 
al., 2012). Ver Moraes et al. (2016) para mais 
detalhes sobre a água utilizada para irri-
gação, o papel decisivo das produtoras de 
energia e o preço relacionado da água.

A região do Complexo de Itaparica está 
localizada em ambos os lados do reserva-
tório de Itaparica (Pernambuco e Bahia). A 
construção da Usina Hidrelétrica da Bar-
ragem de Luiz Gonzaga (com capacidade 
instalada de 1.480 MW) e do reservatório de 
Itaparica pela Chesf (empresa hidrelétrica 
regional) trouxe profundos desafios para a 
população local. Cerca de 40 mil cidadãos 
foram forçados a deslocamento involuntário 
devido à inundação da área para formar o 
lago artificial em 1988. Entre os cidadãos 
afetados havia várias tribos indígenas, entre 
outros Pankararu e Tuxá em Pernambuco. 
Quatro capitais municipais foram inundadas 
e reconstruídas (em Pernambuco, Petrolân-
dia e Itacuruba) e os sete municípios, que 
perderam área de terra, recebem um fluxo 
contínuo de pagamentos de compensação 
conforme a quantidade de eletricidade 
gerada. A situação individual dos cidadãos 
deslocados foi tratada de diversas maneiras, 
dependendo de sua situação, status, prefe-
rências e negociações.

Em Petrolândia, a agricultura de inunda-
ção foi um setor importante ao longo das 
margens do rio São Francisco, e as ativi-
dades pesqueiras prevaleceram no seu 
interior. Antes da criação do reservatório, o 
setor industrial incluía cerâmica e processa-
mento de produtos agrícolas. A Chesf, como 
entidade responsável pela construção da 
usina hidrelétrica, deveria oferecer alter-
nativas de habitação e opções de atividade 
econômica para as famílias reinstaladas, 
e o processo foi conduzido e facilitado 
principalmente pelo sindicato dos agricul-
tores (ver Rodorff et al. 2013 em alemão, ou 
Rodorff et al. 2015 em português, para mais 
detalhes sobre o processo de reassenta-
mento e seu planejamento). 

O reassentamento da população rural em 
projetos públicos de irrigação em Pernam-
buco, adjacentes ao reservatório, concen-
trou-se em Petrolândia e arredores. Os 
perímetros irrigados de Apolônio Sales, 
Barreiras e Icó-Mandantes abrangem 5.190 
ha (Banco Mundial, 1998) e se dividem em 
dois tipos: moradias e terrenos agrícolas 
próximos espalhados pela área (Apolônio 
Sales) e o sistema de agrovilas (mora-
dias em vilas, separadas de seus terrenos 
relativamente distantes, como em Icó-Man-
dantes e Barreiras). Os residentes urbanos 
foram compensados com novas casas, 
ou pelo menos espaço nos novos centros 
urbanos e, assim como os residentes rurais, 
também poderiam optar por pagamentos 

Plantação de coco no Complexo de Itaparica. 
Foto: M Venohr
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de compensação para deixar a região. A 
igreja semissubmersa em Petrolândia é uma 
memória simbólica sempre referenciada nos 
discursos da população reassentada.

Atualmente o município de Petrolândia 
tem mais de 35.000 habitantes (tabela 2) 
e os setores econômicos mais fortes que 
utilizam recursos naturais são a agricul-
tura de irrigação e a pesca. Nos perímetros 
irrigados, o côco, a banana, a manga e a 
goiaba são importantes culturas frutícolas 
perenes, enquanto as culturas anuais são, 
por exemplo, abóbora, melão e cebola. O 
Icó-Mandantes tem foco em culturas tempo-
rárias (embora as plantas perenes pareçam 
estar a aumentar), enquanto as culturas 
perenes claramente prevalecem em Apolô-
nio Sales, onde há uma fábrica de processa-
mento de côco. Os campos são de monocul-
tura e a intercultura só é realizada durante 
os três primeiros anos após o plantio de 
côco com amendoim, feijão ou mandioca. 
Em geral, a fertilização é realizada organi-
camente com estrume de ovelha e cabra ou 
com uma mistura de fertilizantes químicos 
(contendo nitrogênio, fósforo e potássio em 

diferentes proporções) e esterco. Na área 
são utilizadas diversas técnicas de irrigação: 
gotejamento, pulverização e micropulveri-
zação – a última aplicando água com alta 
precisão nas plantações de árvores, o que 
torna o sistema de irrigação mais eficiente 
em água e reduz o risco de salinização. A 
irrigação é realizada continuamente durante 
todo o ano e um problema frequente na 
agricultura irrigada é o surto de pragas 
como a mosca-branca.

Um importante trabalho temporário acon-
tece nos canteiros de obras do projeto 
de desvio de água do rio São Francisco e 
do projeto ferroviário Transnordestina. O 
relacionamento rural-urbano mudou con-
sideravelmente nos últimos trinta anos e 
vários agricultores possuem uma casa nos 
principais municípios. A proximidade com o 
centro urbano de Petrolândia transformou 
parcialmente o sistema de irrigação de 
Apolônio Sales em uma residência urbana 
ou uma segunda residência.

Itacuruba é o menor dos municípios estuda-
dos em termos de população e seu centro 

Tabela 2 Características dos municípios estudados

Belém de SF Itacuruba Floresta Petrolândia Tacaratu Jatobá Fonte 

Popula-
ção (2016, 
estimativa)

20.672 4.807 32.152 35.731 25.003 14.646 1

Gini (2010) 0,63 0,46 0,52 0,55 0,49 0,57 2

Área em km² 
(2015)

1.830,802 430,033 3.644,168 1.056,595 1.264,530 277,862 1, (2)

Densidade 
da população 
(caput/km²)

11,3 11,2 8,8 33,8 19,8 52,7 calculado

Sub-bacia Terra Nova, 
G14, Pajeú

G14, Pajeú Pajeú, G13 G13 G13, 
Moxotó

G13, 
Moxotó

3

Divisão 
territorial

3 distritos Distrito 
sede

3 distritos Distrito 
sede e 10 
povoados

2 distritos 2 distritos 1

As colunas são ordenadas por seqüência geográfica aproximada dos municípios.
1 http://cidades.ibge.gov.br/ © 2013 IBGE
2 http://www.bde.pe.gov.br
3 http://www.cpatsa.embrapa.br:8080/bhsf/index.php?opcao=g14
Compilação: M. Siegmund-Schultze, S. Hölzl

http://cidades.ibge.gov.br/
http://www.bde.pe.gov.br
http://www.cpatsa.embrapa.br:8080/bhsf/index.php?opcao=g14
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está localizado fora da estrada principal que 
liga os municípios vizinhos. As medidas de 
compensação previram o estabelecimento 
de um perímetro irrigado (Banco Mundial 
1998), embora sua construção tenha sido 
suspensa. Vários sistemas de tanques-rede 
foram instalados no lago e hoje são parcial-
mente propriedade de empresas interna-
cionais. Há um observatório astronômico e 
discute-se um plano polêmico para erguer 
uma usina nuclear. Uma área delimitada 
para povos indígenas está localizada nas 
proximidades da cidade e, como em outros 
municípios, existem alguns assentamentos 
desenvolvidos pelo INCRA no quadro da 
reforma agrária que muitas vezes consistem 
em habitação com acesso limitado às terras 
agrícolas apenas.

A criação de animais desempenha um papel 
importante como meio de subsistência de 
muitos agricultores na região semiárida e 
caracteriza-se principalmente por sistemas 
extensivos e semi-intensivos de criação 
de cabras, ovelhas e gado. A pastagem da 
Caatinga é a principal fonte de forragem, 
sendo que, em geral, as taxas de lotação 
são substancialmente mais altas do que 
sua capacidade de suporte (2,3 UA [unidade 
animal] por ha ao invés de 0,07 a 0,1 UA por 
ha, Schulz et al., 2016, Tiessen et al., 1998), 
o que pode causar a perda de estoque de 
carbono no solo e da biodiversidade. Espe-
cialmente durante as secas, os agricultores 
cortam bromélias (macambira) e cactos para 
alimentar os animais, o que reduz ainda 
mais os habitats importantes para répteis 
e anfíbios. A seca durante o período de 
estudo causou uma grave perda de animais 
para muitos agricultores.

As estações secas prolongadas e as frequen-
tes secas associadas à degradação da vege-
tação da Caatinga são fatores limitantes da 
produção pecuária. Além disso, os níveis de 
manejo e tecnologia geralmente baixos dos 
sistemas mal adaptados limitam a produção 
pecuária, particularmente em propriedades 
sem infraestrutura de irrigação. Ademais, 

os interesses e as necessidades dos cria-
dores de animais encontram pouco apoio 
na política local, que foca principalmente a 
agricultura de irrigação. O acesso ao crédito 
para o agricultor, juntamente com a assis-
tência técnica e extensão rural oferecidas, 
dificilmente corresponde às necessidades 
dos pequenos criadores de animais.

Alguns agricultores se converteram a um 
sistema de produção intensiva, que geral-
mente requer mais insumos agrícolas, 
tal como uma maior carga de trabalho e 
maiores custos de implementação e manu-
tenção, desde que esses insumos adicionais 
sejam atingíveis. A adequação de tal sistema 
tem de ser examinada em cada propriedade, 
uma vez que a implementação bem-suce-
dida depende de muitos fatores, como capa-
cidade financeira, know-how e interesse do 
agricultor, além da disponibilidade de terras 
e irrigação. Portanto, um sistema intensivo 
não é uma solução universal e parece mais 
adequado manter e apoiar sistemas dife-
rentes em paralelo, combinando as carac-
terísticas dos diversos agricultores e suas 
circunstâncias.

As atividades pesqueiras são realizadas por 
comunidades tradicionais e por aquicultores 
ou empresas de pequeno a grande porte 
(aquicultura). A pesca destaca-se pela sim-
plicidade de tecnologia com baixo custo de 
produção, associada à subsistência e obten-
ção de renda. Na área de estudo do projeto 
INNOVATE, a pesca artesanal constitui a 

Um agricultor com seu rebanho de cabras e ovelhas. 
Foto: M Siegmund-Schultze
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segunda atividade básica da economia dos 
municípios no entorno da bacia do rio São 
Francisco. A utilização de áreas em território 
da União para a instalação de pisciculturas 
onde já existe atividade de pesca artesanal 
é um aspecto social relevante, uma vez que 
são apontadas como áreas de conflito. O 
controle da vazão (incluindo sua redução 
para mitigar os efeitos da seca no setor de 
energia) pode influenciar negativamente o 
sucesso de reprodução dos peixes migrató-
rios em diferentes trechos do rio, incluindo 
alterações da periodicidade da época de 
reprodução, o que demanda adaptações 
do defeso, o que é a temporada fechada de 
pesca (Nogueira da Silva et al., submetido).

A aquicultura é um negócio em rápido cres-
cimento no reservatório de Itaparica, mas 
suas águas residuais têm impactos negati-
vos nos corpos d’água, afetando sua quali-
dade quando não são bem administrados. 
A introdução de suprimentos, antibióticos, 
outros produtos farmacêuticos e fertili-
zantes químicos ou orgânicos pode preju-
dicar tanto a produção de peixes quanto 
o ecossistema ao redor. Altos níveis de 

suprimentos e fertilizantes podem promover 
a eutrofização quando o teor de nitrogênio 
e fósforo na água se torna muito alto, o que 
reduz o crescimento dos peixes e ameaça o 
setor de piscicultura. Outra ameaça ambien-
tal da aquicultura para o grande ecossis-
tema aquático é o uso de espécies de peixes 
exóticos, uma vez que podem escapar e 
afastar espécies nativas. No entanto, a 
avaliação e a regulamentação são limitadas 
na região. A Resolução Conama nº 357/2005 
estabelece as condições e normas para a 
descarga de efluentes, mas muitas empresas 
de piscicultura que operam no reservatório 
de Itaparica não têm sequer a Licença de 
Operação (LO) ou o monitoramento limno-
lógico periódico exigido por lei para sua 
operação.

O manejo dos recursos naturais na região 
de estudo e a implementação de qualquer 
inovação dependem do sistema de gover-
nança multinível existente. Entender o 
sistema é a base para usá-lo com êxito. Os 
sistemas de governança multinível são um 
desafio generalizado em todo o mundo e, 
em geral, são o resultado da organização e 
reorganização do espaço ao longo do tempo. 
A tabela 3 apresenta os diferentes níveis de 
planejamento e administração no caso de 
Petrolândia. Embora existam sete escalas 
administrativas oficiais (da União para o 
município), há escalas adicionais entre elas 
que nem sempre são um resumo espacial da 
escala mais alta, apenas seguem uma razão 
espacial diferente. Os principais desafios de 
governança na região de estudo são: incoe-
rência de políticas entre escalas, competên-
cias pouco claras de órgãos governamentais 
e desajustes espaciais.

Aquicultura em tanques-rede. Foto: V Rodorff

Tabela 3 Escalas de planejamento e ação: superposição de regiões administrativas e de desenvolvimento

* Escala Nome Organizações selecionadas
Destaques da governança 
de terra e água

1 União Brasil Ministérios, agências e institu-
tos federais (por exemplo, ANA 
e CNRH) 

Plano Nacional de Recursos 
Hídricos. Prioridades 2012–2015 
(2011). Plano Plurianual – PPA 
(2011)
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* Escala Nome Organizações selecionadas
Destaques da governança 
de terra e água

2 Macrorregião / 
grande região

Nordeste Sudene Projetos de desenvolvimento

n Sub-regiãoa Sertão

n Região climática Semiárido DNOCS Projetos de infraestrutura (por 
exemplo, açudes) 

n Biomab Caatinga Ibama, ICMBio, Comissão 
Nacional da Caatinga

(há unidades de conserva-
ção, porém o bioma em si 
não tem prioridade oficial de 
conservação)

n Bacia hidrográfica Rio São Francisco CBHSF, agência executiva do 
comitê, Codevasf 

Plano de Recursos Hídricos 
da Bacia Hidrográfica do Rio 
SF – PRHBSF (2016-2025). Plano 
Pluriannual – PPA. PLANVASF 
(1989)

c Região fisiográfica 
da bacia hidrográ-
fica do rio SFc

Submédio CCR do CBHSF (câmara consultiva regional, 
reporta-se à plenária)

3 Estado Pernambuco Ministérios, agências e compa-
nhias estaduais

Plano Estadual de Recursos 
Hídricos – PERH (1998)

n Zonasd Sertão

4 Mesorregiãoe São Francisco 
Pernambucano

(papel estatístico)

c Território da 
Cidadania

Itaparica Fórum do Território Itaparica 
(PE e BA)

Plano Territorial de Desenvolvi-
mento Sustentável (2009)

5 Microrregiãof Itaparica (papel estatístico)

5 Região de 
desenvolvimentog

Sertão de 
Itaparica

(papel estatístico e de 
planejamento)

n Sub-bacia G13 nenhuma (?) (corpo d’água)

6 Município Petrolândia Secretarias, associações, ONGs, 
escolas, instituições de ensino 
superior (IF)

Plano Diretor Participativo 
(2006)

7 Distritos e 
povoados

Sede e 10 povoa-
dos (agrovilas nos 
blocos)

* Número: Escalas administrativas oficiais, que formam uma sequência decrescente. Letra N: áreas definidas natural-
mente (que podem ser revisadas com novas evidências). Letra C: regiões baseadas em algumas características comuns, 
que podem ser naturais, culturais ou administrativas, ou, respectivamente, uma mistura delas.
a Há quatro sub-regiões no Nordeste: Meio-Norte, Sertão, Agreste e Zona da Mata.
b Há seis biomas no Brasil: Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica, Pampa e Pantanal.
c Caso específico devido à extensão da bacia hidrográfica do rio São Francisco.
d Zonas de Pernambuco: Sertão, Agreste, Zona da Mata e Região Metropolitana do Recife.
e Mesorregião: cinco em Pernambuco, ‘regiões geográficas’; a do São Francisco Pernambucano inclui duas microrregiões.
f Microrregião de Itaparica: inclui sete municípios – Belém de São Francisco, Carnaubeira da Penha, Floresta, Itacuruba, 
Jatobá, Petrolândia e Tacaratu.
g Os mesmos municípios da microrregião de Itaparica: Belém de São Francisco, Carnaubeira da Penha, Floresta, Ita-
curuba, Jatobá, Petrolândia e Tacaratu. (As regiões de desenvolvimento nem sempre coincidem com as microrregiões.)
Compilação: M. Siegmund-Schultze
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1 Água – manejo na escala 
local

Pôr do sol após a pesca no reservatório de Itaparica. Foto: M Siegmund-Schultze
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1.1 Manejo da carga de nutrientes 
Destinatários: Comitês de bacias hidrográficas (como CBHSF), secretarias municipais, ONS, 
O & M (unidades de operação e manutenção de perímetros irrigados), organizações de 
abastecimento de água e saneamento – sobretudo nas partes a montante do rio (por 
exemplo, Copasa para Minas Gerais), Codevasf, ANA, operadores de usinas hidroelétricas 
(como Chesf) e instituições de ensino superior

Fonte: Florian Selge (florian.selge@tu-berlin.de) 
_
Problemas: Como fatores ambientais e 
humanos em diferentes escalas espaciais 
influenciam os ecossistemas aquáticos do 
reservatório de Itaparica, as estratégias de 
manejo têm de cruzar escalas, uma tarefa 
que não é facilmente realizada. Além disso, 
falta regulamentação para a redução de 
entrada de nutrientes (como, por exemplo, 
uma estratégia de controle de eutrofização). 

Mensagem-chave: Um conjunto diversificado 
de medidas deve ser implementado para 
manejar de forma sustentável as cargas de 
nutrientes.

Explicações: Grandes sistemas de irriga-
ção estão localizados ao longo do rio São 
Francisco, sobretudo no trecho entre os 
reservatórios de Sobradinho e Itaparica. 
As propriedades associadas precisam de 
grandes quantidades de água para a produ-
ção de frutas, destinadas principalmente à 
exportação. A drenagem de solos nas pro-
priedades irrigadas é importante para evitar 
a degradação do solo. A água de drenagem, 
porém, é frequentemente contaminada 
devido à aplicação de fertilizantes minerais 
e agroquímicos, particularmente se não for 
bem manejada. Uma relação otimizada da 
demanda/consumo de água com boas prá-
ticas de utilização da água poderia proteger 
a quantidade de água, e a aplicação bem 
administrada de insumos químicos reduziria 
ainda mais a carga de nutrientes para o rio. 
Além disso, a água de drenagem pode ser 
reutilizada, caso tenha qualidade apro-
priada, ou diluída, para reduzir a retirada de 
água e o consumo de fertilizantes. Ademais, 
o tratamento descentralizado da água de 
drenagem por zonas úmidas artificiais 

(compare capítulo 1.9 na página 39) ou 
outras técnicas poderia diminuir o risco de 
contaminação provocado pelos projetos de 
irrigação.

A modelagem em larga escala de emis-
sões de nutrientes pelo MONERIS (parte do 
projeto INNOVATE) identificou a água de 
esgoto não tratada o ano todo e a erosão 
e lavagem de terras agrícolas durante a 
estação chuvosa, como principais fontes de 
contaminação de nutrientes em todo o rio 
São Francisco e reservatório de Itaparica. 
Além disso, a sub-bacia do reservatório de 
Itaparica, dominada pelo bioma Caatinga, é 
impactada pelo desmatamento, pelo pas-
toreio excessivo, pela expansão agrícola e 
pela desertificação, que levam, em resumo, 
à degradação da terra e, conseqüentemente, 
à erosão do solo. Assim, os nutrientes são 
transportados do solo superficial para águas 
superficiais com escoamento, permitindo 
processos de eutrofização.

Área seca e resíduos disposto dentro do reservatório. 
Foto: F Selge
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Recomendações: 
1. Maiores conexões a estações de trata-
mento de águas residuais na bacia superior 
e melhores práticas de fertilização redu-
ziriam a quantidade total de emissões de 
nutrientes no rio e, consequentemente, nos 
reservatórios a jusante.

2. As cargas de nutrientes podem ser 
reduzidas através de melhores práticas 
de conservação do solo, que diminuem a 
exportação de nutrientes das terras agríco-
las (compare capítulo 2.3 na página 51).

3. A redução dos pulsos de nutrientes 
para o reservatório de Itaparica (compare 
capítulo 1.3 na página 32) pode ser 
alcançada através de maior retenção de 
água em pequenos reservatórios, barragens 
ou barreiras descentralizadas. Além disso, 
substâncias suspensas retidas podem ser 
usadas para um condicionador do solo e 
consequente aumento da produção agrícola. 
Outra opção é a construção de pré-barra-
gens em baías com baixas taxas de inter-
câmbio de água para reduzir os efeitos de 
exportação das sub-bacias por retenção de 
água e sedimentação, em uma bacia sepa-
rada na entrada do rio. A técnica de “dique” 
(compare capítulo 3.1 na página 69) está 

sob pesquisa adicional, para reduzir a carga 
suspensa e nutrientes do escoamento 
superficial usando paredes porosas de 
pedra.

4. O manejo da quantidade de água é um 
importante fator de processos físico-quí-
micos e biológicos dentro do reservatório 
(compare capítulo 4.3 na página 79). 
Particularmente, a dessecação de macrófitas 
e sedimentos, seguida de mineralização e 
liberação de nutrientes, impactam negativa-
mente a biodiversidade dentro e em torno 
do reservatório, um processo desencadeado 
pelo atual manejo da geração hidrelétrica. 
Em contraste, um nível de água relativa-
mente estável iria diminuir estas alterações 
do ciclo de nutrientes e melhorar a vege-
tação aquática e ribeirinha. Poderia ainda 
servir como uma faixa tampão em torno do 
reservatório para reduzir a carga de nutrien-
tes de vias de contaminação difusa.

5. Limitar e impor a limitação da produ-
ção aquícola dentro dos tanques-rede 
no reservatório (compare capítulo 1.3 na 
página 32) (compare capítulo 1.5 na 
página 34) com base na capacidade de 
carga calculada para o reservatório. Uma 
avaliação específica do local deve com-
plementar o processo de licenciamento, 
levando em consideração a velocidade do 
intercâmbio de água e o respectivo tempo 
de residência da água (compare capítulo 1.2 
na página 31).

6. O desmatamento e remoção da vegetação 
de várzea podem reduzir a carga de nutrien-
tes para o reservatório de Itaparica, bem 
como melhorar a navegação, especialmente 
em áreas rasas.

Leia mais:
Selge F (2016) Aquatic ecosystem functions and oligotrophication potential of the Itaparica 
reservoir, São Francisco River, in the semi-arid Northeast Brazil. Tese de Doutorado, 
Universidade Técnica, Berlim, Alemanha.

Troncos de árvores anteriormente submersos expostos 
devido aos baixos níveis de água. Foto: F Selge
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1.2 Tempos de residência da água e 
contaminação dissolvida 

Destinatários: Associações locais de agricultores e pescadores, O & M (unidades de 
operação e manutenção de projetos de irrigação), secretarias de governo municipais, 
Codevasf, ANA, comitês de bacias hidrográficas (como CBHSF), ONS, operadores de usinas 
hidrelétricas (como Chesf) e instituições de ensino superior

Fontes: Elena Matta (elena.matta@wahyd.tu-berlin.de), Florian Selge (florian.selge@
tu-berlin.de), Günter Gunkel e Reinhard Hinkelmann 

_
Problema: Tempos de residência prolonga-
dos de água poluída em baías isoladas.

Mensagens-chave: 
• As baías podem estar um pouco isoladas 

do córrego principal do reservatório. 
• Os poluentes permanecem mais tempo 

em tais baías do que no tronco principal 
do reservatório. 

• Os níveis altos de água aumentam o iso-
lamento dessas baías. 

• A lavagem do reservatório não é tão 
eficaz como seria de se esperar nessas 
baías isoladas.

Explicações: A uma certa distância, o reser-
vatório de Itaparica parece um longo trecho 
de rio um pouco mais largo. Ao aproximar-
se, é possível ver uma infinidade de baías 
artificialmente formadas quando o vale do 
rio foi inundado. A baía Icó-Mandantes é 
uma delas; bastante isolada da corrente 
principal do reservatório, na verdade, a 
baía e o córrego principal do reservatório 
se comportam como dois sistemas sepa-
rados com diferentes velocidades de fluxo 
(cerca de 1 ordem de magnitude menor 
para a baía, ou seja, mm/s) e o intercâm-
bio de água raramente ocorre. Um maior 

tempo de residência promove processos de 
eutrofização e a ocorrência de florescimento 
de algas. Além disso, devido às condições 
climáticas, à geração de energia hidrelé-
trica e às taxas de evaporação, as variações 
do nível da água são bastante elevadas 
e também contribuem para os processos 
de eutrofização (compare capítulo 1.1 na 
página 29).

Estudos de tempo de residência da água 
foram realizados pela primeira vez na 
baía de Icó-Mandantes para diferentes 
níveis de água e descargas. Os valores de 
tempo de residência estimados para a baía 
foram muito maiores (> 6 meses) do que 
os obtidos para o reservatório de Itaparica 
(cerca de 2 meses) e observou-se maior 
retenção ao considerar-se um clima úmido 
no sistema modelado. A variação do nível da 
água ou o maior influxo para o reservatório 
de Itaparica não encorajam o intercâmbio 
entre a baía e a corrente principal. As altas 
descargas liberadas pelo reservatório de 
Sobradinho (acima de 3.000 m³/s) e as con-
dições de nível elevado da água levam até 
mesmo ao maior isolamento de tais baías, 
cuja hidrodinâmica é diferente da corrente 
principal do reservatório.

Leia mais:
Matta E, Koch H, Selge F, Simshäuser MN, Rossiter K, Nogueira da Silva GM, Gunkel G, 
Hinkelmann R (submetido em 2016). High resolution two-dimensional modeling of flow and 
transport in Icó-Mandantes Bay to support water management. Regional Environmental 
Change.
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1.3 Impactos de potenciais inundações 
repentinas de afluentes efêmeros e 
intermitentes

Destinatários: Associações de agricultores e pescadores locais, O & M (unidades de 
operação e manutenção de sistemas de irrigação), secretarias municipais, comitês de 
bacias hidrográficas (como CBHSF), operadores de usinas hidrelétricas (como Chesf), 
Codevasf, Embrapa, ANA, Ibama e instituições de ensino superior (como UFPE, IF)

Fontes: Elena Matta (elena.matta@wahyd.tu-berlin.de), Hagen Koch, Florian Selge (florian.
selge@tu-berlin.de), Günter Gunkel, Reinhard Hinkelmann, Nailza O. Arruda e Gérsica M. 
Nogueira da Silva (gersicamns@hotmail.com)
_
Problema: Inundações repentinas podem 
afetar negativamente a qualidade da água.

Mensagens-chave:
• A retirada de água deve ser interrom-

pida em caso de inundações repentinas 
próximas.

• A “lavagem” do reservatório por vazão 
elevada não é eficaz em baías isoladas.

Explicações: Durante chuvas intensas, 
grandes quantidades de nutrientes entram 
nos corpos d’água através da erosão, 
lavagem, lixiviação e escoamento. Baías 
especialmente isoladas, como a baía Icó-
-Mandantes no reservatório de Itaparica, 
são particularmente vulneráveis aos proces-
sos de eutrofização com desenvolvimento 
em massa de cianobactérias, seguidos de 
sérios riscos para a água potável e de irriga-
ção. Usuários de água próximos a afluentes 
efêmeros, tal como o riacho dos Mandan-
tes, são afetados. No caso do riacho dos 
Mandantes, o uso da água envolve a retirada 
de água potável para a agricultura irrigada 
e para o sistema de canais orientais do 
projeto de desvio de água (figura 3, página 
9). Inundações repentinas podem ocorrer 

com mais frequência no futuro devido às 
mudanças climáticas.

Os efeitos de uma inundação de três dias 
do efêmero riacho dos Mandantes foram 
analisados quanto à quantidade e qualidade 
da água, considerando diferentes condições 
climáticas. O fluxo de água foi impactado 
pelo evento principalmente na área próxima 
ao influxo da corrente para a baía, e não foi 
relevante na corrente principal do reser-
vatório. Altas concentrações de partículas 
transportadas pela água foram registradas 
perto das bombas, que extraem água para 
irrigação, e perto do canal leste da trans-
posição em curto prazo em condições de 
seca (até 1 semana), enquanto o tempo 
de retenção do material foi mais longo 
em um cenário úmido, o que significa que 
em um nível de água mais alto a poluição 
leva ainda mais tempo para se dissipar. 
Consequentemente, a tentativa de limpar 
o reservatório por meio de descarga não 
funcionará nestas condições, uma vez que a 
taxa de intercâmbio de água entre a baía e o 
córrego principal do reservatório não é sufi-
cientemente elevada para se mostrar eficaz.

Leia mais:
Matta E, Koch H, Selge F, Simshäuser MN, Rossiter K, Nogueira da Silva GM, Gunkel G, 
Hinkelmann R (submetido em 2016) High resolution two-dimensional modeling of flow and 
transport in Icó-Mandantes bay to support water management. Regional Environmental 
Change.
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1.4 Limitar as emissões de nutrientes de 
aquicultura em tanques-redes

Destinatários: MPA, CPRH, comunidades de pescadores, secretarias municipais, SPU, Ibama, 
ANA, Embrapa, Codevasf e instituições de ensino superior

Fontes: Elena Matta (elena.matta@wahyd.tu-berlin.de), Gérsica M. Nogueira da Silva 
(gersicamns@hotmail.com), Günter Gunkel, Florian Selge (florian.selge@tu-berlin.de) e 
Reinhard Hinkelmann

_
Problema: Os tanques-rede são emissores 
de nutrientes e poluição.

Mensagens-chave:
• Não instalar tanques-rede em baías 

isoladas.
• Deixar aproximadamente 10 m sob a rede.

Explicações: É necessário garantir espaço 
suficiente sob os tanques-redes para 
permitir a translocação e diluição de 
material orgânico em partículas e, conse-
quentemente, evitar o aumento extremo 
de sedimentos (Gunkel et al., 2015). Esse 
efeito negativo é mais elevado em baías 
eutrofizadas e isoladas, como a baía de 
Icó-Mandantes, onde a concentração média 
de fósforo dissolvido total é de aproximada-
mente 24,9 μg/L (Selge et al., 2016), atin-
gindo praticamente os limites máximos para 
reservatórios estabelecidos pela Conama 
357/05 de aproximadamente 30 μg/L. Não é 
recomendável instalar sistemas de aqui-
cultura nessas baías isoladas, especial-
mente quando as concentrações médias 
de nutrientes medidas estão próximas das 
limitações ecológicas (a capacidade de 
carga do reservatório em termos de carga 
de nutrientes da aquicultura limita a imple-
mentação de novos sistemas desse tipo). No 
entanto, se uma nova instalação de aquicul-
tura for considerada necessária por razões 
como o desenvolvimento econômico e/ou o 
sustento, é necessário assegurar uma coluna 

de água por baixo das gaiolas (mín. 10 m), 
sendo que tal coluna deve ser implantada 
numa localização estratégica (por exemplo, 
perto da entrada para agricultura irrigada 
e longe de locais de retirada para consumo 
humano). Recomenda-se a colaboração com 
especialistas e a adaptação do manejo.

Nosso estudo: As emissões de nitrogênio 
e fósforo foram simuladas em um sistema 
hipotético de aquicultura localizado na baía 
de Icó-Mandantes, em curto prazo (dias) e 
em longo prazo (meses) para cenários climá-
ticos secos e úmidos, considerando uma 
pequena produção de peixes de 130 t/ano. O 
aumento de fósforo devido às emissões de 
aproximadamente 8 μg/L foi registrado após 
uma simulação de 1 semana em condições 
de seca. As intensidades mais baixas de 
nutrientes foram obtidas para o cenário 
úmido, mas foram mantidas por mais tempo 
na baía (ainda 64 % após 6 meses) (Matta et 
al., 2016).

Leia mais:
CONAMA (Conselho Nacional do Meio Ambiente) (2009) Resolução 413/2009 publicada em 
26 de julho de, 2009. Ministério do Meio Ambiente do Brasil. http://www.mma.gov.br/port/
conama/legiabre.cfm?codlegi=608, Data de acesso: 7 de março de 2016.

Tilápias em um tanque-rede. Foto: M Venohr

http://www.mma.gov.br/port/conama/legiabre.cfm?codlegi=608
http://www.mma.gov.br/port/conama/legiabre.cfm?codlegi=608
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Gunkel G, Matta E, Selge F, Nogueira da Silva GM, Sobral MC (2015) Carrying capacity limits of 
net cage aquaculture for Brazilian reservoirs. Revista Brasileira de Ciências Ambientais 36: 
128-144. doi: 10.5327/Z2176-947820151008. 

Koch H, Liersch S, Azevedo JRG, Silva ALC, Hattermann FF (submetido em 2016). Modeling of 
water availability and water management for the São Francisco River Basin, Brazil. Revista 
Brasileira de Recursos Hídricos.

Matta E, Selge F, Gunkel G, Rossiter K, Jourieh A, Hinkelmann R (2016) Simulations of nutrient 
emissions from a net cage aquaculture system in a Brazilian bay. Water Science and 
Technology 73(10): 2430-2435. doi: 10.2166/wst.2016.092. 

Selge F, Matta E, Hinkelmann R, Gunkel G (2016) Nutrient load concept-reservoir vs. bay 
impacts: a case study from a semi-arid watershed. Water Science and Technology 74(7): 
1671-1679. doi: 10.2166/wst.2016. 

1.5 Manejar os diversos impactos 
ecológicos da aquicultura

Destinatários: Ibama, MPA, colônias de pescadores, Chesf, prefeituras e secretarias 
municipais, CPRH, ANA, SPU, Codevasf e instituições de ensino superior

Fonte: Gérsica Nogueira da Silva (gersicamns@hotmail.com)

_
Problemas: 
• Empreendimentos de piscicultura atuam 

sem licenças e/ou relatórios de monito-
ramento da qualidade da água.

• Sistemas de produção de peixes dentro 
do reservatório sempre terão impactos na 
qualidade da água, assim como o aporte 
de nutrientes no sedimento.

• A criação de tilápia em tanque-rede tem 
grande impacto na introdução constante 
de espécies indesejáveis ao ambiente.

Mensagens-chave: 
• Promover a instalação legal de 

empreendimentos.
• Realizar monitoramento dos impactos 

dos empreendimentos. 

Contexto: Nos últimos anos, a aquicultura 
com tanques-rede aumentou rapidamente 
no reservatório de Itaparica. Apesar de 
seus benefícios econômicos evidentes, seus 
impactos sociais e ambientais devem ser alvo 
de atenção suficiente para contrabalançar 
grandes resultados negativos no futuro.

Recomendações:
1. Ao invés de espécies exóticas, promover 
a produção de espécies nativas seleciona-
das. Desenvolver pesquisas alternativas de 
espécies nativas que podem ser cultivadas 
na região.

2. Estudos de capacidade e suporte de 
empreendimentos de piscicultura e ação 
para legalização dos empreendimentos.

3. Avaliação de parâmetros fisico-químicos 
e modelagem de fontes de poluição difusa, 
inclusive de empreendimentos de pisci-
culturas localizados em áreas mais rasas e 
com pouca circulação, que promovem zona 
de alta concentração de nutrientes, favore-
cendo o processo de eutrofização.

4. Fiscalização e controle das fontes de 
poluição pontuais e difusas, evitando o risco 
de eutrofização do reservatório.
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5. Incentivar a produção em tanques 
escavados, já que é possível controlar o 
ambiente e a difusão da poluição, inclu-
sive inserindo técnicas de tratamento de 
efluentes (evitando a diluição de nutrientes, 
fármacos e outros químicos). Uma opção 
seria a técnica do “fígado verde” (compare 
capítulo 1.9 na página 39).

Leia mais:
Gunkel G, Matta E, Selge F, Nogueira da Silva GM, 
Sobral MC (2015) Carrying capacity limits of net cage 
aquaculture in Brazilian reservoirs. Revista Brasileira 
de Ciências Ambientais 36: 128-144. doi: 10.5327/
Z2176-947820151008.

Nogueira da Silva GM (2016) Zoneamento da pesca artesanal no reservatório de Itaparica, 
Rio São Francisco, Brasil. Trabalho de Conclusão de Curso (Tecnóloga em Gestão Ambiental) 
– Instituto Federal de Pernambuco, DASS, Recife. 

Nogueira da Silva GM, Marques EAT, Case M, Sobral MC (2016) Influence of a fish farm 
wastewater located in Pernambuco, Brazilian Semiarid, on phytoplankton community. 
Conferência Regional da IWA sobre Poluição Difusa e Gestão de Mananciais, 23-27 de 
outubro de 2016, Dublin. 

1.6 Realizar a fiscalização ambiental na 
pesca

Destinatários: Ibama, MPA, colônias de pescadores, Chesf, prefeituras e secretarias 
municipais, CPRH, ANA, SPU, Codevasf e instituições de ensino superior

Fonte: Gérsica Nogueira da Silva (gersicamns@hotmail.com)

_
Problema: Estoques de peixes estão 
ameaçados devido à não aplicação das 
regulamentações. 

Contexto: Deficiência na fiscalização 
ambiental no tocante às atividades pes-
queiras: tanto na pesca artesanal referente 
ao período de defeso (Portaria nº 50/2007) 
quanto nas regulamentações de tamanho 
de malha e peixes capturados (Portaria nº 
18/2008).

Explicações: O período de defeso visa asse-
gurar a reprodução dos peixes migratórios. 
Por um lado, o período não mais coincide 
bem com as viagens dos peixes ligadas 
à reprodução (compare capítulo 4.1 na 
página 76). Por outro, os pescadores nem Pesca artesanal no reservatório. 

Foto: M Siegmund-Schultze

Tanques-rede no reservatório. Foto: G Nogueira da Silva
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sempre respeitam esse período durante o 
qual a pesca comercial não é aceita, embora 
a pesca para consumo pessoal continue 
sendo legal. Há inclusive certa fraude em 
termos de registro de pescadores a fim 
de aproveitar a compensação financeira 
sazonal.  As regulamentações quanto a 
tamanho de malha são outra medida para 
assegurar estoques de peixes (não pescar 
peixes jovens abaixo de certo tamanho), 
assim como as restrições à pesca de certas 
espécies de peixe. Tais regulamentações 
nem sempre são respeitadas devido a 
razões financeiras ou pelo desconhecimento 
ou não entendimento dessas medidas.

Recomendações:
1. Atuação dos municípios (prefeituras e 
secretarias de pesca) no processo de fiscali-
zação ambiental.

2. Desenvolvimento de ações de educação 
ambiental juntos às colônias e pescadores 
de outras regiões.

3. Avaliar as razões econômicas da não 
conformidade e desenvolver alternativas de 
geração de renda.

Leia mais:
Nogueira da Silva GM (2015) Avaliação do período reprodutivo de peixes nativos de 
importância econômica em reservatório do semiárido brasileiro. Tese de Mestrado, 
Programa de Pós-Graduação em Ecologia, UFRPE, Recife.

Nogueira da Silva GM (2016) Zoneamento da pesca artesanal no reservatório de Itaparica, 
Rio São Francisco, Brasil. Trabalho de Conclusão de Curso (Tecnóloga em Gestão Ambiental) 
– Instituto Federal de Pernambuco, DASS, Recife. 

1.7 Preservar a biodiversidade aquática
Destinatários: Ibama, MPA, colônias de pescadores, Chesf, prefeituras e secretarias 
municipais, CPRH, ANA, SPU, Codevasf e instituições de ensino superior

Fonte: Gérsica Nogueira da Silva (gersicamns@hotmail.com)

_
Problema: A aquicultura, a pesca e o manejo 
do reservatório podem impactar negativa-
mente os estoques de peixes.

Mensagens-chave: 
• Realizar projetos de peixamento de espé-

cies nativas.
• Estabelecer áreas prioritárias para con-

servação de uso sustentável junto com os 
pescadores.

• Controle da poluição da água e dos riscos 
de eutrofização.

Contexto: Represar um rio e construir reser-
vatórios são ações que afetam a biodiversi-
dade aquática. O uso e manejo do rio e do 
lago artificial (reservatório) afetam ainda 
mais a composição e tamanho populacio-
nal de sua fauna e flora, tal como espécies 

Uma espécie exótica no reservatório de Itaparica: 
 Tucunaré (Cichla sp.). Foto: M Guschal
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de peixes, zooplâncton, invertebrados e 
macrófitas.

Atualmente, a maioria das espécies cons-
tantemente recolhidas no reservatório de 
Itaparica é exótica. A tilápia (Oreochromis 
niloticus) é a espécie predominante na 
aquicultura. Os peixes que escapam dos 
tanques, se não capturados pelos pesca-
dores artesanais, desenvolvem-se ainda 
mais no reservatório e contribuem para 
mudanças na composição das espécies. 
Comparada com toda a bacia, a diversidade 
de espécies é baixa no reservatório de 
Itaparica e aquelas de grande importância 
econômica (surubim – Pseudoplatystoma 
corruscans, dourado – Salminus franciscano, 
piau – Leporinus sp., mandí – Pimelodus 
maculatus, matrinchã – Brycon orthotaenia 
e pacamã – Lophiosilurus alexandri) torna-
ram-se cada vez mais raras. A introdução de 
espécies impactando as espécies nativas 
com nichos ecológicos semelhantes resultou 
em um desequilíbrio visível na comunidade 
aquática.

Recomendações: Restabelecer a comuni-
dade de peixes, principalmente as espécies 
endêmicas da bacia do rio São Francisco, 
assim proporcionando maior equilíbrio na 
cadeia trófica. Proporcionar um ambiente 
mais favorável à pesca artesanal, o que 

inclui desenvolver programas de educação 
ambiental para a sensibilização dos atos 
próprios com o meio ambiente. Garantir 
o espaço para a pesca é um pré-requisito 
(compare capítulo 1.11 na página 45), 
assim como a conformidade dos pescadores 
com regulamentações (compare capítulo 1.6 
na página 35) e a adequação das mesmas 
(compare capítulo 4.1 na página 76).

Leia mais:
Nogueira da Silva GM (2015) Avaliação do período reprodutivo de peixes nativos de 
importância econômica em reservatório do semiárido brasileiro. Tese de Mestrado, 
Programa de Pós-Graduação em Ecologia, UFRPE, Recife.

Nogueira da Silva GM (2016) Zoneamento da pesca artesanal no reservatório de Itaparica, 
Rio São Francisco, Brasil. Trabalho de Conclusão de Curso (Tecnólogo em Gestão Ambiental) 
– Instituto Federal de Pernambuco, DASS, Recife. 

Nogueira da Silva GM, El-Deir ACA, Sobral MC, CARVALHO RMCMO (2015) Pressões ambientais 
sobre ictiofauna e a atividade pesqueira artesanal no Submédio do rio São Francisco. Em: 
XXI Encontro Brasileiro de Ictiologia, 2015, Recife. 

Nogueira da Silva GM, Felix RTS, Lima AC, Silva EM, El-Deir ACA (2015) Avaliação do período 
reprodutivo do peixe migrador Prochilodus argenteus Agassiz, 1829 em reservatório do 
Semiárido Brasileiro. Em: XXI Encontro Brasileiro de Ictiologia, 2015, Recife. 

Nogueira da Silva GM, Carvalho RMCMO, El-Deir ACA, Felix RTS, Sobral MC, Gunkel G (2016) O 
período de defeso na bacia do Rio São Francisco. Em: I Simpósio da Bacia Hidrográfica do 
Rio São Francisco, 2016, Juazeiro. 

Espécie endêmica de importância econômica Prochilodus 
argenteus, em risco devido aos impactos ambientais. 
Foto: G Nogueira da Silva
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1.8 Reforçar a gestão dos recursos 
hídricos

Destinatários: Operadoras de centrais hidrelétricas (por exemplo, Chesf), operadoras de 
saneamento (como, Compesa), governos dos estados, secretarias municipais de 
Infraestrutura e instituições de ensino superior (por exemplo, UFPE, UFRPE, UPE, UNIVASF e 
IF)

Fontes: Maiara Melo (maiara.desouzamelo@yahoo.com.br) e Nailza Arruda (nailza-arruda@
hotmail.com)

_
Problemas: 
• Falta de informações sobre a qualidade 

da água e impactos das atividades no 
entorno da bacia do São Francisco.

• Monitoramento da qualidade da água: 
falta de transparência.

• Deficiência no saneamento básico.
• Escassez hídrica – dificuldade em atingir 

a sustentabilidade hídrica.

Mensagens-chave: 
1. Ampliar a rede de monitoramento da 
qualidade da água nos reservatórios e 
trechos de rio do Submédio São Francisco, 
com ênfase no Itaparica perto do ponto de 
captação do Projeto de Integração do São 
Francisco – PISF (transposição).

2. Expandir os sistemas de saneamento 
básico e revitalizar o sistema já existente, 
com o intuito de diminuir as perdas de água 

na distribuição, e fomentar a construção de 
sistemas de coleta e tratamento de efluen-
tes, a fim de evitar a contaminação dos 
corpos d’água.

3. Investir em tecnologias voltadas ao 
reuso da água, incentivando esta prática 
como alternativa para reduzir a pressão da 
demanda, e criar programas de tecnologias 
apropriadas para a captação, armazena-
mento e melhor aproveitamento das águas 
de chuva. 

4. Realizar pesquisas de avaliação da qua-
lidade da água do reservatório de Itaparica, 
principalmente a partir da operação da 
transposição.

Leia mais:
Arruda NO (2015) Controle do aporte de fósforo no 
reservatório de Itaparica localizado no semiárido 
nordestino. Tese de Doutorado, Universidade Federal 
de Pernambuco, Brasil.

Melo MGS (2015) Modelagem multissegmentar para 
governança de perímetros públicos de irrigação de 
base familiar no semiárido nordestino. Tese de 
Doutorado, Universidade Federal de Pernambuco, 
Brasil.

Zona do litoral seca com macrófitas aquáticas. 
Foto: F Selge
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1.9 Sistema do Fígado Verde (SFV) – uma 
abordagem para purificar água 

Destinatários: Pessoas interessadas em estabelecer um SFV (por exemplo, piscicultores e 
agricultores que utilizam irrigação), Codevasf, Embrapa Semiárido, secretarias municipais e 
serviços de extensão rural

Fontes: Érika Marques (erikatmbio@gmail.com) e 
Stephan Pflugmacher-Lima

_
Problema: A poluição de um recurso natural 
vital: água.

Solução: Usar a aquicultura terrestre em 
vez de tanques-rede no reservatório e um 
sistema de purificação de água ecológico 
(fígado verde). O fígado verde também pode 
purificar a água de drenagem agrícola.

Contexto: O desenvolvimento recente da 
aquicultura comercial (principalmente em 
tanques-rede dentro do reservatório de 
Itaparica, mas também terrestre nas lagoas 
próximas usando água do reservatório) está 
ameaçando a qualidade da água no corpo 
d’água devido à excessiva alimentação dos 

peixes, excrementos, produtos farmacêuti-
cos para peixes (incluindo antibióticos) ou 
quando os efluentes dos tanques de peixe 

entram no reservatório 
sem limpeza prévia. Uma 
situação semelhante ocorre 
com a água de drenagem 
da irrigação agrícola. Entre 
outras, a água do reserva-
tório é utilizada como água 
potável e atividades de 
lazer.

Mensagem-chave: É impor-
tante reconhecer quando 
a poluição das ativida-
des produtivas começa 
a ter impactos negativos 
e, então, controlá-la por 
meios biológicos sempre 
que possível, sem compro-
meter a produção e o meio 
ambiente.

Tabela 4 Análise “FOFA” da abordagem do fígado verde no contexto do 
semiárido nordestino do Brasil

Pontos fortes Pontos fracos

Tecnologia limpa

Uso sustentável de recursos 
naturais

Cumprimento da legislação

Redução de impactos ambientais 
nocivos da piscicultura 

Custos de implementação mais 
baratos em comparação com 
outras tecnologias de purificação

Requer manutenção periódica

A eficiência do sistema varia con-
forme a estação

Degradação da qualidade da água 
devido à senescência vegetal 

Pode ser invadido por peixes que 
se alimentam nas macrófitas

Pode criar uma armadilha mortal 
para pequenos ruminantes circu-
lando livremente na região 

Oportunidades Ameaças

Clima favorável

Centenas de barragens

Alternativa de trabalho e receita 
para a população local

As macrófitas estão disponíveis 
localmente

Sazonalidade (estação chuvosa x 
estação seca)

Eichhornia crassipes podem 
invadir o reservatório e se 
tornar uma praga se não forem 
controladas

Compilação: E. Marques

O sistema experimental de fígado verde (SFV) em 
 Itacuruba. Foto: M Siegmund-Schultze
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A tecnologia: O Sistema do Fígado Verde 
(SFV) é uma medida estrutural e vegetativa, 
uma zona úmida construída, para purifi-
car a água. Zonas alagadas construídas 
são baseadas na simbiose biológica entre 
macrófitas e micro-organismos (bactérias, 
fungos e algas) e suas interações com a 
química do solo. O sistema “fígado verde” 
(certas plantas, as chamadas macrófitas, 
são usadas para limpar a água contaminada 
por substâncias tóxicas em um sistema, pois 
elas têm a capacidade de 
absorver poluentes da água) 
é um exemplo de “pântano” 
construído com forte ênfase 
na redução ou eliminação 
de substâncias nocivas. As 
macrófitas utilizadas são 
escolhidas conforme seu 
potencial de acumulação de 
substâncias tóxicas.

A tecnologia pode ser ins-
talada em diversos tipos de 
uso da terra, por exemplo, 
adjacentes à agricultura 
irrigada ou à aquicultura 
terrestre. A tecnologia tem 
impactos ecológicos, ecoto-
xicológicos e toxicológicos. 
As macrófitas aquáticas 
submersas, preferencial-
mente aquelas não enraiza-
das ou com raízes mínimas, 
são utilizadas em lagoas sem 
sedimento para absorver, 
transformar e metabolizar os 
contaminantes. Para impedir 
que as plantas em decompo-
sição liberem contaminantes 
na água, o sistema tem que 
ser monitorado e renovado 
constantemente. Em uma 
segunda etapa, o material 
vegetal removido poderia 
ser usado em um biodigestor 
para produzir eletricidade.

Gestão da tecnologia: Antes da implemen-
tação, a tecnologia deve ser avaliada em 
função de uma série de critérios, tais como 
as necessidades específicas e recursos do 
operador e as condições do quadro local 
em que o operador pode instalar e execu-
tar o sistema. A seguir, apresentamos uma 
análise sobre os pontos fortes (forças), 
oportunidades, pontos fracos (fraquezas) 
e ameaças da abordagem (matriz FOFA), e 
aqui, especificamente, sob as condições no 

O seu tratamento de águas 
residuais da aquicultura maneja 

as necessidades atuais e previstas 
de eliminação de resíduos?

Comece aqui

Você atende às regulamen-
tações atuais ou previstas de 

água e águas residuais?

Você deseja melhorar a qualidade de 
suas águas residuais para sistemas 

de descarga ou recirculação?

É rentável para você fazer um 
investimento adicional no trat-

amento de águas residuais?

Você tem área de terra sufi ciente 
para utilizar um sistema SFV?

A topografi a de sua terra 
permitirá o fl uxo de gravidade 

dentro do sistema SFV?

Você está disposto e é capaz 
de montar uma pequena 

unidade de monitoramento 
para a qualidade da água?

Você está disposto a partic-
ipar de um curso de manejo 

de sistemas SFV?

O sistema SFV pode ser útil e/
ou efi ciente para você

O sistema SFV pode não ser 
útil e/ou efi ciente para você

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

Não

Não

Não

Não

Não

Não

Não

Não

Fonte: S. Pflugmacher-Lima (adotado de Miller et al., 2003)
Figura 5 Esquema de tomada de decisão acerca de um Sistema de Fígado 
Verde ser ou não adequado para um local 
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SFV

Construção de um sistema 
de extravasamento 

interno para manter a 
altura da água no SFV 

sempre a mesma

Manejo de água para 
garantir que sempre haja 

água sufi ciente no SFV

A utilização de macrófi tas 
especiais impedirá isso

A construção de paredes 
internas diminuirá 

o fl uxo de água

Construção de canais 
de extravasamento para 

a água que entra

SecaChuva forte

Aumento na 
temperatura 

da água
Inundação

Risco

Risco

SFV

Instalação de uma 
armadilha para peixes 
para evitar a invasão 
de peixes herbívoros

Em caso de morte maciça 
de plantas, a matéria 

morta deve ser removida

No caso de uma mudança 
de produtos farmacêuticos 

utilizados, testes laboratoriais 
com outras macrófi tas podem 
ser necessários para garantir o 

funcionamento ideal do sistema

Desenvolvimento de 
um sistema de fi xação 

para as macrófi tas

Construção de uma cerca 
efi caz para manter cabras 

e burros fora do SFV

Desenvolvimento 
de CH4 a partir de 

plantas mortas
Liberação de 

macrófi tas

Adequação 
de macrófi tas 

utilizadas

Mudança dos 
produtos farmacêu-

ticos utilizados
Animais invadem 

o SFV

Risco

Risco

Observações: Blocos vermelhos – extremos climáticos potenciais. Blocos azuis – ações para 
aumentar a preparação.
Fonte: S. Pflugmacher-Lima
Figura 6 Como operadoras de um SFV (sistema de fígado verde) podem aumentar a 
preparação diante de extremos climáticos

Fonte: S. Pflugmacher-Lima
Figura 7 Como lidar com possíveis riscos durante a operação do SFV

Nordeste do Brasil (tabela 4). Em seguida, 
apresentamos um esquema de tomada de 
decisões que ajuda a decidir se a aborda-
gem pode se encaixar (figura 5). Por fim, 
analisamos riscos potenciais e como podem 
ser abordados. A figura 6 examina os riscos 
potenciais decorrentes das irregularidades 

climáticas e a figura 7 aborda uma série de 
riscos relacionados à operação.

Construir canais de extravazamento aper-
feiçoa o funcionamento de um SFV, pois 
eles protegem o sistema contra inunda-
ções. A inundação pode não ser um risco 



42 Recomendações do INNOVATE

elevado em uma área semiárida, mas se 
muitos tanques de peixes forem abertos ao 
mesmo tempo, um efeito similar é provável. 
Além disso, as plantas no sistema ajuda-
rão a retardar o fluxo de água até certa 
velocidade. Macrófitas como a Eichhornia 
reduzem as altas temperaturas da água e 
também o nível de oxigênio da água abaixo 
das plantas. Por fim, a evapotranspiração é 
aumentada usando macrófitas, o que não é 
necessariamente uma vantagem. 

No caso de uma seca severa, o operador 
deve decidir quanta água ainda pode ser 
canalizada para o SFV, levando primeira-
mente em conta os peixes, depois o sistema 
de limpeza de água. Se a seca persistir por 

um longo tempo, o SFV talvez tenha de ser 
fechado temporariamente.

Cada SFV pode enfrentar desafios diferentes 
e bastante contextuais. Em nosso SFV teste, 
foi preciso construir uma cerca para cabras 
e burros, mas as cabras jovens ainda entra-
ram no sistema, evidenciando ser neces-
sário um espaçamento adequado na parte 
inferior da cerca. Aves que se alimentam de 
plantas não foram vistas na área durante a 
realização do projeto. Se tais aves fossem 
muito numerosas, potencialmente amea-
çando o sistema pela remoção de muito 
material vegetal, colocar uma rede sobre o 
sistema poderia ser uma solução. 

Duas armadilhas para peixe foram instala-
das no SFV teste usando bacias de concreto 
e cascalho, bem como um canal de “fuga 
de peixes” para evitar a acumulação de 
possíveis peixes jovens mortos na frente das 
armadilhas. A eficácia pode ser testada após 
o SFV ser esvaziado, com a ajuda de uma 
isca eletrônica.

Se houver alteração na composição do 
efluente a ser limpo, por exemplo, devido 
à mudança dos produtos farmacêuticos apli-
cados no sistema de aquicultura, o operador 
do sistema talvez tenha de mudar a espécie 
de macrófitas em uso. O funcionamento das 
macrófitas pode ser testado em laboratório, 
a fim de avaliar sua eficácia de purificação.

Leia mais:
Consulte um folheto explicando a tecnologia, o qual foi preparado em cooperação com o 
WOCAT (Panorama Mundial de Abordagens e Tecnologias de Conservação – https://www.
wocat.net). O folheto apresenta brevemente a tecnologia, descreve problemas de uso do 
solo na região, delineia o ambiente natural e humano, resume o estabelecimento e 
atividades de manutenção da tecnologia, e apresenta uma avaliação por alto.

Ache isso na base de dados de tecnologias do WOCAT: https://qcat.wocat.net/pt/wocat/
list/?type=technologies

Faça o download desse material em inglês no website do INNOVATE: http://www.innovate.
tu-berlin.de/fileadmin/fg123_innovate/text_files/flyer/Tech_Wocat_Green_Liver_EN_
INNOVATE.pdf (em breve em português).

Pflugmacher S, Kühn S, Choi J-W, Baik S, Kwon K-S, Contardo-Jara V (2015) Green Liver 
Systems® for water purification: Using the phytoremediation potential of aquatic 
macrophytes for the removal of different cyanobacterial toxins from water. American 
Journal of Plant Sciences 6: 1607-1618. doi: 10.4236/ajps.2015.69161.

O SFV de escala experimental com macrófitas. 
Foto: J Köppel

https://www.wocat.net
https://www.wocat.net
https://qcat.wocat.net/pt/wocat/list/?type=technologies
https://qcat.wocat.net/pt/wocat/list/?type=technologies
http://www.innovate.tu-berlin.de/fileadmin/fg123_innovate/text_files/flyer/Tech_Wocat_Green_Liver_EN_INNOVATE.pdf
http://www.innovate.tu-berlin.de/fileadmin/fg123_innovate/text_files/flyer/Tech_Wocat_Green_Liver_EN_INNOVATE.pdf
http://www.innovate.tu-berlin.de/fileadmin/fg123_innovate/text_files/flyer/Tech_Wocat_Green_Liver_EN_INNOVATE.pdf
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1.10 A abordagem da aquaponia 
Destinatários: Interessados em usar água rica em nutrientes de forma sustentável 
ocupando pouco espaço, agricultores, pescadores, Codevasf, secretarias municipais e 
instituições de ensino superior

Fontes: Frederike Gröner, Christin Höhne, Érika Marques (erikatmbio@gmail.com) e Werner 
Kloas (werner.kloas@igb-berlin.de)

_
Problemas: Desperdício de nutrientes e 
poluição de cursos d’água.

Soluções: Um sistema integrado de aqui-
cultura e produção de plantas que reciclem 
nutrientes.

Contexto: Instalações abertas ou semiaber-
tas de aquicultura usam uma troca direta 
ou uma descarga de água com altas concen-
trações de nutrientes (nitrato, nitrogênio, 
fosfato, fósforo etc.) e de matéria sólida 
(partículas) de corpos d’água nas proximida-
des, tais como rios, riachos ou reservatórios. 
As principais fontes de resíduos provenien-
tes de instalações de aquicultura são ali-
mentos não consumidos e as excreções das 
espécies cultivadas. O despejo de efluentes 
sem tratamento resulta em grave polui-
ção do meio ambiente. Apenas uma fração 

dos nutrientes distribuídos está vinculada, 
sendo que a maior parte é liberada na água.

Muitos métodos e tecnologias foram desen-
volvidos para reduzir a carga de nutrientes 
nos efluentes de aquicultura com o método 
de separação mecânica ou de sedimenta-
ção. A redução de nutrientes dissolvidos, 
como amônia, ureia e compostos de fósforo 
ou de carbono solúveis, e a construção das 
técnicas de tratamento de água frequente-
mente são caros em termos de construção 
e manutenção. Ao invés de considerar os 
nutrientes como um ponto negativo (que 
requer redução), é aconselhável considerar 
o reuso dos nutrientes.

Alternativas: i) zonas alagadas construí-
das – fígado verde (compare capítulo 1.9 na 
página 39) e ii) sistemas de recirculação, 

Flechas de cor azul-escuro representam água rica em nutrientes, sendo que azul-claro representa água purificada. O 
sistema modelo é composto por um filtro biológico (1), tanques e peixes (2), separador constituído por lamelas e tanque 
de sedimentação (3 e 4), canais de plantas (5) e abastecimento de água para as plantas com medidor de flutuador (6).
Fontes: Gröner F, Höhne C, Kunow M, Kloas W (2016) Aquaponic Model System. Instruções técnicas e possíveis perguntas 
sobre a pesquisa. IGB Berlin (fotos adaptadas).
Figura 8 Desenho esquemático de um sistema-modelo de aquaponia mostrando a circulação de água (esq.) e um 
modelo aquapônico instalado na Alemanha (dir.)



44 Recomendações do INNOVATE

em combinação com hidroponia (“aquapo-
nia”). Aquaponia é um sistema de cultura 
combinada de peixes e plantas em sistemas 
de recirculação, no qual os efluentes de 
aquicultura fornecem a maior parte dos 
nutrientes requeridos pelas plantas cultiva-
das (figura 8). Pode-se obter uma solução 
simples para reduzir a poluição e eutrofiza-
ção do reservatório de Itaparica, devidas às 
práticas de aquicultura, através da integra-
ção de um fígado verde com um sistema de 
aquaponia. Sistemas de aquaponia, junta-
mente com um sistema de purificação (como 

o fígado verde) ajudariam 
a fechar ciclos de nutrien-
tes e reduzir os impactos 
ambientais dos sistemas de 
produção aquícola, assim 
como os impactos sobre 
organismos cultivados. Em 
geral, pode-se obter uma 
cadeia de valor sustentável. 
Entre os benefícios para 
a população local estão o 
acesso à água potável e 
alimentos de alta quali-
dade (peixes e legumes). 
Os aquicultores locais, com 
uma fonte adicional de 
renda, poderiam melhorar 
sua qualidade de vida com 
a produção vegetal por 
hidroponia (figura 9). Para 
mostrar como um sistema 

do fígado verde e um sistema de aquaponia 
poderiam funcionar, sistemas experimentais 
foram instalados em um empreendimento 
de produção de tilápia, no município de 
Itacuruba. 

Um manual com instruções técnicas e 
possíveis questões sobre a pesquisa pode 
ser acessado no site do INNOVATE: http://
www.innovate.tu-berlin.de/fileadmin/fg123_
innovate/images/RM_pics/RM-Guidance/
Manual_Aquaponic_Portugues_INNOVATE.
pdf

Leia mais:
Karimanzira D, Keesman K, Kloas W, Baganz D, Rauschenbach T (2016) Dynamic modeling of 
the INAPRO aquaponic system. Aquacultural Engineering, 75: 29–45. doi: 10.1016/j.
aquaeng.2016.10.004.

Karimanzira D, Keesman K, Kloas W, Baganz D, Rauschenbach T (2016- primeiramente 
online) Efficient and economical way of operating a recirculation aquaculture system in an 
aquaponics farm. Journal of Aquaculture Economics & Management, 1-18. doi: 
10.1080/13657305.2016.1259368. 

Kloas W, Groß R, Baganz D, Graupner J, Monsees H, Schmidt U, Staatks G, Suhl J, Tschirner M, 
Wittstock B, Wuertz S, Zikova A, Rennert B (2015) A new concept for aquaponic systems to 
improve sustainability, increase productivity, and reduce environmental impacts. 
Aquaculture Environment Interactions, 7: 179-192. doi: 10.3354/aei00146.

Suhl J, Dannehl D, Kloas W, Baganz D, Jobs S, Schreibe G, Schmidt U (2016) Advanced 
aquaponics: Evaluation of intensive tomato production in aquaponics vs. conventional 
hydroponics. Agricultural Water Management, 178: 335–344. doi: 10.1016/j.agwat.2016.10.013. 
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Fonte: Gröner F, compilado para o folheto sobre Dias de Educação (compare 
capítulo 3.4 na página 74).
Figura 9 Uso tradicional de água com aquicultura aberta (A) e diagrama de um 
sistema integrado com purificação de água através de SFV juntamente com um 
sistema aquapônico terrestre (B)

http://www.innovate.tu-berlin.de/fileadmin/fg123_innovate/images/RM_pics/RM-Guidance/Manual_Aquaponic_Portugues_INNOVATE.pdf
http://www.innovate.tu-berlin.de/fileadmin/fg123_innovate/images/RM_pics/RM-Guidance/Manual_Aquaponic_Portugues_INNOVATE.pdf
http://www.innovate.tu-berlin.de/fileadmin/fg123_innovate/images/RM_pics/RM-Guidance/Manual_Aquaponic_Portugues_INNOVATE.pdf
http://www.innovate.tu-berlin.de/fileadmin/fg123_innovate/images/RM_pics/RM-Guidance/Manual_Aquaponic_Portugues_INNOVATE.pdf
http://www.innovate.tu-berlin.de/fileadmin/fg123_innovate/images/RM_pics/RM-Guidance/Manual_Aquaponic_Portugues_INNOVATE.pdf
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1.11 Delimitação de áreas de conflito para 
o planejamento do uso das áreas ao 
redor do reservatório de Itaparica 

Destinatários: Colônias de pescadores, Secretaria de Patrimônio da União, Ministério da 
Pesca e Aquicultura, prefeituras municipais e comitês de bacias hidrográficas 

Fonte: Gérsica M. Nogueira da Silva (gersicamns@hotmail.com)

_
Problema: A pesca artesanal compete com 
a aquicultura comercial em tanques-rede: 
um conflito territorial principalmente sobre 
o uso e acesso às áreas das margens e do 
reservatório. O aumento do uso do corpo 
d’água aumenta a poluição da água e o risco 
de eutrofização, ameaçando os estoques 
de peixe para a pesca artesanal. O conflito 
é complexo e tem dimensões ambientais, 
sociais, econômicas e político-institucionais.

Recomendações e ação atual: Propor 
medidas mitigadoras que ajudem a manter a 
atividade da pesca artesanal no reservatório 

de Itaparica. O banco de dados georrefe-
renciado, realizado em colaboração com os 
pescadores, já está sendo utilizado pelas 
comunidades de pescadores para obter os 
direitos sobre água – os Termos de Autoriza-
ção para Uso Sustentável (TAUS). O Conselho 
Pastoral de Pescadores (CPP) do municí-
pio de Petrolândia, em colaboração com a 
Secretaria de Patrimônio da União (SPU), 
iniciou um processo de concessão de TAUS 
aos pescadores nas áreas prioritárias de 
acordo com o Decreto nº 89/2010.

Fonte: Nogueira da Silva GM (2016) Zoneamento da pesca artesanal no reservatório de Itaparica, Rio São Francisco, 
Brasil. Trabalho de Conclusão de Curso (Tecnóloga em Gestão Ambiental) – Instituto Federal de Pernambuco, DASS, Recife. 
Figura 10 Áreas de conflito entre pesqueiros de pesca artesanal e empreendimentos de piscicultura no reservatório de 
Itaparica 
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Contexto: A aquicultura de tanques-rede 
cresceu significativamente na região desde 
2010 e, durante esse período, a pesca arte-
sanal enfraqueceu no reservatório de Itapa-
rica. Em 2014, apenas 870 pescadores foram 
registrados para o reservatório de Itaparica 
no Estado de Pernambuco (outros pescado-
res artesanais se registraram no lado baiano 
do reservatório).

O zoneamento ambiental é um dos ins-
trumentos básicos da Política Nacional do 
Meio Ambiente que, além de regulamentar 
a preservação dos recursos naturais, é ade-
quado para dirimir os conflitos gerados pelo 
desenvolvimento simultâneo de várias ati-
vidades impactantes em uma determinada 
região. Ao identificar as áreas representati-
vas dos ecossistemas, o zoneamento retrata 
o perfil ecológico-territorial, e explicita as 
atividades, usos e tipos de ocupação que 
devam ser vedados, condicionados ou per-
mitidos nas diversas áreas. Os dados pos-
sibilitam reconhecer a realidade ambiental 
na região e estabelecer modos de convivên-
cias da comunidade com o meio ambiente 
através do ordenamento pesqueiro.

O estudo: Foram mapeados os empreendi-
mentos de piscicultura presentes ao longo 
do reservatório de Itaparica, sendo pontu-
adas na elaboração do mapa as áreas de 
conflito direto entre a pesca artesanal e a 
atividade de piscicultura (figura 10). Todo o 
mapeamento foi realizado em quatro expe-
dições ao reservatório de Itaparica no ano 
de 2014, sob direcionamento dos pescado-
res e apoio do Conselho Pastoral dos Pesca-
dores (CPP). Utilizou-se o Global Positioning 
System (GPS), através do equipamento 
Garmin Etrex para o georreferenciamento 
das áreas-alvos, que foram devidamente 
registradas através de câmera fotográfica e 
anotações em campo. 

Todos os arquivos vetoriais e matriciais 
foram georreferenciados na projeção UTM, 
WGS 84, fuso 24. Para visualização dos 
pontos georreferenciados foram utilizadas 
imagens do sensor Oli654/LANDSAT 8 órbita-
-ponto: 216-066 de 13 de fevereiro de 2014. A 
partir dos dados primários foi desenvolvido 
um banco de dados e utilizado o software 
ArcGIS 10.1 para elaboração do mapa.

Leia mais: 
Nogueira da Silva GM (2016) Zoneamento da pesca artesanal no reservatório de Itaparica, 
Rio São Francisco, Brasil. Trabalho de Conclusão de Curso (Tecnóloga em Gestão Ambiental) 
– Instituto Federal de Pernambuco, DASS, Recife.

Nogueira da Silva GM, Carvalho RMC, El-Deir ACA, Sobral MC, Siegmund-Schultze M 
(submetido em 2016) Artisanal fisheries of the Itaparica reservoir, São Francisco River, 
Brazil: socioeconomic profile, environmental dynamics, and management 
recommendations. Regional Environmental Change.

Acesse o mapa online: http://www.innovate.tu-berlin.de/fileadmin/fg123_innovate/
images/RM_pics/RM-Guidance/Innovate_Mapa_conflitos_pesca_PT.tif

http://www.innovate.tu-berlin.de/fileadmin/fg123_innovate/images/RM_pics/RM-Guidance/Innovate_Mapa_conflitos_pesca_PT.tif
http://www.innovate.tu-berlin.de/fileadmin/fg123_innovate/images/RM_pics/RM-Guidance/Innovate_Mapa_conflitos_pesca_PT.tif


2 Terra — manejo na escala 
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Coqueiros e abóbora cultivados num perímetro irrigado. Foto: M Siegmund-Schultze
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2.1 Reforçar a organização dos 
perímetros irrigados 

Destinatários: Associações e cooperativas dos produtores rurais, prefeituras municipais 
(secretarias de Agricultura, de Meio Ambiente e de Infraestrutura), governos dos Estados, 
CPRH, Codevasf, ANA, Compesa, IPA, bancos regionais de desenvolvimento (por exemplo, 
Banco do Nordeste e BNDS) e comitês de bacias hidrográficas (por exemplo, CBHSF)

Fontes: Maiara Melo (maiara.desouzamelo@yahoo.com.br) e Nailza Arruda (nailza-arruda@
hotmail.com)

_
Problemas: 
• Irregularidade e expansão dos perímetros 

de irrigação.
• Escassez hídrica, porém excesso de uso 

de água.
• Erosão hídrica do solo.
• Deficiência no escoamento da produção.
• Desarticulação social.
• Descarte inadequado de resíduos sólidos.
• Conflitos sociais pelos usos múltiplos da 

água.

Contexto: Na área de estudo há uma série 
de problemas ambientais decorrentes do 
uso desordenado das margens dos reser-
vatórios por atividades agrícolas e ocupa-
ções urbanas. As práticas inadequadas de 
irrigação e fertilização do solo, a contami-
nação por agroquímicos e o lançamento 
de efluentes sem tratamento contribuem 
para a deterioração da qualidade da água. 
O aporte de nutrientes provenientes de 
fontes antrópicas tem sido apontado como 
principal causa de eutrofização dos corpos 
hídricos, promovendo o crescimento exces-
sivo de macrófitas aquáticas e florações de 

algas e cianobactérias, as quais podem ser 
potencialmente tóxicas e acarretar, além de 
prejuízos para as atividades econômicas, 
risco para a saúde humana e animal.

Explicações: Um aspecto impactante da 
agricultura são as práticas de aração e gra-
dagem empregadas para o preparo do solo, 
que levam à desagregação das camadas 
superficiais e ao aumento do risco de erosão 
hídrica do solo com consequente transporte 
dos nutrientes. Observações realizadas 
em campo identificaram que os processos 
erosivos podem se intensificar (por exemplo, 
no perímetro irrigado de Icó-Mandantes) 
devido à expansão irregular das áreas 
cultivadas com irrigação, sobretudo nas 
faixas destinadas às áreas de agricultura de 
sequeiro e reservas legais, especificamente 
nas áreas de reserva legal próximas a lotes 
agrícolas onde a vegetação de Caatinga é 
retirada para dar espaço ao cultivo irrigado.

Para sustentar o crescimento das receitas 
agrícolas, que é importante para a popu-
lação e para os governos municipais e 
estaduais, é imprescindível otimizar o uso 
da água dentro dos perímetros irrigados, de 
forma a utilizar menos água para se atingir 
a mesma produção. A implementação de 
ações direcionadas à melhoria de eficiência 
no uso, conservação e comercialização da 
água, representam algumas das alternativas 
robustas na busca de soluções e são atrela-
das à minimização dos impactos ambientais 
do aporte de água de drenagem agrícola no 
reservatório de Itaparica. Recomenda-se 
ainda a implementação de outros métodos Canal da estação de bombeamento (EB5). Foto: W Souza
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que envolvem técnicas associadas às “Boas 
Práticas Agrícolas” para reduzir a erosão do 
solo, manter nutrientes, aumentar os teores 
de matéria orgânica e reduzir os efeitos do 
escoamento superficial nos corpos hídricos.

Recomendações:
1. Realizar o licenciamento ambiental dos 
perímetros públicos de irrigação e com-
partilhamento das responsabilidades de 
cumprimento das condicionantes pelos 
agricultores.

2. Concluir a entrega dos títulos de posse 
aos reassentados do Sistema Itaparica.

3. Implantar controle hidrométrico por lote 
e utilizar métodos diferenciados de irrigação 
conforme a cultura agrícola, para fins de 
racionalização do uso da água.

4. Consolidar e implantar sistema de 
cobrança pelo uso da água para irriga-
ção, a fim de contribuir para a redução do 
consumo, porém com valor diferenciado 
para agricultores familiares.

5. Incentivar a prática da agricultura 
orgânica. 

6. Criar campanha permanente de incentivo 
à destinação adequada de embalagens de 
agrotóxicos para os lojistas. Controle dos 
agroquímicos e descarte das embalagens.

7. Aprimorar a assistência técnica (capaci-
tações e fornecer orientações práticas) para 
agricultores. 

8. Adoção do manejo integrado de nutrien-
tes, com ênfase na importância da análise 
sistemática do solo, nas necessidades 
nutricionais específicas de cada cultura, no 
uso de técnicas de rotação de cultura e nos 
princípios e práticas de adubação.

9. Incentivar a utilização de tecnologias 
mais eficientes de irrigação como goteja-
mento em relação ao sulco e aspersor. 

10. Priorizar as associações de agricultores 
em programas como o Programa de Aquisi-
ção de Alimentos (PAA) e o Programa Nacio-
nal de Alimentação Escolar (PNAE).

11. Implantar e acompanhar o Comitê Gestor 
de Governança de Perímetros Públicos de 
Irrigação de Base Familiar (COGEPPI) pos-
sibilitando espaços de discussão e decisão 
colegiada que auxiliem a governança local.

12. Coordenar a gestão dos conflitos socio-
ambientais entre os múltiplos usuários da 
água em período de escassez, otimizando os 
usos e evitando perdas.

Leia mais:
Arruda NO (2015) Controle do aporte de fósforo no reservatório de Itaparica localizado no 
semiárido nordestino. Tese de Doutorado, Universidade Federal de Pernambuco, Brasil.

Melo MGS (2015) Modelagem multissegmentar para governança de perímetros públicos de 
irrigação de base familiar no semiárido nordestino. Tese de Doutorado, Universidade 
Federal de Pernambuco, Brasil.

Infraestrutura da estação de bombeamento (EB5). 
Foto: W Souza 



50 Recomendações do INNOVATE

2.2 Medidas para melhorar a economia 
de culturas irrigadas

Destinatários: Serviços de extensão agrícola, O & M (unidades de operação e manutenção 
de sistemas de irrigação), Codevasf, associações e cooperativas de agricultores

Fontes: Heinrich Hagel (hagel@uni-hohenheim.de), Christa Hoffmann (christa.hoffmann@
lsz.bwl.de), José Ferreira Irmão (jfi43@hotmail.com) e Reiner Doluschitz (reiner.doluschitz@
uni-hohenheim.de) 

_
Problemas: Infraestrutura insuficiente, alta 
dependência dos atravessadores, baixos 
preços do produtor, altos custos de absor-
ção, aplicação inadequada de fertilizantes 
e agroquímicos, uso excessivo da água de 
irrigação e rendimento agrícola insuficiente

Mensagens-chave: 
• Melhorar o acesso ao mercado.
• Restabelecer serviços de extensão 

agrícola.
• Oferecer programas educacionais especí-

ficos (aumentar o capital humano).
• Apoio às instalações de valor agregado.
• Implementar o preço volumétrico da 

água.
• Promover tecnologias de economia de 

água.

Contexto: Apesar das condições de pro-
dução relativamente favoráveis e bons 
rendimentos nos sistemas de irrigação, em 
muitos casos a renda agrícola é muito baixa 
para sustentar uma família. Os agricultores 
enfrentam acesso insuficiente ao mercado 
e falta de organização. Os serviços de 
extensão agrícola não estavam disponíveis 
durante quase toda a duração do projeto 
de estudo (2013 a 2016). O baixo acesso ao 
mercado leva a baixos preços do produ-
tor e a altos custos de insumos. A falta de 
experiência e a extensão agrícola favorecem 
práticas agrícolas inadequadas, como o uso 
excessivo de agroquímicos. As alternativas 
de rendimento fora da agricultura são pouco 
exploradas. A água para irrigação é atual-
mente gratuita em alguns sistemas públicos 
de irrigação. A falta de capital e de apoio 
dificulta a implementação de tecnologias de 

irrigação que economizam água e levam a 
um uso excessivo da água nos sistemas de 
irrigação de Itaparica.

Nossos estudos: Realizamos diversos 
levantamentos qualitativos e quantitativos 
para analisar as práticas de produção na 
região e estimar os efeitos socioeconômicos 
sobre a renda agrícola. Registramos todas as 
produções relevantes (rendimentos, subpro-
dutos) e insumos (mão-de-obra, capital, 
fertilizantes etc.) de 192 propriedades nas 
mesorregiões de Itaparica e Petrolina. Foram 
entrevistados 192 agricultores sobre suas 
práticas de irrigação e coletados dados da 
Codevasf, Hidrosondas e varejistas locais 
de tecnologia de irrigação em Petrolina e 
Petrolândia. Por fim, utilizamos um modelo 
de otimização de propriedades para deter-
minar a melhor alocação de recursos em 
nível da propriedade e estimamos os efeitos 
do preço da água sobre o consumo de água 
e sobre sua renda.

Recomendações:
1. Recomendamos fortemente o restabele-
cimento da extensão agrícola nos sistemas 
de irrigação. Esse serviço deve ser comple-
mentado pela oferta de educação aplicada à 
agricultura específica.

2. Os agricultores devem ser estimulados a 
criar cooperativas ou associações agrícolas, 
o que requer tanto apoio financeiro quanto 
promoção dos benefícios das associações.

3. Recomendamos também: a) aumentar os 
esforços para melhorar o acesso ao mercado 
para venda de produtos agrícolas a preços 



Terra — manejo na escala local  51

melhores; e b) promover o estabelecimento 
de instalações de valor agregado, como 
processamento de alimentos, para fornecer 
alternativas de renda fora da propriedade. 
A rotulagem de boas práticas e produtos 
agrícolas pode ser uma forma de melhorar 
a participação nos mercados e aumentar a 
renda dos agricultores.

4. Os agricultores devem diversificar sua 
produção, a fim de reduzir a suscetibilidade 
aos choques de preços.

5. A implementação de preços volumétri-
cos diferenciados de água é fortemente 
recomendada se forem fornecidos preços 
de produção adequados. Os preços da 
água devem ser definidos de acordo com 
o consumo real e estar alinhados com os 
preços da água em outros sistemas públicos 
de irrigação na região.

6. Promover a tecnologia de irrigação 
moderna (gotejamento e microaspersão, 
dependendo do tipo de cultura predomi-
nante) ajudaria a adequar as práticas de 
manejo aos escassos recursos hídricos.

Leia mais: 
Hagel H, Hoffmann C, Doluschitz R (2014) Mathematical programming models to increase 
land and water use efficiency in semi-arid NE-Brazil. International Journal on Food System 
Dynamics 5(4): 173-181. doi: 10.18461/ijfsd.v5i4.542.

Hagel H (2016) Socio-economic benefits and limitations of irrigated family farming in 
Brazil’s semi-arid region. Tese de Doutorado, Universidade de Hohenheim, Alemanha. 
http://opus.uni-hohenheim.de/volltexte/2017/1326/.

2.3 Condicionadores de solo podem 
aumentar a capacidade de retenção 
de nutrientes de solos arenosos

Destinatários: Associações e cooperativas de agricultores, Secretaria Municipal de 
Agricultura e Meio Ambiente e serviços de extensão agrícola

Fontes: Christine Beusch (christine.beusch@tu-berlin.de), Arne Cierjacks (arne.cierjacks@
tu-berlin.de) e Martin Kaupenjohann (martin.kaupenjohann@tu-berlin.de)

_
Problema: Baixo rendimento na produ-
ção devido a solos arenosos com pouca 
fertilidade e capacidade de retenção de 
nutrientes.

Mensagem-chave: 
A adição de biocarvão e argila pode aumen-
tar a retenção de nutrientes dos solos are-
nosos. Isso minimiza o uso de fertilizantes 
caros e estimula rendimentos de colheita 
mais elevados.

Contexto: Os solos predominantemente 
arenosos, também chamados de Arenosols, 
na bacia de Jatobá (onde foi feito o estudo) 
têm baixa fertilidade e baixa capacidade 
de retenção de nutrientes e água. Eles são 
fáceis de trabalhar, mas precisam receber 
água e fertilizantes regularmente se usados 
para o cultivo. A adição de condicionadores 
que aumentam as capacidades de reten-
ção de água e nutrientes pode aumentar o 
rendimento e economizar água de irriga-
ção e fertilizantes. No entanto, para fazer 
afirmações válidas sobre os efeitos em 

http://opus.uni-hohenheim.de/volltexte/2017/1326/
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longo prazo das alterações de solo testadas, 
são necessárias mais experiências em uma 
escala mais longa de tempo.

Nosso estudo: Realizamos um experimento 
de campo testando a retenção de nutrientes 
de um Arenosol em comparação com um 
Arenosol modificado com biocarvão e/ou 
argila. Os parâmetros físicos e hidrológicos 
das modificações foram estudados, bem 
como o desempenho das mudas de umbu-
zeiro (Spondias tuberosa Arr.). O biocarvão 
foi produzido por um fabricante local de 
carvão, usando algaroba (Prosopis juliflora 
(Sw) DC), que é uma espécie invasora na 
região, como matéria-prima. O material 
argiloso usado foi coletado no fundo de 
um lago ressecado próximo. Com a adição 
de biocarvão houve um aumento signifi-
cativo de retenção de nitrato no início do 
experimento de campo, mas esse efeito só 
durou nos primeiros oito meses após sua 
aplicação, e após 1,5 ano, deixou de ser 
significativo. O biocarvão também levou a 
um aumento da retenção de amônio, mas 
esse efeito não foi significativo. A adição de 
biocarvão não teve efeito significativo sobre 
a retenção de potássio.

A adição de argila levou a um aumento sig-
nificativo da retenção de amônio e potássio, 
que durou todo o período do estudo de 

campo de 1,5 anos. Melhorar o Arenosol com 
argila levou à maior lixiviação de nitrato 
cerca de um ano após a aplicação da argila. 
Isto pode ser devido a processos de trans-
formação de amônio em nitrato. Nesse 
experimento de campo também foi estu-
dada a retenção de fósforo, mas os fluxos de 
fósforo foram muito baixos para tirar qual-
quer conclusão sobre os efeitos da alteração 
da argila ou biocarvão sobre a retenção de 
fósforo. No entanto, nosso estudo mostrou 
que não há risco de lixiviação de fósforo de 
solos arenosos profundos em águas subter-
râneas ou corpos d’água próximos, devido 
à alta imobilidade de fósforo nos solos 
estudados.

Nem o condicionador do biocarvão nem 
o da argila tiveram impacto significativo 
nos parâmetros físicos do solo de porosi-
dade total e densidade aparente, nem na 
capacidade de água em comparação com o 
solo arenoso não modificado. A mistura de 
biocarvão e argila levou a um menor teor de 
água do solo e reduziu significativamente o 
período de retenção da água atmosférica. 
Para o umbuzeiro, nenhuma das alterações 
aplicadas apresentou efeitos significativos 
na sobrevivência das mudas ou no cresci-
mento do caule ao longo de 23 meses.

Recomendações: Como a adição de biocar-
vão ao Arenosol não gerou aumento signifi-
cativo na retenção de amônio e potássio, e 
como nossos resultados presumem apenas 
um aumento de curta duração na retenção 
de nitrato, não podemos recomendar uma 
adição de biocarvão nesta fase da pesquisa. 
Em outros experimentos em longo prazo, a 
persistência da retenção de nitrato induzida 
por biocarvão deve ser estudada.

Recomendamos uma adição de argila para 
melhorar a fertilidade de solos arenosos, 
pois esta aumentou significativamente 
a capacidade de retenção do solo para 
amônio e potássio. Devido aos elevados 
custos iniciais e ao esforço substancial, 
recomendamos a aplicação de argila apenas 

Perfil típico do solo Arenosol. Foto: C Beusch
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em áreas agrícolas intensivamente utiliza-
das, com culturas anuais e múltiplas colhei-
tas por ano. A aplicação também é possível 
em buracos de plantio durante a organiza-
ção de plantações de árvores perenes. Como 
a argila não se degrada acentuadamente 
ao longo do tempo, seus efeitos sobre a 
melhoria do solo provavelmente irão durar 
por várias décadas.

O material argiloso poderia, por exemplo, 
ser retirado de sedimentos localmente 
disponíveis com um elevado teor de mate-
rial fino e argiloso. Antes da aplicação, o 
material deve ser testado quanto a possí-
veis substâncias tóxicas. Em nosso experi-
mento de campo, aplicamos 10 % de vol. de 

argila, mas por razões práticas sugerimos 
a aplicação de quantidades menores – até 
5 % de vol. O investimento para tal aplicação 
de argila tem que ser considerado em longo 
prazo. Esforços e custos iniciais elevados 
potencialmente compensarão em longo 
prazo e levarão a maiores rendimentos e 
economia na aplicação de fertilizantes.

O desempenho de mudas de umbuzeiro 
independe das práticas de manejo do solo, 
o que evidencia seu caráter não-domesti-
cado. Portanto, recomendamos Spondias 
tuberosa para plantações de pomares de 
baixa absorção e para reflorestamento 
dentro da Caatinga.

Leia mais:
Beusch C, Böhm J, Cierjacks A, Bischoff WA, Mertens J, Araújo Filho JCd, Kaupenjohann M (em 
preparação) Biochar and clay amendments improve nutrient retention of a tropical 
Arenosol in NE-Brazil.

Mertens J, Germer J, Araújo Filho JCd, Sauerborn J (2016 – primeiramente online): Effect of 
biochar, clay substrate and manure application on water availability and tree-seedling 
performance in a sandy soil. Archives of Agronomy and Soil Science, 1-15. doi: 
10.1080/03650340.2016.1249473.

2.4 Tecnologias para uma agricultura 
irrigada justa ambiental e 
economicamente

Destinatários: Associações de agricultores, secretarias municipais de agricultura e meio 
ambiente, serviços de extensão rural, Embrapa, IPA e Codevasf

Fontes: Arne Cierjacks (arne.cierjacks@tu-berlin.de), Jarcilene Almeida-Cortez (jacortez@
ufpe.br), Katharina Schulz (katschul@gmail.com), Déborah Oliveira (deborahalani@gmail.
com) e Maike Guschal (maike.guschal@gmail.com)

_
Problemas: Diminuição do rendimento das 
culturas, salinização dos solos e alta utiliza-
ção de herbicidas e pesticidas.

Mensagens-chave: 
• Usar irrigação por microaspersão em 

plantações de árvores.

• Reduzir ou evitar herbicidas químicos e 
pesticidas.

• Manter ou estabelecer margens de 
campo, que fornecem habitat para preda-
dores de pragas.

• Deixar cabras ou ovelhas se alimentarem 
de ervas daninhas em plantações.
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• Se necessário, dê preferência a pesticidas 
orgânicos (como manipueira, pimentão e 
óleo de neem).

• Em plantações de banana usar fontes 
orgânicas de potássio, fósforo e nitro-
gênio, e remover as folhas mortas do 
campo.

• Plantar coqueiros, que são resistentes à 
mosca-branca.

• Produzir culturas diferentes em um 
campo e proteger mudas de umbuzeiro.

Contexto: A agricultura irrigada frequen-
temente faz uso intenso de herbicidas e 
pesticidas, e de sistemas de irrigação ruins 
que podem levar à salinização do solo. Em 
sistemas de agricultura irrigada, os agricul-
tores têm de lidar com pragas (por exemplo, 
mosca-branca), o que pode reduzir significa-
tivamente o rendimento das culturas.

Nossos estudos: Realizamos diversos 
estudos em diferentes plantações de fru-
teiras (banana e coco), onde analisamos o 
efeito do tipo de irrigação (microaspersão, 
aspersão normal, gotejamento), uso de fer-
tilizantes orgânicos e químicos, herbicidas 
e biodiversidade de plantas daninhas sobre 
o rendimento das culturas. A mosca-branca 
afetou significativa e negativamente o ren-
dimento em campos de coco. Os coqueiros 
com maior teor de polifenóis foliares foram 
significativamente menos afetados por esta 
praga em comparação com árvores com 

menor volume. Maior diversidade de plantas 
daninhas em pomares e em suas bordas 
aumentou significativamente o rendimento 
de banana e coco.

Recomendações: Realizar pesquisas sobre 
variedades de coco que tenham alto teor 
de polifenóis em suas folhas, levando em 
consideração parâmetros como produtivi-
dade, sabor e durabilidade dos produtos. 
Com base em nossos estudos, recomenda-
mos o uso de irrigação por microaspersão, 
o que leva a rendimentos significativamente 
maiores de coco e um consumo global signi-
ficativamente menor de água em compara-
ção com outras técnicas de irrigação.

Além disso, recomendamos a redução 
no uso de herbicidas, uma vez que uma 
diversidade maior de ervas daninhas leva 
à maior produtividade de culturas, prova-
velmente devido à complementaridade na 
aquisição de recursos (captação de fósforo) 
e maior quantidade de polinizadores. Isso 
é corroborado pela descoberta de que os 
herbicidas não tiveram qualquer efeito no 
rendimento das culturas, portanto, reco-
mendamos também manter margens de 
campo com uma alta riqueza de espécies 
de plantas daninhas, o que fornece habitat 
para predadores de pragas (figura 11). Rãs e 
sapos benéficos, dependendo do seu tipo, 
precisam de árvores ou de vegetação baixa. 
Cabras e ovelhas poderiam ser usadas para 

Dimensões do Controle Ecológico de Pragas

Melhorar as condições ecológicas e a sanidade da plantação
Reduzir pragas 
específi cas

Biodiversidade Fertilização equilibrada
Controle alterna-
tivo de pragas

Manejo da vegetação espontânea
Diversifi cação 
das culturas

Usar 
esterco, se 
disponível

Verifi car e 
compensar 
defi ciências 
específi cas

Agentes de 
biocontrole

Extratos de 
plantas

Manter ou 
estabelecer 
margens de 
campo ricas 
em espécies

Manter 
as ervas 
daninhas na 
plantação; 
deixar os 
animais se 
alimenta-
rem delas

Manter ou 
estabelecer 
fontes de 
água

Adicionar 
vegetação 
baixa em 
plantações 
altas

Usar 
policultura 
sempre que 
possível

Incentivar 
a presença 
de inimigos 
naturais 
(ver 
gestão da 
vegetação, 
à esquerda)

Usar os 
recursos 
localmente 
disponíveis 
(como: alho, 
tagetes, 
manipueira 
e pimentão)

Compilation: M Siegmund-Schultze.
Figure 11 O manejo ecológico de pragas de culturas é multifatorial: um exemplo de ações de reforço 
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reduzir as ervas daninhas nas plantações 
para um nível melhor.

Surpreendentemente, não encontramos 
evidência de nenhum efeito de pesticidas 
sobre o rendimento das culturas. Em vez 
de substâncias químicas, se necessário, 
devem ser utilizados pesticidas orgânicos 

(por exemplo, manipueira, pimentão, óleo 
de neen). Em plantações de bananeira, é 
importante usar potássio e fósforo para 
obter o melhor rendimento das culturas, e 
suas folhas mortas devem ser completa-
mente removidas do campo, uma vez que 
a pilha foliar foi negativamente correlacio-
nada com o rendimento e nutrição de P das 
bananeiras. Como é importante para sapos 
e rãs, que reduzem o número de espécies 
de pragas, a pilha deve ser colocada na 
margem do campo. 

Em nossa área de estudo, as mudas da ame-
açada árvore frutífera endêmica umbuzeiro 
(Spondias tuberosa Arr.) podiam ser encon-
tradas exclusivamente em terras agrícolas. 
Dentro da Caatinga há uma pronunciada 
falta de regeneração natural do umbuzeiro, 
portanto, é muito importante proteger as 
mudas presentes nas terras agrícolas.

Leia e assista mais:
Folheto sobre questões de agricultura irrigada: http://www.innovate.tu-berlin.de/
fileadmin/fg123_innovate/text_files/flyer/Cartilha_Agricultura_INNOVATE_2016.pdf

Folheto em inglês sobre controle biológico de pragas (WOCAT): http://www.innovate.
tu-berlin.de/fileadmin/fg123_innovate/text_files/flyer/Tech_Wocat_Biological_Pest_
Control_EN_INNOVATE.pdf ou acesse-o diretamente na base de dados de tecnologia do 
WOCAT (em breve versão em português): https://qcat.wocat.net/pt/wocat/
list/?type=technologies

Folheto de quadrinhos, Zé da Jia explica o controle biológico de pragas – ache o folheto e 
Leia mais (compare capítulo 2.5 na página 56).

Vídeo sobre controle biológico de pragas e vídeo relacionado na análise de constelação. Há 
links para os vídeos em www.wocat.net e http://www.innovate.tu-berlin.de/v_menue/
materials_for_stakeholders/parameter/de/. Links diretos para "Controle biológico de 
pragas": https://vimeo.com/210405943 e "Análise de constelação": https://vimeo.
com/210406131. Versões em inglês estão também disponíveis.

Cierjacks A, Pommeranz M, Schulz K, Almeida-Cortez J (2016) Is crop yield related to weed 
species diversity and biomass in coconut and banana fields of northeastern Brazil? 
Agriculture, Ecosystems & Environment 220: 175-183. doi: 10.1016/j.agee.2016.01.006.

Feigs JT (2016) What can landscape genetic analyses of Spondias tuberosa Arr. Câm. tell us 
about anthropogenic disturbance on the seasonally dry forest Caatinga? Tese de Mestrado, 
Universidade de Hamburgo, Alemanha.

Marr S (2016) Be prepared: impact of plant phenolic content and herbal biodiversity on 
‘whitefly’ infestation level in Cocos nucifera L. in Pernambuco. Tese de Mestrado, 
Universidade de Hamburgo, Alemanha.

Pfaffenberger V (2016) Interactions between functional biodiversity, phosphorus cycling and 
banana yield in northeastern Brazil. Tese de Mestrado, Universidade de Hamburgo, 
Alemanha.

Rã arborícola (Hypsiboas raniceps). Foto: M Guschal

http://www.innovate.tu-berlin.de/fileadmin/fg123_innovate/text_files/flyer/Cartilha_Agricultura_INNOVATE_2016.pdf
http://www.innovate.tu-berlin.de/fileadmin/fg123_innovate/text_files/flyer/Cartilha_Agricultura_INNOVATE_2016.pdf
http://www.innovate.tu-berlin.de/fileadmin/fg123_innovate/text_files/flyer/Tech_Wocat_Biological_Pest_Control_EN_INNOVATE.pdf
http://www.innovate.tu-berlin.de/fileadmin/fg123_innovate/text_files/flyer/Tech_Wocat_Biological_Pest_Control_EN_INNOVATE.pdf
http://www.innovate.tu-berlin.de/fileadmin/fg123_innovate/text_files/flyer/Tech_Wocat_Biological_Pest_Control_EN_INNOVATE.pdf
https://qcat.wocat.net/pt/wocat/list/?type=technologies
https://qcat.wocat.net/pt/wocat/list/?type=technologies
http://www.innovate.tu-berlin.de/v_menue/materials_for_stakeholders/parameter/de/
http://www.innovate.tu-berlin.de/v_menue/materials_for_stakeholders/parameter/de/
https://vimeo.com/210405943
https://vimeo.com/210406131
https://vimeo.com/210406131
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2.5 Zé da Jia – Um folheto de quadrinhos 
explicando o controle biológico de 
pragas

Destinatários: Crianças em áreas rurais, fãs de literatura e quadrinhos de cordel, famílias 
ligadas à agricultura irrigada e escolas locais

Fontes: Eliza Maria Xavier Freire (elizajuju1000@gmail.com) e Iaponira Sales de Oliveira, em 
colaboração com Marcos Medeiros (Editora Ler Mais) e Marcelo Quirino

__
O folheto é uma interpretação em qua-
drinhos da literatura de cordel. O jovem 
personagem Zé da Jia explora os benefícios 
dos anfíbios no combate às pragas nas cul-
turas. Ele explica as vantagens dos anfíbios 
em comparação com o uso de pesticidas, 
que não só ameaçam insetos, mas também 
outros animais, bem como a saúde humana. 
Os anfíbios desempenham um papel 
importante na manutenção do equilíbrio 
entre predadores e presas. Isso significa 

que os agricultores podem tirar proveito da 
biodiversidade mantendo os habitats para 
anfíbios em vez de aplicar pesticidas (ou 
pelo menos reduzir a sua aplicação). Dessa 
forma, eles contribuem para a conservação 
da biodiversidade e a saúde ambiental e 
humana. O folheto procura mediar uma 
compreensão de práticas agrícolas favo-
ráveis à biodiversidade levando a uma 
situação vantajosa tanto para agricultores 
quanto para o meio ambiente.

Leia o folheto aqui:
https://drive.google.com/file/d/0B0tWL8jSAQQFaEVLcjNFWlEyaGs/view?pref=2&pli=1

ou acesse o website do projeto INNOVATE:

http://www.innovate.tu-berlin.de/v_menue/subprojects/sp4_biodiversity_and_ecosystem_
services/sp4_rm1_amphibian_biodiversity/parameter/de/ 

Produto de Tese
de Doutorado

do PRODEMA/UFRN,
desenvolvida através
do Innovate Project.

3

A vida guarda surpresas,
destino tem ironia,

quis a pesquisa que eu fosse
além do que a vista via,
assim eu fui encontrar
o lendário Zé da Jia.

O tal Zé tudo sabia
de animal e plantação
conhecia predador

feito uma palma da mão,
de anfíbios conhecedor

sabia da predação.

Dispunha da solução
aqui mesmo e não em Cuba,

já que a minha pesquisa
era na Itacuruba

pras bandas de Petrolândia,
onde se planta e aduba.

Texto: MARCOS MEDEIROS Arte: MARCELO QUIRINO 4

Quem quiser saber que suba
no pico dessa procura

para entender que agrotóxico
causa doença e tontura

em quem quer tratar de planta
só cavando a sepultura.

Qualquer que seja a cultura
tem controle natural
me dizia Zé da Jia,

no tom mais professoral,
pois anfíbio come inseto
no roçado ou no quintal.

Tendo muito bananal,
me dizia o Zé sabido,

que o sapo estando por perto
o cascudo está perdido,
tendo rã na bananeira
lagarta já teve havido.

Fonte: veja as indicações acima
As primeiras páginas do folheto, leia on-line

https://drive.google.com/file/d/0B0tWL8jSAQQFaEVLcjNFWlEyaGs/view?pref=2&pli=1
http://www.innovate.tu-berlin.de/v_menue/subprojects/sp4_biodiversity_and_ecosystem_services/sp4_rm1_amphibian_biodiversity/parameter/de/
http://www.innovate.tu-berlin.de/v_menue/subprojects/sp4_biodiversity_and_ecosystem_services/sp4_rm1_amphibian_biodiversity/parameter/de/
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2.6 Boa governança na implementação do 
controle biológico de pragas

Destinatários: Agricultores, associações e cooperativas, instituições e organizações 
relacionadas à agricultura irrigada, organizações de extensão rural – ATER, Codevasf, 
Embrapa, IPA e secretarias

Fontes: Verena Rodorff (verena.rodorff@tu-berlin.de), Maike Guschal (maike.guschal@
gmail.com) e Marianna Siegmund-Schultze (m.siegmund-schultze@tu-berlin.de)

__
Problema: Há tecnologias benéficas para 
produtores e o meio ambiente, porém são 
pouco disseminadas. Muitas vezes isto não 
se deve apenas às circunstâncias desfavo-
ráveis na própria localidade, mas tem a ver 
com processos de governança e interesses 
pouco transparentes. Embora seja uma 
tecnologia sólida, o controle biológico de 
pragas raramente faz parte da extensão 
rural. 

Mensagens-chave: O conhecimento local 
(sobre controle biológico de pragas) deve 
ser mais valorizado. Combiná-lo com conhe-
cimento científico (sobre, por exemplo, 
modos de ação e tomadas de decisão) 
num processo transparente e participativo 
aumenta a chance de identificar e imple-
mentar soluções concretas de uso sustentá-
vel de recursos naturais.

O estudo: Foram realizadas duas oficinas 
sobre as práticas de controle biológico de 
pragas, com a participação de agricultores 
e representantes de organizações ligadas 
à agricultura. Guiados pelos critérios de 
boa governança (compare capítulo 6.5 na 
página 105), os participantes das oficinas 
discutiram os determinantes e opções da 
implementação do controle biológico de 
pragas na região.

Recomendações: Segundo os participan-
tes, propostas claras devem ser definidas 
em diretrizes para instituições de pes-
quisa, agricultores e demais organizações 
agrícolas.

1. Embora a lei de ATER (lei nº 12.188/2010) 
se baseie no princípio do “desenvolvimento 
rural sustentável, compatível com a utiliza-
ção adequada dos recursos naturais e com 
a preservação do meio ambiente”, dicas 
concretas ainda não fazem parte: práticas 
de agroecologia deveriam ser incorporadas 
nos planos de ATER. A transição agroecoló-
gica foi declarada por decreto nacional (nº 
7.794/2012), porém tem baixa implementação 
nos vários níveis administrativos. 

2. Deve haver um discurso social para 
definir as responsabilidades, visões e 
oportunidades no processo da instituição 
de práticas agroecológicas. Este discurso é 
necessário nas escalas município, estado e 
União.

3. A educação ambiental deve ser inclu-
ída no currículo das escolas regionais. 
Por exemplo, o projeto INNOVATE propôs 
duas séries de “Dias de Educação” na 
região de pesquisa (compare capítulo 3.4 
na página 74). Essa maneira de intera-
gir poderia servir de exemplo para futuros 
eventos desenvolvidos nos municípios. 
Temos um material didático oriundo desses 
eventos para download: http://www.inno-
vate.tu-berlin.de/fileadmin/fg123_innovate/
text_files/Books/Cartilha_Dias_de_Educa-
cao_INNOVATE.pdf

4. A educação e o conhecimento sobre sus-
tentabilidade ambiental são fatores-chave 
para os agricultores. A lei de ATER tem o 
objetivo de “construir sistemas de produção 
sustentáveis a partir do conhecimento cien-
tífico, empírico e tradicional”. A produção 

http://www.innovate.tu-berlin.de/fileadmin/fg123_innovate/text_files/Books/Cartilha_Dias_de_Educacao_INNOVATE.pdf
http://www.innovate.tu-berlin.de/fileadmin/fg123_innovate/text_files/Books/Cartilha_Dias_de_Educacao_INNOVATE.pdf
http://www.innovate.tu-berlin.de/fileadmin/fg123_innovate/text_files/Books/Cartilha_Dias_de_Educacao_INNOVATE.pdf
http://www.innovate.tu-berlin.de/fileadmin/fg123_innovate/text_files/Books/Cartilha_Dias_de_Educacao_INNOVATE.pdf
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de conhecimento em parceria deve ser 
promovida e fortalecida. As universidades 
brasileiras, por exemplo, têm três pilares (o 
ensino, a pesquisa e a extensão), porém na 
avaliação dos servidores o pilar extensão é 
pouco valorizado e, em geral, pouco prati-
cado. Pensando na coprodução de conheci-
mento (veja acima), os pilares poderiam ser 
aproveitados e extensão ser combinada com 
pesquisa;

5. Um projeto-piloto ou um lote modelo é 
essencial para gerar mais experiência local 
com as práticas novas e para desenvolver 
critérios de controle de qualidade. Um 
acompanhamento serviria para fomentar 
confiança em uma prática que pode gerar 
sucesso ecológico e econômico.

6. Instituições de pesquisa pública e 
privada já realizaram muita pesquisa rele-
vante, porém, os resultados não chegam 
aos produtores. É preciso disseminar mais 
os resultados de pesquisa em nível local de 
uma forma transparente e compreensível.

7. Vários agricultores não conseguem cré-
ditos rurais, pois ainda não têm títulos da 
terra. Créditos poderiam apoiar a adoção de 
novas tecnologias e novas formas de gestão.

Dois vídeos foram preparados no âmbito 
deste estudo. O primeiro mostra técnicas 
de controle biológico de pragas aplicadas 
em Petrolândia e explica práticas adicio-
nais de conservação de habitat para apoiar 
animais predadores, que se alimentam de 
pragas. O segundo vídeo descreve o pro-
cesso de análise de constelação, utilizando 
como exemplo o cenário de implementação 
de controle biológico de pragas. Há links 
para os vídeos em www.wocat.net e http://
www.innovate.tu-berlin.de/v_menue/
materials_for_stakeholders/parameter/
de/. Links diretos para "Controle biológico 
de pragas": https://vimeo.com/210405943 
e "Análise de constelação": https://vimeo.
com/210406131. Versões em inglês estão 
também disponíveis.

Leia mais:
Rodorff V, Siegmund-Schultze M, Guschal M, Hölzl S, Köppel J (submetido em 2016) What 
makes governance fair in the implementation of sustainable land management? The 
scenario of biological pest control in Brazil’s Northeast. Regional Environmental Change.

Rodorff V, Siegmund-Schultze M, Köppel J, Hölzl S (2016) Dimensões da boa governança dos 
recursos naturais para a implementação de boas práticas na gestão sustentável da bacia 
hidrográfica do rio São Francisco. Resumo expandido. I Simpósio da Bacia Hidrográfica do 
Rio São Francisco, Juazeiro-BA, Brasil.

Uma seleção das leis estaduais, nacionais e internacio-
nais. Foto: M Siegmund-Schultze

http://www.innovate.tu-berlin.de/v_menue/materials_for_stakeholders/parameter/de/
http://www.innovate.tu-berlin.de/v_menue/materials_for_stakeholders/parameter/de/
http://www.innovate.tu-berlin.de/v_menue/materials_for_stakeholders/parameter/de/
http://www.innovate.tu-berlin.de/v_menue/materials_for_stakeholders/parameter/de/
https://vimeo.com/210405943
https://vimeo.com/210406131
https://vimeo.com/210406131
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2.7 O que favorece e o que impede a 
adoção do plantio de umbuzeiro 
como uma nova tecnologia?

Destinatários: Agricultores, associações e cooperativas, ONGs, IPA, ICMBio, INCRA, Codevasf, 
Embrapa, IPA, secretarias, Sebrae e servidores de extensão rural 

Fontes: Verena Rodorff (verena.rodorff@tu-berlin.de), Liron Steinmetz (liron@web.de), Jan 
Mertens (j.mertens@uni-hohenheim.de) e Marianna Siegmund-Schultze (m.siegmund-
schultze@tu-berlin.de)

_
Problema: Há uma lacuna entre o desen-
volvimento de uma nova tecnologia e sua 
adoção. É necessária uma abordagem 
prática para quantificar os principais pontos 
de entrada específicos do contexto.

Mensagens-chave: 
• Antes de propor novas tecnologias é 

preciso fazer análises do contexto para 
avaliar de que forma a nova tecnologia 
é compatível ou não com as condições 
específicas.

• O método de redes Bayesianas serve 
para avaliar e quantificar as condições 
práticas relevantes na implementação de 
inovações.

Explicações: Várias inovações práticas foram 
analisadas no âmbito do projeto INNOVATE. 
A premissa dessas inovações era beneficiar 
tanto os agricultores (por exemplo, agri-
cultura familiar) como o meio ambiente. É 
comum na academia haver queixas sobre 
a baixa adoção de agricultores relativa às 
tecnologias testadas em trabalhos cien-
tíficos. Testamos uma metodologia para 
analisar o potencial para adoção de uma 
inovação. Analisamos, exemplarmente, o 
plantio de umbuzeiro que foi desenvolvido 
para beneficiar agricultores familiares e os 
ecossistemas nativos.

O exemplo: A seca afeta o ecossistema 
nativo e, portanto, a fonte de renda da 
população rural. Agrônomos testaram a 
esse respeito medidas de melhoria do solo 
para o plantio de uma espécie endêmica – o 

umbuzeiro. No entanto, quais são os aspec-
tos importantes para a adoção na prática?

O estudo: Criamos um modelo de redes 
Bayesianas (BN) para visualizar as probabi-
lidades em diferentes cenários. Discutimos 
com vários atores a possibilidade de adotar 
o plantio de umbuzeiro. Os atores preenche-
ram um questionário relativo ao modelo de 
BN, que serviu para calcular as probabilida-
des através de um programa de BN. A meta 
foi fortalecer a conservação sustentável 
de recursos naturais e, ao mesmo tempo, 
garantir a renda de agricultores familiares. 

As raízes da árvore umbuzeiro podem se espalhar muito, 
contribuindo para a sua resistência à seca. Foto: C Beusch
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Os resultados: Concluímos que para apoiar 
o plantio de umbuzeiros com êxito deve-se:

1. Facilitar o acesso a um apoio financeiro 
(através de políticas públicas e ONGs);

2. Selecionar bem o tipo das plantas: plân-
tulas enxertadas são as preferidas, embora 
uma mistura de enxertados e não enxerta-
dos possa ser benéfica no longo prazo;

3. Modificar o solo e o tamanho do buraco 
da plantação a fim de aumentar a capaci-
dade de armazenamento de nutrientes e 
água;

4. Cercar animais de livre circulação, sobre-
tudo cabras e burros selvagens, especial-
mente nos primeiros anos de criação da 
árvore; 

5. Organizar bem a comercialização e o 
marketing (via cooperativas, ONGs e progra-
mas de formação do governo). 

Avaliação do método: Recomenda-se 
uma cooperação estreita com instituições 
de pesquisa e extensão para garantir o 
desenvolvimento de medidas necessárias 
de gestão adaptativa, relevantes para a 
eficácia de inovações no futuro. No caso do 
plantio de umbuzeiro, a Embrapa, a IPA e 
instituições locais de ensino superior (na 
região do estudo: IF) seriam os parceiros 
indicados para a pesquisa e, junto com as 
instituições de ATER, para a implementa-
ção. Os resultados quantitativos do método 
BN podem servir para justificar pedidos de 
suporte financeiro. A validação de modelos 
e cenários e o acompanhamento da gestão 
do processo são um campo de pesquisa 
importante fornecendo mais evidência do 
potencial tanto do método analítico como 
da prática da inovação sustentável.

Leia mais:
Consulte um folheto em inglês que explica a abordagem de Rede Bayesiana, o qual foi 
preparado em cooperação com o WOCAT (Panorama Mundial de Abordagens e Tecnologias 
de Conservação): http://www.innovate.tu-berlin.de/fileadmin/fg123_innovate/text_files/
flyer/App_Wocat_Bayesian_Network_EN_INNOVATE.pdf (brevemente também em português) 
ou ache-o diretamente na base de dados de abordagens do WOCAT: https://qcat.wocat.net/
pt/wocat/list/?type=approaches.

Rodorff V, Steinmetz L, Siegmund-Schultze M, Mertens J, Köppel J (2015) Using Bayesian 
Networks to Depict Favouring Frame Conditions for Sustainable Land Management: 
Umbuzeiro-tree Planting by Smallholders in Brazil. Tropentag, 16-18 de setembro de 2015, 
Berlim, Alemanha. Resumo disponível em: http://www.tropentag.de/2015/abstracts/links/
Rodorff_aoY5l0Gc.php.

Rodorff V, Steinmetz L, Mertens J, Siegmund-Schultze M, Köppel J (submetido em 2017) 
Sustainable land management probabilities – Improving benefits for small-scale farmers in 
Brazil´s semiarid Caatinga biome. Regional Environmental Change.

Steinmetz L (2016) Strategien des nachhaltigen Landmanagements in Nordost-Brasilien 
– Können Bayesian Networks helfen, einen kooperativen Zusammenschluss von 
Kleinbauern zu fördern? Tese de Graduação, Universidade Humboldt (HU Berlim), 
Alemanha.

O plantio experimental de mudas de umbuzeiro. 
Foto: J Mertens

http://www.innovate.tu-berlin.de/fileadmin/fg123_innovate/text_files/flyer/App_Wocat_Bayesian_Network_EN_INNOVATE.pdf
http://www.innovate.tu-berlin.de/fileadmin/fg123_innovate/text_files/flyer/App_Wocat_Bayesian_Network_EN_INNOVATE.pdf
https://qcat.wocat.net/pt/wocat/list/?type=approaches
https://qcat.wocat.net/pt/wocat/list/?type=approaches
http://www.tropentag.de/2015/abstracts/links/Rodorff_aoY5l0Gc.php
http://www.tropentag.de/2015/abstracts/links/Rodorff_aoY5l0Gc.php
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2.8 Boa gestão da pecuária: melhor uso 
de recursos locais importa 

Destinatários: Criadores de animais de sistemas de sequeiro e com áreas irrigadas, 
associações e cooperativas de agricultores, serviços de extensão rural, IPA, Insa, Adagro, 
IF Sertão-PE, IFPE, URFPE, secretarias municipais e Ministério da Agricultura, Pecuária e 
Abastecimento

Fontes: Christoph Reiber (c_reiber@uni-hohenheim.de), Karin Stock de Oliveira Souza 
(karinsos@yahoo.de) e Anne Valle Zárate (valle@uni-hohenheim.de)

_
Problemas: A seca e a consequente escas-
sez de água e forragem levam a uma baixa 
produtividade pecuária, juntamente com 
altas taxas de mortalidade (12 a 15 %) por 
seca. As taxas de lotação (3 a 5 cabras por 
ha) são muitas vezes mais elevadas do que 
a capacidade de carga do pasto da Caatinga. 
Os recursos locais (pastagens de Caatinga, 
raças locais de cabras e estrume) são fre-
quentemente usados de forma inadequada.

Mensagens-chave: 
• Aumentar a disponibilidade e o acesso à 

água e à forragem.
• Usar a pastagem da Caatinga de forma 

sustentável.
• Considerar a utilização de raças de 

animais adaptadas ao local e ao sistema.
• Fazer uso eficiente do estrume.

Contexto: A maioria dos agricultores de 
sequeiro controla extensivamente sua pecu-
ária, particularmente as cabras. Os animais 
itinerantes vivem (quase) exclusivamente da 
vegetação da Caatinga. O número crescente 

de cabras e ovelhas, aliado a longas secas, 
coloca o ecossistema da Caatinga sob cres-
cente pressão da pastagem (Reiber et al., 
2016). Do ponto de vista da produção pecu-
ária ecológico-sustentável, é crucial evitar a 
exploração excessiva das pastagens da Caa-
tinga. Agricultores e peritos também pensam 
que o cultivo da forragem é a principal 
estratégia para enfrentar esses problemas 
e melhorar a produção pecuária em geral 
(Siemann, 2015). Inovações com alto poten-
cial de adoção são o cultivo de forragens, 
a rotação de pastagens, o uso de estrume 
e métodos alternativos para controlar 
parasitas (minhocas). Essas práticas inova-
doras são de fácil compreensão, baratas e 
implicam riscos baixos. Em nosso estudo, a 
produção de feno apresentou um potencial 
moderado devido aos custos associados 
ligeiramente mais elevados (Costa, 2015).

O estrume é uma fonte de nutrientes aces-
sível, valiosa e barata e um condicionador 
do solo. Mostramos uma subexploração 
do estrume como adubo para lavouras, 
particularmente por parte dos agriculto-
res de sequeiro (Stock de Oliveira Souza 
et al., 2014). Apenas 6 % dos agricultores 
de sequeiro e 41 % dos agricultores dos 
sistemas de irrigação utilizaram ativamente 
o estrume. O estrume de cabra mostrou 
aumentar significativamente o teor de água 
do solo arenoso (Mertens et al., 2016).

Nosso estudo: Entrevistamos cerca de 200 
criadores de gado e 10 especialistas. Os 
tópicos foram o desempenho dos siste-
mas de produção pecuária, os fatores que Cabras no cercado. Foto: M Siegmund-Schultze
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influenciam a sustentabilidade dos sistemas 
pecuários, as estratégias de inovação e 
adaptação dos agricultores e a adequação 
das diferentes inovações dos agricultores 
para adoção. Além dos dados qualitativos 
(por exemplo, percepções) e quantitativos 
(número de animais, áreas etc.) coletados 
mediante entrevistas, o peso e a condição 
corporal das cabras foram determinados.

Recomendações: Promover a disponibili-
dade e acesso à água e forragem, e apoiar 
o manuseio e preservação dos recursos 
naturais, como o pastoreio da Caatinga, por 
meio das seguintes iniciativas:

1. Promover a produção e a conservação 
(por exemplo, de feno) de forragens toleran-
tes à seca por parte de agricultores indi-
viduais, organizações de agricultores (em 
colaboração) e governo.

2. Regulamentar e monitorar as taxas de 
lotação da pecuária na Caatinga, conside-
rando a capacidade de carga do sistema.

3. Estabelecer incentivos para que os agri-
cultores manejem a forragem cultivada e a 
Caatinga de forma sustentável (por exemplo, 
pastejo rotacionado).

4. Prevenir o desmatamento e promover o 
reflorestamento.

5. Implantar áreas de conservação da 
Caatinga.

6. Utilizar o estrume para produção de cul-
turas e forragem.

7. Promover sistemas eficientes de colheita, 
conservação da água e irrigação.

8. Implementar sistemas de reprodução 
controlada com raças locais. Além disso, 
deve ser implantado um sistema de abaste-
cimento de água e forragem (fardos de feno) 
de emergência (iniciativa governamental e/
ou privada).

Os programas convencionais e participativos 
de pesquisa e extensão, incluindo demons-
trações individuais e em grupo, escolas de 
campo para agricultores, dias no campo, 
sessões de treinamento e experiências (com 
forragem, estrume e raças locais), deveriam 
ser implementados para promover inova-
ções promissoras, aumentar a consciência 
sobre sua relevância e melhorar o conheci-
mento para aplicá-las com êxito.

Leia mais: 
Costa RS (2014) Farmers innovations in livestock production systems in Pernambuco, Brazil. 
Tese de Mestrado, Universidade de Hohenheim, Alemanha.

Mertens J, Germer J, Araújo Filho JC, Sauerborn J (2016 – primeiramente online): Effect of 
biochar, clay substrate and manure application on water availability and tree-seedling 
performance in a sandy soil. Archives of Agronomy and Soil Science, 1-15. doi: 
10.1080/03650340.2016.1249473.

Reiber C, Siemann M, Stock de Oliveira Souza K, Amorim Franchi G and Valle Zárate A (2016) 
Balancing extensive goat production and conservation interests in the Caatinga rangeland 
resource. Pôster e resumo. Tropentag ‘Solidarity in a competing world — fair use of 
resources’, 18-21 de setembro de 2016, Viena, Áustria.

Pequeno agricultor com cabras, ovelhas e gado. 
Foto: M Siegmund-Schultze
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Siemann M (2015) Contrasting farmer and expert knowledge for adaptation strategies to 
challenges in livestock production in Northeast Brazil. Tese de Mestrado, Universidade de 
Hohenheim, Alemanha.

Stock de Oliveira Souza K, Reiber C, Siegmund-Schultze M, Valle Zárate A (2014) Resource 
use and resilience of goat production systems in Pernambuco, Northeast Brazil. Pôster e 
resumo. Tropentag ‘Bridging the gap between increasing knowledge and decreasing 
resources’, 17-19 de setembro de 2014, Universidade Tcheca de Ciências da Vida, Praga, 
República Tcheca.

2.9 Técnicas de conservação de forragem 
(folhetos)

Destinatários: Criadores de animais com terras agrícolas, associações e cooperativas de 
agricultores, serviços de extensão rural e Codevasf

Fontes: Christoph Reiber (c_reiber@uni-hohenheim.de), Raphaela Santos da Costa von 
Gehlen e Mira Siemann
_
Problema: Escassez de alimentos durante 
a estação seca com impactos negativos na 
reprodução animal e danos ao ecossistema 
por excesso de uso da vegetação local.

Solução: Conservação da forragem sob a 
forma de feno e silagem.

Explicações: Novas estratégias devem ser 
implementadas para fornecer alimento 
suficiente para atender às necessidades 
dos animais sem degradar o ecossistema. A 
produção de forragem é uma estratégia bem 
conhecida contra a escassez de alimentos 
para animais. A conservação de forragem na 
forma de feno e silagem é uma estratégia 
promissora para aumentar a disponibilidade 
para a estação seca, mas ainda é raramente 
praticada. Ambas as tecnologias de feno e 
silagem são apresentadas em dois folhetos, 

mostrando vantagens e desvantagens, bem 
como conselhos úteis e práticos para suas 
produções, cujas diferentes etapas são 
explicadas.

Os folhetos podem ser acessados aqui:
Feno: http://www.innovate.tu-berlin.de/fileadmin/fg123_innovate/text_files/flyer/
LeafletHay_MS.pdf

Silagem: http://www.innovate.tu-berlin.de/fileadmin/fg123_innovate/text_files/flyer/
LeafletSilage_MS.pdf

A escassez de alimentos pode ser superada através da 
conservação de forragem. Foto: M Siegmund-Schultze

http://www.innovate.tu-berlin.de/fileadmin/fg123_innovate/text_files/flyer/LeafletHay_MS.pdf
http://www.innovate.tu-berlin.de/fileadmin/fg123_innovate/text_files/flyer/LeafletHay_MS.pdf
http://www.innovate.tu-berlin.de/fileadmin/fg123_innovate/text_files/flyer/LeafletSilage_MS.pdf
http://www.innovate.tu-berlin.de/fileadmin/fg123_innovate/text_files/flyer/LeafletSilage_MS.pdf
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2.10 Manejo sustentável da Caatinga: bom 
para os animais, os agricultores e o 
meio ambiente 

Destinatários: Associações e cooperativas de agricultores, serviços de extensão rural, IPA, 
IF Sertão-PE e Codevasf

Fontes: Arne Cierjacks (arne.cierjacks@tu-berlin.de), Jarcilene Almeida-Cortez (jacortez@
ufpe.br), Katharina Schulz (katschul@gmail.com), Déborah Oliveira (deborahalani@gmail.
com) e Maike Guschal (maike.guschal@gmail.com)

_
Contexto: A maior parte da área da Caatinga 
serve de pasto para cabras, ovelhas e gado. 
Especialmente durante as secas, os cactos 
e as macambiras servem de forragem para 
os animais. Em nosso estudo, analisamos o 
efeito do pastoreio sobre a biodiversidade 
(plantas, anfíbios e répteis) e a biomassa. 
Como muitas áreas da Caatinga já estão 
degradadas, é muito importante adaptar 
a gestão da terra para evitar o pastoreio 
excessivo e novas reduções da cobertura 
florestal.

Mensagens-chave: 
• Reduzir a carga animal para cerca de 

1 cabra por hectare.
• Usar um sistema de pastagem rotativo.
• Caso necessário, cortar apenas pequenos 

grupos de macambira (<6 x 5 m²).
• Se possível, cultivar ou comprar forragem 

adicional vendendo animais.
• Cercar um terço ou metade dos açudes 

de abastecimento de água.

Recomendações: Reduzir o número de 
animais para cerca de 1 cabra ou ovelha por 
hectare e também implantar um sistema 
de pastagem rotativo. Isso permitirá que 
a vegetação da Caatinga se recupere e 
produza novas forragens para os animais. 
Em geral, a cobertura florestal aumentou na 
região entre 2001 e 2012, mas a maioria das 
áreas florestais é pobre em espécies. Melho-
rar o manejo do pasto é um requisito impor-
tante para fomentar o desenvolvimento 
de florestas áridas naturais e diversas da 
Caatinga em longo prazo.

Anfíbios e répteis influem muito no controle 
de pragas, pois são predadores relevan-
tes de grupos de insetos herbívoros que 
danificam a vegetação, por exemplo, as 
folhas de árvores da Caatinga. Em nosso 
estudo, descobrimos que grandes grupos de 
macambira são especialmente importantes 
para anfíbios e répteis, portanto, recomen-
damos cortar apenas pequenos grupos 
(<6 x 5 m²) e estabelecer trechos com alta 
interconectividade.

Normalmente, uma biomassa herbácea alta 
encontrada em torno de lagoas de abas-
tecimento de água (açudes) é importante 
como forragem para os animais. Cercar um 
terço ou metade de cada açude leva a uma 
oferta de forragem mais constante ao longo 
do ano porque uma parte pode se recupe-
rar, enquanto a outra parte é pastada. Ao 
mesmo tempo, a diversidade de espécies 
de anfíbios mantida com uma estrutura de 
vegetação diversificada promove um maior 
número de espécies neste grupo animal. 
Ainda assim, especialmente durante as 
secas, recomendamos comprar mais forra-
gem vendendo animais, em vez de cortar 
grandes quantidades de cactos e macam-
biras, uma vez que estas plantas demoram 
muito para crescer novamente.
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Leia mais:
Acesse o folheto “Criação sustentável de rebanhos: manejo alimentar na Caatinga” no 
website do INNOVATE: http://www.innovate.tu-berlin.de/v_menue/materials_for_
stakeholders/parameter/de/

ou faça download diretamente do arquivo em pdf:

http://www.innovate.tu-berlin.de/fileadmin/fg123_innovate/text_files/flyer/cartilha_
caprinocultura_INNOVATE_2016.pdf

Guschal M, Almeida-Cortez J, Ernst R (em preparação) Is water availability the most 
important factor for anuran diversity in the semiarid?

Guschal M, Almeida-Cortez J, Ernst R (em preparação) Natural key habitats increase the 
resilience of herpetofauna in a heavily impacted tropical dry forest (Caatinga) of 
northeastern Brazil.

Schulz C, Koch R, Cierjacks A, Kleinschmit B (2017) Land change and loss of landscape 
diversity at the Caatinga phytogeographical domain – Analysis of pattern-process 
relationships with MODIS land cover products (2001-2012). Journal of Arid Environments 136: 
54-74. doi: 10.1016/j.jaridenv.2016.10.004.

Schulz K, Voigt K, Beusch C, Almeida-Cortez JS, Kowarik I, Walz A, Cierjacks A (2016) Grazing 
deteriorates the soil carbon stocks of Caatinga forest ecosystems in Brazil. Forest Ecology 
and Management 367: 62-70. doi: 10.1016/j.foreco.2016.02.011.

2.11 Conservação efetiva da natureza é 
necessária para proteger o bioma da 
Caatinga 

Destinatários: Residentes locais, escolas, secretarias municipais e estaduais de educação e 
do meio ambiente, IF Sertão, ONGs, ICMBio e Ibama

Fontes: Arne Cierjacks (arne.cierjacks@tu-berlin.de), Jarcilene Almeida-Cortez (jacortez@
ufpe.br), Katharina Schulz (katschul@gmail.com), Déborah Oliveira (deborahalani@gmail.
com) e Maike Guschal (maike.guschal@gmail.com)

_
Problemas: 
• Degradação de vastas áreas de Caatinga.
• As áreas ricas em espécies são ameaça-

das pelo uso não sustentável da terra.

Mensagens-chave: 
• Respeitar as áreas protegidas: não per-

mitir pecuária em áreas protegidas, não 
remover as plantas.

• Plantar árvores (por exemplo, umbuzeiro).
• Não cortar macambira.
• Criar uma rede de áreas protegidas.
• Fornecer acesso à educação ambiental.
• Contratar pessoas locais para patrulhar 

áreas protegidas. Um letreiro simples indica uma área de conservação. 
Foto: M Siegmund-Schultze

http://www.innovate.tu-berlin.de/v_menue/materials_for_stakeholders/parameter/de/
http://www.innovate.tu-berlin.de/v_menue/materials_for_stakeholders/parameter/de/
http://www.innovate.tu-berlin.de/fileadmin/fg123_innovate/text_files/flyer/cartilha_caprinocultura_INNOVATE_2016.pdf
http://www.innovate.tu-berlin.de/fileadmin/fg123_innovate/text_files/flyer/cartilha_caprinocultura_INNOVATE_2016.pdf
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• Cooperar com instituições públicas e 
ONGs nacionais e internacionais para 
financiamento.

Contexto: Muitas áreas da Caatinga são 
degradadas pelo pastoreio excessivo e 
mostram baixa densidade de árvores e 
cobertura vegetal, além de solos pobres. 
Embora a cobertura florestal tenha aumen-
tado na região da Caatinga nas últimas 
décadas, a maioria das florestas é pobre em 
espécies tendo apenas um pequeno número 
de espécies típicas. As áreas protegidas, 
onde as espécies típicas são conservadas, 
são importantes porque representam habi-
tats de origem para a restauração da Caa-
tinga degradada ou com poucas espécies.

Recomendações: Respeitar áreas protegi-
das, o que significa impedir a entrada de 
animais domésticos, não cortar plantas (por 
exemplo, macambira) e não caçar animais 
selvagens. Ainda assim, algumas árvores, 
como o umbuzeiro, não são capazes de 
se regenerar naturalmente, por isso reco-
mendamos plantio de enriquecimento de 
árvores.

Na escala regional, é importante criar uma 
rede de áreas protegidas que leve em conta 
os corredores de migração das espécies. 
Deve ser implementado o zoneamento de 
áreas protegidas com núcleo, desenvolvi-
mento e zonas de uso. Além disso, as áreas 
protegidas devem ser patrulhadas por 
pessoas contratadas localmente para moni-
toramento da biodiversidade e controle de 
atividades ilegais. Para obter financiamento 
para essas atividades, sugerimos a coope-
ração entre instituições públicas e ONGs 
nacionais e internacionais. Em longo prazo, 
a educação ambiental das populações 
locais, especialmente dos jovens alunos e 
universitários, é fundamental para a conser-
vação eficaz da natureza. As áreas protegi-
das e suas instituições relacionadas podem 
ter um papel importante na realização de 
uma melhor conscientização da sociedade 
em relação às questões ambientais.

Leia mais:
Uma descrição da flora e fauna da área protegido Serra da Canoa (categoria de 
conservação Estação Ecológica) foi preparada e entregue a uma ONG local (SOS Caatinga) a 
fim de apoiar a proteção da área no futuro. Acesse o manual aqui: http://www.innovate.
tu-berlin.de/fileadmin/fg123_innovate/text_files/flyer/report_Serra_da_Canoa_INNOVATE.
pdf

Fotos da área protegida estão disponíveis no facebook do projeto em http://bit.ly/2fHBIdT.

Um folheto sobre “Conservação da natureza – áreas protegidas” pode ser baixado a partir 
do website do INNOVATE: http://www.innovate.tu-berlin.de/fileadmin/fg123_innovate/
text_files/flyer/cartilha_reservas_INNOVATE_2016.pdf

Guschal M, Almeida-Cortez J, Ernst R (em preparação) Is water availability the most 
important factor for anuran diversity in the semiarid? 

Guschal M, Almeida-Cortez J, Ernst R (em preparação) Natural key habitats increase the 
resilience of herpetofauna in a heavily impacted tropical dry forest (Caatinga) of 
northeastern Brazil. 

Oliveira D et al (em preparação) How does the historical land use influence the population 
dynamics of Spondias tuberosa Arr. in Caatinga, Brazil?

Caatinga protegida por cercas. 
Foto: M Siegmund-Schultze

http://www.innovate.tu-berlin.de/fileadmin/fg123_innovate/text_files/flyer/report_Serra_da_Canoa_INNOVATE.pdf
http://www.innovate.tu-berlin.de/fileadmin/fg123_innovate/text_files/flyer/report_Serra_da_Canoa_INNOVATE.pdf
http://www.innovate.tu-berlin.de/fileadmin/fg123_innovate/text_files/flyer/report_Serra_da_Canoa_INNOVATE.pdf
http://bit.ly/2fHBIdT
http://www.innovate.tu-berlin.de/fileadmin/fg123_innovate/text_files/flyer/cartilha_reservas_INNOVATE_2016.pdf
http://www.innovate.tu-berlin.de/fileadmin/fg123_innovate/text_files/flyer/cartilha_reservas_INNOVATE_2016.pdf
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Schulz C, Koch R, Cierjacks A, Kleinschmit B (2017) Land change and loss of landscape 
diversity at the Caatinga phytogeographical domain – Analysis of pattern-process 
relationships with MODIS land cover products (2001-2012). Journal of Arid Environments 136: 
54-74. doi: 10.1016/j.jaridenv.2016.10.004.

Schulz K, Guschal M, Kowarik I, Almeida-Cortez J, Sampaio EVSB, Cierjacks A (submitted) 
Grazing, forest density, and carbon storage: towards a more sustainable land use in 
Caatinga dry forests of Brazil. Regional Environmental Change.

Schulz K, Guschal M, Kowarik I, Almeida-Cortez J, Sampaio EVSB, Cierjacks A (in preparation) 
Intense grazing reduces plant species diversity of Caatinga dry forests in northeastern 
Brazil.

2.12 Cartilha Caatinga: conhecer para 
preservar 

Destinatários: Instituições ambientais, escolas, pesquisadores, prefeituras municipais e 
público interessado

Fontes: Jarcilene Almeida-Cortez (cortez_jarcy@yahoo.com), Fernanda Meira Tavares, 
Bárbara Laine Ribeiro da Silva, Maria Olívia Cano, Rita de Cassia Araújo Pereira e Arne 
Cierjacks

_
A cartilha “Caatinga – conhecer para pre-
servar” descreve de maneira simples o 
que é biodiversidade, apresentando fotos 
de algumas plantas da Caatinga e mos-
trando a beleza desse bioma, a exemplo 
da Estação Ecológica da Serra da Canoa 
em Floresta. Além de ser um convite para 
apreciar a natureza, a cartilha visa promover 

e discutir a necessidade de uso sustentável 
dos recursos de florestas tropicais, dando 
argumentos sobre a importância da conser-
vação desse bioma. A cartilha foi distribuída 
nos Dias de Educação em 2014 (compare 
capítulo 3.4 na página 74) e em oficinas 
em 2016. 

Uma cópia pode ser baixada neste link:
http://www.innovate.tu-berlin.de/v-menue/subprojects/sp4_biodiversity_and_ecosystem_
services/sp4-rm1_plant_biodiversity/parameter/de/

ou baixe o pdf diretamente aqui: http://www.innovate.tu-berlin.de/fileadmin/fg123_
innovate/text_files/flyer/cartilha_caatinga_1INNOVATE.pdf

Uma erva da caatinga: Portulaca sp. Foto: C Beusch

http://www.innovate.tu-berlin.de/v-menue/subprojects/sp4_biodiversity_and_ecosystem_services/sp4-rm1_plant_biodiversity/parameter/de/
http://www.innovate.tu-berlin.de/v-menue/subprojects/sp4_biodiversity_and_ecosystem_services/sp4-rm1_plant_biodiversity/parameter/de/
http://www.innovate.tu-berlin.de/fileadmin/fg123_innovate/text_files/flyer/cartilha_caatinga_1INNOVATE.pdf
http://www.innovate.tu-berlin.de/fileadmin/fg123_innovate/text_files/flyer/cartilha_caatinga_1INNOVATE.pdf


3 Interações de Água e 
Terra — manejo na escala 
local

Vista a partir das colinas do Papagaio sobre o reservatório de Itaparica. Foto: V Rodorff
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3.1 Diques de retenção de sedimentos 
promovem armazenamento local de 
água

Destinatários: Comunidades rurais, proprietários de terras rurais, serviços de extensão 
rural, IPA, Embrapa, instituições de ensino superior, secretarias municipais, Codevasf, 
comitês de bacias hidrográficas e ONGs

Fonte: Pierson Barretto (pierson.barretto@gmail.com)

_
Contexto: Embora a maior parte da região 
em torno do reservatório de Itacuruba 
tenha topografia relativamente plana, os 
solos são, no entanto, muito sensíveis à 
erosão. O clima é semiárido e a maioria 
dos córregos na região são intermitentes 
ou mesmo efêmeros, levando água apenas 
logo após as quedas de chuva. As médias 
de precipitação são de cerca de 400 mm por 
ano, embora em anos de seca não cheguem 
a atingir 100 mm (figura 2 na página 16), 
enquanto 20 % a 50 % da precipitação anual 
total acontece em períodos de poucas horas 
causando inundações. Em anos normais a 
quantidade de chuva é substancial, embora 
permaneça pouco usada.

Mensagem-chave: Os diques de retenção de 
sedimentos, cuja construção requer apenas 
mão de obra e pedras, reduzem a erosão 
após eventos de chuvas. Eles contribuem 
para a disponibilidade de água e levam 
a melhores condições de água do solo 
localmente.

Explicações: Os diques podem acumular 
até 30 cm de deposição de sedimentos em 2 
anos. Eles reduzem a velocidade de inun-
dação e a erosão, aumentando a infiltração 
de água no solo e reduzindo a quantidade 
de sedimentos que acabam em lagos e 
reservatórios. Isso contribui para melhorar 
a qualidade da água, assim como aumenta 
sua disponibilidade para o ambiente e usos 
econômicos. Sob condições muito favorá-
veis, a água subterrânea armazenada pode 
ser usada para saciar a sede dos animais 
ou irrigar as culturas através de canos. As 

melhores condições da água do solo perto 
de diques permitem que a grama e as 
árvores cresçam, as quais podem ser pasta-
das e exploradas pelos animais e também 
sustentar a apicultura.

A construção: As pessoas determinam 
a localização das paredes de pedra em 
forma de crescente a serem colocadas 

Apenas pedras e trabalho são necessários para construir 
um dique. Foto: P Barretto

O dique é um muro permeável construído em um córrego 
efêmero. Foto: P Barretto
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transversalmente ao fluxo do córrego. As 
pedras são empilhadas sem usar cimento. 
Isso pode ser organizado como uma ativi-
dade comunitária com duração de apenas 
um dia. Um marcador de sedimento é colo-
cado para monitorar o desenvolvimento de 
sua retenção.

Quem paga? A atividade baseia-se apenas na 
absorção de trabalho, mas a existência de 

pedras é um pré-requisito e elas devem ser 
coletadas o mais próximo possível. 

Origem: Arthur Padilha concebeu a técnica 
(mencionada na Agenda Brasileira 21, 1999) 
observando como a natureza funciona em 
sua propriedade em Afogados da Ingazeira 
(Pernambuco, Brasil). As imagens mostram 
uma aplicação da técnica em Itacuruba, 
um município em uma parte mais seca do 
mesmo Estado.

3.2 A governança de água e terra requer 
articulação entre os setores locais 

Destinatários: Prefeituras e secretarias municipais, comitês de sub-bacias locais, Fórum do 
Território, instituições de ATER, Sindicato dos Trabalhadores Rurais, Codevasf, secretarias 
estaduais, Embrapa e IPA

Fontes: Verena Rodorff (verena.rodorff@tu-berlin.de) e Marianna Siegmund-Schultze 
(m.siegmund-schultze@tu-berlin.de)
_
Problema: Pouca integração entre os 
setores no planejamento. 

Contexto: A região de Itaparica (neste 
caso, municípios pernambucanos ao norte 
do reservatório de Itaparica) mostra uma 
descontinuidade de atores, os quais muitas 
vezes têm papéis sobrepostos. Com frequ-
ência, falta uma comunicação consistente 
e contínua entre os atores 
das instituições com as 
mesmas ou com áreas 
similares de atuação, 
assim como um compar-
tilhamento das atividades 
comuns, o que inviabiliza 
uma governança funcional. 
Em geral, a população local 
não está adequadamente 
informada e não existe 
um formato de educação 
ambiental. Ademais, não 
há ações de acompanha-
mento para os grandes 

projetos de infraestrutura do passado e do 
presente, tais como a barragem de Itaparica 
e os usos afetados de recursos hídricos e 
terrestres. Falta ainda um planejamento do 
desenvolvimento da região e dos setores, 
especialmente quando se trata dos projetos 
de irrigação e da agropecuária de sequeiro. 
Há inclusive uma distribuição desigual da 
terra. Os projetos de irrigação mostram 

Discussões em escala local são um elemento necessário de governança. 
Foto: L Steinmetz 
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problemas de salinização e degradação do 
solo na agricultura irrigada. Mais de 25 anos 
após a construção da barragem, persistem 
dependências estreitas entre os reassenta-
dos e a operadora energética anterior, hoje 
substituída pela Codevasf, que dificultam o 
acesso a mercados e serviços para os agri-
cultores. Há diferenças sociais significativas 
entre os projetos de irrigação. Há também 
distribuição desigual de água por falta de 
manutenção, infraestrutura velha, abstração 
descontrolada da água após o crescimento 
demográfico dos projetos e imigração nos 
projetos por falta de água fora dali.

Barreiras ao desenvolvimento sustentável:
1. Uma posição fraca da prefeitura nas 
decisões e no planejamento municipal e 
intermunicipal. Falta de controle da con-
formidade a regulamentos. A aparente 
falta de planejamento urbano, da interface 
 urbano-rural e do crescimento populacional. 

Exemplos: Invasões sem consequências em 
APPs e reservas legais. Extensão espacial de 
perímetros irrigados de forma informal.

2. Diferentes instituições atuando parale-
lamente – uma duplicação sem o benefício 
de sinergias. Falta de uma estratégia comum 
entre atores responsáveis e a prefeitura. 
Terceirização de tarefas centrais por menor 
preço ao invés de assegurar e monitorar 
eficácia e qualidade. 

Exemplo: ATER é organizada por tipo de 
agricultor com diferentes instituições 
responsáveis.

3. Confusão de direitos e responsabilidades 
acerca dos espaços e territórios. As cidades 
e as “ ilhas” dos perímetros de irrigação 
poderão ser consideradas zonas de alta 
vulnerabilidade, especialmente devido à 
imigração, sendo, portanto, estruturas dinâ-
micas. A falta de titulação da terra. 

Exemplos: O perímetro de Apôlonio Sales 
quase se torna bairro urbano por sua 
proximidade do centro urbano. Os períme-
tros irrigados atraem agricultores além do 
número calculado inicialmente pelo privilé-
gio do acesso à água.

Recomendações: 
1. Planejamento estratégico de desen-
volvimento; planejamento de longo 
prazo e adaptativo com estudos de 
acompanhamento.

2. Estabelecer planos de desenvolvimento 
regional e local e garantir os processos de 
participação das partes interessadas.

Explicações: Recomenda-se elaborar um 
documento em conjunto com diretrizes 
e objetivos comuns, preparar planos de 
desenvolvimento agrícola e rural e outros 
instrumentos de planejamento que levem 
em conta o crescimento e desenvolvimento 
urbano e rural. A Avaliação Ambiental 
Estratégica (AAE) apoiaria um planejamento 
sustentável e participativo durante as fases 
de planejamento.

3. Implementação de comitês dos rios 
afluentes dos Estados.

Explicações: Em escala do reservatório é 
necessária uma instituição descentralizada 
e participativa que se conecte com o comitê 
de bacia hidrográfica do rio maior – aqui o 
rio São Francisco. A prefeitura deve tornar-
se um órgão com mais responsabilidade, 

Conflitos precisam de governança: a madeira de 
Caatinga é um combustível altamente valorizado, 
porém as árvores de pé também são necessárias. 
Foto: M Siegmund-Schultze
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aliado com sindicatos, associações e outras 
instituições relevantes para desenvolver 
estratégias, planos e programas em con-
junto que abordem bons exemplos e erros 
do passado para evoluir para uma gestão 
sustentável e adaptativa na região.

4. Aumentar a independência de projetos 
de irrigação através da emissão de títulos 
de terra.

Explicações: Recomenda-se incentivar a 
criação de cooperativas e associações para 
fortalecer o setor da agricultura. A falta dos 
títulos de posse da terra deve ser solucio-
nada para, entre outros desdobramentos 
positivos, permitir o acesso a créditos por 
parte dos agricultores.

5. Estabelecer um discurso sobre o desen-
volvimento de projetos de irrigação.

Explicações: Um discurso 
social é necessário para 
conhecer, negociar e definir 
as expectativas e respon-
sabilidades de cada grupo 
de atores envolvidos. O 
objetivo seria redigir um 
documento de estratégia 
conjunta e definir as tarefas 
de cada um, inclusive 
marcos significativos e 
mecanismos de monitora-
mento e ajuste. 

6. Melhorar o acesso à 
informação sobre proces-

sos municipais e regionais, inclusive acesso 
a resultados de pesquisa por agricultores; 
estabelecer redes de apoio (websites, trei-
namentos e oficinas).

Explicações: Com frequência, os planos e 
programas existentes não são conhecidos, e 
informações relevantes para os agricultores 
dificilmente chegam a esse público-alvo. É 
importante construir um banco de dados 
online e também publicar em outros meios 
de comunicação, como também reforçar a 
participação da sociedade civil na avaliação 
e construção de novos planos e projetos. A 
documentação (por exemplo, atas, reso-
luções, contratos) e os planos devem ser 
divulgados e ficar disponíveis para todos 
numa plataforma online (semelhante ao site 
do CBHSF). 

Leia mais:
Rodorff V, Araújo GJF, Gomes ETA, Köppel J, Siegmund-Schultze M, Sobral MC (2013) Driving 
forces and barriers for a sustainable management of the Itaparica reservoir region – basic 
milestones towards a constellation analysis. Em: Gunkel G, Silva JAA, Sobral MC (Eds.) 2013 
– Sustainable Management of Water and Land in Semiarid Areas. Editora Universitária UFPE, 
Recife, pp. 254–268.

Rodorff V, Siegmund-Schultze M, Gottwald S, Meckel U, Sobral MC (2014) Effektivität von 
Staudamm-„Follow-up“-Programmen – 25 Jahre nach dem Bau des Itaparica-Reservoirs in 
Nordost-Brasilien. UVP-report 27(4+5): 216–223.

Quem recebe a água? A distribuição de água potável por caminhão-pipa ainda 
é uma prática comum e onerosa. Foto: M Siegmund-Schultze
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Rodorff V, Siegmund-Schultze M, Gottwald S, Sobral MC, Köppel J (2015) Eficácia de 
programas de acompanhamento (follow-up) – 25 anos após a construção do reservatório 
de Itaparica no Nordeste brasileiro. Em: Theodoro HD, Matos F (Eds.) 2015 – Governança e 
recursos hídricos: experiências nacionais e internacionais de gestão. D’Plácido, Belo 
Horizonte, Brasil, pp. 199-218.

Rodorff V, Siegmund-Schultze M, Köppel J, Gomes ETA (2015) Governança da bacia 
hidrográfica do rio São Francisco: desafios de escala sob olhares inter e transdisciplinares. 
Revista Brasileira de Ciências Ambientais36: 19-44. doi: 10.5327/Z2176-947820151003.

3.3 Material cartográfico de Petrolândia
Destinatários: Secretarias municipais (por exemplo, de Agricultura, Pesca, Planejamento, 
Turismo, Meio Ambiente, Saúde Pública), ONGs locais e público interessado

Fontes: Sarah Gottwald (sarahgottwald@posteo.de) e Marianna Siegmund-Schultze 

_
Problema: Escassez de bom material carto-
gráfico da região de estudo.

Nossa contribuição: Desenvolvemos o 
mapa municipal de Petrolândia, que pre-
tende abrir o caminho para uma avaliação 
espacial mais detalhada como base para 
o planejamento participativo na escala 
municipal. O mapa pode ser usado para 
debater e delimitar áreas nos processos de 
planejamento e, em maior escala, pode con-
tribuir para uma melhor compreensão de 
um município remoto no Estado de Pernam-
buco, dentro da sub-bacia G13, ou dentro da 
grande bacia hidrográfica do São Francisco, 
respectivamente sua região Submédia.

Contexto: Nosso estudo em 2014 mostrou 
que poucas pessoas conseguiam usar 
mapas sem embaraço. Muitos não estavam 
familiarizados com mapas e tinham dificul-
dade para localizar diversos locais neles. Os 

mapas impressos ainda são muito relevan-
tes, devido às capacidades limitadas da 
Internet. A CPRH (Agência Estadual de Meio 
Ambiente, Pernambuco) distribuiu recente-
mente mapas com diversos temas em todos 
os municípios de Pernambuco dentro de 
um atlas. Da mesma forma, a CPRH lançou 
recentemente um sistema GIS online, http://
sigcabure.cprh.pe.gov.br/, que permite a 
visualização de uma série de temas, tais 
como áreas de assentamentos indígenas 
e gerais, zoneamentos agroecológicos e 
ecológico-econômicos, hidrologia, unidades 
de conservação e relevância para a conser-
vação da biodiversidade e eliminação de 
resíduos.

O mapa de Petrolândia pode ser baixado 
desta página da web: http://www.inno-
vate.tu-berlin.de/v-menue/subprojetos/
sp7_abordagem_para_apoio_em_decisoes/
sp7-rm1_abordagem_de_apoio_a_decisao/

Leia mais:
Gottwald S (2015) The potential of a public participation GIS (PPGIS) based Ecosystem 
Service Assessment – a Case Study in Petrolândia, Brazil. Tese de Mestrado, Universidade 
Técnica de Berlim, Alemanha.

http://sigcabure.cprh.pe.gov.br/
http://sigcabure.cprh.pe.gov.br/
http://www.innovate.tu-berlin.de/v-menue/subprojetos/sp7_abordagem_para_apoio_em_decisoes/sp7-rm1_abordagem_de_apoio_a_decisao/
http://www.innovate.tu-berlin.de/v-menue/subprojetos/sp7_abordagem_para_apoio_em_decisoes/sp7-rm1_abordagem_de_apoio_a_decisao/
http://www.innovate.tu-berlin.de/v-menue/subprojetos/sp7_abordagem_para_apoio_em_decisoes/sp7-rm1_abordagem_de_apoio_a_decisao/
http://www.innovate.tu-berlin.de/v-menue/subprojetos/sp7_abordagem_para_apoio_em_decisoes/sp7-rm1_abordagem_de_apoio_a_decisao/
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3.4 Praticar a educação ambiental
Destinatários: Colônias de pescadores, associações e cooperativas de agricultores, 
prefeituras e secretarias municipais, escolas locais, ONGs, instituições de extensão rural, 
Codevasf, instituições de ensino superior

Fonte: Gérsica Nogueira da Silva (gersicamns@hotmail.com)

_
Problemas: 
• Muitas pessoas não estão conscientes 

das relações entre suas ações e o meio 
ambiente.

• Falta de conhecimento e valorização do 
meio ambiente. 

Mensagem-chave: Deve haver conscientiza-
ção socio-ambiental e sensibilização ecoló-
gica nos diversos arranjos produtivos locais. 

Explicação: Todas as atividades desenvol-
vidas na região, principalmente agricultura, 
pesca e piscicultura, apresentam externali-
dades, seja uso excessivo de água, de ferti-
lizantes, de ração ou disposição inadequada 
de resíduos sólidos. 

Leia mais: 
Como exemplo, o folheto “Dias de Educação” pode ser baixado a partir do website do 
projeto: http://www.innovate.tu-berlin.de/fileadmin/fg123_innovate/text_files/Books/
Cartilha_Dias_de_Educacao_INNOVATE.pdf 

INNOVATE promoveu "Dias de Educação". Foto: A Ferreira

http://www.innovate.tu-berlin.de/fileadmin/fg123_innovate/text_files/Books/Cartilha_Dias_de_Educacao_INNOVATE.pdf
http://www.innovate.tu-berlin.de/fileadmin/fg123_innovate/text_files/Books/Cartilha_Dias_de_Educacao_INNOVATE.pdf


4 Água (e Terra) — manejo 
na escala da bacia

Vista aérea do reservatório de Três Marias no curso superior do rio – com um nível de água muito baixo. 
Foto: H Koch 
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4.1 Adequar o período de defeso 
Destinatários: Ibama, MPA, colônias de pescadores, Chesf, prefeituras, CPRH, ANA, SPU, 
Codevasf e instituições de ensino superior

Fonte: Gérsica Nogueira da Silva (gersicamns@hotmail.com)

_
Mensagem-chave: O fechamento temporário 
da pesca (defeso), que protege a reprodu-
ção dos peixes, precisa de revisão na bacia 
hidrográfico do rio São Francisco.

Contexto: Estudos têm apontado o efeito 
em cascata das barragens na mudança do 
período de reprodução dos peixes, prin-
cipalmente para as espécies que realizam 
piracema.

O estudo: Estudo de caso realizado com 
espécies nativas no reservatório de Ita-
parica reforça a hipótese da presença de 
diferentes picos reprodutivos nas diferentes 
regiões da bacia do rio São Francisco. Em 
diagnóstico ambiental realizado junto aos 
pescadores artesanais, 69 % dos entrevista-
dos afirmam que o período de defeso não 
vem coincidindo desde os últimos quatro 
anos, provavelmente devido às alterações 
do período chuvoso e ao controle de cheias 
conferido com a presença das barragens.

Recomendações:
1. Reavaliação do período de defeso, com 
foco nas espécies endêmicas e migradoras. 
É necessário discutir a possibilidade de 
períodos diferentes dependendo da região 
fisiográfica, levando em conta as diferenças 

entre as regiões da bacia e a influência dos 
fatores ambientais como gatilhos reproduti-
vos (período chuvoso e alteração de vazão).

2. Testar e determinar ações mitigadoras 
para as espécies nativas, como desenvol-
vimento de programas de peixamento na 
bacia do rio São Francisco, delimitação de 
vazão ecológica para as espécies migrado-
ras e avaliação da redução de vazões no 
período de defeso.

Leia mais:
Nogueira da Silva GM, Carvalho RMC, El-Deir ACA, Sobral MC, Siegmund-Schultze M 
(submetido em 2016) Artisanal fisheries of the Itaparica reservoir, São Francisco River, 
Brazil: socioeconomic profile, environmental dynamics, and management 
recommendations. Regional Environmental Change.

Uma espécie de peixe endêmico – migratório e atual-
mente raro. Foto: G Nogueira da Silva
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4.2 Promover uma matriz de eletricidade 
interligada: complementar energia 
hidrelétrica com outras renováveis

Destinatários: Comitês das bacias hidrográficas (como CBHSF), agências executivas de 
comitês de bacias hidrográficas, operadores de usinas hidrelétricas (como Chesf e Cemig), 
ANA, ONS, Aneel, Codevasf, secretarias estaduais, ministérios federais, EPE, CNPE e 
instituições de ensino superior

Fontes: Hagen Koch (hagen.koch@pik-potsdam.de), Fred F. Hattermann, Johann Köppel 
(johann.koeppel@tu-berlin.de) e José Roberto Gonçalves de Azevedo (robdosport@
hotmail.com) 
_
Problema: As alterações climáticas podem 
diminuir substancialmente a água disponí-
vel para a hidroenergia. Consequentemente, 
a geração de energia hidrelétrica diminuirá.

Mensagens-chave: 
• Equilibrar com energia eólica e solar os 

deficit hídricos e as perdas associadas à 
produção de eletricidade hidrelétrica.

• As hidrelétricas planejadas (Pedra Branca 
e Riacho Seco) aumentariam a geração 
anual em apenas 4 %.

Explicações: A geração hidrelétrica é forte-
mente afetada pelas mudanças climáticas. 
Sob as condições climáticas observadas, 
a geração hidrelétrica na bacia do rio São 
Francisco está entre 40.000 e 50.000 GWh 
por ano (valor médio anual de 45.000 GWh). 
Em todo o mundo, pesquisadores estão ten-
tando entender os padrões de mudança cli-
mática, desenvolvendo e testando cenários 
de mudanças climáticas para futuras alte-
rações. Esses cenários diferem, mostrando 
possíveis projeções baseadas em informa-
ções atualmente disponíveis. Nos chama-
dos “cenários climáticos secos futuros” a 
geração hidrelétrica irá diminuir (-13 %) para 
um valor médio anual de aproximadamente 
39.900 GWh (valor aproximada no período 
base de 2021 a 2050). Nos chamados “cená-
rios climáticos úmidos futuros”, a produção 
hidrelétrica aumentará (+11 %) para um valor 
médio anual de aproximadamente 50.550 
GWh.

Nos cenários úmidos, as vazões mais 
altas na estação chuvosa causam maior 
geração de energia hidrelétrica, enquanto 
na estação seca a produção pode diminuir 

Fonte de dados: CEPEL 2005 (http://www.cepel.br)
Elaborado por H Koch
Velocidade média anual do vento a uma altura de 50 m 
na bacia do rio São Francisco

http://www.cepel.br
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ligeiramente. O manejo do reservatório 
poderia ser adaptado a essas condições de 
mudança climática, reduzindo as descargas 
na estação chuvosa para armazenar mais 
água para a estação seca (Hattermann et al., 
submetido). Nos cenários secos, o manejo 
do reservatório poderia ser adaptado 
através da aplicação de regras operacionais, 
conforme acontece atualmente: descargas 
mínimas do reservatório de Três Marias 
para o trecho Alto do rio São Francisco, e 
dos reservatórios de Sobradinho e Itaparica 
para os trechos Submédia e Baixa do rio 
São Francisco foram muito mais baixas em 
comparação com as regras padrão de opera-
ção. Também durante os anos mais úmidos, 
menores descargas mínimas precisam ser 
aceitas para preencher os reservatórios e 
armazenar água para potenciais períodos 
subsequentes de seca (Hattermann et al., 
submetido).

A perda de geração de eletricidade devido 
a vazões baixas, sobretudo nos “cenários 

climáticos secos futuros”, poderia ser 
compensada por outras fontes renováveis, 
como a energia eólica. Essa diversificação já 
está ocorrendo. Por exemplo, a capacidade 
instalada de geração de energia eólica no 
Nordeste do Brasil aumentou de zero para 
aproximadamente 7.200 MW nos últimos 
dez anos, e um novo aumento para cerca 
de 15.600 MW até 2020 está planejado. 
No entanto, é necessário interconectar a 
geração de energia hidrelétrica e eólica 
(Koch et al., submetido), pois até agora só 
a água pode ser armazenada, enquanto a 
geração de energia eólica depende inteira-
mente das condições climáticas atuais.

A instalação de novas usinas hidrelétricas 
(analisamos os reservatórios planejados de 
Pedra Branca com capacidade instalada de 
320 MW e de Riacho Seco com capacidade 
instalada de 240 MW) no trecho Submédia 
do rio São Francisco aumentaria em cerca de 
4 % a geração anual de energia hidrelétrica 
(Koch et al., 2015). Os novos reservatórios, 
localizados na região semiárida da bacia do 
rio São Francisco, incorreriam em perdas de 
evaporação (embora pequenas em relação à 
dos reservatórios de Sobradinho e Itapa-
rica) e reduziriam a disponibilidade de água 
a jusante. Eles também implicariam uma 
maior fragmentação do rio São Francisco. 
Em relação às perdas por evaporação, seria 
melhor colocar novos reservatórios, se 
necessário, no trecho Alto da bacia do rio 
São Francisco.

Leia mais:
Hattermann FF, Venohr M, Liersch S, Silva ALC, de Azevedo JRG, Matta E, Hinkelmann R, 
Fischer P, Koch H (submetido em 2017) Climate and land use change impacts on the 
water-energy-food nexus in the semi-arid northeast of Brazil. Regional Environmental 
Change.

Koch H, Liersch S, Azevedo JRG, Silva ALC, Hattermann FF (2015) Modelagem da 
disponibilidade e do manejo da água na bacia hidrográfica do rio São Francisco. XXI 
Simpósio Brasileiro de Recursos Hídricos; 22–27 de novembro de 2015; Brasília, Brasil.

Koch H, Silva ALC, Azevedo JRG, Souza WM, Köppel J, Souza Júnior CB, Barros AML, 
Hattermann FF (submetido em 2016) Integrated hydro- and wind power generation: a game 
changer towards environmental flow in the Sub-Middle and Lower São Francisco river 
basin? Regional Environmental Change.

Hélice de uma turbina eólica. Foto: M Siegmund-Schultze
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4.3 Preparar-se para suprimento de água 
limitado (temporariamente)

Destinatários: Comitês de bacias hidrográficas (como CBHSF), agências executivas de 
comitês de bacias hidrográficas, operadores de usinas hidrelétricas (como Chesf e Cemig), 
ANA, ONS, Codevasf, secretarias de Estado, ministérios federais e instituições de ensino 
superior

Fontes: Hagen Koch (hagen.koch@pik-potsdam.de), José Roberto Gonçalves de Azevedo 
(robdosport@hotmail.com), Fred F. Hattermann, Gerald Souza da Silva 
(geraldsouzadasilva@gmail.com) e Ana Lígia Chave

_
Problema: Se o clima se tornar mais seco, o 
suprimento de água diminuirá fortemente. 
Mesmo que, em média, a precipitação total 
em longo prazo não diminua, haverá perío-
dos de seca mais longos no futuro.

Mensagens-chave: 
• Contabilizar os efeitos das mudanças cli-

máticas nos processos de planejamento.
• Usar sistemas de irrigação mais eficientes 

e minimizar as perdas dos canais.
• Melhorar a integração dos projetos de 

desenvolvimento agrícola com outros 
usuários da água.

• Restringir a produção irrigada de cana-
de-açúcar em áreas semiáridas.

• Diminuir os direitos a água durante os 
períodos de seca e monitorar o processo.

• Reutilizar água de drenagem da agricul-
tura irrigada e água do saneamento.

Explicações: Supondo-se um clima seco 
futuro, o abastecimento de água irá dimi-
nuir acentuadamente. Mesmo nos cenários 
futuros úmidos, durante os períodos de seca 
o abastecimento de água será baixo (Koch 
et al., 2015). Portanto, o abastecimento de 
água limitará a expansão das áreas irrigadas 
e, se ocorrer expansão, a escassez de água 
diminuirá a produção agrícola. A produção 
de cana-de-açúcar, especialmente a irri-
gada, é problemática, pois requer grandes 
quantidades de água dos corpos superficiais 
ou das águas subterrâneas. Recomenda-se 
a utilização de sistemas de irrigação mais 
eficientes, como irrigação por gotejamento, 
e melhor integração de projetos de desen-
volvimento agrícola com outros usuários 
de água, por exemplo, a geração de energia 
hidroelétrica e o projeto de desvio da água 
(transposição).

Leia mais:
Koch H, Liersch S, Azevedo JRG, Silva ALC, Hattermann FF (2015) Modelagem da 
disponibilidade e do manejo da água na bacia hidrográfica do rio São Francisco. XXI 
Simpósio Brasileiro de Recursos Hídricos; 22–27 de novembro de 2015; Brasília, Brasil.
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4.4 Resguardando a natureza e as 
pessoas: implementar um fluxo 
ambiental no manejo de reservatórios

Destinatários: Comitês de bacias hidrográficas (como CBHSF), agências executivas de 
comitês de bacias hidrográficas, operadores de usinas hidrelétricas (como Chesf e Cemig), 
ANA, ONS, Codevasf, secretarias de Estado, ministérios federais, instituições de ensino 
superior, Ibama, MPA, comunidades de pescadores, CPRH e SPU

Fontes: Hagen Koch (hagen.koch@pik-potsdam.de), José Roberto Gonçalves de Azevedo 
(robdosport@hotmail.com), Fred F. Hattermann, Florian Selge, Marianna Siegmund-Schultze 
(m.siegmund-schultze@tu-berlin.de) e Gérsica Nogueira da Silva (gersicamns@hotmail.
com)

_
Problemas: 
• O ciclo anual natural da vazão do rio é 

achatado pelo manejo do reservatório.
• O manejo do reservatório foca primeira-

mente a geração de energia hidrelétrica, 
não correspondendo suficientemente às 
necessidades do ambiente e dos usuários 
(tradicionais) do rio.

Mensagens-chave: 
• Alinhar a geração hidrelétrica com as 

condições climáticas.
• Manter os padrões de vazão natural.
• Desenvolver descargas mínimas para 

todos os trechos fluviais.
• O manejo modificado deve ser monito-

rado e sustentado pela pesquisa.

Explicações: As variações em curto prazo 
da vazão afetam negativamente a dispo-
nibilidade da água, sua qualidade (menos 
diluição) e os efeitos de borda (exposição a 
macrófitas e erosão). Para processos bioló-
gicos, é importante manter os fluxos de pico 
na estação chuvosa, imitando o ambiente 
natural.

Um manejo de reservatórios mais orientado 
para o ambiente é possível, porém con-
duzirá à redução da geração hidroelétrica 
(Koch et al., 2015a, b). Analisamos, de forma 
exemplar, as regras de manejo de reser-
vatório dos reservatórios de Sobradinho e 
Itaparica, com foco nos seguintes aspectos 
ambientais selecionados, os quais compa-
ramos com as normas de manejo padrão: 
(i) descarga ambiental (baseada em hidro-
gramas ambientais), (ii) capacidade reduzida 

do reservatório e (iii) varia-
ção do nível diário da água 
reduzido (máximo de 5 cm/
dia). A regra de manejo 
para a redução da variação 
diária do nível de água nos 
reservatórios (iii) mostrou 
ser a mais flexível, garan-
tindo geração hidrelétrica 
na estação seca, conside-
rando também a ecologia 
dos reservatórios e rios, 
e reduzindo levemente as 
somas de evaporação. O 
estudo utilizou, de forma A barragem e a usina hidrelétrica do reservatório de Sobradinho. Foto: H Koch
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exemplar, as expectativas voltadas para o 
meio ambiente das partes interessadas e 
mostrou o resultado dessas decisões. Os 
valores derivados no estudo não devem ser 
confundidos como recomendações exatas, 
mas sim desencadear a tomada de decisão 
baseada em simulação. O alinhamento 
da geração hidrelétrica com as condições 
climáticas (estação seca/úmida, anos secos/
úmidos) parece ser obrigatório. A manuten-
ção do padrão natural da vazão é necessária 
para garantir a fauna e a flora no rio e nas 
zonas litorâneas.

São necessárias hidrogramas ecológicas 
(descargas mínimas) em todos os trechos 
fluviais para garantir a quantidade e a qua-
lidade da água, bem como os serviços dos 
ecossistemas aquáticos. Basear estimativas 
de descargas mínimas nas observações 
anteriores não será mais suficiente em 
mudanças climáticas. Os fluxos ecológicos 
devem basear-se nas funções dos ecos-
sistemas, mas também considerar os usos 
da água e precisam ser muito específicos 

contextualmente. Mudanças no manejo da 
água, ou o aumento das extrações de água 
a montante ou a partir de reservatórios (por 
exemplo, para sistemas adicionais de irri-
gação agrícola de acordo com os planos da 
Codevasf ou o projeto de desvio de água), 
podem diminuir fortemente os volumes dos 
influxos para os reservatórios estudados. 
A perda na geração de energia hidrelé-
trica poderia ser equilibrada, por exemplo, 
com mais energia eólica (Koch et al., 2016, 
submetido).

O teste do manejo do reservatório modi-
ficado deve levar em conta uma série de 
expectativas e objetivos diferentes e parcial-
mente contraditórios, e o monitoramento 
das mudanças deve considerar essas dife-
rentes aspirações. Uma abordagem partici-
pativa adaptativa para este manejo poderia 
responder de forma flexível às mudanças 
das condições do quadro. A pesquisa inter e 
transdisciplinar deve acompanhar o pro-
cesso de adaptação.

Leia mais:
Koch H, Selge F, Azevedo JRG, Silva GS, Siegmund-Schultze M, Hattermann FF (2015a) 
Incluindo aspectos ecológicos na gestão de reservatórios: opções de gestão no Submédio e 
Baixo do rio São Francisco. XXI Simpósio Brasileiro de Recursos Hídricos; 22–27 de 
novembro de 2015, Brasília, Brasil.

Koch H, Selge F, Azevedo JRG, Silva GS, Siegmund-Schultze M, Hattermann FF (2015b) 
Towards a more ecologically-oriented reservoir management: Testing release rules for the 
sub-middle and lower São Francisco river basin. Trabalho do INNOVATE sobre a Discussão. 
Disponível na homepage do Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio São Francisco (CBHSF): 
http://cbhsaofrancisco.org.br/projeto-innovate-conclui-estudos-no-submedio-e-baixo-
sao-francisco/ ou faça download disso no website do INNOVATE: http://www.innovate.
tu-berlin.de/fileadmin/fg123_innovate/text_files/flyer/INNOVATE_DiscussionPaper_
EcologicalAspectsReservoirManagement-1.pdf

Koch H, Silva ALC, Azevedo JRG, Souza WM, Köppel J, Souza Júnior CB, Hattermann FF (2016) 
Geração integrada de eletricidade como alternativa para melhoria da vazão ecológica no 
Submédio e Baixo da bacia do Rio São Francisco. I Simpósio da Bacia Hidrográfica do Rio 
São Francisco, 5-9 de junho de 2016, Juazeiro, Brasil.

Koch H, Silva ALC, Azevedo JRG, Souza WM, Köppel J, Souza Júnior CB, Barros AML, 
Hattermann FF (submetido em 2016) Integrated hydro- and wind power generation: a game 
changer towards environmental flow in the Sub-Middle and Lower São Francisco river 
basin? Regional Environmental Change.

http://cbhsaofrancisco.org.br/projeto-innovate-conclui-estudos-no-submedio-e-baixo-sao-francisco/
http://cbhsaofrancisco.org.br/projeto-innovate-conclui-estudos-no-submedio-e-baixo-sao-francisco/
http://www.innovate.tu-berlin.de/fileadmin/fg123_innovate/text_files/flyer/INNOVATE_DiscussionPaper_EcologicalAspectsReservoirManagement-1.pdf
http://www.innovate.tu-berlin.de/fileadmin/fg123_innovate/text_files/flyer/INNOVATE_DiscussionPaper_EcologicalAspectsReservoirManagement-1.pdf
http://www.innovate.tu-berlin.de/fileadmin/fg123_innovate/text_files/flyer/INNOVATE_DiscussionPaper_EcologicalAspectsReservoirManagement-1.pdf
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4.5 Consolidar o registro de direitos 
sobre a água (outorgas)

Destinatários: Agências estatais de água, ANA, comitês de bacias hidrográficas (como 
CBHSF), agências executivas de comitês de bacias hidrográficas, operadores de usinas 
hidrelétricas (como Chesf e Cemig), ONS, Codevasf, secretarias estaduais, ministérios 
federais e instituições de ensino superior

Fontes: Hagen Koch (hagen.koch@pik-potsdam.de), Gerald Souza da Silva 
(geraldsouzadasilva@gmail.com) e José Roberto Gonçalves de Azevedo (robdosport@
hotmail.com)

_
Problema: As informações sobre direitos da 
água (outorgas) são fragmentadas.

Mensagens-chave: 
• Consolidar o inventário de todas as reti-

radas de água.
• Definir regras claras para restrições de 

retirada durante a seca e monitorar 
efetivamente.

Explicações: O registro de todos os usu-
ários é obrigatório, mas até agora não foi 
realizado. É necessário fazer um inventário 
de todas as retiradas de água (incluindo 
pequenos usuários e os não registrados até 
então), incluindo as outorgas emitidas pela 
ANA e as emitidas pelos estados brasileiros. 
Os direitos de água devem estipular regras 
claras sobre as restrições durante períodos 
de seca e como as restrições são monitora-
das (plano de seca, incluindo priorização e 
mecanismo de supervisão).

Leia mais:
Silva GS, Moraes MMGA, Silva ACS (2014) Delimitação das áreas irrigadas no trecho do 
Submédio do rio São Francisco. In: XII Simpósio de Recursos Hídricos do Nordeste. 4-7 de 
novembro de 2014, Natal-RN, Brasil.

Retirada privada de água do reservatório de Itaparica. 
Foto: M Siegmund-Schultze
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4.6 Repensando o polêmico projeto de 
desvio de água (transposição)

Destinatários: Comitês de bacias hidrográficas (como CBHSF), agências executivas de 
comitês de bacias hidrográficas, ONGs, operadores de usinas hidrelétricas (como Chesf e 
Cemig), Codevasf, ANA, CNRH, ONS, secretarias estaduais, ministérios federais e instituições 
de ensino superior

Fontes: Hagen Koch (hagen.koch@pik-potsdam.de), Gerald Souza da Silva, Gérsica Nogueira 
da Silva (gersicamns@hotmail.com), Marianna Siegmund-Schultze (m.siegmund-schultze@
tu-berlin.de), Elena Matta (elena.matta@wahyd.tu-berlin.de), Fred F. Hattermann e José 
Roberto Gonçalves de Azevedo (robdosport@hotmail.com)

_
Problema: A retirada de água para a trans-
posição reduzirá claramente a água disponí-
vel para outros usuários.

Mensagens-chave:
• O abastecimento de água não pode ser 

garantido o tempo todo.
• O manejo futuro do projeto de desvio 

deve levar em conta seus diferentes 
efeitos colaterais sociais e ecológicos.

Explicações: Os possíveis efeitos da vazão 
alterada para os residentes locais, por 
exemplo, os pescadores artesanais, não 
foram suficientemente avaliados (ou pelo 
menos comunicados) na fase de planeja-
mento do projeto de desvio. Muitos pesca-
dores acreditam que poderia haver algum 
impacto negativo na pesca em pequena 
escala. Comunidades de 
pesca estão presentes na 
área de retirada de água 
para o sistema do eixo 
leste, incluindo um assen-
tamento no sistema de 
irrigação Icó-Mandantes, 
com aproximadamente 30 
famílias de pescadores.

Dependendo dos níveis de 
água e da disponibilidade 
(severamente reduzidos 
no reservatório de Itapa-
rica durante vários anos 
consecutivos de seca), a 

circulação de fluxo na baía Icó-Mandantes 
pode ser alterada. A velocidade maior no 
local de retirada pode ser uma mudança. É 
também importante avaliar a qualidade da 
água, juntamente com a ressuspensão de 
materiais no sedimento, bem como o moni-
toramento de peixes e outros organismos 
aquáticos que podem ser transportados 
para outros reservatórios, possivelmente 
introduzindo novas e, às vezes, indesejadas 
espécies. A primeira modelagem explorató-
ria da hidrodinâmica sugere que a retirada 
futura de água da baía de Icó-Mandantes 
pode afetar a mistura de água na escala 
local. Isso, porém, pode ser considerado um 
efeito positivo na qualidade da água, pois 
a poluição será diluída mais rapidamente. 
Outros impactos sobre os peixes ainda não 
são conhecidos.

A primeira estação de retirada e bombeamento de água do projeto 
de transposição (sistema do canal leste, reservatório de Itaparica). 
Foto: M Siegmund-Schultze
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Os levantamentos para os dois eixos do 
projeto de desvio de água foram simulados 
(a montante de Itaparica e diretamente do 
reservatório de Itaparica na baía de Icó-
-Mandantes) em modelos que representam 
futuros cenários de uso da terra e mudança 
climática. Considerando-se um clima seco 
no futuro com baixo abastecimento de 
água, muitas vezes os canais só poderão 
retirar as quantidades de água mínimas 
permitidas, ou até menos. Nos “cenários 
futuros úmidos” também ocorrerão longos 
períodos de seca e o suprimento de água 

não poderá ser garantido 
o tempo todo (Koch et al., 
2015). As mudanças no 
nível e volume da água na 
escala local, isto é, na baía 
de Icó-Mandantes, serão 
pouco percebidas, uma vez 
que o reservatório nivelará 
rapidamente tais variações, 
mesmo para a retirada 
máxima planejada em 
condições secas. As velo-
cidades de fluxo aumen-
tarão perto da entrada, 
mas a aceleração no fluxo 
principal do reservatório 
não é influenciada (Matta 

et al., 2016). As áreas onde as bombas de 
captação estão localizadas, por exemplo, na 
baía de Icó-Mandantes, devem ser especi-
ficamente consideradas para medidas de 
conservação da água-terra para reduzir os 
processos de eutrofização e para atender às 
demandas das partes interessadas, sobre-
tudo para garantir a qualidade da água para 
extração de água potável. Os resultados são 
as primeiras estimativas, já que o regime de 
manejo dos dois eixos do projeto de desvio 
de água ainda não foi divulgado.

Leia mais:
Koch H, Liersch S, Azevedo JRG, Silva ALC, Hattermann FF (2015) Modelagem da 
disponibilidade e do manejo da água na bacia hidrográfica do rio São Francisco. XXI 
Simpósio Brasileiro de Recursos Hídricos; 22–27 de novembro de 2015, Brasília, Brasil.

Matta E, Koch H, Selge F, Simshäuser MN, Rossiter K, Nogueira da Silva GM, Gunkel G, 
Hinkelmann R (submetido em 2016) High resolution two-dimensional modeling of flow and 
transport in Icó-Mandantes bay to support water management. Regional Environmental 
Change.

Siegmund-Schultze M, Köppel J, Sobral MC (submetido em 2016) Unraveling the water and 
land nexus by inter- and transdisciplinary research: overall findings on sustainable land 
management in a semi-arid watershed in Brazil’s Northeast. Regional Environmental 
Change.

O canal que leva água do reservatório de Itaparica para a primeira estação 
de bombeamento do projeto de transposição (sistema do canal leste). 
Foto: M Siegmund-Schultze
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4.7 Minimizar as emissões de gases de 
efeito estufa (GEE)

Destinatários: Comitês de bacias hidrográficas (como CBHSF), agências executivas de 
comitês de bacias hidrográficas, operadores de usinas hidrelétricas (como Chesf e Cemig), 
ANA, Codevasf, ONS, secretarias estaduais, ministérios federais e instituições de ensino 
superior

Fontes: Maricela Rodriguez (m.rodriguez@igb-berlin.de), Peter Casper (pc@igb-berlin.de) e 
Hagen Koch (hagen.koch@pik-potsdam.de)

_
Problemas: 
• As emissões de GEE provenientes de 

reservatórios tropicais contribuem para a 
mudança climática.

• A eutrofização dos reservatórios aumenta 
as emissões de GEE (principalmente de 
metano).

Mensagem-chave: O manejo dos reservató-
rios tem fortes efeitos sobre as emissões de 
GEE.

Explicações: As principais fontes de emis-
sões de GEE (principalmente metano CH4 e 
dióxido de carbono CO2) de reservatórios 
incluem o corpo d’água que cobre o leito 
original do rio e as áreas alagadas. Em 
reservatórios hidrelétricos também são libe-
rados GEEs através da passagem na turbina 
de água enriquecida com gases. No reser-
vatório de Itaparica, apenas uma pequena 
parcela está relacionada à usina hidrelétrica 
(passagem de turbina e descarga de extrava-
zamento de água). Áreas mais rasas (<5 m de 
profundidade) no corpo d’água são fontes 
importantes porque aqui a ebulição (libera-
ção de bolhas) leva ao aumento da libera-
ção de metano. Com o aumento da oferta 
de nutrientes (eutrofização) e temperatura 
(mudança climática), as taxas de emissões 
de GEE aumentarão. O reservatório de Itapa-
rica emite no total 2,3 × 105 ± 7,45 × 104 t C/
ano sob a forma de gases CH4 e CO3 ou 1,33 
× 106 ± 4,5 × 105 t CO2 eq/ano, considerando-
se os diferentes potenciais de aquecimento 
global desses gases. Em termos de emissões 
por unidade de eletricidade, o reservatório 
emitiria 0,02 t C/MWh ou 0,10 t CO2 eq/MWh, 

quando operando a 100 % de sua capaci-
dade de potência (1.475 MWh) durante todo 
o ano (Rodriguez e Casper, em revisão).

O manejo de reservatórios pode afetar for-
temente as emissões de GEE. A alta geração 
de eletricidade reduz as emissões de GEE 
liberadas por unidade de eletricidade 
gerada. Porém, durante períodos secos mais 
longos, a alta geração de eletricidade irá 
esgotar o volume do reservatório rapida-
mente, assim reduzindo a capacidade de 
geração de eletricidade, e esse desequilí-
brio entre o nível da água e a produção de 
energia levaria a aumentos nas emissões de 
GEE, primeiro aumentando as áreas rasas 
do reservatório e depois causando maiores 
quantidades de emissões de GEE por 
unidade de eletricidade gerada (Rodriguez 
et al., em preparação).

No reservatório de Itaparica, o fluxo 
constante e rápido da corrente principal 
impede a acumulação de nutrientes, de 
outras substâncias e estratificação de água, 
enquanto que em baías, como na baía de 
Icó-Mandantes estudada, a estagnação da 
água leva à eutrofização e à diminuição de 
oxigênio devido a maiores taxas de respi-
ração em ambos, água e sedimentos. Como 
consequência, a baía tem maior potencial 
de produtividade de GEE, principalmente de 
CO2 proveniente da respiração e CH4 devido 
ao deficit de oxigênio próximo aos sedi-
mentos. Pelo contrário, a água na corrente 
principal fora da entrada da barragem está 
bem oxigenada e contém apenas pequenas 
quantidades de GEE. Isso resulta em baixa 
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liberação de GEE durante a passagem da 
turbina.

Recomendações: O objetivo principal do 
manejo de Itaparica para prevenir aumen-
tos na liberação de GEE deve ser minimizar 
todas as atividades que conduzem à eutro-
fização, incluindo impactos na qualidade da 
água devido a mudanças no uso da terra e 
aquicultura não monitorada, especialmente 
em imediações hidrológicas desconectadas. 
A água deve ser mantida oxigenada para 
evitar a produção de CH4 e para forçar a 

oxidação da maior parte do metano produ-
zido em sedimentos anóxicos. É necessário 
evitar desequilíbrios entre o nível da água 
e a produção de energia. O manejo do nível 
da água também deve ser um fator-chave 
para a avaliação dos reservatórios recente-
mente planejados. Um balanço da flutuação 
do nível da água do reservatório de Itapa-
rica só é possível sob gestão controlada do 
reservatório de Sobradinho, muito maior, a 
montante. Atualmente, não há dados dispo-
níveis sobre as emissões de GEE do reserva-
tório de Sobradinho.

Leia mais:
Rodriguez M, Casper P (2013) Carbon cycle and greenhouse gas emissions. Em: Gunkel G, 
Silva JA, Sobral MC (Eds.) 2013 – Sustainable Management of Water and Land in Semiarid 
Areas. Editora Universitária UFPE, Recife, pp. 79-98. 

Rodriguez M, Casper P (2015) Nicht alle tropischen Stauseen sind grosse “Klimasünder“. IGB 
Jahresbericht 2014, p. 21.

Rodriguez M, Casper P, Gunkel G, Hartje V (2015) Eutrophication of reservoirs and its effect 
on greenhouse gas emissions. Resumo extendido, 17a Conferência Internacional da IWA 
sobre Poluição Difusa e Eutroficação. 14-18 de setembro de 2015, Berlim, Alemanha.

Rodriguez M, Casper P (aceito com revisões) Greenhouse gas emissions from a semi-arid 
tropical reservoir in Northeast Brazil. Regional Environmental Change.

Rodriguez M, Koch H, Hartje V, Casper P (em preparação) Management and greenhouse gas 
emissions from a reservoir in a semi-arid tropical region.

4.8 O valor econômico da água: um 
conceito para otimizar o uso dos 
recursos hídricos

Destinatários: Comitês de bacias hidrográficas (como CBHSF), agências executivas de 
comitês de bacias hidrográficas, ANA, Codevasf, secretarias estaduais, ministérios federais e 
instituições de ensino superior

Fontes: Anne Biewald (biewald@pik-potsdam.de), Márcia Alcoforado de Moraes (marcia.
alcoforado.ma@gmail.com) e Gerald Souza da Silva (geraldsouzadasilva@gmail.com)

_
Problema: A água de irrigação no sistema 
público, quando é cobrada, tem um preço 
muito baixo.

Mensagem-chave: O preço da água de irriga-
ção deve refletir a escassez.

Contexto: A agricultura brasileira é forte-
mente influenciada pelo mercado global. 
De acordo com um modelo global de uso 
agro-econômico da terra e da água adap-
tado à bacia do rio São Francisco, ocor-
rerá uma mudança no padrão de uso da 
terra. Espera-se que a cana-de-açúcar sob 
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irrigação aumente em áreas onde atual-
mente cultivam-se frutos. A cultura exige 
muita água, mas os preços atuais da água 
são muito baixos apesar de sua escassez. 
A maior parte dos projetos de irrigação na 
região é pública, tendo sido financiado e 
ainda hoje, em maior parte, mantida com 
recursos públicos. Em geral, o governo brasi-
leiro subsidia muitos dos custos associados 
à água nesses sistemas públicos de irriga-
ção, o que dificulta determinar exatamente 
quanto os agricultores pagam.

Recomendações: A escassez local de água 
pode ser atenuada por meio de importa-
ções de produtos agrícolas ou agravada por 
exportações de culturas com alta necessi-
dade de água, como a cana-de-açúcar ou 
alguns tipos de frutas. A fim de evitar uma 
maior escassez de água devido à exporta-
ção, o preço da água de irrigação deve refle-
tir a sua escassez. A integração potencial 
de um modelo global com um modelo local 
para identificar os valores econômicos da 
água pode mostrar a influência das forças 
globais sobre as decisões relativas à irriga-
ção e ao uso local da terra e da água. Isso 
pode apoiar a construção de políticas hídri-
cas, a fim de promover o desenvolvimento 
sustentável na região e não intensificar os 
conflitos já existentes. É importante manter 
um sistema diferenciado de preços da 
água, que ainda permita que os pequenos 

produtores prosperem, embora a pequena 
agricultura irrigada também deva buscar 
opções variadas para melhorar a eficiência 
do uso da água e reduzir seu desperdício.

Nosso estudo: Os valores econômicos da 
água para os principais sistemas públicos 
de irrigação no Submédio da bacia do rio 
São Francisco foram determinados usando 
a Programação Matemática Positiva, um 
método de pesquisa econômica. Como os 
valores da água dependem das culturas 
cultivadas nesses sistemas de irrigação, 
utilizamos uma versão regionalizada de um 
modelo de uso agro-econômico global da 
terra e da água adaptado à bacia hidrográ-
fica, para simular o uso da terra, que pode 
ser determinado pela demanda global, 
tratados comerciais e pelas mudanças 
climáticas. A alocação de cana-de-açúcar 
e da safra de frutas, projetada com e sem 
mudança climática pelo modelo global, 
mostrou um impacto sobre o rendimento 
médio das lavouras e sobre os custos da 
água nos principais sistemas públicos de 
irrigação resultando em mudanças no valor 
da água. No ano de referência, os valores 
econômicos para todos os sistemas de 
irrigação foram maiores do que os preços 
da água estabelecidos pelo Comitê da Bacia 
Hidrográfica (CBHSF). No futuro, espera-se 
que esses valores da água aumentem.

Leia mais:
Biewald A, Rolinski S, Lotze-Campen H, Schmitz S, Dietrich JP (2014) Valuing the impact of 
trade on local blue water. Ecological Economics 101: 43–53. doi: 10.1016/j.
ecolecon.2014.02.003.

Kölling K (2004) Modelling the impact of climate change and altering socioeconomic drivers 
on the agricultural production in the catchment area of the Rio São Francisco in North-
eastern Brazil, Tese de Mestrado na Universidade Humboldt, Berlim, Alemanha.

Moraes MMGAD, Biewald A, Carneira A, Silva GNSD, Popp A, Lotze-Campen H (submetido em 
2016) The impact of global changes on economic values of water for public irrigation 
schemes at São Francisco River Basin in Brazil. Regional Environmental Change.

Moraes MMGAD, Ribeiro, MMR, Watkins DW, Viana JHN, Figueiredo LEN, Silva GS, Carneiro 
ACG (2016) Integrated economic models to support decisions on water pricing in biofuel 
production river basins: three case studies from Brazil. Biofuels, Bioproducts & Biorefining 
10(3): 255–269. doi: 10.1002/bbb.1581.
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4.9 Modelos hidroeconômicos integrados 
podem explicar as consequências 
econômicas da alocação de água

Destinatários: Comitês de bacias hidrográficos (como CBHSF), agências executivas de 
comitês de bacias hidrográficas, ANA, Codevasf, secretarias estaduais, ministérios federais, 
instituições de ensino superior, operadores de usinas hidrelétricas (como Chesf e Cemig) e 
ONS

Fontes: Gerald Souza da Silva (geraldsouzadasilva@gmail.com), Márcia Alcoforado de 
Moraes (marcia.alcoforado.ma@gmail.com) e Anne Biewald (biewald@pik-potsdam.de)
_
Problema: A alocação de água atual não 
leva em conta os valores econômicos e os 
custos de escassez relativos ao uso da água.

Mensagens-chave: 
• Os custos de escassez dos serviços 

ecossistêmicos e as restrições ambientais 
são altos, afetando principalmente os 
usuários da irrigação.

• Espera-se que os custos da escassez 
aumentem no futuro.

Contexto: O consumo humano de água 
(escassa) é prioridade pela lei. As retiradas 
de água a montante e a liberação pelos 
reservatórios determinam e limitam a água 
para os demais usos consuntivos na região 
do Submédio do São Francisco, incluindo 
as retiradas para o projeto de Transposição, 
bem como as demandas ambientais. As 
mudanças projetadas no clima e no uso da 
terra sugerem uma crescente demanda por 
água de irrigação, juntamente com maiores 
custos de escassez. Há pouca coordena-
ção entre os diferentes usos. A abordagem 
tradicional e fragmentada da gestão dos 
recursos hídricos deve ser substituída por 
uma abordagem mais holística.

Recomendações: Modelos integrados, como 
os modelos hidroeconômicos, podem 
prescrever estratégias de alocação de água 
de uma perspectiva econômica, incorpo-
rando restrições ambientais, institucionais e 
políticas. O uso desses modelos econômicos 
pode identificar corretamente os trade-offs 

entre os diferentes usos e apoiar a decisão 
na definição de estratégias de alocação de 
recursos hídricos.

A estimativa dos valores econômicos dos 
benefícios marginais da água ou a dispo-
sição para pagar os projetos de irrigação 
públicos atuais e projetados na bacia do 
São Francisco pode apoiar a gestão, pois 
substitui o conceito de requerimento fixo 
de água por outro que capta o comporta-
mento do usuário e o significado econômico 
da escassez. Essa informação e as políticas 
correspondentes podem promover um bem-
-estar econômico maior e um uso sustentá-
vel da água, bem como ajudar a resolver os 
conflitos relacionados com a sua utilização.

Nosso estudo: Um período de sete anos 
(2000 a 2006) no passado foi selecionado 
para representar as condições hidroclima-
tológicas e o uso da terra/água na área de 
estudo, para os quais a alocação econô-
mica ótima foi obtida. As restrições utili-
zadas foram técnicas, socioeconômicas e 
ambientais. Os dados desse período foram 
utilizados para analisar diversas mudanças: 
nas regras operacionais, restrições, mudan-
ças climáticas, disponibilidade de água e 
mudanças no uso da terra. Os impactos 
econômicos de diferentes estratégias de 
alocação de água foram analisados através 
da alteração das restrições no modelo. 
Os resultados do modelo global mostra-
ram que a área de terras agrícolas pode 
dobrar no período de 2005 a 2035. As curvas 
de demanda de água (em vez de valores 
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fixos) foram geradas para a configuração 
futura dos projetos de irrigação (Moraes et 

al., 2016) e implementadas no modelo hidro-
econômico em diversos cenários.

Leia mais:
Moraes MMGAD, Carneiro ACG, Silva MPR, Marques GF (2015) Technical coefficients of direct 
use of water in monetary terms for agriculture and urban water use. Water Science & 
Technology: Water Supply 15(5):1123-1132. doi: 10.2166/ws.2015.075.

Moraes MMGAD, Ribeiro, MMR, Watkins DW, Viana JHN, Figueiredo LEN, Silva GS, Carneiro 
ACG (2016) Integrated economic models to support decisions on water pricing in biofuel 
production river basins: three case studies from Brazil. Biofuels, Bioproducts & Biorefining 
10 (3):255–269. doi: 10.1002/bbb.1581

Silva GSD, Figueiredo LE, Moraes MMGAD (2015) Curvas de demanda pelos recursos hídricos 
dos principais usos consuntivos no submédio da bacia do São Francisco. Revista Brasileira 
de Ciências Ambientais 36: 45-59. doi: 10.5327/Z2176-947820151004.

Silva GNSD, Moraes MMGAD (submetido em 2016) Economic water management decisions: 
the conflict of energy and agricultural production in addition to environmental demands in 
the Sub-Middle region of the São Francisco watershed. Regional Environmental Change.

4.10  Governança em vários níveis: uma 
abordagem integrativa e estratégica é 
necessária

Destinatários: Comitês de bacias hidrográficas (por exemplo, CBHSF), agências executivas 
de comitês de bacia, ANA, CNRH, Codevasf, Ibama, organizações de abastecimento e 
saneamento, agências e ministérios dos Estados e da União, secretarias municipais, ONGs, 
usuários de água e instituições de ensino superior

Fontes: Marianna Siegmund-Schultze (m.siegmund-schultze@tu-berlin.de), Clécio Barbosa 
Souza Júnior (junior@campus.tu-berlin.de) e Verena Rodorff (verena.rodorff@tu-berlin.de)
_
Problemas: 
• A coordenação entre os níveis de gover-

nança é pouco visível.
• O acesso a conjuntos 

de dados e documentos 
consolidados é muito 
limitado.

• Comitês de bacias hidro-
gráficas afluentes são 
amplamente deficientes. 

Contexto: O Sistema Nacio-
nal de Gerenciamento de 
Recursos Hídricos (SINGRH) 
é composto pelas quatro 
organizações seguintes 
quanto à bacia hidrográfica 

do rio São Francisco: CNRH, ANA, CBHSF e 
sua agência executiva. O CBHSF é o chamado 
parlamento da água, ao passo que sua 

Encontro de coordenação dos pescadores locais. Foto: M Siegmund-Schultze
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agência é a entidade executiva. A ANA emite 
licenças de uso de água e recebe paga-
mentos pela utilização de água. O CNRH 
atua como mediador em casos de discór-
dia. O CNRH e o CBHSF são organizações 
que dependem amplamente de trabalho 
voluntário no qual os membros se juntam 
em ocasiões específicas. A ANA e a agência 
executiva do comitê têm equipes regulares 
remuneradas. 

Cerca de 15 anos após a criação da ANA e do 
CBHSF, suas relações ainda parecem estar 
em processo de negociação, assim como 
as inter-relações com outros atores impor-
tantes que influenciam em escala federal 
o manejo, alocação e acesso à água. As 
colocações do CBHSF no discurso de água 
têm um caráter muitas vezes pouco concreto 
para servir bem a população e os usuários 
de toda a bacia. Por exemplo, na região do 
reservatório de Itaparica que é parte da 
área de atuação do CBHSF por estar dentro 
da bacia, o CBHSF está pouco representado 
na população local e continua pouco ligado 
às instituições locais de gestão da água. 

As câmaras consultivas regionais (CCR) 
do CBHSF junto com os comitês afluentes 
existentes devem se responsabilizar por 
envolver os municípios e seus usuários 
locais, tornando-se nas escalas mais baixas 

um órgão equitativo de 
participação, integrando 
temáticas e discussões 
relevantes. Ainda há poucos 
comitês afluentes no Nor-
deste do rio São Francisco. 
Seria importante a criação 
de mais comitês afluentes, 
pois sua atuação dentro 
de um território menor é 
prevista por lei estadual e 
poderia promover decisões 
mais concretas e envolver 
atores locais de forma mais 
efetiva. 

A fragmentação da gestão 
da água também se traduz na fragmenta-
ção de informação relevante para basear 
decisões. As organizações são obrigadas a 
disponibilizar dados e documentos, porém 
muitos documentos raramente são conhe-
cidos e seu acesso dificultado por falta 
de disponibilização, por exemplo, no nível 
local (compare capítulo 3.2 na página 70). 
Dados sobre água utilizada e seus usuários 
também ficam incompletos. Existem incon-
sistências tanto em bancos de dados como 
entre diferentes bancos de dados.

Recomendações 
1. Aproveitar a integração na política de 
água e o poder de intermediário do CBHSF. 
Os comitês de bacias hidrográficas podem 
se beneficiar do Conselho Nacional (CNRH) 
para resolver conflitos e vice-versa.

2. Criar mecanismos de participação em 
organizações e com a sociedade civil pela 
governança descentralizada e participativa. 
Dentro das organizações é preciso haver 
discussões e uma posição de como lidar 
com o sistema de governança descentrali-
zada e participativa (compare capítulo 6.5 na 
página 105). 

3. Promover a presença (e respectiva 
representação) das instituições federais em 
escalas locais. As instituições federais, como 

A participação das mulheres e dos homens, dos jovens e dos idosos é primor-
dial para uma boa tomada de decisão. Foto: M Siegmund-Schultze
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ANA, IBAMA e ministérios setoriais, e suas 
funções devem ser claramente definidas em 
escalas mais baixas. 

4. Promover a implementação de comitês de 
rios afluentes do rio São Francisco (compare 
capítulo 3.2 na página 70), em geral com 
competência dos Estados, para promover 
a participação local. Desenvolver planos e 
programas locais. Incentivar a participação 

do público de diferentes escalas e setores 
em Câmaras Consultivas Regionais (CCR) e 
em comitês afluentes.

5. Estabelecimento do planejamento estra-
tégico e preventivo de forma participativa 
em todos os níveis.

6. Consolidar bancos de dados e disponibi-
lizar documentos necessários para a tomada 
de decisões.

Leia mais:
Veja o sumário de um levantamento de 2014 sobre o funcionamento do mencionado comitê 
de bacia hidrográfica em: http://www.innovate.tu-berlin.de/fileadmin/fg123_innovate/
images/RM_pics/Questionario_INNOVATE_retorno_2014.pdf. 

Rodorff V, Araújo G, Gomes ETA, Köppel J, Siegmund-Schultze M, Sobral MC (2013) Driving 
forces and barriers for a sustainable management of the Itaparica reservoir region – basic 
milestones towards a constellation analysis. Em: Gunkel G, Silva J. Sobral MC (Eds.), 
Sustainable Management of Water and Land in Semiarid Areas. Federal University of 
Pernambuco, Editora Universitária, Recife, pp. 254–268. 

Rodorff V, Siegmund-Schultze M, Köppel J, Gomes ETA (2015) Governança da bacia 
hidrográfica do rio São Francisco: Desafios de escala sob olhares inter e transdisciplinares. 
Revista Brasileira de Ciências Ambientais 36: 19-44. doi: 10.5327/Z2176-947820151003.

Siegmund-Schultze M, Rodorff V, Köppel J, Sobral MC (2015) Paternalism or participatory 
governance? Efforts and obstacles in implementing the Brazilian water policy in a large 
watershed. Land Use Policy 48: 120-130. doi: 10.1016/j.landusepol.2015.05.024. 

Souza Júnior CB, Siegmund-Schultze M, Köppel J, Sobral MC (submetido em 2016) Sinais de 
um problema crônico: a governança hídrica carece promover os comitês de bacias, 
coordenar planos e gerir informações. Ambiente e Água.

http://www.innovate.tu-berlin.de/fileadmin/fg123_innovate/images/RM_pics/Questionario_INNOVATE_retorno_2014.pdf
http://www.innovate.tu-berlin.de/fileadmin/fg123_innovate/images/RM_pics/Questionario_INNOVATE_retorno_2014.pdf
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Vista da paisagem. Foto: M Venohr
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5.1 O bioma da Caatinga como um todo 
requer mais atenção e proteção

Destinatários: ICMBio, Ibama, Ministério do Meio Ambiente (MMA), SEAD, MI, Secretaria 
Estadual de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, Consema, ONGs e instituições 
de ensino superior

Fontes: Birgit Kleinschmit (birgit.kleinschmit@tu-berlin.de) e Robert Koch
_
Problemas: 
• Menos de 1 % da área do bioma Caatinga 

está sob proteção legal.
• Há lacunas de conhecimento em relação 

à cobertura espacial de espécies de 
plantas, sua riqueza e aquelas sob 
ameaça para todo o bioma.

• Apesar do aumento geral da cobertura 
florestal, áreas abertas ao longo do rio 
São Francisco indicam degradação e risco 
de desertificação.

• Mensagens-chave: Estudos recentes reve-
laram tanto a perda quanto a recomposi-
ção de vegetação lenhosa.

• A análise da mudança do uso e cobertura 
da terra nas últimas décadas indica o 
ganho total da floresta.

• A modelagem pode identificar as 
principais áreas de interesse para a 
conservação.

Recomendações:
1. A utilização de uma abordagem comple-
mentar de modelagem de distribuição de 
espécies vertical, que seja eficaz em termos 
de custos e rapidamente aplicável à avalia-
ção dos padrões de biodiversidade numa 
escala macro.

2. Utilizar nossos resultados para a iden-
tificação de potenciais áreas candidatas 
para ações de conservação. Nossas previ-
sões destacam pontos-chave de riqueza e 
padrões de ameaça.

3. Reduzir a pressão de pastagem nas áreas 
atualmente classificadas como povoadas 
por arbustos e pastagens, a fim de fomen-
tar a volta da transformação natural para 

a savana arborizada. Sob condições mane-
jadas e na maioria dos casos com irrigação 
primária no início, o reflorestamento com 
espécies nativas pode apoiar esse processo 
natural.

Explicações: Segundo Koch et al. (2017), uma 
abordagem com modelagem de distribuição 
vertical de espécies (S-SDM) é uma ferra-
menta suficientemente confiável para forne-
cer informações básicas às partes decisórias 
e pode ser combinada com estudos locais 
adicionais de nosso projeto, para quantificar 
pressões e ameaças à biodiversidade. Nossa 
abordagem é facilmente transferível para 
outros domínios e não se limita a espécies 
de plantas.

Os modelos de distribuição vertical de espé-
cies revelam informações sobre as espécies 
constituintes dentro de uma área. Aplicamos 
uma abordagem complementar combi-
nando nossos pontos principais de riqueza 
de espécies com as distribuições espaciais 
de espécies de plantas ameaçadas, ambos 
importantes para estimar a biodiversidade. 
Ao sobrepor 1.062 espécies individuais de 

Florescimento na Caatinga. Foto: C Beusch
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plantas e 27 modelos individuais de espé-
cies ameaçadas de extinção, revelamos 
áreas de grande importância para a conser-
vação da natureza.

Nas bases de dados mundiais, o uso do 
solo da bacia do rio São Francisco é cada 
vez mais classificado como sendo ligado 
a “arbustos de vegetação baixa” e “pas-
tagens”. Essas duas classes implicam um 

maior risco de degradação 
da terra e desertificação, 
portanto, o argumento é 
aumentar a cobertura do 
solo com árvores, arbus-
tos e capim. Além disso, o 
acesso de animais às áreas 
da Caatinga deve ser bem 
gerido de forma a limitar 
a pressão de pastoreio de 
uma forma sustentável para 
a natureza e para o ser 
humano (compare capí-
tulo 2.10 na página 64).

Nosso estudo: Pesquisa-
mos as relações de proces-
so-padrão para o domínio 
fitogeográfico Caatinga em 
diferentes níveis espaciais 

entre os anos 2001 e 2012, a partir dos dados 
de cobertura de terra do MODIS. Usando 
uma análise de padrão de paisagem, um 
conjunto de cinco métricas de paisagem foi 
calculado usando o FRAGSTATS (Schulz et al., 
2017). Uma visão espacialmente explícita da 
diversidade de plantas e seus status para 
toda a Caatinga foi modelada (Koch et al., 
2017).

Leia mais:
Koch R, Almeida-Cortez J, Kleinschmit B (2017) Revealing areas of high nature conservation 
importance in a seasonally dry tropical forest in Brazil: Combination of modelled plant 
diversity hot spots and threat patterns. Journal for Nature Conservation 35: 24-39. doi: 
10.1016/j.jnc.2016.11.004. 

Schulz C, Koch R, Cierjacks A, Kleinschmit B (2017) Land change and loss of landscape 
diversity at the Caatinga phytogeographical domain – Analysis of pattern-process 
relationships with MODIS land cover products (2001-2012). Journal of Arid Environments 136: 
54-74. doi: 10.1016/j.jaridenv.2016.10.004. 

Um pequeno cacto xique-xique (Pilosocereus gounellei). 
Foto: M Siegmund-Schultze
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5.2 Manejar emissões de nutrientes de 
sistemas urbanos e da agricultura

Destinatários: ANA, Embrapa, Epamig, SNIS, organizações de saneamento e fornecimento 
de água (como Compesa, Copasa e Embasa), comitês de bacias hidrográficas (como CBHSF) 
e secretarias da prefeitura municipal

Fontes: Markus Venohr (m.venohr@igb-berlin.de) e Peter Fischer (peter_fischer@online.de)
_
Problemas: 
• Deterioração da qualidade das águas 

superficiais devido às emissões de 
nutrientes oriundos de sistemas urbanos.

• Riscos elevados de processos de eutrofi-
zação devido a locais de áreas agrícolas 
altamente saturados por fósforo.

Mensagens-chave: 
• Avaliação de futuras emissões de fósforo 

e nitrogênio em áreas urbanas conside-
rando o crescimento populacional e as 
taxas de coleta e tratamento.

• Avaliação de futuras emissões de fósforo 
e nitrogênio a partir de novos projetos de 
irrigação planejados.

• Integração dos dados de monitoramento 
Mehlich-1P nos modelos de emissão de 
nutrientes através da tradução do grau de 
saturação de fósforo e do fósforo solúvel 
em água.

Explicações: Concentrações elevadas 
de nutrientes em águas superficiais que 
excedem os padrões ambientais foram 
predominantemente observadas à jusante 
de cidades maiores como, por exemplo, Belo 
Horizonte. Isso ficou evidente quando as 
águas residuais foram recolhidas e liberadas 
sem tratamento para as águas superficiais. 
Nas zonas rurais, onde as fossas sépticas 
são a forma predominante de tratamento 
de águas residuais de agregados familiares, 
o efeito sobre as águas superficiais foi em 
grande parte identificado como pequeno. 
O fato é que há alta retenção de nutrien-
tes nos solos e nas águas subterrâneas e 
somente uma pequena fração dos nutrien-
tes descarregados das fossas sépticas final-
mente atinge as águas superficiais.

A agricultura é um setor que está ganhando 
crescente importância econômica e cau-
sando potenciais problemas ecológicos. Nas 
condições atuais, a agricultura contribui 
com cerca de 19 % (Total Phosphorus – TP/
fósforo total) e 38 % (Total Nitrogen – TP/
nitrogênio total) para as emissões totais 
na bacia. Estas são basicamente emitidas 
através de erosão da superfície (TP: 17 %, TN: 
6 %), caminhos da água subterrânea (TP: 1 %, 
TN: 15 %) e drenagem de áreas agrícolas (TP: 
1 %, TN: 6 %). A vegetação esparsa e as fortes 
chuvas sazonais são as principais razões 
para este aumento (em comparação com 
muitas regiões da Alemanha) nas emissões 
totais. 

Durante as últimas décadas, verificou-se 
um aumento no excedente de fertilizantes, 
nas partilhas de áreas de uso agrícola e 
partilhas de áreas agrícolas irrigadas. Todos 
os três são vetores para o aumento nas 
emissões de nutrientes. Para os cenários 
futuros, presume-se um aumento adicional 
de todos os três parâmetros, intensificando 
as emissões excedentes de fertilizantes, 
áreas agrícolas e irrigação. Em combinação, 

Mesmo as pequenas emissões de nutrientes dos assen-
tamentos e da agricultura têm impactos cumulativos nos 
corpos hídricos. Foto: F Selge
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o efeito muda em todos os três parâmetros, 
podendo causar problemas agravados de 
qualidade da água se não for gerido ade-
quadamente ou equilibrado por medidas de 
acompanhamento.

O estudo: Usamos os seguintes dados de 
entrada para a modelagem das emissões de 
nutriente de áreas agrícolas:

• Dados estatísticos sobre esgotamento 
sanitário por município.

• Dados estatísticos agrícolas de terras 
aráveis e pastagens.

• Dados agrícolas sobre uso de fertilizantes 
portipo de cultura.

• Dados de qualidade das águas super-
ficiais (para uma avaliação adequada 
da qualidade da água e também para a 
validação do modelo conduzido serão 
necessárias uma maior resolução tempo-
ral e medições contínuas).

Recomendações: 
Tratamento urbano das águas residuais:
1. A liberação direta de águas residuais não 
tratadas para águas superficiais deve ser 
evitada sempre que possível.

2. A implantação de uma estação de tra-
tamento de última geração para todas as 
águas residuais coletadas, mas atualmente 
não tratadas, pode potencialmente reduzir 
as emissões anuais totais de nutrientes para 

a bacia do São Francisco. A substituição 
das estações de tratamento existentes por 
outras modernas levará a uma redução adi-
cional na emissão de nutrientes. Nas áreas 
rurais, onde as águas residuais são tratadas 
em fossas sépticas com uma passagem 
subsequente da água subterrânea para o 
solo, a coleta e o tratamento de resíduos em 
modernas instalações de tratamento centra-
lizadas não levarão a uma mudança signifi-
cativa no total de nutrientes. Além disso, a 
coleta de águas residuais em áreas escas-
samente povoadas é muito custosa e difícil 
de realizar. No entanto, a fuga contínua de 
águas residuais inadequadamente tratadas 
para solos e águas subterrâneas implica um 
risco de concentrações elevadas de nutrien-
tes, germes e outras substâncias, e pode, 
a médio prazo, resultar em limitações na 
produção de água potável.

Agricultura
1. Monitoramento melhor e abrangente da 
área de aplicação de fertilizantes para a 
quantificação do excedente de fertilizantes 
e a distribuição espacial em nível do municí-
pio. Além disso, recomenda-se o monitora-
mento do fósforo disponível para plantas 
(fósforo Mehlich-1) na avaliação de risco de 
perdas de fósforo em áreas agrícolas para 
uma quantificação confiável das emissões 
de nutrientes.

2. Um conjunto de medidas deve ser 
testado para reduzir a emissão em águas 
superficiais através do transporte de super-
fície, por exemplo, medidas de conservação 
do solo, interculturas, arado de contorno ou 
faixas de tampão ao longo da água superfi-
cial. Sempre que possível, deve-se evitar a 
agricultura em encostas, assim como criação 
intensiva de gado e produção leiteira nessas 
áreas. 

3. O excedente de fertilizantes deve ser 
mantido em um nível baixo. Aqui, em par-
ticular, o uso de leguminosas em consórcio 
poderia reduzir a necessidade de fertilizan-
tes minerais e ajudaria a reduzir as perdas 

As vias de emissão de nutrientes são múltiplas: 
por exemplo, da aquicultura, das culturas, do gado 
e das águas residuais domésticas e industriais. 
Foto: M Siegmund-Schultze
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de solo e nutrientes através do transporte 
de superfície. O treinamento de agricul-
tores acerca da utilização de fertilizantes 
de forma eficiente, a redução de perdas 
desnecessárias de nutrientes (por exemplo, 

por transporte de superfície ou lixiviação) 
e os métodos de irrigação com economia 
de água mostraram bons resultados na 
Alemanha.

Leia mais:
Venohr M, Hirt U, Hofmann J, Opitz D, Gericke A, Wetzig A, Natho S, Neumann F, Hurdler J, 
Matranga M, Mahnkopf J, Gadegast M, Behrendt H (2011) Modelling of nutrient emissions in 
river systems—MONERIS—methods and background. International Review of Hydrobiology 
96: 435-483.

5.3 Reduzir os riscos de perda de fósforo 
dos solos

Destinatários: ANA, Embrapa, Epamig, SNIS, O & M (unidade de operação e manutenção de 
projetos de irrigação), associações de agricultores locais, comitês de bacias hidrográficas 
(como CBHSF) e secretarias da prefeitura municipal

Fontes: Peter Fischer (peter_fischer@online.de) e Markus Venohr (m.venohr@igb-berlin.de)
_
Problema: Riscos elevados de processos de 
eutrofização devido à áreas agrícolas alta-
mente saturadas por fósforo e aplicação de 
fertilizante superficial.

Mensagem-chave: 
• Integração de dados de monitoramento 

Mehlich 1P na avaliação de risco de perda 
de P.

• Incorporar quaisquer fertilizantes aplica-
dos superficialmente nos solos.

Explicações: O fósforo (P) é aplicado nos 
solos como fertilizante. Considerando que 
um determinado nível de fósforo no solo 
é necessário para garantir uma produção 
agrícola ideal, o fósforo aplicado em excesso 
contribui para os processos de eutrofização 
em lagos e rios em determinadas condições. 
Os processos de transporte mais impor-
tantes são o escoamento superficial criado 
pelos eventos de chuva, bem como a lixivia-
ção do fósforo através da camada do solo 
para drenagens e águas subterrâneas. 

Para a estimativa do risco de perdas difusas 
de fósforo em áreas agrícolas, o grau de 
saturação de fósforo é investigado em 
muitas partes do mundo. Embora diferentes 
abordagens sejam utilizadas, o princípio é 
a definição de um valor crítico de saturação 
de fósforo DPS, acima do qual o risco de 
perda de fósforo de solos para a água torna-
se crítico. Em geral, o DPS é investigado por 
métodos que consideram apenas uma parte 
dos locais de sorção de fósforo de um solo, 
por exemplo, Ca, Mg em solos calcários e Fe, 
Al em solos ácidos. Consequentemente, as 

O cultivo intercalado e cobertura do solo 
são medidas que reduzem a erosão do solo. 
Foto: M Siegmund-Schultze
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abordagens DPS são restritas a determina-
dos tipos de solo. A consideração de todos 
os locais de sorção de um solo só é possível 
por isotermas de sorção que, no entanto, 
são demoradas e, portanto, caras de medir. 
Pöthig et al. (2010) mostraram que o DPS 
baseando em isotermas de sorção pode ser 
estimado independentemente do tipo do 
solo através da metodologia da extração de 
fósforo com água destilada (WSP).

O estudo: Observamos que a correlação 
entre WSP e DPS para a avaliação do risco 
de perda de P que foi estabelecido para os 
solos europeus (Pöthig et al., 2010) também 
é válida para os solos tropicais estudados, 
apesar das características desses solos 
serem muito diferentes (Fischer et al., em 
preparação). O cálculo do DPS por WSP 
permite a identificação de solos com graus 
de saturação de fósforo que indicam riscos 
elevados (DPS > 70 %) e altos (DPS > 80 %) 
de perdas de fósforo dissolvido em áreas 
agrícolas. No entanto, o WSP não está dis-
ponível como dados de monitoramento para 
áreas agrícolas brasileiras. Os únicos dados 
disponíveis com elevada resolução espacial 
e temporal são o fósforo determinado pela 
metodologia Mehlich-1 (M1P), que é utili-
zada para estimativa de fósforo disponível 
em solos (por exemplo, pela Embrapa). O 
M1P mostrou-se altamente correlacionado 
para amostras de solo coletadas na parte 
superior e subintermediária da bacia do 
São Francisco dominada por Latossolos e 
Neossolos (Fischer et al., 2016). Consequen-
temente, o WSP pode ser substituído pela 
correlação WSP-M1P para o cálculo dos 
valores de DPS dos solos.

Nossos resultados indicam que o WSP está 
correlacionado com o M1P em uma cor-
relação independente do tipo de solo. No 
entanto, nossas amostras não continham 
grandes quantidades de CaCO3. Um tampão 
da solução de extração ácida Mehlich-1 
por CaCO3 pode ser esperado e levaria a 
uma subestimação de valores de WSP por 
nossa abordagem. Consequentemente, 

recomendamos uma análise mais apro-
fundada da correlação WSP-M1P em solos 
contendo CaCO3.

A avaliação dos dados de monitoramento 
dos dados M1P fornecidos pela Epamig 
resultou em valores de DPS relativamente 
baixos (Fischer et al., 2016). Isso indica um 
baixo risco geral de perdas de fósforo para 
diferentes municípios de Minas Gerais e da 
Bahia. No entanto, os dados de monitora-
mento mostraram uma alta variação entre 
os municípios e nos mesmos, e aponta-
ram para altos riscos de perda de fósforo 
dissolvido (DPS > 80 %) em locais isolados. 
Consequentemente, uma alta resolução 
espacial dos dados de entrada seria neces-
sária para identificar as regiões com valores 
de DPS que indiquem altos riscos de perdas 
de fósforo do solo para a água.

Recomendações:
1. Recomendamos uma avaliação dos 
valores M1P alvo em solos brasileiros com 
relação ao risco de perda de fósforo, tra-
duzindo valores de M1P em DPS. A reco-
mendação de fertilizantes por instituições 
agrícolas e laboratórios precisa ser adap-
tada de acordo. Isso poderia ajudar a evitar 
o estabelecimento de níveis elevados de 
fósforo desnecessários nos solos brasilei-
ros no futuro, o que colocaria em perigo 
os sistemas auqáticos nos processos de 
eutrofização.

Aplicação superficial de fertilizantes em um sistema 
de irrigação no reservatório de Itaparica, Pernambuco. 
Foto: P Fischer
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2. Para reduzir as perdas de fósforo nas 
áreas agrícolas, recomenda-se uma incor-
poração de fertilizantes aplicados super-
ficialmente nos solos. Considera-se que 
a incorporação de fertilizantes no solo 
também tenha um efeito positivo sobre o 
crescimento das plantas quando os grãos de 
adubo são colocados próximos às semen-
tes e às raízes das plantas. Consequente-
mente, uma maior eficiência de utilização 
de fósforo poderia ser alcançada através da 
redução concomitante do risco de perdas 
de fósforo e processos de eutrofização em 
sistemas aquáticos.

3. Recomenda-se uma ampla discussão 
entre os especialistas da área de química, 
ecologia, fisiologia vegetal e agricultura, a 
fim de verificar como otimizar a fertilização 
de P na produção vegetal e a redução das 
perdas de P nas áreas agrícolas da bacia do 
rio São Francisco e no Brasil como um todo.

4. Além da incorporação de fertilizantes 
superficialmente aplicados, a prevenção 
de processos de erosão é recomendada 
para reduzir as emissões de fósforo para os 
corpos de água. Neste contexto, recomen-
dam-se medidas como o consórcio para 
evitar processos de erosão e faixas de pro-
teção para dificultar a entrada de sedimen-
tos transportados em corpos de água.

5. Para a identificação de áreas agrícolas 
com alto risco de eutrofização de sistemas 
aquáticos, é necessário definir as áreas de 
origem críticas. As áreas de origem críti-
cas (CSA) das perdas difusas de fósforo 
são determinadas por parâmetros que 
descrevem a perda potencial de fósforo 
de áreas agrícolas (por exemplo, DPS, tipo 
de aplicação de fertilizante) e a conectivi-
dade hidráulica com corpos de água (por 
exemplo, chuvas, declives de áreas agrícolas 
etc.). Os modelos de emissão de nutriente 
(por exemplo, Venohr et al. 2011) são fer-
ramentas úteis para determinar o risco de 
eutrofização ligando dados de fósforo do 
solo com dados hidrológicos para identifi-
car locais de emissões difusas de fósforo. 
Recomendamos a integração de dados de 
monitoramento M1P e seus parâmetros de 
risco associados WSP e DPS em modelos 
de emissão de nutrientes para melhorar 
a precisão de predição de modelos de 
emissão de nutrientes e identificar efetiva-
mente as CSAs na bacia do São Francisco. 
Um pré-requisito para a identificação de 
áreas de origem críticas é o fornecimento de 
dados de monitoramento M1P com elevada 
resolução espacial. Além disso, os efeitos da 
aplicação de fertilizantes superficiais devem 
ser incluídos nos modelos.

Leia mais:
Fischer P, Pöthig R, Gücker B, Venohr M (2016) Estimation of the degree of soil P saturation 
from Brazilian Mehlich 1 P data and investigations on P losses from agricultural sites in 
Minas Gerais. Water Science and Technology. doi: 10.2166/wst.2016.169.

Fischer P, Pöthig R, Gücker B, Venohr M (em preparação) The risk of P losses from 
agricultural soils in the São Francisco catchment, Brazil: Degree of P saturation and 
superficial fertilizer application. 

Fischer P, Pöthig R, Venohr M (em prelo) The degree of phosphorus saturation of 
agricultural soils in Germany: Current and future risk of diffuse P loss and implications for 
soil P management in Europe. Science of the Total Environment. doi:10.1016/j.
scitotenv.2017.03.143.

Pöthig R, Behrendt H, Opitz D, Furrer G (2010) A universal method to assess the potential of 
phosphorus loss from soil to aquatic ecosystems. Environmental Science and Pollution 
Research 17: 497-504.

Venohr M, Hirt U, Hofmann J, Opitz D, Gericke A, Wetzig A, Natho S, Neumann F, Hurdler J, 
Matranga M, Mahnkopf J, Gadegast M, Behrendt H (2011) Modelling of nutrient emissions in 
river systems—MONERIS—methods and background. International Review of Hydrobiology 
96: 435-483.
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Vista do Serrote perto da cidade de Petrolândia. Foto: V Rodorff
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6.1 Melhorar as bases de dados 
climáticos para o planejamento das 
medidas de adaptação

Destinatários: Agências de água dos Estados (por exemplo, APAC, IGAM, INEMA, SEMARH), 
ANA, INMET, CPRM, INPE, DNOCS, Embrapa, instituições de ensino superior e comitês de 
bacias hidrográficas

Fontes: Janaina Assis (jmoassis@gmail.com) e Werônica Souza (weronicameira@gmail.com)

_
Problemas: 
• Escassez hídrica e demanda elevada.
• Qualidade e dificuldade de disponibiliza-

ção dos dados climatológicos.
• Pouca disponibilidade de estudos climá-

ticos para a bacia do rio São Francisco.

Mensagens-chave:
• Realizar estudos de monitoramento 

de vazões em períodos extremos para 
proposição de valores para cobrança pelo 
uso da água, conforme múltiplos usos. 

• Investir em tecnologias de previsão e 
monitoramento de secas para o planeja-
mento da produção agrícola. 

• Aprofundar as pesquisas climáticas para 
os trechos Alto e Médio da bacia hidro-
gráfica do rio São Francisco.

• Criar central de compilação e distribuição 
de informações sobre dados climáticos e 
hidrológicos.

O estudo: Analisamos a variabilidade do 
clima e cenários futuros de mudanças cli-
máticas no exemplo do trecho Submédio da 
bacia hidrográfica do rio São Francisco. Para 
este fim coletamos dados de 36 postos plu-
viométricos da região, analisamos os dados 
para sua consistência e aplicamos o índice 
de anomalia nos totais anuais de chuva das 
estações, cobrindo os anos 1964 a 2014.

Explicações: O cenário de vulnerabilidade 
ambiental na região semiárida do Nordeste 
brasileiro e as possíveis consequências 
decorrentes das mudanças climáticas 
exigem ações tanto do governo quanto dos 
atores não governamentais. O compromisso 

é necessário para promover atividades que 
melhorem a capacidade de resiliência da 
população à seca. A pesquisa do clima pode 
desempenhar um papel importante quando 
bem adaptada aos desafios específicos, que 
são apresentados a seguir:

1. Escassez de água com alta demanda: a 
baixa precipitação, associada a um aumento 
da temperatura e evapotranspiração, além 
de fontes temporárias de armazenamento 
de água, requer pesquisas e monitoramento 
do consumo e da demanda de água.

2. Dificuldades na disponibilização de 
dados climáticos: para melhorar o acesso 
aos dados climáticos, é necessário um maior 
incentivo de monitoração e coleta de dados, 
bem como a concessão de acesso aos 
dados. Visto que tais dados são utilizados 
para pesquisa com impactos sociais rele-
vantes, uma disponibilidade maior também 

Estação climática do INNOVATE. Foto: C Beusch
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facilita a pesquisa sobre o desenvolvimento 
local, especialmente em áreas com grandes 
sistemas de irrigação.

3. Qualidade limitada e disponibilidade de 
dados climáticos para a bacia do rio São 
Francisco: uma vez que o desenvolvimento 

regional da grande bacia hidrográfica é uma 
função da água originada em seus cursos 
superior e médio é necessário realizar 
estudos sobre os prováveis impactos das 
mudanças climáticas nos trechos Alto e 
Médio da bacia do rio São Francisco.

Leia mais: 
Assis JMO, Sobral MC, Souza WM (2012) Análise de detecção de variabilidades climáticas 
com base na precipitação nas bacias hidrográficas do sertão de Pernambuco. Revista 
Brasileira de Geografia Física 3: 630-645.

Assis JMO, Souza WM (2015) Análise climática da precipitação no submédio da bacia do Rio 
São Francisco a partir do índice de anomalia de chuva. Revista Brasileira de Ciências 
Ambientais 36: 115-127. doi: 10.5327/Z2176-947820151012

6.2 Base de metadados do INNOVATE:  
que dados foram coletados e  
usados, e onde estão disponíveis?

Destinatários: Interessados em estudar temas relacionados à bacia do rio São Francisco e à 
região de Itaparica, cientistas de diversas universidades e corporações de pesquisa, 
sociedade civil, membros do CBHSF e comitês dos afluentes

Fontes: Célia Afonso (celiafonso@mailbox.tu-berlin.de), Marianna Siegmund-Schultze 
(m.siegmund-schultze@tu-berlin.de) e muitos membros do projeto

_
A base de metadados reúne todos os 
conjuntos de dados gerados ou usados por 
membros do projeto INNOVATE. Ela ajuda 
a rastrear os tipos de dados coletados e 
a encontrar os conjuntos de dados, assim 
facilitando estudos de acompanhamento e 
permitindo que os pesquisadores encon-
trem conjuntos de dados relevantes.

Os dados primários são aqueles coletados 
por cientistas por conta própria (através de 
medições em campo ou em experimentos, 

pesquisas, entrevistas de pessoas-chave), 
e os dados secundários foram encontra-
dos em páginas na internet ou recebidos 
de organizações ou de outros cientistas. 
Em geral, é preciso verificar a coerência e 
integridade dos dados secundários, os quais 
estão parcialmente sujeitos a reorganização 
a fim de ajustá-los às necessidades. A base 
de metadados descreve esses conjuntos de 
dados, que por si só não são carregados, 
mas podem ser acessados mediante solici-
tação e acordo de utilização.

Leia mais: 
A base de metadados do INNOVATE está no catálogo do projeto GLUES. Entre no site do 
geoportal (http://geoportal-glues.ufz.de/index.php) e clique em “Dados” na caixa amarela 
ou acesse diretamente em: https://catalog-glues.ufz.de/terraCatalog/Start.
do;jsessionid=DA0FAF4FE650F550E480AD73D2B11736 Digite o que você está procurando na 
linha de pesquisa. Comece, por exemplo, inserindo INNOVATE. Evite colocar acentos.

http://geoportal-glues.ufz.de/index.php
https://catalog-glues.ufz.de/terraCatalog/Start.do;jsessionid=DA0FAF4FE650F550E480AD73D2B11736
https://catalog-glues.ufz.de/terraCatalog/Start.do;jsessionid=DA0FAF4FE650F550E480AD73D2B11736
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6.3 Elucidação de situações complexas: 
Análise de Constelação explicada no 
estilo do WOCAT

Destinatários: Associações e cooperativas, ONGs, secretarias municipais e estaduais, 
ministérios federais, instituições de ensino superior, comitês, conselhos e agências

Fonte: Verena Rodorff (verena.rodorff@tu-berlin.de), Liron Steinmetz e Marianna 
Siegmund-Schultze (m.siegmund-schultze@tu-berlin.de)

_
A Análise da Constelação é uma ferramenta 
flexível que permite um entendimento 
mútuo das posições divergentes dos dife-
rentes atores, abrindo caminho para uma 
tomada de decisão mais consciente. Ela 
pode ser utilizada por qualquer grupo, pre-
ferencialmente por grupos mistos de atores. 
O método objetiva uma visualização trans-
parente e mutuamente aceita de elementos 
sistematicamente atribuídos a quatro cate-
gorias: atores, regras e conceitos, elementos 
naturais e elementos técnicos, e mostra a 
qualidade e direção de suas relações. Ade-
quado para esclarecer muitas questões ou 
situações diferentes, o método foi aplicado 

no âmbito do projeto INNOVATE na escala 
local do reservatório e respectivamente na 
escala nacional da bacia hidrográfica.

Usando um formulário do WOCAT (Pano-
rama Mundial de Abordagens e Tecnologias 
de Conservação; https://www.wocat.net/), 
elaboramos um folheto que apresenta o 
método brevemente e descreve desafios, 
impactos, pontos fortes e fracos. Juntamente 
com os membros do WOCAT, preparamos 
também um vídeo que explica todas as 
etapas da Análise de Constelação mos-
trando as aplicações do método e os partici-
pantes comentando sua experiência.

Leia mais e assiste ao vídeo:
Acesse o folheto em inglês do WOCAT, que explica a abordagem da Análise de Constelação: 
http://www.innovate.tu-berlin.de/fileadmin/fg123_innovate/text_files/flyer/App_Wocat_
Constellation_Analysis_EN_INNOVATE.pdf (em breve em português) ou encontre-o 
diretamente no banco de dados da abordagem do WOCAT: https://qcat.wocat.net/pt/
wocat/list/?type=approaches

Links para o vídeo sobre a 
Análise de Constelação estão 
disponíveis em www.wocat.net e 
http://www.innovate.tu-berlin.
de/v_menue/materials_for_
stakeholders/parameter/de/. 
Link direto: https://vimeo.
com/210406131. 

Uma discussão entre agricultores locais é desencadeada por análise de con-
stelação. Foto: M Siegmund-Schultze

https://www.wocat.net/
http://www.innovate.tu-berlin.de/fileadmin/fg123_innovate/text_files/flyer/App_Wocat_Constellation_Analysis_EN_INNOVATE.pdf
http://www.innovate.tu-berlin.de/fileadmin/fg123_innovate/text_files/flyer/App_Wocat_Constellation_Analysis_EN_INNOVATE.pdf
https://qcat.wocat.net/pt/wocat/list/?type=approaches
https://qcat.wocat.net/pt/wocat/list/?type=approaches
http://www.innovate.tu-berlin.de/v_menue/materials_for_stakeholders/parameter/de/
http://www.innovate.tu-berlin.de/v_menue/materials_for_stakeholders/parameter/de/
http://www.innovate.tu-berlin.de/v_menue/materials_for_stakeholders/parameter/de/
https://vimeo.com/210406131
https://vimeo.com/210406131
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6.4 Probabilidades de adotar uma 
inovação: Redes Bayesianas 
explicadas no estilo do WOCAT

Destinatários: Embrapa, IPA, Codevasf, ONGs, serviços de extensão rural, secretarias do 
governo e instituições de ensino superior

Fontes: Verena Rodorff (verena.rodorff@tu-berlin.de), Liron Steinmetz (liron@web.de) e 
Marianna Siegmund-Schultze (m.siegmund-schultze@tu-berlin.de)

_
O objetivo da modelagem de Rede Baye-
siana é a integração de múltiplos problemas 
e componentes de sistema, utilizando infor-
mações de diferentes fontes, ao manusear 
dados ausentes e incertezas. O resultado 
pode ser usado para elaborar recomen-
dações que apóiem a tomada de decisões 
sobre manejo local.

As etapas na criação de um modelo de 
Rede Bayesiana incluem desenvolver um 
modelo hierárquico qualitativo de elemen-
tos, que determina o tópico em questão. 
Cada um dos supostos nós possui dois ou 
mais estados definidos. Literatura, especia-
listas ou pesquisas são então usadas para 
determinar as relações entre os elementos 
de forma quantitativa, geralmente preen-
chendo um questionário ou tabela. Este 
último é então transferido para o software 
da Rede Bayesiana (por exemplo, Netica, 
que é gratuito para até 15 nós). Uma vez 
construído o modelo, diferentes cenários 
podem ser aplicados e estimados através 
da modificação dos estados dos elementos. 
Os principais fatores de influência podem 

ser identificados. A modelagem da Rede 
Bayesiana tem sido aplicada na estrutura do 
projeto INNOVATE em escala local (compare 
capítulo 2.7 na página 59).

Usando um formulário do WOCAT (Pano-
rama Mundial de Abordagens e Tecnologias 
de Conservação; https://www.wocat.net/), 
preparamos um folheto que apresenta o 
método brevemente e descreve desafios, 
impactos, pontos fortes e fracos.

Leia mais:
Acesse o folheto em inglês do WOCAT, que explica a abordagem de Rede Bayesiana: http://
www.innovate.tu-berlin.de/fileadmin/fg123_innovate/text_files/flyer/App_Wocat_Bayesian_
Network_EN_INNOVATE.pdf (em breve em português) ou encontre-o diretamente no banco 
de dados de abordagem do WOCAT: https://qcat.wocat.net/pt/wocat/
list/?type=approaches.

As entrevistas com peritos são cruciais para revelar 
parâmetros locais. Foto: G Novaes

https://www.wocat.net/
http://www.innovate.tu-berlin.de/fileadmin/fg123_innovate/text_files/flyer/App_Wocat_Bayesian_Network_EN_INNOVATE.pdf
http://www.innovate.tu-berlin.de/fileadmin/fg123_innovate/text_files/flyer/App_Wocat_Bayesian_Network_EN_INNOVATE.pdf
http://www.innovate.tu-berlin.de/fileadmin/fg123_innovate/text_files/flyer/App_Wocat_Bayesian_Network_EN_INNOVATE.pdf
https://qcat.wocat.net/pt/wocat/list/?type=approaches
https://qcat.wocat.net/pt/wocat/list/?type=approaches
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6.5 Estimular, fortalecer e monitorar a 
participação pública

Destinatários: Comitês de bacias hidrográficas, agências executivas dos comitês de bacias 
hidrográficas, ANA, CNRH, Conama, Codevasf, IBAMA, organizações de abastecimento e 
saneamento de água, Fórum do Território, Sindicato dos Trabalhadores Rurais, secretarias 
municipais e estaduais, ministérios federais, associações e cooperativas de usuários de 
água e de terra e ONGs

Fonte: Marianna Siegmund-Schultze (m.siegmund-schultze@tu-berlin.de)

_
Proposição 1: Introduzir um comitê partici-
pativo desafia a cultura geral da governança. 

Os comitês de bacias hidrográficas foram 
institucionalizados pela Lei Nacional de 
Água em 1997. Leis específicas iniciam o 
estabelecimento de comitês de bacias nos 
níveis do Estado e da União. Embora muitas 
organizações governamentais existentes 
estejam representadas nesses comitês, não 
é visível uma mudança das mesmas em 
relação à adaptação da cultura de trabalho 
e processos, incluindo os paradigmas de 
descentralização e participação. O governo 
federal emitiu em 2014 um guia orientador 
para facilitar o “compromisso nacional pela 
participação social”. Incentivos adicionais e 
facilitação de processos são recomendados 
para apoiar as organizações existentes no 
sentido de refletir e responder aos novos 
paradigmas. Por fim, um discurso social 
é necessário para debater que tipo de 

governo e governança é desejado e quais as 
implicações para cada um.

Proposição 2: Transferência de poder 
para a instituição participativa é crucial e 
contestada. 

O CBHSF é um ator relativamente novo na 
arena de poder da governança de água. 
As organizações estabelecidas, com suas 
equipes profissionais de tempo de traba-
lho integral, poderiam ser mais rápidas 
e eficientes para decidir, pois têm mais 
experiência nessas tomadas de decisões. 
Transparência nas tomadas de decisões 
torna os decisores vulneráveis a críticas. 
Uma crítica pode ser positiva quando visa 
procedimentos melhores, porém o que é 
bom e o que não é, frequentemente não 
é percebido da mesma forma por atores 
diversos. Igualmente, o processo de adaptar 
procedimentos não é bem-vindo da mesma 

forma por todos os atores. 
Mudança pode ser recebida 
como geradora de insegu-
rança, tornando processos 
desconfortáveis. Dissipação 
de poder pode ser percebida 
como negativa por indivíduos 
ou organizações inteiras. Os 
atores precisam negociar o 
funcionamento e as novas 
regras de maneira concer-
tada – o que significa um 
período de trabalho adicio-
nal, parcialmente sentido 
como pressão ou estresse, 
até a elucidação de papéis e Desdobramento de uma discussão entre diferentes atores. 

Foto: M Siegmund-Schultze
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competências ser estabelecida novamente. 
Processos de transformação geralmente são 
árduos e prolongados, porém dão chance 
para renovação. Paciência e estratégia são 
fatores-chave.

Proposição 3: Assuntos sociais precisam de 
atenção especial.

A governança participativa da água envolve 
matérias e expectativas muito diversas. 
Quando se consegue alianças num assunto, 
como na conservação ambiental que no 
caso do CBHSF todos acharam necessária 
de alguma forma, isso não significa que 
outros assuntos se resolvam da mesma 
forma. Muitas vezes, tópicos sociais são 
especialmente contestados, pois são ligados 
aos valores e padrões de julgamento das 
pessoas ou ensejam perda de suprema-
cia. Grupos marginalizados muitas vezes 
carecem de voz e assertividade. 

Proposição 4: Formação de identidade 
comum e desenvolvimento da confiança são 
desafios peculiares de uma região grande. 

Quanto maior for uma região ou bacia hidro-
gráfica, maior será sua heterogeneidade 
em termos ecológicos, sociais, políticos, 
culturais e econômicos. É importante apre-
ciar tais diferenças. Os desafios relaciona-
dos fornecem oportunidades, mas também 
entraves. A interação entre pessoas diversas 
pode promover o entendimento entre elas. 
Desenvolver confiança requer ainda tempo e 
oportunidades. A transição de uma coopera-
ção simples entre indivíduos desconectados 

a um compromisso com dedicação e respon-
sabilidade para o objetivo comum é neces-
sária numa tarefa complexa e não livre de 
contradições. A compreensão e a considera-
ção equitativa das pessoas afetadas precisa 
de atenção e apoio. 

Proposição 5: Os membros devem apoiar 
localmente a governança participativa e o 
trabalho do comitê.

A maioria dos membros de um comitê de 
bacia hidrográfica (ou outro comitê ou con-
selho) é de voluntários que se reúnem regu-
larmente, embora seu trabalho cotidiano 
continue sendo a ocupação que suscita mais 
dedicação e identificação. Observamos certa 
distância quanto a seu trabalho no comitê 
devido à percepção de que divulgar e pro-
mover os assuntos do colegiado seria tarefa 
só dos diretores, não de todos. No entanto, 
informações de primeira mão seriam úteis e 
significativas para as comunidades locais.

Leia mais:
Siegmund-Schultze M, Gomes ETA, Gottwald S, Rodorff V (submetido em 2017) O que é uma 
boa participação pública? Conceitos, desafios e guias para reflexão. Revista Iberoamericana 
del Agua.

Siegmund-Schultze M, Gomes ETA, Gottwald S, Köppel J, Rodorff V, Sobral MC (2015) 
Participação na gestão dos recursos hídricos: lidando com as divergências nas definições, 
objetivos e prática. 12ª Conferência do SILUSBA, 22–27 novembro de 2015, Brasília. 8 
páginas. 

Siegmund-Schultze M, Rodorff V, Köppel J, Sobral MC (2015) Paternalism or participatory 
governance? Efforts and obstacles in implementing the Brazilian water policy in a large 
watershed. Land Use Policy 48: 120-130. doi: 10.1016/j.landusepol.2015.05.024. 

A elaboração de mapas pode promover o intercâmbio 
de informações e ser uma base para a participação dos 
cidadãos. Foto: M Siegmund-Schultze
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6.6 Boa governança: diretrizes para 
refletir e ajustar quem controla o quê 
e como

Destinatários: Todos os envolvidos em processos de governança: associações, cooperativas, 
secretarias municipais e estaduais, agências estaduais e federais, ministérios federais, 
ONGs, serviços de extensão rural e instituições de ensino superior

Fontes: Verena Rodorff (verena.rodorff@tu-berlin.de), Marianna Siegmund-Schultze 
(m.siegmund-schultze@tu-berlin.de), Sonja Hölzl (sonja_e.hoelzl@gmx.de) e Johann Köppel 
(johann.koeppel@tu-berlin.de) 
_
Problema: A implementação sustentável 
requer um processo de governança claro e 
justo.

Contexto: As mudanças ambientais e sociais 
exigem a adaptação recorrente das práticas 
de manejo da terra. Isso requer sistemas de 
governança funcional, que garantam a qua-
lidade e a quantidade de recursos naturais 
de forma sustentável. A boa governança tem 
sido discutida na literatura, mas ainda falta 
uma abordagem direta para operacionalizá-
-la na prática.

Recomendações: Aplicar um processo trans-
parente e justo e monitorá-lo regularmente. 
Os atributos de governança a serem esclare-
cidos são: (i) há um quadro funcional habili-
tado? (ii) é dada legitimidade e responsabi-
lidade aos atores? (iii) processos de tomada 
de decisões são justos e transparentes? e 
(iv) como é assegurado o controle de qua-
lidade e a adaptabilidade? Desenvolvemos 

um modelo de perguntas orientadoras 
para refletir e promover a boa governança 
(tabela 5). O protótipo de questões de boa 
governança oferece sistematização para 
planejar e orientar a implementação de prá-
ticas de manejo sustentável da terra.

Aplicação exemplar: O consumo de água 
desempenha um papel destacado na 
gestão da agricultura irrigada, bem como 
o consumo de pesticidas e fertilizantes. O 
manejo desses insumos tem consequências 
para a biodiversidade, o solo e a dispo-
nibilidade dos recursos hídricos. Alterna-
tivas existentes ao manejo comum ainda 
são pouco aplicadas. O controle biológico 
de pragas é uma dessas alternativas que 
podem proporcionar benefícios econômicos 
e ecológicos. Para mais detalhes sobre a 
aplicação dos critérios de boa governança 
ao caso do controle biológico de pragas, 
(compare capítulo 2.6 na página 57).

Tabela 5 Questões-chave para desenvolver as dimensões da boa governança no processo de 
implementar uma inovação
Perguntas por dimensão

Exame Abrangente da Inovação – Melhores Práticas de Manejo Sustentável da Terra

Qual recurso e ecossistema são afetados? Qual é o objetivo da inovação?

Quais funções e serviços ecossistêmicos estão envolvidos?

Quais são os possíveis efeitos externos e suas magnitudes?

(I) Quadro de habilitação e (ii) Responsabilidade

Condutividade do devido processo

Quais são os quadros regulamentares e as regras formais e informais? As pessoas as 
cumprem?

As regras são apropriadas para as diferentes escalas (local, regional, estadual, federal)?

Como as diferentes escalas estão interligadas?

A estrutura do processo de decisão é horizontal ou vertical? A subordinação se aplica?
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Perguntas por dimensão

Exame Abrangente da Inovação – Melhores Práticas de Manejo Sustentável da Terra

Quem está (será) envolvido no processo de tomada de decisão?

• Setor público

• Setor privado

• Sociedade civil

• Agentes (indivíduos e grupos organizados que se destacam) 

Justiça organizacional

Por que (processo de seleção, legitimidade) e em qual papel os atores estão envolvidos?

Quem é a favor ou contra a inovação em questão?

As capacidades existentes na área/setor/instituição são suficientes? 

Quem fornece treinamento e quem tem acesso a ele? Qual é o fluxo de informações?

Os atores estão comprometidos? A quem eles respondem e quais são as possíveis 
consequências?

Há discrepâncias com agendas pessoais?

Como são consideradas as diferenças de valores e sistemas de crenças (pessoais e 
institucionais)?

Quais são os mecanismos para controlar a corrupção?

(iii) Justiça e transparência

Justiça no processo de tomada de decisão 

Justiça acerca da interação

• Como as pessoas se tratam e como são tratadas pelas autoridades?

Justiça processual

• O processo e suas regras são transparentes?

• As pessoas podem participar? Recebem informações, têm perguntas respondidas? 

• A participação das mulheres, dos grupos tradicionais e das tribos indígenas é 
assegurada?

• Como está a mobilização da sociedade civil?

Justiça informal: 

• Como e quando as informações são compartilhadas entre os participantes e por 
quem? 

• A informação é abrangente, legível e completa?

• Existe acesso aos resultados da pesquisa científica? 

Justiça do resultado

Justiça distributiva 

• É justo o resultado da alocação ou do acesso a recursos escassos?

• De que forma é decidida a imparcialidade de alocação e de acesso?

(iv) Adaptabilidade e controle de qualidade

Que instrumentos de controle foram estabelecidos?

Como funciona o monitoramento e onde ele entra no sistema? 

Quais são os processos de avaliação, adaptação e responsabilidade no curto e longo 
prazo? 

São consideradas vulnerabilidades, resiliência, adaptação, adaptabilidade, robustez e 
aprendizagem social?

Fonte: Rodorff et al. (submetido em 2016) 
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Leia mais:
Rodorff V, Siegmund-Schultze M, Köppel J, Hölzl S (2016) Dimensões da boa governança dos 
recursos naturais para a implementação de boas práticas na gestão sustentável da bacia 
hidrográfica do rio São Francisco. Apresentação no I Simpósio da Bacia Hidrográfica do Rio 
São Francisco – SBHSF: Integrando conhecimentos científicos em defesa do Velho Chico. 5-9 
junho de 2016, Juazeiro, Brasil.

Rodorff V, Siegmund-Schultze M, Guschal M, Hölzl S, Köppel J (submetido em 2016) What 
makes governance fair in the implementation of sustainable land management? The 
scenario of biological pest control in Brazil’s Northeast. Regional Environmental Change.

6.7 O acompanhamento de planos 
(“follow-up”) é parte integral da boa 
governança

Destinatários: Codevasf, secretarias municipais e estaduais, agências estaduais e federais, 
ministérios federais, ANA, operadores de usinas hidrelétricas, IBAMA, ONS, comitês de 
bacias hidrográficas, ONGs, associações, cooperativas, serviços de extensão rural e 
instituições de ensino superior

Fontes: Verena Rodorff (verena.rodorff@tu-berlin.de), Marianna Siegmund-Schultze 
(m.siegmund-schultze@tu-berlin.de), Johann Köppel (johann.koeppel@tu-berlin.de) e 
Maria do Carmo Sobral (msobral@ufpe.br)
_
Problema: Há leis e planos abrangentes, 
porém sua implementação é incompleta 
e poucas lições são tiradas para futuros 
planos.

Mensagem-chave: É necessário e muito útil 
acompanhar a implementação de planos.

Explicações: Uma boa 
governança (compare capí-
tulo 6.6 na página 107) 
envolve abordagens 
participativas, justas e 
transparentes, mas ainda 
existem lacunas na pres-
tação de contas e quanto 
à transparência e o acesso 
aos dados e informação 
em processos de tomada 
de decisão. Um follow-
-up/acompanhamento de 
planos e programas serve 
para tirar lições de proces-
sos de implementação e 

das respectivas tomadas de decisão, para 
adequar a elaboração de novos planos. Isso 
raramente é realizado. Acompanhar (ou 
monitorar) serve para avaliar a eficácia de 
planos e ajuda a adequar planos seguintes, 
ou seja, é um mecanismo para o controle de 
qualidade. 

Grandes (e pequenos) trabalhos de engenharia precisam ser bem monitora-
dos; Isso ajuda na adaptação de medidas e pode informar novos projetos. 
Foto: L Steinmetz
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Especialmente grandes projetos de infraes-
trutura (que requerem um uso eficiente e 
sustentável dos recursos naturais e também 
financeiros) precisam ser investigados 
antes de sua construção acerca de seus 
efeitos prováveis e possíveis sobre os seres 
humanos e o meio ambiente, mas também 
após sua construção.

Analisamos o exemplo da barragem de 
Itaparica, alvo de uma série de programas e 
planos em vários níveis. No entanto, havia 

pouca conexão aparente entre os planos. A 
fim de aprender com o que funcionava bem 
e os erros do passado, é essencial avaliar 
ações, interações e efeitos cumulativos, 
assim percebendo os impactos de proje-
tos passados. Trata-se de uma forma de 
aproveitar trabalhos anteriores para traçar 
futuros planos com processos mais justos 
e eficazes. Medidas para evitar, reduzir ou 
compensar impactos negativos podem ser 
mais abrangentes.

Leia mais:
Rodorff V, Siegmund-Schultze M, Gottwald S, Meckel U, Sobral MC (2013) Effektivität von 
Staudamm-„Follow-up“-Programmen – 25 Jahre nach dem Bau des Itaparica-Reservoirs in 
Nordost-Brasilien. UVP-report 27 (4+5): 216–223. 

Rodorff V, Siegmund-Schultze M, Gottwald S, Sobral MC, Köppel J (2015) Eficácia de 
Programas de Acompanhamento (Follow-up) – 25 anos após a construção do reservatório 
de Itaparica no Nordeste brasileiro. Em: Theodoro HD, Matos F (Eds.), Governança e recursos 
hídricos: Experiências nacionais e internacionais de gestão. D’Plácido, Belo Horizonte, pp. 
199–218.

6.8 A implementação de inovações 
sustentáveis afeta o quadro dos 
atores e suas relações

Destinatários: Este é um tópico geral, que tem relevância para todas as partes interessadas.

Fontes: Verena Rodorff (verena.rodorff@tu-berlin.de), Marianna Siegmund-Schultze 
(m.siegmund-schultze@tu-berlin.de) e Johann Köppel (johann.koeppel@tu-berlin.de)

_
Recomendações: 
• A visão analítica em elementos parciais 

muitas vezes obscurece o quadro geral.
• As inovações precisam corresponder às 

situações locais, que serão afetadas por 
elas.

• A Análise da Constelação ajuda a enten-
der as situações atuais e futuras (por 
exemplo, “constelações”).

Contexto: Os membros do INNOVATE tra-
balharam em diferentes tópicos de manejo 
sustentável da terra e da água na bacia do 
rio São Francisco e na região do reservatório 

Ações concretas acontecem em escala local; a inclusão 
de todos os grupos afetados (aqui um residente realo-
cado) é necessária. Foto: M Siegmund-Schultze
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de Itaparica. Cada membro 
visava basicamente imple-
mentar inovações que 
promovam a sustentabili-
dade do uso, conservação 
e governança dos recursos 
naturais. A implementação 
de inovações depende do 
meio ambiente mais amplo, 
incluindo seus atores e seu 
apoio ou interferências. A 
antecipação desses proces-
sos constitui uma base para 
as medidas preventivas 
na preparação que ante-
cede a implementação de 
inovações.

Constelação de boas práticas e boa gover-
nança para a gestão sustentável da terra: 
A região de Itaparica e a bacia hidrográfica 
do rio São Francisco se caracterizam não só 
pelas condições naturais, como chuva ou a 
seca, como também pelo fato de a região ser 
marcada socioeconômica e ambientalmente 
pelo uso múltiplo da água e alterações 
técnicas efetuadas nas últimas décadas, 
incluindo a construção de barragens para 
geração de energia hidrelétrica e o aumento 
da agricultura irrigada e das atividades 
pesqueiras. A constelação une os resultados 
científicos (boas práticas e modelos) dos 
pesquisadores e mostra implicações para as 
partes interessadas.

O objetivo é implementar boas práticas de 
tecnologias, manejo e governança na região 
visando promover uma gestão sustentável. 
Para este fim, as relações devem apro-
fundar-se, melhorar ou ser estabelecidas. 
Elementos cruciais (especialmente atores) 
foram coletados de constelações realizadas 
anteriormente (Rodorff et al. 2013, 2015) e 
completados para o futuro. O documento 
principal do projeto INNOVATE para imple-
mentar os resultados científicos são as 
Diretrizes, que explicam resultados e reco-
mendações de boas práticas – tudo oriundo 
de pesquisa. Foram integradas ligações com 

setas duplas que indicam ações essenciais 
para alcançar uma boa governança e práti-
cas sustentáveis através de uma interação 
abrangente e construtiva entre os atores. 
Por exemplo, universidades e instituições de 
pesquisa são atores potentes para desen-
volver modelos e práticas. Principais atores 
interessados, tais como associações de 
produtores rurais ou operadoras de hidrelé-
tricas, são abordados para se envolver, por 
exemplo, no desenvolvimento de novas 
tecnologias, a fim de moldá-las de forma 
accessível e eficaz. 

Para o processo de implementação dos 
resultados ter êxito, é preciso melhorar a 
governança na região. Um pré-requisito é 
investir na educação e capacitação, a fim de 
fortalecer a potência e a responsabilização 
de atores e instituições, especialmente na 
escala do município, o que possivelmente 
requer mudanças estruturais. A transparên-
cia de dados e informações é a base para as 
tomadas de decisões. Embora muitas vezes 
o planejamento a curto prazo seja conside-
rado prioritário, é importante planejar tanto 
no curto quanto no longo prazo. No planeja-
mento é necessária mais transparência nas 
configurações institucionais que exercem 
uma influência privilegiada na formulação 
de, por exemplo, políticas públicas. A parti-
cipação equitativa e justa da sociedade civil 

Uma parte dos membros do comitê que participaram de uma reunião plenária. 
Foto: M Siegmund-Schultze
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e do setor privado em decisões é primordial. 
É importante monitorar e, onde for neces-
sário, melhorar a comunicação entre os 
atores. A elucidação dos papéis e responsa-
bilidades das instituições envolvidas facilita 
o processo em comum. É preciso haver 
mecanismos de controle de qualidade e de 
ajustes, o que implica uma gestão adapta-
tiva, certamente com diretivas de controle 
para evitar a concessão de vantagens indivi-
duais em detrimento do bem coletivo. 

Dependências formam barreiras ao desen-
volvimento. Em nível local é necessária 

a transferência de títulos de terra para 
os proprietários atuais, associada a um 
melhor uso da água e terra e um planeja-
mento comunitário de desenvolvimento 
nos projetos de irrigação, como também de 
outros reassentamentos. Isso promove uma 
consciência comum e uma estrutura de res-
ponsabilidade, e facilita o acesso a créditos 
de financiamento. O acompanhamento e a 
avaliação do impacto das decisões históri-
cas são cruciais para uma tomada de deci-
sões baseada em evidência. É igualmente 
importante antecipar impactos potenciais 
de decisões tomadas sob novas condições. 

Leia mais:
Rodorff V, Araújo G, Gomes ETA, Köppel J, Siegmund-Schultze M, Sobral MC (2013) Driving 
forces and barriers for a sustainable management of the Itaparica reservoir region – basic 
milestones towards a constellation analysis. Em: Gunkel G, Silva J, Sobral, MC (Eds.) 
Sustainable Management of Water and Land in Semiarid Areas. Universidade Federal de 
Pernambuco, Editora Universitária, Recife, pp. 254–268. 

Rodorff V, Siegmund-Schultze M, Köppel J, Gomes ETA (2015) Governança da bacia 
hidrográfica do rio São Francisco: Desafios de escala sob olhares inter e transdisciplinares. 
Revista Brasileira de Ciências Ambientais 36: 19-44. doi: 10.5327/Z2176-947820151003.

Siegmund-Schultze M, Köppel J, Sobral MC (2015) Balancing ecosystem services and societal 
demands in a highly managed watershed: setup and progress of a comprehensive research 
project. Revista Brasileira de Ciências Ambientais, 36: 3-18. doi: 10.5327/Z2176-947820151001.

Siegmund-Schultze M, Köppel J, Sobral MC (submetido em 2016) Unraveling the water and 
land nexus by inter- and transdisciplinary research: overall findings on sustainable land 
management in a semi-arid watershed in Brazil’s Northeast. Regional Environmental 
Change.
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Figura 12 Constelação de boas práticas e boa governança para manejo sustentável da terra na bacia do rio São 
Francisco e na região do reservatório de Itaparica 



114 INNOVATE Manual de Diretrizes

Lista de materiais 
suplementares

Páginas online do INNOVATE

Página web do projeto INNOVATE

http://www.innovate.tu-berlin.de/v_menue/home/parameter/de/ A página irá permanecer 
após o fim do projeto. 

A lista das publicações científicas do projeto também se encontra na página web:  
http://www.innovate.tu-berlin.de/fileadmin/fg123_innovate/text_files/Publikationen/
INNOVATE_Publication_List.pdf

Uma lista de teses concluídas no quadro do INNOVATE está disponível em: 
http://www.innovate.tu-berlin.de/v_menue/theses/

INNOVATE nas redes sociais

https://www.facebook.com/innovate2012/

Materiais disponíveis para atores
Livro dos “Dias de Educação“: Desenvolvemos “Dias de Educação“ em 2014. Estamos 
disponibilizando uma cartilha que reúne textos e banners preparados no âmbito dessas 
feiras de conhecimento. (compare capítulo 3.4 na página 74)

Resumo: o funcionamento do CBHSF (resultados de questionário): A análise da área de 
Itaparica foi complementada pelo estudo da governança da bacia hidrográfica do rio São 
Francisco como um todo. O Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio São Francisco (CBHSF) é 
considerado um dos principais atores para a implementação das medidas do projeto de 
INNOVATE. Elaboramos um resumo dos resultados de um questionário sobre o 
funcionamento do CBHSF. (compare capítulo 4.10 na página 89) (compare capítulo 6.5 na 
página 105)

Mapa de Petrolândia: O material cartográfico encontrado para a região foi fraco. 
Combinando o Sistema de Informações Geográficas (SIG) com participação pública (PPGIS 
na sigla em inglês) no âmbito de sua tese de mestrado na TU de Berlim, Sarah Gottwald 
contribuiu com um mapa local do município de Petrolândia para superar essa limitação. 
(compare capítulo 3.3 na página 73)

Folheto Análise de Constelação: A Análise de Constelação, como um conceito de ponte 
entre as diferentes partes interessadas de qualquer assunto, reúne informações e as 
organiza visualmente, a fim de gerar um entendimento compartilhado. Preparamos um 
folheto descrevendo a abordagem no estilo do WOCAT. (compare capítulo 6.3 na 
página 103)

Folheto Redes Bayesianas: O método de redes Bayesianas serve para estimar e quantificar 
as condições práticas relevantes na implementação de inovações. Preparamos um folheto 
descrevendo a abordagem no estilo do WOCAT. (compare capítulo 6.4 na página 104)

http://www.innovate.tu-berlin.de/v_menue/home/parameter/de/
http://www.innovate.tu-berlin.de/fileadmin/fg123_innovate/text_files/Publikationen/INNOVATE_Publication_List.pdf
http://www.innovate.tu-berlin.de/fileadmin/fg123_innovate/text_files/Publikationen/INNOVATE_Publication_List.pdf
http://www.innovate.tu-berlin.de/v_menue/theses/
https://www.facebook.com/innovate2012/
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Biodiversidade

Cartilha Caatinga: Preparamos uma cartilha sobre a Caatinga que descreve de maneira 
fácil o que é biodiversidade. Sob o lema “Conhecer para preservar”, a obra apresenta 
algumas plantas da Caatinga e argumentos para conservar esse bioma. (compare 
capítulo 2.12 na página 67)

Cartilha Áreas Protegidas: Muitas áreas da Caatinga estão degradadas por pastagem 
excedente. Áreas de conservação representam habitats de restauração de espécies típicas 
na Caatinga. A cartilha dá uma compreensão prática de como realizar a conservação. 
(compare capítulo 2.11 na página 65)

Cordel Zé da Jia: Uma cartilha voltada a crianças e fãs de literatura de cordel, Zé da Jia 
explora os benefícios de anfíbios no combate a pragas na safra. Agricultores podem 
aproveitar a biodiversidade em suas áreas de cultivo ao manter habitats de anfíbios em vez 
de usar agrotóxicos (ou, pelo menos reduzir sua aplicação). (compare capítulo 2.5 na 
página 56)

Folheto Controle Biológico de Pragas: A tecnologia visa favorecer o controle biológico de 
pragas, determinando o potencial da herpetofauna como agente de controle biológico em 
vez de agroquímicos em áreas agroflorestais e de culturas plantadas. Preparamos um 
folheto descrevendo a tecnologia no estilo do WOCAT (versão em inglês; português em 
breve). (compare capítulo 2.6 na página 57) (compare capítulo 2.4 na página 53)

Estudo sobre a Serra da Canoa: A Serra da Canoa é uma área protegida desde 2012 
(Estação Ecológica – ESEC) e foi sugerida sua inclusão como área prioritária. O projeto 
INNOVATE usou a Serra da Canoa como referência de baixo impacto de ações antrópicas 
para comparar a diversidade de plantas, anfíbios e répteis com outras áreas na região 
(Floresta, Itacuruba e Petrolândia). Este relatório resume os principais resultados da 
avaliação da biodiversidade. (compare capítulo 2.11 na página 65)

Manejo sustentável – Terra

Cartilha Agricultura Irrigada: A agricultura irrigada é acompanhada pelo uso intensivo de 
agrotóxicos e sistemas inadequados de irrigação. A cartilha apresenta práticas mais 
sustentáveis que têm potencial para aumentar a produção. (compare capítulo 2.4 na 
página 53)

Cartilha Manejo Alimentar na Caatinga: Grande parte da Caatinga é usada para a criação 
de animais. A cartilha recomenda práticas sustentáveis acerca de rebanhos para o manejo 
alimentar na Caatinga. (compare capítulo 2.10 na página 64)

Folhetos Feno e Silagem: Um grande desafio e fator limitante para a produção animal é a 
escassez de forragem em períodos/anos secos. Uma estratégia para aumentar a 
disponibilidade de forragem durante o período seco é, além da produção, a conservação 
da forragem por feno e silagem, o que porém é raramente praticado. (compare capítulo 2.9 
na página 63)

Manejo sustentável – Água

Gestão Ecológica de Reservatórios: Com a construção e operação de barragens surgiu 
também a discussão sobre os benefícios e os custos ambientais e sociais dessas obras. 
Elaboramos um documento de reflexão que analisa diferentes opções com foco ecológico 
de gestão de reservatórios. (compare capítulo 4.4 na página 80)

Folheto Fígado Verde: Como utiliza medicamentos e uma grande quantidade de ração para 
alimentar os peixes, a piscicultura provoca impactos no ecossistema aquático mediante a 
introdução de nitrogênio, fósforo e resíduos dos medicamentos. O Sistema Fígado Verde 
emprega plantas aquáticas para remover, transferir, estabilizar ou destruir elementos 
nocivos. Elaboramos um folheto descrevendo a tecnologia no estilo do WOCAT. (compare 
capítulo 1.9 na página 39)
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Modelo Aquapônico: O modelo aquapônico representa um sistema de produção integrativa 
da aquicultura e da produção de plantas, que também possibilita a reciclagem de 
nutrientes. Elaboramos um manual com instruções técnicas e questões potenciais de 
pesquisa. (compare capítulo 1.10 na página 43)

Mapa de conflitos: Pesca x Piscicultura: Foram mapeados os empreendimentos de 
piscicultura presentes ao longo do reservatório de Itaparica, sendo pontuadas na 
elaboração do mapa as áreas de conflito direto entre a pesca artesanal a atividade de 
piscicultura. (compare capítulo 1.11 na página 45)

Vídeos
Membros do INNOVATE prepararam dois vídeos em cooperação com a equipe do WOCAT: 

Controle biológico de pragas (explicando a tecnologia) 

Análise de Constelação (explicando a abordagem) 

Links para os vídeos estão disponíveis em www.wocat.net e http://www.innovate.tu-berlin.
de/v_menue/materials_for_stakeholders/parameter/de/. Links diretos para "Controle 
biológico de pragas": https://vimeo.com/210405943 e "Análise de constelação": https://
vimeo.com/210406131. Versões em inglês estão também disponíveis.

NEXUS, o Grupo de Pesquisa Sociedade e Natureza da UFPE, preparou um vídeo sobre:

Terra e Água: Negócios do Semiárido

O vídeo está disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=bategCWiIBQ&t=6s.

O livro do WOCAT: “Making sense of research”
WOCAT é o acrônimo de World Overview of Conservation Approaches and Technologies 
(Panorama Mundial sobre Abordagens e Técnicas de Conservação – https://www.wocat.
net/). Desenvolvemos conjuntamente um livro de síntese baseado nos resultados 
científicos dos doze projetos regionais inclusos no programa de Gestão Sustentável da 
Terra (Módulo A) do BMBF, o Ministério Federal da Educação e Pesquisa da Alemanha. O 
livro intitulado “Making sense of research for sustainable land management” (Dando 
sentido à pesquisa para manejo sustentável da terra) é em inglês.

Baixe o livro em http://www.ufz.de/index.php?en=42205. Há conteúdo do INNOVATE em 
várias partes do livro; veja os tópicos de seu interesse. 

A base de metadados do INNOVATE
A base de metadados (para ler uma descrição dos dados usados pelos membros do 
projeto) (compare capítulo 6.1 na página 101) faz parte do GLUES Catalog. Visite a página 
do geoportal (http://geoportal-glues.ufz.de/index.php) e clique em “Data” na caixa amarela 
ou entre diretamente: https://catalog-glues.ufz.de/terraCatalog/Start.
do;jsessionid=DA0FAF4FE650F550E480AD73D2B11736. Insira na linha de busca o que você 
deseja encontrar. Comece, por exemplo, inserindo INNOVATE. Evite colocar acentos.

http://www.innovate.tu-berlin.de/v_menue/materials_for_stakeholders/parameter/de/
http://www.innovate.tu-berlin.de/v_menue/materials_for_stakeholders/parameter/de/
https://vimeo.com/210405943
https://vimeo.com/210406131
https://vimeo.com/210406131
https://www.youtube.com/watch?v=bategCWiIBQ&t=6s
https://www.wocat.net/
https://www.wocat.net/
http://www.ufz.de/index.php?en=42205
http://geoportal-glues.ufz.de/index.php
https://catalog-glues.ufz.de/terraCatalog/Start.do;jsessionid=DA0FAF4FE650F550E480AD73D2B11736
https://catalog-glues.ufz.de/terraCatalog/Start.do;jsessionid=DA0FAF4FE650F550E480AD73D2B11736
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Dados e bases de dados em páginas externas
Os links a seguir facilitarão o acesso a alguns dos dados usados pelo INNOVATE. A validade 
dos endereços foi verificada em dezembro de 2016.

Socio-econômico, governança

https://sidra.ibge.gov.br/ 
Banco de tabelas estatísticas (SIDRA), Censo Demográfico, Censo Agropecuário.

http://cbhsaofrancisco.org.br/documentacao/ 
Documentos do CBHSF.

http://www.codevasf.gov.br/principal/perimetros-irrigados/elenco-de-projetos 
Caracterização dos perímetros irrigados públicos operados pela Codevasf.

https://www.embrapa.br/agropensa/bases-de-dados 
Dados da Embrapa sobre agricultura.

https://www.bdpa.cnptia.embrapa.br/consulta/ 
Base de dados da Embrapa sobre documentos de pesquisa agropecuária.

http://www.fao.org/faostat/ 
A FAO disponibiliza dados sobre alimentos e agropecuária relativos a mais de 245 países e 
territórios.

http://www.snis.gov.br/ 
Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento.

Dados geográficos, mapas

http://mapas.ibge.gov.br/interativos 
Mapas interativos numa aplicação de SIG ou dados do censo, na base das macrorregiões do 
Brasil.

http://www.inde.gov.br/geo-servicos/visualizador-de-mapas 
Ferramenta de visualização de dados geoespaciais.

http://sit.mda.gov.br/mapa.php 
Sistema de informação territorial: dados e mapas territoriais sobre população, educação, 
economia, agropecuária e mais. 

http://sigcabure.cprh.pe.gov.br/ 
Possibilita visualizar temáticas como indígenas, áreas oficiais de assentamento, 
zoneamento ecológico-econômico, hidrologia, áreas de conservação e descarte de resíduos.

http://mapas.mma.gov.br/i3geo/datadownload.htm 
Portal com dados geográficos do Brasil para baixar, com tópicos diversos como bacias 
hidrográficas, mapeamentos regionais e mais. 

http://sigel.aneel.gov.br/portal/home/index.html 
Dados geográficos do setor elétrico.

http://metadados.ana.gov.br/geonetwork/srv/pt/ 
GeoNetwork (rede geográfica) da ANA com material cartográfico.

http://www.apac.pe.gov.br/sighpe/ 
O Zoneamento Agroecológico do Estado de Pernambuco (ZAPE), empreendido pela 
Secretaria de Produção Rural e Reforma Agrária de Pernambuco em convênio com a 
Embrapa Solos UEP Recife, tem mapas de solo e dicas sobre o potencial agrícola.

http://portalinfohidro.igam.mg.gov.br/downloads/mapoteca/4806-bases-cartograficas 
Base de dados cartográficos de Minas Gerais sobre hidrologia, inclusive bacias 
hidrográficas e monitoramento.

https://sosgisbr.com/ 
Coleção de mapas, bases cartográficas e relatórios para pesquisa ambiental.

https://sidra.ibge.gov.br/
http://cbhsaofrancisco.org.br/documentacao/
http://www.codevasf.gov.br/principal/perimetros-irrigados/elenco-de-projetos
https://www.embrapa.br/agropensa/bases-de-dados
https://www.bdpa.cnptia.embrapa.br/consulta/
http://www.fao.org/faostat/
http://www.snis.gov.br/
http://mapas.ibge.gov.br/interativos
http://www.inde.gov.br/geo-servicos/visualizador-de-mapas
http://sit.mda.gov.br/mapa.php
http://sigcabure.cprh.pe.gov.br/
http://mapas.mma.gov.br/i3geo/datadownload.htm
http://sigel.aneel.gov.br/portal/home/index.html
http://metadados.ana.gov.br/geonetwork/srv/pt/
http://www.apac.pe.gov.br/sighpe/
http://portalinfohidro.igam.mg.gov.br/downloads/mapoteca/4806-bases-cartograficas
https://sosgisbr.com/
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http://www.snirh.gov.br/ 
Sistema nacional de informações sobre recursos hídricos, mapas e dados relacionados à 
quantidade, qualidade e governança.

https://modis.gsfc.nasa.gov/ 
https://lpdaac.usgs.gov/get_data/ 
Imagens e lista de ferramentas para análise de dados de MODIS (imagens de satélite sobre 
referência de uso de terra, resolução: 0,5°). Clique em MODIS: galeria e ferramentas. 

https://lta.cr.usgs.gov/SRTM; ferramenta de busca: https://earthexplorer.usgs.gov/ 
Página do USGS com dados da NASA SRTM (Missão Topográfica Radar Shuttle): elevação 
digital, resolução 90m.

Plantas

http://www.virboga.de/collection.php?collection=itapa 
Flores da Caatinga na região de Itaparica – coleção online de Jörn.

http://www.hvasf.univasf.edu.br/livro/ 
Base de dados sobre plantas da Caatinga, acompanhamento do livro “Flora das caatingas 
do rio São Francisco: história natural e conservação“.

http://www.splink.org.br/ 
Base de dados sobre espécies da rede speciesLink.

http://www.cnip.org.br/bdpn/index.php 
Listagem de plantas do Nordeste do Brasil (no menu, clique em check list).

http://www.theplantlist.org/ 
Listagem de todas as espécies de plantas que são conhecidas globalmente.

Fauna

http://www.ansi.okstate.edu/breeds/ 
Banco de dados que apresenta brevemente as raças de animais do mundo.

http://amphibiaweb.org/  
Banco de dados com informações sobre conservação e taxonomia de anfíbios.

http://www.fishbase.org/ 
Sistema de informação global sobre espécies de peixes.

Água

http://www2.ana.gov.br/Paginas/institucional/SobreaAna/uorgs/sof/geout.aspx 
Outorgas emitidas pela ANA: disponível no formato Excel para análise.

http://www2.ana.gov.br/Paginas/servicos/saladesituacao/v2/saofrancisco.aspx 
Dados diários de vazões dos reservatórios e outros lugares do rio São Francisco

http://www.ana.gov.br/PortalSuporte/frmSelecaoEstacao.aspx 
Dados sobre cotas e qualidade de água, sedimentos e outros de postos selecionados.

http://www.snirh.gov.br/hidroweb/ 
Série temporal de chuva e vazões no Brasil.

http://www2.ana.gov.br/Paginas/institucional/SobreaAna/resolucoesana.aspx 
Resoluções e outorgas emitidas pela ANA.

http://perh.semarh.al.gov.br/ 
Portal do Plano Estadual de Recursos Hídricos de Alagoas com relatórios, mapas e uma 
base de dados cartográficos.

http://www.snirh.gov.br/
https://modis.gsfc.nasa.gov/
https://lpdaac.usgs.gov/get_data/
https://lta.cr.usgs.gov/SRTM
https://earthexplorer.usgs.gov/
http://www.virboga.de/collection.php?collection=itapa
http://www.hvasf.univasf.edu.br/livro/
http://www.splink.org.br/
http://www.cnip.org.br/bdpn/index.php
http://www.theplantlist.org/
http://www.ansi.okstate.edu/breeds/
http://amphibiaweb.org/
http://www.fishbase.org/
http://www2.ana.gov.br/Paginas/institucional/SobreaAna/uorgs/sof/geout.aspx
http://www2.ana.gov.br/Paginas/servicos/saladesituacao/v2/saofrancisco.aspx
http://www.ana.gov.br/PortalSuporte/frmSelecaoEstacao.aspx
http://www.snirh.gov.br/hidroweb/
http://www2.ana.gov.br/Paginas/institucional/SobreaAna/resolucoesana.aspx
http://perh.semarh.al.gov.br/
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http://www.apac.pe.gov.br/sighpe/ 
Mapa de Pernambuco com dados sobre precipitação, agrimeteorologia, hidrologia, 
reservatórios e a qualidade de água (somente corpos d’água estaduais, portanto, sem o rio 
São Francisco).

https://pt.climate-data.org 
Página web com chuva e temperatura de postos no mundo. Não podemos julgar a fonte 
nem a qualidade dos dados, porém pode ser útil em geral.

http://www.ons.org.br/operacao/vazoes_naturais.aspx 
Dados sobre vazões naturais históricas. 

http://www.eu-watch.org/data_availability 
Dados meteorológicos usados por modelos hidrológicos ou de superfície da terra, que 
foram produzidos para os séculos 20 e 21.

http://cmip-pcmdi.llnl.gov/cmip5/ 
Conjuntos de dados para modelagem climática.

http://www.moneris.igb-berlin.de/index.php/moneris-113.html 
MONERIS é um tipo de modelagem de emissão de nutrientes usado para estudos regionais, 
nacionais e internacionais sobre qualidade de água em áreas de captação. Foi desenvolvido 
por IGB Berlin.

http://www.opentelemac.org/ 
TELEMAC-MASCARET é um sistema gratuito de modelagem usado para simulações.

http://www.paraview.org/ 
Software gratuito para a visualização de resultados.

http://www.smileconsult.de/ 
Software comercial para criar ou editar grades e malhas. 

http://www.fao.org/nr/water/aquastat/main/index.stm 
Sistema global da FAO sobre água – dados e informações sobre recursos hídricos, usos de 
água e gestão da água na agricultura.

http://www.apac.pe.gov.br/sighpe/
https://pt.climate-data.org
http://www.ons.org.br/operacao/vazoes_naturais.aspx
http://www.eu-watch.org/data_availability
http://cmip-pcmdi.llnl.gov/cmip5/
http://www.moneris.igb-berlin.de/index.php/moneris-113.html
http://www.opentelemac.org/
http://www.paraview.org/
http://www.smileconsult.de/
http://www.fao.org/nr/water/aquastat/main/index.stm
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Autores participantes e 
instituições envolvidas no 
projeto INNOVATE

Autores que contribuíram para as Diretrizes
Os seguintes membros do projeto contribuíram para o texto como fontes principais das 
recomendações e/ou contribuíram com elementos de texto para os capítulos introdutórios:

Anne Biewald, PIK: cientista sênior no grupo Impactos Climáticos e Vulnerabilidades; 
pós-doc em impactos de mudança global no quadro do INNOVATE

Arne Cierjacks, TUB: cientista sênior no Departamento de Ecologia, no grupo Ciências de 
Ecossistemas/Ecologia de Plantas e coordenador do grupo de biodiversidade do INNOVATE

Birgit Kleinschmit, TUB: professora do grupo Geoinformação no Planejamento Ambiental

Célia Afonso, TUB: assistente estudantil no grupo Avaliação Ambiental e Planejamento 
Ambiental

Christine Beusch, TUB: doutoranda em Ciências do Solo/Ecossistemas 

Christoph Reiber, UHOH: cientista sênior no Departamento de Produção Animal nos 
Trópicos e Subtrópicos

Edvânia Gomes, UFPE: professora de Geografía

Elena Matta, TUB: doutoranda em Gestão de Recursos Hídricos e Modelagem de Sistemas 
Hidrológicos

Eliza Maria Xavier Freire, UFRN: professora nos programas Psicobiologia e 
Desenvolvimento/Meio Ambiente

Érika Marques, UFPE: doutoranda em Desenvolvimento e Pesquisa Ambiental

Florian Selge, TUB: doutor em Tecnologia Ambiental/Monitoramento de Qualidade de Água 
(no projeto: doutorando

Frederike Gröner, IGB: doutoranda no Departamento de Ecofisiologia e Aquicultura

Gerald Souza da Silva, UFPE: doutorando em Engenharia Civil (Avaliação Econômica)

Gérsica Nogueira da Silva, UFPE: doutoranda em Engenharia Civil e Recursos Hídricos

Günter Gunkel, TUB: cientista sênior de Limnologia no Departamento de Controle da 
Qualidade da Água e coordenador do grupo de funções de ecossistemas aquáticos do 
INNOVATE

Hagen Koch, PIK: cientista sênior no grupo Impactos Climáticos e Vulnerabilidades e 
co-coordenador do grupo de modelagem do INNOVATE

Heinrich Hagel, UHOH: doutor em Gestão Empresarial na Agropecuária (no projeto: 
doutorando)

Janaina Assis de Oliveira, UFPE: doutoranda em Variabilidade Climática e Cenários das 
Mudanças Climáticas

Jarcilene Almeida-Cortez, UFPE: professora de Biologia de Plantas, Laboratório de Interação 
Multitrófica

Johann Köppel, TUB: professor do grupo Avaliação Ambiental e Planejamento Ambiental, e 
representante oficial alemão do projeto INNOVATE 
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Maiara Melo, UFPE: doutora em Engenharia Civil (no projeto: doutoranda em 
Desenvolvimento e Meio Ambiente)

Márcia Alcoforado de Moraes, UFPE: professora de Economia e coordenadora do grupo de 
economia do INNOVATE

Marianna Siegmund-Schultze, TUB: cientista sênior em Sistemas de Produção Animal nos 
Trópicos e Subtrópicos, coordenadora científica do INNOVATE e pós-doc em Avaliação 
Ambiental e Planejamento Ambiental

Maricela Rodriguez, IGB: doutoranda em Limnologia Experimental

Markus Venohr, IGB: cientista sênior em Ecohidrologia

Peter Fischer, IGB: doutorando em Ecohidrologia

Pierson Barretto, UFPE-PRODEMA: pós-doc em Desenvolvimento e Meio Ambiente

Sarah Gottwald, TUB: mestranda e assistente estudantil no grupo Avaliação Ambiental e 
Planejamento Ambiental

Sonja Hölzl, TUB: assistente estudantil no grupo Avaliação Ambiental e Planejamento 
Ambiental

Verena Rodorff, TUB: doutoranda no grupo Avaliação Ambiental e Planejamento Ambiental 
 

Os seguintes membros do projeto contribuíram como coautores:

Ana Lígia Chaves, 
Anne Valle Zárate, 
Bárbara Laine Ribeiro da Silva, 
Clécio Souza Júnior, 
Christa Hoffmann, 
Christin Höhne, 
Déborah Oliveira, 
Fernanda Meira Tavares, 
Fred Hattermann, 
Guilherme José Ferreira de Araújo, 
Iaponira Sales de Oliveira, 
Jan Mertens, 
José Ferreira Irmão, 
José Roberto Azevedo, 
Karin Stock de Oliveira Souza, 
Katharina Schulz, 
Liron Steinmetz, 
Maike Guschal, 
Maria do Carmo Sobral, 
Maria Olívia Cano, 
Martin Kaupenjohann, 
Mira Siemann, 
Nailza Arruda, 
Peter Casper, 
Raphaela Santos da Costa von Gehlen, 
Reiner Doluschitz, 
Reinhard Hinkelmann, 
Rita de Cassia Araújo Pereira, 
Robert Koch, 
Stephan Pflugmacher-Lima, 
Werner Kloas e
Werônica Souza.
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Instituições envolvidas no projeto de pesquisa INNOVATE

Instituição Cidade Departamento 

Brasil

Universidade Federal de 
Pernambuco (UFPE)

Recife Grupo de Pesquisa Nexus – Sociedade e Natureza no Departamento 
de Ciências Geográficas; Programa de Pós-Graduação em Desenvol-
vimento e Meio Ambiente – PRODEMA (Centro de Filosofia e Ciências 
Humanas)

Departamentos de Engenharia Civil, Engenharia Química e Engenha-
ria Cartográfica (Centro de Tecnologia e Geociências)

Departamento de Química Fundamental; Energia Nuclear (Centro de 
Ciências Exatas e da Natureza)

Departamento de Botânica (Centro de Biociências)

Departamento de Economia (Centro de Ciências Sociais Aplicadas)

Universidade Federal Rural 
de Pernambuco (UFRPE)

Recife Departamentos de Ciência Florestal – DCFL (Manejo Florestal), Letras 
e Ciências Humanas – DLCH (Economia), Zootecnia (Produção de 
Ruminantes) e Medicina Veterinária (Medicina Veterinária Preventiva)

Instituto Federal (IFPE) Recife Grupos de Pesquisa: Planejamento Ambiental (área de Engenharia 
Sanitária); Tecnologia Ambiental e Bioprocessos (área de Agronomia); 
Ecosoluções (área de Engenharia Civil)

Empresa Brasileira de 
Pesquisa Agropecuária

Recife Embrapa Solos: Pesquisa e Desenvolvimento

Instituto Agronômico de 
Pernambuco (IPA)

Recife Laboratório de Botânica/Herbário IPA; Sistemas Agrícolas

Universidade do Estado da 
Bahia (UNEB)

Paulo 
Afonso

Colegiado de Biologia

Universidade Federal 
do Rio Grande do Norte 
(UFRN)

Natal Centro de Biociências (Botânica e Zoologia)
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Instituição Cidade Departamento 

Universidade Federal de 
Ceará (UFC)

Fortaleza Departamento de Geografia

Alemanha

Universidade Técnica de 
Berlim (TUB)

Berlin Grupos de Pesquisa: Avaliação Ambiental e Planejamento Ambiental; 
Geoinformação no Planejamento Ambiental; Economia Paisagista 
(Instituto de Arquitetura Paisagista e Planejamento Ambiental)

Grupos de Pesquisa: Ciências do Solo; Ciências de Ecossistemas/Eco-
logia de Plantas; Pesquisa de Impactos Ecológicos e Ecotoxicologia 
(Departamento de Ecologia)

Grupo de Pesquisa: Controle de Qualidade da Água (Departamento 
de Tecnologia Ambiental)

Grupo de Pesquisa: Gestão de Recursos Hídricos e Modelagem de 
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científi cos do projeto INNOVATE, relevantes para atores envolvidos nas questões 
em foco

O INNOVATE foi um projeto de pesquisa interdisciplinar, participativo e binacional, 
envolvendo instituições acadêmicas do Brasil e Alemanha. Teve início em janeiro 
de 2012 e fi m em dezembro de 2016. O Brasil, e em particular o Nordeste do Brasil 
sofreu com um severo período de seca que teve início em 2012. A gestão e a gover-
nança dos recursos naturais enfrentam sérios desafi os relacionados ao acesso 
à água. A mudança do uso da terra, o crescimento populacional, as mudanças 
climáticas e os confl itos com os múltiplos usos da água são importantes questões 
que exigem recorrentes adaptações a curto, médio e longo prazo. O projeto cien-
tífi co abordou esta complexa situação por meio de pesquisas destinadas a propor 
práticas e alternativas para a gestão sustentável dos recursos naturais levando em 
consideração as dimensões ecológicas, socioeconômicas e político-institucionais. 
O projeto INNOVATE teve um dos focos em toda a bacia hidrográfi ca do rio São 
Francisco e outro com destaque para uma porção semiárida da bacia hidrográfi ca - 
o reservatório de Itaparica e a região de seu entorno. Pesquisadores com diferen-
tes experiências trabalharam dentro de suas áreas de conhecimento, em grupos 
(interdisciplinar) e em conjunto com as partes interessadas (transdisciplinar). 
Este Manual de Diretrizes é uma compilação de relevantes conteúdos para atores 
extraídos de resultados das pesquisas científi cas. A maioria das recomendações 
apresentadas pode ser adaptada como princípios e padrões para reservatórios e 
regiões semiáridas do Nordeste do Brasil e outras partes do mundo.
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