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Resumo
Os problemas inerentes à gestão de conflitos em recursos hídricos têm sido protagonizados por múltiplas 

variáveis e atores. O presente estudo realiza uma abordagem conceitual para a estruturação de variáveis, 

atores e hipóteses que influenciam, direta e indiretamente, a modelagem de cenários futuros de disponi-

bilidade hídrica no semiárido brasileiro. Para isso, listam-se variáveis e atores, os quais são estruturados e 

posteriormente submetidos a métodos prospectivos da teoria do apoio à decisão (MICMAC e MACTOR). Os 

resultados identificam as relações entre as variáveis, definindo o nível de influência e dependência entre elas. 

Conclui-se que a elaboração de cenários futuros para uma gestão mais justa e eficaz dos recursos hídricos 

deve analisar as diversas escalas de influência entre os atores envolvidos e definir a esfera de atuação desses 

modelos, já que o sistema é altamente complexo e suscetível à influência de fatores externos, o que extrapola 

os aspectos puramente hidrológicos.

Palavras-chave: Recursos hídricos. Semiárido brasileiro. Modelagem conceitual. Técnicas de cenarização.

Abstract
The problems inherent to water resources management have multiple variables and actors. This study is a concep-

tual approach for structuring variables, actors, and hypotheses that can, directly and indirectly, influence future 

water availability scenarios in the Brazilian semiarid region. Variables and actors are listed and structured and sub-

sequently submitted to prospective methods of decision support theory (MICMAC and MACTOR). The results identify 

the relationships between the variables, defining the level of influence and dependence between them. The study 

concludes that predicting future scenarios for supporting fairer and more efficient management of water resources 

must analyse the different scales of power among the actors involved. A better definition of the action outreach of 

these models is also needed since the system is highly complex and susceptible to the influence of external factors, 

which goes beyond purely hydrological aspects.
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1 INTRODUÇÃO
O estudo e avaliação da situação hídrica envol-

vem diversos aspectos, muitos desses altamente 

complexos, que evidenciam a carência de uma 

gestão eficiente e a dificuldade do poder público 

em assegurar o acesso à água por todas as cama-

das sociais. As variações socioeconômicas e as 

incertezas ocasionadas pelo clima e consequen-

temente pelas mudanças climáticas acarretam 

novos desafios que não podem ser enfrentados 

dentro do paradigma de gestão tradicional, ba-

seado em mecanismos de comando e controle 

(BATES et al., 2008; MACDONALD, 2010; PAHL- 

WOSTL et al., 2008).

A estruturação de uma gestão integrada e predi-

tiva das águas torna-se factível a partir de uma 

organização institucional e legislação apropria-

da, aliada a um suporte tecnológico que moni-

tore e promova avanços substanciais na bacia 

hidrográfica (TUNDISI, 2006). A água deve ser 

analisada de forma holística, com o intuito de 

gerenciá-la entre todos os setores e considerar 

todas as etapas de uso, garantindo uma parti-

cipação descentralizada na tomada de decisões 

(CURRY et al., 2014; VILJOEN, 2010). Em suma, 

faz-se necessário cessar abordagens do geren-

ciamento da água fragmentadas e decisões de 

desenvolvimento precipitadas e exageradas 

(GIORDANO; SHAH, 2014). 

Nas últimas décadas, diversos pesquisadores 

começaram a perceber que os problemas rela-

cionados à água se tornaram multidimensionais, 

multisetoriais e multirregionais, sendo prota-

gonizados por múltiplos atores motivados por 

interesses individuais, ocasionando uma nova 

percepção acerca do que realmente é necessário 

para o gerenciamento sustentável dos recursos 

hídricos (LIU et al., 2020; PAHL-WOSTL; MOS-

TERT; TÀBARA, 2008). Uma diferença fundamen-

tal entre sistemas tradicionais e sustentáveis é 

a preocupação com possíveis mudanças, sejam 

elas nas demandas da sociedade, no suprimento 

de água ou no próprio sistema decorrente do en-

velhecimento (PLATE, 1993).

A água está intrinsecamente associada à capaci-

dade de desenvolver medidas sustentáveis para 

o meio ambiente e a sociedade, tornando uma 

visão de longo prazo necessária para explicar o 

desenrolar de alguns processos hidrológicos e 

sociais, associados ao tempo necessário para 

que todos os investimentos econômicos gerem 

resultados (GALLOPÍN, 2000). Diante das fre-

quentes mudanças no clima, no uso do solo e na 

sociedade, há necessidade de novas abordagens 

integrativas que modelem não apenas os fatores 

estritamente hidrológicos, mas também levem 

em consideração os impactos desses fatores ex-

ternos combinados, uma vez que eles atuam em 

conjunto e comprometem a segurança hídrica. 

Portanto, este trabalho realiza uma abordagem 

conceitual que serve como base para a estru-

turação de variáveis, atores e hipóteses que in-

fluenciam, direta e indiretamente, a modelagem 

de cenários futuros de disponibilidade hídrica no 

semiárido brasileiro. 

2 A GESTÃO DOS RECURSOS HÍDRICOS NO BRASIL
No final do século passado, diante dos alertas so-

bre a iminente crise de disponibilidade de água, 

em especial após a realização da Eco 92 no Rio 

de Janeiro e do artigo 21 da Constituição Federal 

de 1988, foram elaboradas medidas governa-

mentais com o objetivo de minorar os problemas 

existentes, em um país que considerava a água 

como um recurso natural abundante e ilimitado. 

No final do ano de 1996, após uma longa trami-

tação, o Congresso Nacional aprovou o Projeto de 

Lei Nacional de Recursos Hídricos, que instituiu a 

Política Nacional de Recursos Hídricos e criou o 

Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos 

Hídricos, sancionada como a Lei no 9.433, de 8 de 

janeiro de 1997 (MACHADO, 2003).
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A Lei n° 9.433, estruturou os recursos hídricos 

do Brasil a partir de instrumentos legais e ins-

titucionais que serviriam como marco para o 

ordenamento das questões referentes à dispo-

nibilidade e ao uso sustentável das águas. Fo-

ram elencados seis instrumentos nessa Política, 

sendo eles:  os Planos de Recursos Hídricos; o 

enquadramento dos corpos d’água em classes; 

a outorga de direito de uso; a cobrança pelo 

uso dos recursos hídricos e o Sistema de Infor-

mações sobre Recursos Hídricos (SNIRH). Os 

fundamentos da Política de Recursos Hídricos 

determinam, dentre outras considerações, que 

a gestão dos recursos hídricos deve ser realiza-

da de forma descentralizada, garantindo o uso 

múltiplo das águas. A descentralização refere- 

se à adoção da bacia hidrográfica como unidade 

regional de planejamento e gerenciamento dos 

recursos hídricos, onde os órgãos consultivos e 

deliberativos que atuam nessas unidades são 

denominados Comitês de Bacias Hidrográficas 

(JACOBI; FRANCALANZA, 2005).

O Plano Nacional de Recursos Hídricos é um dos 

instrumentos de gestão implementado por meio 

da Lei n° 9.433, possui um caráter multidisci-

plinar e participativo que engloba uma rede de 

instituições e  diversas metas, com o objetivo de 

melhorar a disponibilidade hídrica, reduzir con-

flitos pelo uso da água e eventos críticos, além 

de ações para valorizar a água como bem econô-

mico e social relevante (ANA, 2018). Os volumes 

que compõem o último Plano Nacional de Recur-

sos Hídricos, publicado no ano de 2006, apresen-

tam um panorama dos recursos hídricos nacio-

nais e construiu cenários para 2020. 

Os cenários contêm elementos que indicam os 

possíveis riscos e possibilidades para a gestão 

e a segurança hídrica no país. Segundo esse do-

cumento, a principal ameaça provém da possi-

bilidade de junção entre um sistema de gestão 

ineficiente e uma expansão acelerada das ati-

vidades industriais, agrícolas e urbanas, oca-

sionando um aumento exponencial na deman-

da hídrica, comprometendo a disponibilidade 

hídrica (BRITO; SILVA; PORTO, 2007). O cenário 

mais otimista aponta para uma maior conscien-

tização ambiental e um aumento da sensibili-

dade entre os atores a respeito da importância 

dos recursos hídricos para o desenvolvimento 

econômico e social.

3 O SEMIÁRIDO BRASILEIRO
A região semiárida do Brasil (Fig. 1) abrange 

uma área de 1.030.000 km² e comporta 1.262 

municípios com, aproximadamente, 27 milhões 

de habitantes (MDR, 2019). A história dessa re-

gião está intimamente relacionada à ocorrên-

cia de secas, desastre que ocasiona desempre-

go, fome, pobreza, e historicamente a migração 

interna de pessoas pelo país (CAMPOS, 2015). 

Em virtude da irregularidade das chuvas e aos 

baixos índices pluviométricos, inferiores a 800 

mm por ano, grande parte da região enfrenta 

um problema crônico de falta de água, dificul-

tando o desenvolvimento de atividades agríco-

las e industriais.

A carência de sistemas eficientes para o ar-

mazenamento da água, onde a capacidade de 

reservação doméstica está diretamente ligada 

às condições financeiras dos usuários, intensi-

fica ainda mais os problemas sociais. Ciclos de 

fortes estiagens, secas e enchentes, atingem 

sazonalmente a região em intensidades e in-

tervalos variáveis, podendo durar anos ou até 

décadas (SILVA et al., 2010). Nesse contexto, a 

comunidade científica vem integrando as ques-

tões referentes a mudanças climáticas no se-

miárido brasileiro a dados de biodiversidade e 

desertificação. Dessa forma, as pesquisas visam 

ao desenvolvimento sustentável da região ante 

as mudanças climáticas, o processo de deserti-

ficação e valoração e preservação da biodiversi-

dade (ANGELOTTI; SIGNOR; GIONGO, 2015).
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Figura 1 - Extensão territorial do semiárido brasileiro

Fonte: Elaborado pelos autores

Do ponto de vista econômico, houve uma con-

siderável mudança nos padrões de consumo no 

século XXI, com uma maior diversificação da 

produção e das fontes de geração de emprego e 

renda (BURSZTYN; CHACON, 2011). Além disso, 

o intenso processo de urbanização que ocorre 

em nível nacional continuou ocorrendo na re-

gião nas últimas quatro décadas, evidenciando 

novas relações de poder, tanto no meio urbano 

como no meio rural, e entre esses dois espaços 

em busca da garantia pelo uso da água.

A situação de escassez de água na região semi-

árida leva à necessidade da gestão compartilha-

da; para isso, a prática política conservadora não 

deve perdurar na sociedade, uma vez que a po-

pulação deve reconhecer que a água é um bem 

público e que, portanto, o seu gerenciamento 

compartilhado deverá garantir a democratiza-

ção de seus usos e a sua preservação, condição 

indispensável para o progresso da região (GAR-

JULLI, 2003). Dessa maneira, os Comitês de Bacia 

nessa região tornam-se estratégicos no proces-

so de intervenção social, pois são eles que de-

vem estabelecer os usos prioritários das águas 

em suas bacias, discutir sobre a transposição de 

águas, sobre a cobrança de água bruta, além dos 

destinos dos recursos arrecadados.

4 METODOLOGIA
A etapa inicial para a realização deste estudo foi 

a realização de um levantamento bibliográfico, 

com o intuito de estruturar, de forma simplifi-

cada, as variáveis e os atores que influenciam de 

forma significativa os recursos hídricos na região 

semiárida do Brasil (Tabela 1). As variáveis e os 

atores foram listados e posteriormente subme-

tidos aos métodos MICMAC (Matriz de Impactos 

Cruzados - Multiplicações Aplicadas a uma Clas-

sificação) e MACTOR (Método de Atores, Obje-

tivos e Fatores de Força), respectivamente, em 

softwares homônimos desenvolvidos pelos fran-

ceses Godet e Lesourne (1977).
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Tabela 1 - Referencial teórico consultado para elaboração dos componentes do sistema

Componente Fontes consultadas

Va
ri

áv
ei

s

Acesso à Água (ARAÚJO et al., 2004; BEZERRA, 2002; CIRILO, 2008; FOLHES; RENNÓ; SOARES, 2009; GAISER et 
al., 2003; GUIMARÃES JR, 2016; SILVA et al., 2010; VIEIRA, 2002, 2003)

Uso e Ocupação do Solo (BRASILEIRO, 2009; CIRILO, 2008; GAISER et al., 2003; MILHORANCE et al., 2019; MONTENEGRO; 
RAGAB, 2010, 2012; SILVA; CUNHA; LOPES, 2019)

Sociedade e Qualidade de Vida (BEZERRA, 2002; GAISER et al., 2003; KROL et al., 2001; MILHORANCE et al., 2019; RIBOT; 
MAGALHÃES; PANAGIDES, 2005; ROCHA; SOARES, 2015)

Características Culturais (CARVALHO; ESPINDULA, 2014; GAISER et al., 2003; VIEIRA, 2002, 2003)

Crescimento Econômico (BEZERRA, 2002; FOLHES; RENNÓ; SOARES, 2009; GAISER et al., 2003; GUIMARÃES JR, 2016; 
SILVA et al., 2010)

Desempenho Industrial (ARAÚJO et al., 2004; GUIMARÃES JR, 2016)

Agricultura e Pecuária (BRASILEIRO, 2009; CIRILO, 2008; FOLHES; RENNÓ; SOARES, 2009; GAISER et al., 2003; KROL et 
al., 2001; SILVA et al., 2010)

Legislação (CIRILO, 2008; GUIMARÃES JR, 2016; MILHORANCE et al., 2019; SILVA et al., 2010; VIEIRA, 2002, 
2003)

Gestão e Governança
(ARAÚJO et al., 2004; CARVALHO; ESPINDULA, 2014; CIRILO, 2008; FOLHES; RENNÓ; SOARES, 
2009; GUIMARÃES JR, 2016; GUIMARÃES JR, 2016; MILHORANCE et al., 2019; SILVA; CUNHA; 

LOPES, 2019)

Reposta a Eventos Extremos (ARAÚJO et al., 2004; BEZERRA, 2002; BRASILEIRO, 2009; CIRILO, 2008; GAISER et al., 2003; 
MILHORANCE et al., 2019; RIBOT; MAGALHÃES; PANAGIDES, 2005)

Infraestrutura Hídrica (CARVALHO; ESPINDULA, 2014; CIRILO, 2008; GUIMARÃES JR, 2016; ROCHA; SOARES, 2015; 
VIEIRA, 2002, 2003)

A
to

re
s 

e 
ob

je
ti

vo
s

População (BEZERRA, 2019; AZEVEDO, 2012; GARFÌ et al., 2011; SILVA et al., 2015; SOUSA; ARAÚJO; DE 
LIMA, 2018)

Pequenos Agricultores (BEZERRA, 2019; ANDRADE; SOUZA; SILVA, 2013; LEMOS; OLIVEIRA, 2004; PONTES et al., 2013; 
SABOURIN, 1999; SANTOS, 2016; SILVA et al., 2015; SOUSA; ARAÚJO; DE LIMA, 2018)

Latifundiários (LEMOS; OLIVEIRA, 2004; PONTES et al., 2013; SABOURIN, 1999; SANTOS, 2016; SOUSA; 
ARAÚJO; DE LIMA, 2018)

Companhias de Água (BEZERRA, 2019; LEMOS; OLIVEIRA, 2004; SILVA; RIBEIRO; MIRANDA, 2017)

Agência Nacional de Águas (BEZERRA, 2019; LEMOS; OLIVEIRA, 2004; SILVA; RIBEIRO; MIRANDA, 2017)

Ministério do Desenvolvimento Regional e 
Secretarias de Estado (BEZERRA, 2019; SILVA; RIBEIRO; MIRANDA, 2017)

Conselhos Nacionais e Estaduais de RH (BEZERRA, 2019; LEMOS; OLIVEIRA, 2004; SILVA; RIBEIRO; MIRANDA, 2017; SOBRAL, 2011)

Comitês de Bacia (BEZERRA, 2019; AZEVEDO, 2012; LEMOS; OLIVEIRA, 2004; SILVA; RIBEIRO; MIRANDA, 2017)

Órgãos Gestores Estaduais (BEZERRA, 2019; SILVA; RIBEIRO; MIRANDA, 2017; SOBRAL, 2011)

Grandes Empresários (PONTES et al., 2013; SABOURIN, 1999; SANTOS, 2016; SILVA et al., 2015)

Fonte: Elaborado pelos autores

4.1 Método MICMAC

Este método consiste em identificar as variáveis 

chave, ou seja, as variáveis essenciais ao pro-

gresso do sistema. Essa identificação é feita, 

primeiramente, por meio de uma classificação 

denominada matriz de influência direta (GODET; 

DURANCE, 2011), onde o controlador lista quan-

tas variáveis julgar necessárias, relacionando-as 

através de múltiplos cruzamentos, conforme 

ilustrado na Tabela 2. O preenchimento da matriz 

leva em consideração o levantamento bibliográ-

fico e conhecimentos prévios dos autores acerca 

do assunto. Por sua vez, a diagonal principal, que 

corresponde à relação entre um par de variáveis 

iguais, é preenchida com valor nulo. Para cada 

par de variáveis distintas, os índices são preen-

chidos a partir da análise da influência exercida 

por uma variável da primeira coluna sobre as va-

riáveis da primeira linha, obedecendo a numera-

ção presente na Tabela 3.

Tabela 2 - Modelo da matriz de influência direta

Variáveis Variável 1 Variável 2 Variável 3 Variável 4

Variável 1 0

Variável 2 0

Variável 3 0

Variável 4 0

Fonte: Elaborado pelos autores
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Tabela 3 - Relações de influência na matriz de 
influência direta

Numeração Tipo de Influência

0 Sem influência

1 Influência fraca

2 Influência moderada

3 Influência alta

Fonte: Elaborado pelos autores

Posteriormente é avaliada a variável mais in-

fluente e dependente do sistema. Essa influência 

é calculada a partir da soma dos índices contidos 

em cada linha da matriz quadrada, enquanto a 

dependência é calculada pela soma dos índices 

de cada coluna. 

Por fim, obtém-se o mapa de influência e depen-

dência, dividido em quatro quadrantes, sendo es-

truturado com base na dependência e influência 

das variáveis, onde a localização dentro do mapa 

indica o seu tipo de relação, cada uma represen-

tando um determinado perfil: o 1° quadrante 

englobou variáveis de mudança, que exercem 

forte influência e possuem grande dependência; 

o 2° quadrante representou variáveis que regem 

o futuro e possuem forte influência e baixa ou 

nenhuma dependência; o 3° quadrante exibiu as 

variáveis pouco relevantes, que possuem pouca 

ou nenhuma relação de influência e dependência 

no sistema, podendo ser desconsideradas para 

esse tipo de análise; o 4° quadrante representou 

variáveis de resposta; essas apresentam forte 

dependência e pouca ou nenhuma influência.

4.2 Método MACTOR

O método MACTOR tem o intuito de analisar o 

jogo de alianças e possíveis conflitos entre os 

atores envolvidos no sistema (GODET; DURANCE, 

2011). Cada ator é definido em função dos seus 

objetivos, problemas e meios de ação a partir dos 

perfis traçados nas fontes consultadas (Tabela 1). 

Em seguida, examina-se o posicionamento dos 

atores em relação aos demais componentes do 

sistema. A primeira etapa da estruturação do mé-

todo compreende a fase de construção do quadro 

das estratégias dos atores, esse quadro diz res-

peito aos atores que comandam as variáveis cha-

ve identificadas pelo método MICMAC.

Tabela 4 - Relações de influência na matriz de 
influência direta

Numeração Tipo de Influência

0 O ator tem pouca ou nenhuma influência 
sobre o outro

1 O ator pode interferir de forma limitada os 
processos operatórios de gestão do outro ator

2 O ator pode interferir na realização dos 
projetos do outro ator

3 O ator pode influenciar o cumprimento dos 
objetivos do outro ator

4 O ator pode ameaçar a existência do  
outro ator

Fonte: Elaborado pelos autores

A segunda fase do processo pode ser entendida 

como a avaliação das relações de poder entre os 

atores, por meio da elaboração da matriz de in-

fluência direta, construída a partir do quadro de 

estratégias de atores, elaborado na fase anterior. 

Nessa etapa, as relações de poder são calculadas 

tendo em vista os meios de ação diretos e indi-

retos, onde um ator pode agir sobre outro por 

intermédio de um terceiro. A matriz é preenchi-

da de forma análoga ao método MICMAC, entre-

tanto os índices são numericamente associados 

conforme a Tabela 4.

A última fase do processo é a hierarquização das 

prioridades no que diz respeito aos objetivos 

de cada ator; para tanto, é elaborada a matriz 

de posição valorizada. Nesta matriz, faz-se ne-

cessária uma análise dos atores em função dos 

seus objetivos finais, dos seus projetos e meios 

de ação. Dessa forma, a matriz é preenchida con-

forme a Tabela 5.
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Tabela 5 - Relações de influência na matriz de  
posição valorizada

Numeração Tipo de Influência

-4 O objetivo do ator prejudica a existência dos 
objetivos do outro ator

-3 O objetivo do ator compromete a realização da 
missão objetivada pelo outro ator

-2 O objetivo do ator põe em risco o sucesso dos 
projetos objetivados pelo outro ator

-1 O objetivo do ator põe em risco os procedimentos 
operacionais objetivados pelo outro ator

0 O objetivo do ator tem um resultado incerto em 
relação ao objetivo do outro ator

1 O objetivo do ator é essencial os procedimentos 
operacionais objetivados pelo outro ator

2 O objetivo do ator é essencial para o sucesso dos 
projetos objetivados pelo outro ator

3 O objetivo do ator é indispensável para a 
realização da missão objetivada pelo outro ator

4 O objetivo do ator é indispensável para a 
existência dos objetivos do outro ator

Fonte: Elaborado pelos autores

Uma vez completada a entrada de dados no siste-

ma, é então gerado o mapa de influência e depen-

dência entre os atores a partir da matriz de influ-

ência direta, também tornando possível o cálculo 

de uma escala líquida de influência dos atores. O 

mapa de influência e de dependência revela qua-

tro posições: o 1° quadrante é composto pelos 

atores de ligação, que são tão influentes quanto 

dependentes; o 2° quadrante engloba os atores 

dominantes, que são muito influentes e pouco de-

pendentes; o 3° quadrante é formado pelos atores 

autônomos— estes não são influentes e são inde-

pendentes ao sistema estudado; o 4° quadrante é 

composto pelos atores dominados, que são pouco 

influentes e muito dependentes.

Por sua vez, a matriz de posição valorizada pro-

porcionou a elaboração do mapa de convergên-

cia entre os atores, além de um histograma de 

implicações dos atores em relação aos seus obje-

tivos e a geração de uma escala competitiva por 

objetivo, capaz de identificar atores favoráveis e 

contrários aos objetivos do sistema. 

5 RESULTADOS E DISCUSSÕES
As variáveis escolhidas e suas respectivas influên-

cias e dependências com base na matriz de influ-

ência direta podem ser visualizadas na Tabela 6. 

Ao analisar os dados, têm-se como variáveis mais 

influentes a legislação e as medidas de gestão e 

governança; por outro lado, a variável de socieda-

de e qualidade de vida apresenta-se como a mais 

dependente do sistema. Por sua vez, o acesso à 

água apresenta-se como uma variável altamente 

influente e dependente dentro do sistema.

Tabela 6 - Valores e influência e dependência líquida de cada variável

N° Variável Influência Dependência

1 Acesso à Água 29 29

2 Uso e Ocupação do Solo 26 25

3 Sociedade e Qualidade de Vida 26 29

4 Características Culturais 23 19

5 Crescimento Econômico 27 28

6 Desempenho Industrial 23 28

7 Agricultura e Pecuária 25 28

8 Legislação 28 22

9 Gestão e Governança 28 28

10 Reposta a Eventos Extremos 25 25

11 Infraestrutura Hídrica 24 23

Total 284 284

Fonte: Elaborado pelos autores

O mapa de influência e dependência das variáveis 

(Fig. 2) as classifica conforme os quadrantes do 

gráfico. Dessa forma, para a análise em questão, 

percebe-se que a infraestrutura hídrica e as ca-

racterísticas culturais da população, podem ser 

dispensadas. Por outro lado, a legislação é clas-
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sificada como a variável que rege o futuro, sen-

do altamente influente e pouco dependente das 

demais, conforme previsto por Tundisi (2006) e 

Vieira (2003). O primeiro quadrante indica que o 

acesso à água, as medidas de gestão e governan-

ça e o crescimento econômico acarretam mudan-

ças significativas no sistema a partir da influência 

das demais variáveis sobre elas, uma vez que es-

sas possuem grande influência e dependência. Em 

contrapartida, as variáveis do quarto quadrante 

(uso e ocupação do solo, sociedade e qualidade de 

vida, resposta a eventos extremos, agricultura e 

pecuária) são classificadas como variáveis de res-

posta, refletindo fortemente as mudanças ocorri-

das nas variáveis de maior influência contidas no 

primeiro e segundo quadrante (CAMPOS, 2015).

 
Figura 2 - Mapa de influência e dependência entre as variáveis

Fonte: Elaborado pelos autores

A comparação entre os resultados dos atores 

permite observar a deformação das alianças e 

conflitos potenciais, tendo em vista as hierar-

quias de objetivos e de relações de força entre os 

atores. A Tabela 7 lista os atores escolhidos e os 

objetivos de cada um, conforme previstos na Lei 

9.433/97, nos portais dos órgãos envolvidos e na 

bibliografia consultada.

Tabela 7 - Atores envolvidos e seus respectivos objetivos no sistema
Ator Objetivo

População Possuir acesso à água potável

Pequenos Agricultores Garantir o fornecimento água para atividades agrícolas e pecuárias

Latifundiários Expandir suas áreas agrícolas e ter acesso ilimitado à água

Companhias de Água Possuir acesso ininterrupto à água

Agência Nacional de Águas Regular, monitorar e planejar ações sobre recursos hídricos no país

Ministério do Desenvolvimento Regional e 
Secretarias de Estado Planejar e coordenar obras contra as secas e de infraestrutura hídrica

Conselhos Nacionais e Estaduais de RH Desenvolver regras de mediação entre os diversos usuários da água

Comitês de Bacia Avaliar os reais e diferentes interesses sobre os usos das águas nas bacias hidrográficas

Órgãos Gestores Estaduais Gerir águas de domínio dos estados e planejar e promover ações direcionadas à preservação da 
quantidade e da qualidade das águas

Grandes Empresários Possuir acesso à água de forma ininterrupta para o funcionamento do comércio e indústria

Fonte: Elaborado pelos autores
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As relações de poder entre os atores envolvidos 

está numericamente expressa como uma escala 

líquida de influência (Tabela 8), onde o sinal po-

sitivo de influência indica que o ator exerce mais 

influência do que recebe, enquanto o sinal nega-

tivo indica que o ator recebe mais influência do 

que exerce. Dessa forma, podemos destacar a 

fragilidade dos pequenos agricultores, uma vez 

que o agronegócio provoca a territorialização do 

capital, subordinando os camponeses à sua lógi-

ca (SANTOS, 2016). Por outro lado, o Ministério 

do Desenvolvimento Regional e as Secretarias de 

Estado são elencadas como altamente influentes 

sobre os atores do sistema.

Tabela 8 - Escala líquida de influência entre os atores

Ator POP PAGRI LATF COMPA ANA MDRS CERH COMB OGE GEMP INF

População (POP) - 14 -1 10 3 -1 6 6 10 2 49

Pequenos Agricultores (PAGRI) -14 - -13 -7 -13 -15 -8 -10 -7 -6 -93

Latifundiários (LATF) 1 13 - 8 3 -1 4 3 10 4 45

Companhias de Água (COMPA) -10 7 -8 - -8 -9 -2 -4 -1 -1 -36

Agência Nacional de Águas (ANA) -3 13 -3 8 - -4 4 2 9 1 27

Ministério do Desenvolvimento 
Regional e Secretarias de Estado 

(MDRS)
1 15 1 9 4 - 7 7 11 4 59

Conselhos Nacionais e Estaduais 
de RH (CNERH) -6 8 -4 2 -4 -7 - 0 2 0 -9

Comitês de Bacia (COMB) -6 10 -3 4 -2 -7 0 - 3 -1 -2

Órgãos Gestores Estaduais (OGE) -10 7 -10 1 -9 -11 -2 -3 - -1 -38

Grandes Empresários (GEMP) -2 6 -4 1 -1 -4 0 1 1 - -2

Influência (INF) 49 -93 45 -36 27 59 -9 -2 -38 -2 -

Fonte: Elaborado pelos autores

O mapa de influência e dependência entre os 

atores (Fig. 3) enquadra os atores de acordo com 

suas funções no sistema, sendo os Pequenos 

Agricultores e as Companhias de Água atores do-

minados pelo sistema, ou seja, eles são altamen-

te afetados e consequentemente influenciados 

pelas ações dos demais componentes, por outro 

lado, os Grandes Empresários e os Conselhos Na-

cionais e Estaduais de Recursos Hídricos apare-

cem como atores autônomos, esses influenciam 

o sistema de forma mais indireta e não depen-

dem diretamente das ações dos demais atores. 

Na Fig. 4, em contrapartida, têm-se os atores 

enquadrados no primeiro quadrante (Comitês 

de Bacia e Órgão Gestores Estaduais), represen-

tando um elo entre as ações tomadas pelos ato-

res dominantes (Ministério do Desenvolvimento 

Regional e Secretarias de Estado, População, 

Latifundiários e Agência Nacional de Águas) e 

os atores dominados, tendo grande influência e 

dependência no sistema.

A partir do preenchimento da matriz de posição 

valorizada, é possível identificar os objetivos 

que convergem dentro do sistema. A Fig. 4 ilus-

tra essas relações e demonstra a convergência 

entre os objetivos dos Órgãos Gestores Estadu-

ais, da Agência Nacional de Águas, Comitês de 

Bacia, Ministério do Desenvolvimento Regional 

e Secretarias de Estado e Conselhos Nacionais 

e Estaduais e Recursos Hídricos. Por outro lado, 

a População e as Companhias de Água também 

convergem seus objetivos entre si, diferente-

mente dos demais atores, que possuem objeti-

vos particulares.
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Figura 3 - Mapa de influência e dependência entre os atores

Fonte: Elaborado pelos autores

 

 
Figura 4 - Mapa de convergência entre os objetivos dos atores

Fonte: Elaborado pelos autores

O histograma de implicações dos atores em re-

lação aos seus objetivos (Fig. 5) mostra o posi-

cionamento dos atores em relação aos objetivos 

de cada um. Essa análise é elaborada a partir de 

pesos relativos à concordância e discordância 

dos objetivos. 
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Figura 5 - Histograma de implicações dos atores em relação aos seus objetivos

Fonte: Elaborado pelos autores

O histograma revela que os objetivos de caráter 

regulador propostos pelo CNERH, MDRS, ANA, 

COMB e OGE não são contestados pelos demais 

atores; entretanto, o objetivo dos Pequenos Agri-

cultores, Latifundiários, Grandes Empresários e 

População geram potenciais conflitos no siste-

ma, uma vez que nem todos os atores concordam 

com os objetivos propostos. 

Por fim, são listadas duas escalas competitivas 

por objetivo, que analisam o propósito de possuir 

acesso à água potável por parte da população e 

a expansão das áreas agrícolas e acesso ilimita-

do à água por parte dos latifundiários, conforme 

ilustrado na Fig. 6. Com relação ao objetivo da 

população (Fig. 6A), é possível visualizar os ato-

res que contribuem para a realização do objetivo: 

são as COMP, ANA, MDRS, CNERH, COMB e OGE, 

enquanto os PAGRI, LATF e GEMP competem pelo 

objetivo e podem se tornar obstáculos para o seu 

cumprimento, deixando o sistema equilibrado. 

Por outro lado, os objetivos dos latifundiários 

(Fig. 6B) encontram-se favoráveis dentro do sis-

tema, uma vez que os atores contrários ao obje-

tivo (POP, PAGRI, COMPA e GEMP) exercem uma 

menor influência se comparados aos atores fa-

voráveis a esse propósito.

 
Figura 6 - Escalas competitivas de acordo com os objetivos da população (A) e latifundiários (B)

Fonte: Elaborado pelos autores
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6 CONCLUSÕES
As análises realizadas neste estudo por meio dos 

métodos MICMAC e MACTOR demonstram uma 

forma de refletir sobre o comportamento dos ato-

res envolvidos no sistema de recursos hídricos do 

semiárido e contribuir para a formulação de análi-

ses prospectivas para recomendações estratégicas.

Com relação à análise das variáveis estudadas, é 

possível notar o papel crucial do cumprimento das 

legislações do país, uma vez que essa foi a única 

variável categorizada com capacidade de reger o 

futuro do sistema de acordo com os modelos apli-

cados. Em contrapartida, para análises e cons-

truções de modelos mais simplificados, o méto-

do demonstra que as características culturais e 

infraestrutura hídrica podem ser dispensadas. A 

inserção prescindível da infraestrutura contrapõe 

as ideias historicamente enraizadas nos gestores 

da região, onde grandes obras hídricas sempre 

foram vistas como a única solução para garantir 

a segurança hídrica dos centros urbanos a longo 

prazo. Vale ressaltar que a análise das característi-

cas culturais da região é de suma importância em 

diversas esferas de análise dos recursos hídricos; 

entretanto, devido à dificuldade em quantificar 

esses aspectos, a variável pode ser dispensada 

para a construção de cenários futuros.

A relação entre os atores estudados demonstra 

a fragilidade dos pequenos agricultores, figuras 

muito presentes no semiárido brasileiro que nas 

últimas décadas têm sua presença ameaçada 

pela grande expansão latifundiária na região. Os 

resultados mostram a grande dependência que 

esses atores possuem dos órgãos governamen-

tais e suas dificuldades em exercer alguma influ-

ência dentro do sistema.

Com relação aos objetivos dos atores, é notória a 

necessidade de convergência entre as ações dos 

órgãos públicos com os comitês de bacia, além dos 

interesses das companhias de água em garantir o 

acesso à água para a população, uma vez que seus 

recursos econômicos dependem desse forneci-

mento. Em contrapartida, é possível notar que nem 

todos os atores concordam com a prioridade da 

água para a população, uma vez que o histograma 

de implicações detectou que alguns dos atores dis-

cordam, de forma direta ou indireta,  desse acesso.

Dessa forma, pode-se concluir que a elaboração 

de cenários futuros com ênfase em recursos hí-

dricos deve analisar as diversas escalas de influ-

ência entre os atores envolvidos e definir a es-

fera de atuação desses modelos, uma vez que o 

sistema é altamente complexo e vai muito além 

de aspectos hidrológicos. Vale salientar que o 

estudo focou em variáveis e atores considerados 

essenciais ao sistema hídrico da região semiári-

da como um todo, tornando a inserção de novas 

variáveis e atores totalmente plausíveis à medida 

que o estudo é realizado em menor escala.
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