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ÍNDICE DE POBREZA HÍDRICA (IPH) APLICADO A MUNICÍPIOS DOS SERTÔES DOS 
INHAMUNS NO SEMIÁRIDO DO CEARÁ – BRASIL

Msc.Rosa Maria Ramos Maranhão
Programa de Pós-Graduação em Geografi a/UFC

 rosamaranhao@gmail.com

A gestão estratégica da água e dos recursos naturais impõe a busca de instrumentos que venham a assegurar a susten-
tabilidade dos ecossistemas. As zonas semi-áridas, em especial, são mais suscetíveis aos processos de desertifi cação. 
Os indicadores têm se mostrado um instrumento de gestão efi ciente por sua capacidade de produzir cenários atuais e 
futuros. O Índice de Pobreza Hídrica (IPH) é um indicador holístico desenvolvido pelo grupo do Oxford Centre for 
Water Research (OCWR), no Reino Unido (2000), que viabiliza a gestão ambiental a partir do conhecimento do grau 
de escassez de água e seus refl exos na sociedade e já foi aplicado em mais de 140 países. Nosso objetivo é calcular esse 
indicador e verifi car sua aplicabilidade nas ações relacionadas à pobreza e à desertifi cação, no Sertões dos Inhamuns, 
semiarido do Ceará, Brasil.
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The strategic management of the water and natural resources requires the search of instruments that cooperate with 
the sustainability of ecosystms. The semi-arid zones are more susceptible to the irreversible processes of degradation, 
taking to desertifi cation, so they deserve special attention. The indicators have shown to be very effi cient to represent
reality, with capacity to produce future and actual sceneries. The water poverty índex is an holistic indicator that makes 
possible the envinronmental management based on the knowledge of the degree of the lack of water and its impacts in 
the society, developed by the group of Oxford Centre of Water Research (OCWR), in The United Kingdom (2000) and
applied in more than 140 countries. Our aim is to calculate this indicator and verify its applicability in the actions 
related to poverty and desertifi cation. For this study the chosen área was in the micro-region “Sertões dos Inhamuns, 
semiarido do Ceará, Brasil”.
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