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RESUMO 
 
As projeções de precipitação de cinco modelos globais do Coupled Model Intercomparison Project 
Phase 5 (CMIP5), são analisadas para o Nordeste Setentrional do Brasil para o período de 2010 a 
2099 para o cenário RCP 8.5, com intuito de avaliar qualitativamente o impacto na gestão de 
recursos hídricos. O impacto na precipitação anual é feito considerando três períodos: 2010 a 2039, 
2040 a 2069 e 2070 a 2099. As projeções dos modelos CanESM2_r1i1p1 e giss-e2-r_r1i1p1 
sugerem reduções nas precipitações para o NEB associado há um aumento de eventos extremos de 
seca, enquanto isso, o modelo ipsl-cm5a-lr_r1i1p1 sugere um aumento considerável na precipitação 
associado a aumento de eventos de cheias. O uso dessas informações climáticas podem reduzir os 
riscos e permitir uma margem maior de flexibilidade ao sistema de gestão implantado, sobretudo no 
tocante às outorgas emitidas para que ações adaptativas no uso da água, seja na agricultura, no 
abastecimento de água populacional ou aos ecossistemas possam ser implantados com maior 
eficiência.  

Palavras-Chave – modelos globais, gestão de recursos hídricos, ações adaptativas. 
 
ABSTRACT  
 
The Projections of precipitation of five global models of the Coupled Model Intercomparison 
Project Phase 5 (CMIP5) are analyzed for the Northeast of the Northern Brazil for the period from 
2010 to 2099 for the RCP 8.5 scenario, in order to make a qualitative evaluation of the impact on 
water resource management. The impact on annual precipitation is done by considering three 
periods: 2010-2039, 2040-2069 and 2070-2099. The projections of the models and 
CanESM2_r1i1p1 giss-e2-r_r1i1p1 suggest reductions in rainfall for the NEB associated with an 
increase in extreme events of drought. Meanwhile, the model ipsl-cm5a-lr_r1i1p1 suggests a 
considerable increase in precipitation associated with increased flood events. The use of this climate 
information can reduce the risks and allow a larger margin of flexibility to the deployed 
management system, especially with regard to grants issued to adaptive actions in water use, 
including agriculture, water supply population or ecosystem can be deployed more efficiently. 
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1. INTRODUÇÃO 

 O IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change) é o principal organismo de avaliação 
das mudanças climáticas. Foi criado por iniciativa da ONU (Organização das Nações Unidas) e da 
OMM (Organização Meteorológica Mundial), em 1988, para monitorar o problema e propor 
soluções mitigadoras para as mudanças climáticas. Atualmente, vêm apontando formas de 
adaptação a essas mudanças e suas principais consequências. Em seu último relatório, o IPCC 
chegou à conclusão que as mudanças do clima atribuídas ao aquecimento da terra têm afetado os 
sistemas físicos e biológicos, assim como os sistemas naturais e humanos. As evidências apontam 
impactos sobre os recursos hídricos, a produção agrícola, a biodiversidade, zonas costeiras e sobre a 
saúde das pessoas (IPCC, 2007a).  

No Brasil, a região mais sujeitada aos riscos da variabilidade climática e a uma possível 
“aridização” e subsequente desertificação devido às mudanças climáticas é o Nordeste (Salazar et 
al., 2007). Mais de 70% das cidades do semiárido nordestino, com população acima de 5.000 
habitantes, enfrentarão crise no abastecimento de água para o consumo humano até 2025, concluiu a 
ANA (Agência Nacional de Águas). Problemas de abastecimento deverão atingir cerca de 41 
milhões de habitantes da região do semiárido e entorno, preveem os pesquisadores da Agência 
Nacional das Águas, que estimaram o crescimento da população e a demanda por água em cerca de 
1.300 municípios pertencentes a nove estados do Nordeste e ao norte de Minas Gerais. 

A análise apresentada neste artigo contribui para compreender a realidade das mudanças 
climáticas e seus impactos futuros sobre o Nordeste Brasileiro (NEB) para que se possa incorporar 
ao planejamento medidas de adaptação a estas mudanças.  

 

2. GESTÃO DE RECURSOS HÍDRICOS E MUDANÇAS CLIMÁTICAS 

Independentemente da posição dos pesquisadores que discutem as causas das mudanças 
climáticas globais sejam elas de origem antropogênicas e/ou naturais, diversos estudos assinalam 
que a disponibilidade e a qualidade dos recursos hídricos vêm sendo alterada pelos recentes 
dinamismos climáticos. 

Vários estudos foram realizados com o objetivo de verificar as influências das mudanças 
climáticas nos recursos hídricos, empregando os resultados dos cenários e modelos de circulação 
geral e regional criados pelo IPCC, acoplando esses resultados ao modelo hidrológico, ou apenas 
criando cenários hipotéticos de mudanças climáticas. 

Dois trabalhos merecem destaques, o trabalho de Arnell e Reynard (1996), sobre as 
influências das Mudanças Climáticas no escoamento superficial de 21 bacias na Grã-Bretanha, a 
partir da utilização de um modelo chuva-vazão e a criação de cenários de mudanças climáticas com 
uma série de 60 anos (1990 a 2050) além do trabalho de Arnell (2004) que avaliou os efeitos 
relativos das mudanças climáticas e do crescimento da população num futuro estresse global e 
regional de recursos hídricos a partir de projeções climáticas feitas usando seis modelos climáticos 
dirigidos pelos cenários de emissões de gases de efeito estufa conhecidos como cenários SRES 
(Special Report Emission Scenarios).  

Bates et al. (2008) indicam que os estudos que vêm sendo divulgados referentes à relação 
recursos hídricos e mudanças climáticas apresentam três resultados. Em algumas regiões do planeta 
vêm sendo demonstrados aumentos significativos no escoamento superficial, a exemplo das altas 
latitudes e boa parte dos Estados Unidos. Em regiões localizadas na África Ocidental, sul da Europa 



e parte da América do Sul vêm sendo percebidas diminuições no escoamento superficial. Existem 
também áreas que não são identificadas tendências negativas e nem positivas no escoamento 
superficial. 

Em se tratando de Nordeste Brasileiro, foram estimados os impactos das mudanças climáticas 
globais na evaporação do reservatório Epitássio Pessoa (Boqueirão) no semi-árido por Fernandes et 
al. (2008), a partir de alguns resultados de Modelos de Circulação Globais. A evaporação foi 
simulada de acordo com o cenário B1 para o período de 2011 a 2030. Conforme os cenários de 
evaporação gerados, haverá um aumento médio de 2,16% na evaporação no período analisado, 
devido às mudanças de temperatura e umidade relativa do ar.  

Medidas para enfrentar as mudanças do clima devem ser realizadas em todos os níveis de 
governo, juntamente com os setores da sociedade, aplicadas de forma integrada e em 
complementaridade, levando em consideração a importância da promoção do desenvolvimento 
social e econômico sustentável com a precaução ambiental necessária à garantia da qualidade de 
vida coletiva num cenário de alterações climáticas. 

Segundo May e Vinha (2012) é de comum acordo entre os estudiosos que as medidas de 
adaptação devem incidir nas vulnerabilidades numa perspectiva sistêmica, na qual as dimensões 
ecológica, geofísica e socioeconômica têm a mesma importância, tendo em vista sua natureza 
multicausal e não linear. Consequentemente, as políticas públicas devem contemplar ações 
coordenadas de planejamento, buscando atuar nos limites da transversalidade existentes nos 
diferentes setores (energia, agrícola, transporte, florestal etc.), e procurar unificar as políticas e 
instrumentos de gestão territoriais já existentes com os especificamente voltados às mudanças 
climáticas. 

A ação mais importante e imediata diz respeito ao modo como vamos gerenciar nossos 
recursos hídricos. Melhorar a compreensão sobre recursos hídricos vai permitir sistemas de 
alocação mais eficientes e flexíveis, além de melhorar o investimento em infraestrutura, 
possibilitando tanto o acesso aos recursos hídricos quanto a redução dos riscos decorrentes das 
mudanças. 

A alteração dos processos hidrológicos na região semiárida pode significar diferentes tipos de 
prejuízos para as comunidades que vivem nessas regiões. Por exemplo, é provável que ocorra 
aumento da salinização da água subterrânea e superficial em virtude da elevação da 
evapotranspiração (BATES et. al., 2008). Além disso, nas bacias hidrográficas dessas regiões, as 
consequências de mudanças no regime de vazões podem trazer prejuízos para a geração de energia 
hidroelétrica e para a manutenção de projetos de irrigação e abastecimento da população. 

As projeções sugerem uma intensificação de eventos extremos, e historicamente sabe-se que 
nesses períodos, especialmente de escassez hídrica, os conflitos se intensificam e as falhas no 
sistema se apresentam. Isto pode impactar diretamente na garantia associada à outorga. Nesse 
sentido, os aspectos associados à outorga precisam ser revistos considerando as mudanças no clima 
e os seus possíveis impactos nos níveis de garantia estabelecidos.  

O instrumento de outorga é necessário para o gerenciamento dos recursos hídricos, 
principalmente em épocas de escassez hídrica, pois permite ao administrador realizar o controle 
qualitativo-quantitativo da água, e ao usuário a necessária autorização para implementação de seus 
empreendimentos produtivos. É, também, um instrumento importante para minimizar os conflitos 
entre os diversos setores usuários e evitar impactos ambientais negativos aos corpos hídricos. 
Campos e Studart (2003) comentam que duas questões são relevantes: o máximo outorgável 
(volume ou vazão, ou ambos) e como alocar a água em épocas de escassez. Essas são decisões 



regionais, dependentes do regime dos rios e de seus controles e, por isso, o estabelecimento de 
normas nacionais para regulamentar a outorga deve ser vista com muita cautela. 

O uso de informações climáticas pode reduzir os riscos e permitir uma margem maior de 
flexibilidade ao sistema de gestão implantado, sobretudo no tocante às outorgas emitidas. 

 
3. METODOLOGIA 

 
3.1.Análise das projeções dos modelos do CMIP5 

 Os dados provenientes do Coupled Model Intercomparison Project Phase 5 (CMIP5) são 
resultados de simulações de modelos globais de alguns centros de pesquisa que contribuem para 
confecção dos relatórios do IPCC (conforme Tabela 1), forçadas pelas concentrações observadas de 
gases de efeito estufa durante o século XX. Serão utilizados os modelos indicados na tabela 1. 
 
Tabela 1 – Modelos do CMIP5 utilizados. 

Modelos Instituição 

HadGEM2-ES Met Office Hadley Centre 
GISS-E2-R NASA Goddard Institute for Space Studies 

IPSL-CM5A-LR Institut Pierre-Simon Laplace 
CCCMA/CanESM2 Canadian Centre for Climate Modelling and Analysis 

CNRM-CM5 
Centre National de Recherches Meteorologiques/  

Centre Europeen de Recherche et Formation Avancees en 
Calcul Scientifique (CNRM/CERFACS) 

 

Como parte da fase preparatória para o desenvolvimento dos novos cenários para o Quinto 
Relatório de Avaliação AR5 (Fifth Assessment Report) do IPCC, foram criados os chamados RCPs 
(Representative Concentration Pathways), que servirão como entrada para modelagem climática e 
química atmosférica. Os RCPs recebem seus nomes a partir dos níveis das forçantes radiativas, 
conforme relatado pela equipe de modelagem elaboradora de cada RCP. Assim, RCP-X implica em 
um cenário no qual a forçante radiativa de estabilização ou de pico ou ao final do século XXI 
corresponde a X W.m-2. Na figura 1 são mostrados os comportamentos dos principais cenários do 
IPCC-AR5: RCP8.5, RCP6, RCP4.5 e RCP3-PD. Neste trabalho será usado o cenário RCP8.5 para 
análise das projeções do século XXI. 



 
Fonte: http://www.pik-potsdam.de/~mmalte/rcps/ 

Figura 1 - Cenários do IPCC-AR5 e forçante radiativa antropogênica 
 

Para realização da análise considerou-se uma região de 0º a 10ºS de latitude e 33ºW a 44ºW 
de longitude sobre o NEB, assim como uma porção do Oceano Atlântico. 

Para o cálculo das anomalias sazonais são consideradas as projeções fornecidas pelos modelos 
globais do CMIP5 para o cenário RCP8.5 no período de 2010 a 2099. Em seguida é feita uma 
comparação relativa à representação dos modelos para o século XX no período de 1950 a 1999. 

 
4. RESULTADOS 
 
4.1. Projeções para o cenário RCP 8.5 

Na Figura 2 são apresentadas as anomalias sazonais da precipitação para o Nordeste 
Setentrional do Brasil, para os modelos que disponibilizam projeções. Foram utilizadas as projeções 
do cenário RCP8.5 dos modelos do CMIP5 para o século XXI. 

Os modelos apresentaram divergências nas anomalias da precipitação durante todo o ano. No 
Nordeste do Brasil, a maioria dos modelos indica aumento de precipitação no primeiro quadrimestre 
de até 30% por mês, exceto o modelo canesm_ r1i1p1 (melhor modelo segundo a avaliação geral) 
que apresentou reduções de aproximadamente 10% em cada mês desse período. Os modelos 
mostram grande dispersão nos meses de junho, julho e dezembro, indicando possíveis impactos na 
pré-estação e pós-estação chuvosa na região.   
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fiscalização das retiradas de água e do cumprimento dos acordos estabelecidos entre usuários e 
instituições de gestão.  

Enquanto isso o modelo ipsl-cm5a-lr_r1i1p1 sugere um aumento considerável na precipitação 
e com isso a possibilidade de aumento de eventos de cheia. Isto sugere que mudanças precisam 
ocorrer na operação de reservatórios a fim de adaptar-se aos novos cenários de precipitação. 

 
5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

As mudanças climáticas e variabilidade climática de baixa frequência invalidam a hipótese da 
estacionariedade estatística de séries históricas. Isto leva a impactos significativos no planejamento 
e gestão dos sistemas hídricos, visto que o dimensionamento de obras hidráulicas e o 
aproveitamento dos recursos hídricos são projetados e operados a partir desta hipótese.  

A não-estacionariedade das séries históricas requer, portanto, estratégias de adaptação e 
gestão de riscos mais robustos. Essas medidas podem ser realizadas por medidas do tipo estrutural e 
não estrutural. As medidas estruturais estão relacionadas com investimento em infraestrutura para 
suportar os eventos extremos, como diques, barragens, canalização entre outros. As medidas não 
estruturais são as que condicionam os usuários a adaptar-se ao sistema usando como principal 
suporte o instrumento de gestão, preparando e reduzindo os eventos adversos através de medidas 
como regras de operação do sistema, realocação, mudanças nos termos de garantia e redução dos 
valores outorgados.  

A falta de investimento em infraestrutura hídrica pode impactar diretamente na garantia e 
gerar conflitos de destinação de uso. A implantação de novos usos e as permissões de longo prazo 
para o uso da água deve ser repensada com níveis de garantia que incluam as mudanças climáticas e 
variabilidade de baixa frequência para que possa ser reduzida a vulnerabilidade dos sistemas 
hídricos.  

O gerenciamento adequado dos recursos hídricos face às mudanças climáticas irá depender do 
conhecimento de sua disponibilidade e de como essa disponibilidade será afetada por diferentes 
cenários. Os cenários futuros para a região semiárida mostram bastante incerteza na disponibilidade 
hídrica, porém sinalizam uma maior ocorrência de eventos extremos. Isto demostra a necessidade 
de ações adaptativas no uso da água, seja na agricultura, no abastecimento de água populacional ou 
aos ecossistemas.  

Gerenciar recursos hídricos é uma necessidade urgente e tem o objetivo de acomodar as 
demandas econômicas, sociais e ambientais por água em níveis sustentáveis, de modo a permitir a 
convivência dos usos atuais e futuros da água sem conflitos.  Nesse momento o instrumento da 
outorga se faz necessário, através da ordenação e regularização do uso da água, sendo possível 
garantir ao usuário o efetivo exercício do direito de acesso à água, além de realizar seu controle 
quantitativo e qualitativo.  

 

6. REFERÊNCIAS 

ARNELL, N. W. e REYNARD, N. S. (1996). The effects of climate change due to global warming 
on river flows in Great Britain. Journal of Hydrology. v. 183, pp.397-424. 
 
ARNELL, N. W. (2004). Climate change and global water resources: SRES emission and 
socioeconomic scenarios. Global Environmental. v. 14, pp.31-52. 



 
BATES, B.; ZBIGNIEW W. K.; WU, S. e J. PALUTIKOF. (2008). El cambio climático y el agua. 
Secretaría del IPCC. Ginebra-Suiça. 224 p. 
 
CAMPOS & STUDART. (2003). Gestão das Águas 2. Ed. 
 
IPCC. 2007a. Climate Change (2007). The Physical Science Basis. Contribution of Working Group 
I to the Fourth Assessment Report of the IPCC.  In S. Solomon,  D. Qin, M. Manning, Z. Chen, M. 
Marquis, K.B. Averyt, M. Tignor and H.L. Miller, eds. Cambridge, UK: Cambridge University 
Press. 996 p.  
 
FERNANDES, R. O.; NÓBREGA, R. L. B. e GALVÃO, C. O. (2008). Impactos das mudanças 
climáticas globais na evaporação em um reservatório no semi-árido. IX Simpósio de Recursos 
Hídricos do Nordeste.  
In:<http://seghidro.lsd.ufcg.edu.br/twikipublic/pub/SegHidro/SegHidro2Downloads/Artigo_ABRH-
MC.pdf> Acesso em: 15 de jan 2009. 
 
MAY, Peter H e VINHA, Valéria da. (2012). Adaptação às mudanças climáticas no Brasil: o papel 
do investimento privado. Estud. av. [online], vol.26, n.74, pp. 229-246. ISSN 0103-4014. 
 
SALAZAR, L.F.; NOBRE, C.A. e OYAMA,M.D. (2007). Climatic change consequences on the 
biome distribution in tropical South America. Geophysical Research Letters. 


