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ESTIMAÇÃO DOS IMPACTOS DA MUDANÇA CLIMÁTICA NOS 

RECURSOS HÍDRICOS DA BACIA HIDROGRÁFICA DE ALCANADRE – 

ESPANHA 
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RESUMO --- Neste trabalho foram calculados os impactos da mudança climática nos recursos 
hídricos da bacia hidrográfica do rio Alcanadre, norte da Espanha. Com este objetivo, foi definido o 
período de calibração entre os anos de 1970 e 2000 e, também, três períodos de simulação 
compreendendo os anos entre 2010-2004, 2040-2070 e 2070-2100. Os resultados das projeções do 
modelo de circulação global CGCM3 foram usados para os cenários A1B, A2, B1 e Commit do 
IPCC. GENBALAN foi desenvolvido para o downscaling estatístico dos resultados dos modelos de 
circulação global e para a desagregação das séries mensais ajustadas à escala diária. Foi projetada 
uma diminuição significativa da precipitação média anual (1.4%, 9.0%, 9.2% para os períodos de 
simulação entre 2010-2040, 2040-2070 e 2070-2100, respectivamente). A temperatura média anual 
aumentou 1.1ºC, 2.0ºC e 2.7ºC para cada período de simulação. O modelo hidrológico distribuído 
GIS-BALAN foi usado para calcular o balanço hidrológico da bacia do Alcanadre. Os impactos da 
mudança climática foram estimados comparando os resultados de GIS-BALAN para o período de 
calibração com os resultados obtidos nos períodos de simulação. Foram projetadas diminuições nas 
vazões de aproximadamente 9.6%, 25.0% e 26.4% para cada período de simulação.  

ABSTRACT --- This paper presents the evaluation of the impacts in the water resources in 
Alcanadre basin due to climate change. The calibration period was defined as the hydrological years 
of 1970 to 2000. Simulation periods were defined between the hydrologic years of 2010-2040, 
2040-2070 and 2070-2100.  Scenarios A1B, A2, B1 and Commit of IPCC were used for the 
simulation assessment. Projections outputs of global climate model CGCM3 were used for each 
selected scenario. GENBALAN was developed for statistical downscaling of CGCM3 monthly 
results to simulation periods and posterior desegregation of monthly to daily series. It was estimated 
a decrease in precipitation of 1.4%, 9.0% and 9.2% relative to simulation periods of 2010-2040, 
2040-2070 and 2070-2100, respectively. Temperature increased 1.1ºC, 2.0ºC and 2.7ºC. The semi-
distributed hydrologic model GIS-BALAN was used to perform water balance in Alcanadre basin. 
It was estimated an average decrease in total streamflow in selected basins equal to 9.6%, 25.0% 
and 26.4%.  
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1 - INTRODUÇÃO 

O Painel Intergovernamental sobre as Mudanças Climáticas (IPCC) foi estabelecido pela 

Organização Meteorológica Mundial (WMO) e pelo Programa de Meio Ambiente das Nações 

Unidas (UNEP) em 1988. As pesquisas e a recopilação bibliográfica do IPCC constataram que a 

temperatura média anual na Europa aumentou em média 0.8ºC entre 1901 e 1995. O aquecimento 

foi ainda maior na Península Ibérica. Por outro lado, as tendências das precipitações tiveram 

comportamentos bastante variados no continente. A precipitação observada no sul da Europa 

diminuiu cerca de 20% e, mais precisamente, na Espanha chegou-se a constatar uma diminuição de 

até 50% (IPCC, 2001). 

O Ministério do Meio Ambiente da Espanha (MMA) considera que, devido às mudanças 

climáticas, o aumento da temperatura e a diminuição da precipitação poderiam causar uma 

diminuição das contribuições hídricas (MMA, 2005). O MMA estima que as contribuições do rio 

principal da bacia hidrográfica do Ebro diminuirão entre 3 e 9% até 2030. A Comissão Europeia 

realizou um estudo preliminar dos impactos da mudança climática na bacia hidrográfica do Ebro a 

partir da projeção do aumento da temperatura media entre 2º e 3ºC até 2050 e projetou uma 

diminuição das vazões do rio principal em até 12% (IES, 2005). 

Neste trabalho foram calculados, de forma mais detalhada e atualizada, os impactos nos 

recursos hídricos em função da mudança climática na bacia hidrográfica do Alcanadre, subbacia do 

rio Ebro na Espanha. O balanço hidrológico foi feito a partir dos dados fornecidos pela 

Confederação Hidrográfica do Ebro (CHEBRO) e, posteriormente, os impactos neste balanço foram 

calculados utilizando os resultados das projeções da mudança climática, publicados recentemente, 

para os períodos compreendidos entre 2010-2040, 2040-2070 e 2070-2100. 

2 - MUDANÇAS CLIMÁTICAS NA ESPANHA (EBRO) 

2.1 - Evidências  

De acordo com o MMA (2005), não existem dúvidas do aumento geral da temperatura na 

Espanha durante os últimos 25 anos, enquanto que não se há encontrado tendências claramente 

definidas para a precipitação. 

A análise estatística da precipitação para o período entre 1940 e 2000, considerando dados de 

2150 estações meteorológicas espanholas, não mostrou tendências significativas (IES, 2005). 

Garcia Vera et al. (2002) e o MMA (2005) também não encontraram tendências nas precipitações 

provocadas pela mudança climática ainda que, para épocas mais recentes, entre 1960 e 1980, foi 

observada uma diminuição significativa do valor médio da precipitação e uma leve recuperação 

destes valores na década de 90. 
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2.2 - Projeções  

Os resultados do modelo de circulação geral (MCG) IMAGE projetam um aumento de 

temperatura entre 2 e 3ºC para a maior parte da Espanha, e particularmente ainda mais intensos para 

a bacia do Ebro, no período compreendido entre 1990 e 2050 (Alcalmo et al., 1996). Nesta mesma 

linha, de acordo com as projeções do MCG HadCM3 do Hadley Center (Figura 1) o aumento da 

temperatura média para a maior parte da Península Ibérica será entre 2 e 3ºC para cada 30 anos nos 

meses de verão e entre 1 e 2ºC nos meses de inverno (MMA, 2005). 

 
Figura 1 - Projeções das mudanças nas temperaturas e nas precipitações comparados com as 

médias registradas para o período compreendido entre 1961 e 1990 (MMA, 2005). 

As projeções do IPCC (2001) estimam uma redução entre 0 e 25 mm da precipitação média 

anual em até 2050 para a maior parte da bacia do Ebro com a exceção dos Pirineus, onde a redução 

projetada é de 25 a 150 mm. O MMA (2005) realizou um estudo comparativo com os resultados das 

projeções de precipitação entre os diversos MCG usados pelo IPCC. Diferindo das projeções para 

as temperaturas, as projeções para as mudanças nas precipitações variaram bastante entre os 

diferentes modelos. 

A diminuição projetada para as vazões do rio Ebro em 2050 está compreendida entre 0 e 12% 

da média anual. Uma vez que os Pirineus contribuem com quase 70% da vazão total, é possível que 

a diminuição seja ainda maior para esta zona (IES, 2005). 

2.3 - Modelos de Circulação Global Selecionado 

O modelo CGCM3 é a terceira geração e a mais recente versão do modelo de circulação 

global do Centro Canadense de Modelação e Análise Climática (CCCma). É resultado do 

acoplamento do modelo geral de circulação atmosférica (AGCM3) com o modelo geral de 
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circulação oceânico (MOM). O AGCM3 possui 10 camadas horizontais com resolução de 

aproximadamente 2.8º de latitude e de longitude (cerca de 250 km). 

O CGCM3 está acoplado a outros modelos como o modelo termodinâmico gelo-mar, que 

simula a formação e fusão de gelo em resposta às trocas de calor entre o oceano e a atmosfera, e o 

modelo hidrológico que calcula o escoamento superficial e a umidade do solo em função do balanço 

entre precipitação, evapotranspiração e a capacidade de retenção de água do solo.  

2.4 - Estimações 

As series mensais médias calculadas pelo CGCM3 para o período de calibração foram 

comparadas com os seus resultados das projeções para cada período de simulação e para cada 

cenário escolhido. O aquecimento médio anual projetado para a temperatura foi de 1.1ºC, 1.9ºC e 

2.6ºC para cada período de simulação (2010-2040, 2040-2070 e 2070-2100, respectivamente).  A 

temperatura projetada subiu em todos os meses, sendo mais intenso no verão (em média 1.5ºC, 

2.7ºC e 3.9ºC para cada período de simulação) e mais suave no inverno (em média 0.6ºC, 1.3ºC e 

1.7ºC para cada período de simulação). 

As projeções do CGCM3 indicam uma diminuição das precipitações médias anuais em 2.8%, 

6.8% e 7.10% para cada período de simulação (Figura 2). Foi observado um aumento médio das 

precipitações em 2.1%, 6.7% e 10.9% no inverno e uma diminuição média de 0.9%, 12.9% e 23.6% 

no verão. 
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Figura 2 - Comparação da temperatura média e da precipitação média entre o 
período de calibração e os períodos de simulação para cada cenário escolhido. 

2.5 - Método do Downscaling Selecionado 

A resolução espacial dos MCG é baixa e seus resultados são geralmente fornecidos em séries 

mensais de dados climatológicos. Uma modelagem hidrológica mais detalhada requer precisão dos 

resultados à escala local e das séries climatológicas à escala diária. Desta forma, foi criado o código 

GENBALAN (Figura 3) que acopla o módulo para o downscaling estatístico dos resultados do 

CGCM3 e o módulo de geração de séries sintéticas climatológicas a partir dos dados mensais 

ajustados. 
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Figura 3 - Tela principal de GENBALAN 

GENBALAN calcula o downscaling estatístico por regressão linear e polinomial das variáveis 

climatológicas mensais (temperatura e precipitação). A regressão polinomial se ajusta melhor para a 

maioria dos valores medidos enquanto que a regressão linear é mais conservadora no downscaling 

de valores extremos (Weichert & Bürger, 1998; Zhang, 2005). Trata-se de um método muito 

utilizado para ajustar a magnitude das mudanças projetadas pelos MCGs de uma escala regional à 

uma escala local (Semenov et al, 1998; Jonson et al, 1999; Wassenaar et al, 1999; Wilby et al, 2002; 

Yu, 2005) 

Os valores mensais dos dados climatológicos medidos para o período de simulação em cada 

uma das subbacias do Alcanadre foram comparados com os valores calculados para o mesmo 

período pelo CGCM3. As funções lineais e polinomiais de regressão foram calculadas por meio da 

correlação das séries mensais (Figura 4). Estas funções de regressão foram aplicadas aos resultados 

das projeções do CGCM3 para cada variável climatológica, para cada mês, para cada subbacia, para 

cada período de simulação e cada cenário escolhido. 
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Figura 4 - Qq-plot para temperatura e precipitação na bacia do Alcanadre. 

Uma vez as projeções ajustadas à escala local, os valores mensais de temperatura e 

precipitação foram desagregados à escala diária por meio do gerador de séries sintéticas. 
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GENBALAN calcula as séries sintéticas de chuva utilizando duas formulações distintas: o método 

baseado na distribuição das precipitações utilizando a equação de Pearson tipo III (Equação 01); ou 

o método do histograma da precipitação, calculado a partir dos dados registrados em cada subbacia 

(Figura 5). A serie sintética de temperatura foi calculada utilizando a distribuição normal.  
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Onde P é a precipitação, µ é a 
média, s é o desvio padrão, g é o 
coeficiente de assimetria e x é a 
variável aleatória. 
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(b) 

Figura 5 - Opção de a) distribuição de Pearson tipo III ou b) histograma 
correspondente a cada região analisada. 

Para a geração de séries sintéticas de precipitação se define a probabilidade de ocorrência de 

chuva pelas variáveis PCC, probabilidade de um dia de chuva suceder outro dia de chuva, e PCS, 

probabilidade de um dia de chuva suceder um dia seco (Equações 2 e 3).  

NCCNSC

NCC
CC

+

=P   (2) 

NCSNSS

NCS
S

+

=PC  (3) 

 

NCC é o numero de dias de chuva que sucedem um dia de chuva, NSC é o numero de dias 

secos que sucedem um dia de chuva, NCS é o numero de dias de chuva que sucedem um dia seco e 

NSS é o numero de dias secos que sucedem um dia seco (Richardson, 1981; Richardson & Wright, 

1984; Oliveira, 2003). 
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2.6 - Modelo Hidrológico Distribuído GIS-BALAN 

O modelo hidrológico distribuído GIS-BALAN foi desenvolvido em Visual Basic utilizando 

conceitos de programação orientada a objetos. Está construído utilizando a tecnologia ArcObjects, 

conjunto de componentes específicos para ArcGis. ArcObjetcs é baseado em COM (Component 

Object Model), um sistema desenvolvido pela Microsoft. COM é um padrão da programação que 

aumenta a interoperabilidade entre programas permitindo sua intercomunicação (Koka, 2004).  

GIS-BALAN foi construído em três módulos: o preprocessador, o processador e o 

postprocessador (Figura 06). A troca de dados entre o SIG e os três módulos se realiza por meio de 

um banco de dados comum. Os dados, os parâmetros, os resultados do preprocesso e do balanço 

calculado pelo processador são armazenados no banco de dados compartilhado do modelo (Samper 

et al., 2005, 2007, Marques et al., 2006). 

 
Figura 6 - Estrutura de GIS-BALAN 

GIS-BALAN distingue três zonas para o balanço hídrico: a) solo edáfico, no qual se produz a 

infiltração da água de chuva, da irrigação ou da neve e onde ocorrem os processos de evaporação e 

transpiração (o fluxo nesta zona é fundamentalmente vertical), b) zona não saturada, na qual podem 

existir tanto fluxos laterais como fluxos verticais de percolação e c) aqüífero, formação geológica 

capaz de armazenar água e transmitir-la. GIS-BALAN calcula de maneira seqüencial o balanço 

diário em cada uma das três zonas. Os principais fluxos deste balanço são as entradas por 

precipitação, irrigação e fusão da neve e as saídas por interceptação, escoamento superficial, 
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evapotranspiração, fluxo subsuperficial e fluxo subterrâneo. O balanço considera a variação da 

umidade no solo e na zona não saturada e a variação dos níveis piezométricos no aqüífero (Samper 

et al., 1999) 

A vazão total na saída das bacias é igual à soma do escoamento superficial, do fluxo 

subsuperficial e do fluxo subterrâneo. GIS-BALAN permite a possibilidade de estimar 

automaticamente os parâmetros do modelo empregando o método de minimização 

multidimensional de Powell (Samper et al., 2004). 

3 - ESTIMAÇÃO DOS IMPACTOS DA MUDANÇA CLIMÁTICA NOS RECURSOS 

HÍDRICOS DA BACIA DO ALCANADRE 

A bacia do Alcanadre tem 505.2km² de área com altura media de 922m com 366m na estação 

pluviométrica e 1990m no seu ponto mais alto. A precipitação anual varia entre 509 e 1016mm com 

média de 744 mm. A temperatura média anual varia entre 11.5 e 14ºC com média de 12.9ºC. A 

Figura 7 indica a localização da bacia. 

 
Figura 7 - Mapa de localização da bacia do Alcanadre 

Os dados climatológicos fornecidos pela Confederação Hidrográfica do Ebro foram 

interpolados e os parâmetros físicos do modelo foram obtidos por GIS-BALAN. Os resultados do 

balanço foram comparados com as séries de vazões e de níveis piezométricos disponíveis para o 

período de calibração. Os dados climatológicos foram interpolados usando estações com distancia 

máxima de 60 km do centróide da bacia (232 estações com dados de precipitação e 102 estações 

com dados de temperaturas). A variação dos dados climatológicos e da topografia foram os fatores 

de delimitação de seis subbacias (Figura 8 e Tabela 1). 
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Figura 8 - Subbacias da 

bacia do Alcanadre 

Tabela 1. Altitude, precipitação anual e temperatura anual 
média para cada subbacia do Alcanadre. 

 
 

Nome Área Altitude (m) Prec. (mm) Temp. Média (ºC) 
SC-06 5.5 1428.7 933 12.3 
SC-05 123.3 1140.1 877 12.3 
SC-04 62.7 1163.7 814 12.4 
SC-03 94.6 1120.5 749 12.8 
SC-02 164.3 671.8 672 13.3 
SC-01 54.8 501.4 553 13.5 

 

3.1 - Período de Calibração  

Os valores da vazão total, evapotranspiração e descarga foram calculados baseando-se nas 

informações de área, precipitação e das vazões medidas. Os dados de tipo e uso do solo e da 

topografia forneceram valores iniciais para parâmetros como espessura do solo, coeficiente de 

escoamento superficial (número de curva) e porosidade. A Figura 9 mostra os resultados do balanço 

dos principais componentes hidrológicos da bacia do Alcanadre. 

 
Figura 9 - Resultado anual das componentes do balanço hidrológico. 

Considerando a grande variabilidade espacial dos dados e dos parâmetros, o ajuste do balanço 

calculado foi muito bom. A Figura 10 mostra os resultados anuais, mensais e diários deste balanço. 
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 (a) 

 (b)       

 (a) 

Figura 10 - Vazões medidas e calculadas (a) anuais, (b) mensais e (c) diárias. 

3.2 - Simulação dos impactos da mudança climática  

Os dados climatológicos obtidos por GENBALAN para cada período de simulação e para 

cada cenário foram comparados com os dados medidos no período de calibração. Foi projetado um 

aquecimento médio anual da temperatura em 1.1ºC, 2.0ºC e 2.7ºC para cada período de simulação 

(2010-2040, 2040-2070 e 2070-2100 respectivamente). Os resultados de GENBALAN indicam uma 

diminuição das precipitações médias anuais em 1.4%, 9.0% e 9.2% para cada período de simulação 

(Figura 11).  
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Figura 11 - Mudança climática projetada (temperatura e precipitação) para 
cada período de simulação e para cada cenário. 

O balanço feito para o período de simulação indica fortes impactos em todas as componentes 

hidrológicas da bacia. Projeta-se um aumento médio da evapotranspiração potencial em 5.8%, 

11.5% e 17.5% para cada período de simulação, uma diminuição do escoamento superficial em 

18.1%, 38.3%, 34.4% e uma diminuição da vazão total em 9.6%, 25.0%, 26.4% (Figuras 12 e 13).   
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Figura 12 - Impactos da mudança climática nas a) vazões e evapotranspiração potencial e 
b) evapotranspiração real e escoamento superficial. 
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Figura 13 - Impactos da mudança climática no a) fluxo subsuperficial e na recarga e b) 
fluxo subterrâneo e na fusão da neve. 

4 - CONCLUSÕES  

O modelo hidrológico distribuído GIS-BALAN foi usado para calcular o balanço hídrico da 

bacia do Alcanadre para o período de calibração (1970-2000). Os ajustes entre vazões medidas e 

calculadas à escala anual, mensal e diária foram excelentes. Para calcular os impactos nos recursos 

hídricos desta bacia, foram usados os resultados das projeções do MCG CGCM3 para os períodos 

de simulação 2010-2040, 2040-2070 e 2070-2100 e para cada cenário escolhido: A1B, A2, B1 e 

Commit. 

As projeções feitas por GENBALAN para as temperaturas, estimando um aumento médio de 

1.1ºC, 2.0ºC e 2.7ºC para cada período de simulação, e para as precipitações, estimando uma 

diminuição média de 1.4%, 9.0%, 9.2% para cada período de simulação, são compatíveis com as 

projeções feitas, por outros autores, para a bacia do Ebro (Acalmo et al., 1996; IPCC, 2001; IES, 

2005; MMA, 2005). 

Os impactos calculados nos recursos hídricos do Alcanadre em função da mudança climática 

projetada foram consideráveis. A vazão total diminui em média 9.6%, 25.0% e 26.4% para cada 

período de simulação, podendo chegar a reduzir 45% no último período para o cenário A2. Em 

geral, a mudança climática afeta todas as componentes hidrológicas. A evapotranspiração potencial 

aumenta em média 5.8%, 11.5% e 17.5%. O escoamento superficial diminui em média 18.1%, 
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38.3%, 34.4%. O fluxo subsuperficial diminui em média 9.6%, 23.7% e 25.6%. O fluxo subterrâneo 

também diminui em média 7.6%, 23.5% e 25.6%. Os impactos relativos ao cenário A2 são muito 

mais intensos que a média ao mesmo tempo em que os impactos relativos ao cenário Commit são 

menos intensos. 

Estudos sobre a mudança climática estão associados a incertezas. Questiona-se o próprio 

conceito de mudança climática, a influência da participação da atividade humana como catalisadora 

destas mudanças e a contribuição dos gases de efeito estufa no aquecimento global (De Freitas, 

2002). A projeção dos efeitos baseados nos modelos de circulação global também possui uma 

margem de erros devido à representação numérica dos fenômenos climatológicos e também a 

própria definição dos cenários usados, baseados em projeções de uma sociedade global futura. Os 

resultados dos MCG são, em sua maioria, séries mensais de dados climatológicos com baixa 

resolução espacial que necessitam ser reduzidos a uma escala local e diária por meio de 

downscaling. Finalmente, os modelo de balanço hidrológico também perdem precisão nos 

resultados uma vez que estes são uma representação matemática das componentes hidrológicas com 

suas simplificações correspondentes. 

Por outro lado, esta é ainda a melhor alternativa para calcular os possíveis impactos da 

mudança climática nos recursos hídricos. Novas evidências a respeito do aquecimento global e 

sobre a participação do homem neste processo estão sendo obtidas. Estão sendo desenvolvidas 

novas gerações de modelos de circulação global com maior resolução temporal (escala diária) e 

espacial (células menores) e novas técnicas de downscaling inclusive com a participação de 

sistemas expertos (redes neurais e algoritmos genéticos). O quarto relatório do IPCC previsto para 

Julio de 2007 acrescentará melhoras nestas áreas. Em relação à precisão do balanço hídrico, o 

aumento da disponibilidade de dados e dos parâmetros distribuídos espacialmente, o sensoriamento 

remoto e o desenvolvimento dos modelos hidrológicos distribuídos, por exemplo GIS-BALAN, 

permitirão que o processo de modelagem hidrológica tenha uma menor margem de erro. 
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