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MUDANÇAS CLIMÁTICAS: Impactos sociais, econômicos e ambientais no 

semi-árido brasileiro 

Francisco Jácome Sarmento1 

RESUMO --- A relação entre eventos hidrológicos extremos – secas e cheias – com as condições 
socioeconômicas do semi-árido brasileiro é discutida. A influência de mudanças climáticas globais 
na hidrologia da região é investigada com auxílio de um modelo estocástico de geração de vazões 
em rios intermitentes. O reservatório Epitácio Pessoa (PB) é usado como exemplo de aplicação do 
modelo por exibir certa relação entre suas vazões afluentes e a série histórica do PIB do setor 
primário no estado da Paraíba. Os resultados confirmam que um agravamento na variabilidade 
interanual das vazões afluentes se refletem negativamente na capacidade de regularização do 
reservatório. No caso estudado, os reflexos desse aumento influenciam as perdas no PIB 
agropecuário no futuro, fazendo-as ainda maiores. 

ABSTRACT --- The relation between extreme hydrological events - droughts and flood - with the 
social and economical conditions of the semi-arid Brazilian is argued. The influence of global 
changes in the water resources of the region is investigated with aid of a stochastic model for 
generation of inflows in intermittent rivers. The Epitácio Pessoa reservoir (PB) is used as example 
of application of the model. It has a relation between inflows and the historical series of the GIP of 
the primary sector in the Paraíba State. The results confirm that an aggravation in the interanual 
variability of the inflows have negative reflects in the reservoir yield. In the studied case, the 
consequences of this increase still influence the losses in the farming GIP in the future, making 
them bigger. 

Palavras chave: mudanças climáticas, PIB agropecuário, modelos estocásticos 

                                                           
1 Professor  da Universidade Federal da Paraíba, CT, CEP 58059-900, Campus I, João Pessoa, PB, (0 XX 61)-3411-2239. e-mail 
sarmento@planalto.gov.br. 

 



XVII Simpósio Brasileiro de Recursos Hídricos 2

1 – SECA E SUBDESENVOLVIMENTO 

Os eventos de seca ocorridos no Nordeste brasileiro evidenciam o marcante caráter paliativo e 

espasmódico dominante nas reações, principalmente por parte do poder central, em relação aos 

impactos do fenômeno, comum na região. As providências governamentais, com raras exceções, 

jamais atacaram o problema em sua raiz: o extremo subdesenvolvimento. Na verdade, em sua 

grande maioria não devem sequer ser classificadas como ações, mas tímidas reações à seca. 

 Nesse contexto, percebe-se ênfase a providências de infra-estrutura, constantemente 

exaltando obras porte e visibilidade maiores. Convém lembrar que tais intervenções não 

transcendem à funcionalidade. São ferramentas que combatem questões crônicas e derivativas co-

convertendo potencialidades e vocações regionais em benefícios socioeconômicos proporcionais 

aos avanços alcançados no desmonte da estrutura de singularidades políticas, econômicas, sociais, 

culturais e ambientais, de gênese e interinfluência seculares. 

No processo histórico coexiste o produto subdesenvolvimento, cuja superação envolve 

transformar o modelo de desenvolvimento estabelecido. A relação de causa e efeito demonstra o 

equívoco de se pensar o subdesenvolvimento como precedente ou pré-evolutivo a desenvolvimento. 

No Nordeste a seca é força natural denunciativa, tal que a cogitação de transumância e de 

abandono de áreas de excelentes condições edáficas, insolação, níveis de precipitação médios 

superiores a várias regiões produtivas exploradas no mundo mantém-se alternativo à região.  

Nas últimas duas décadas, forças que aumentam a inércia do subdesenvolvimento tornaram-se 

bem mais complexas no século de informação e redes interligadas, cumulativamente agravada pela 

insuficiência de esforços para superar deficiências que integram uma resultante deterioradora do 

tecido social. Alimentações e realimentações potencializam-se nesse sistema complexo porque não 

se combatem as causas estruturais.  

No Nordeste, superporem-se história estrutural, factual e climática, desde o início do século 

XX, transformou-o em fonte fornecedora de mão-de-obra fluente para outras regiões, sobremodo 

sudeste e sul, decorrente da impossibilidade de absorver a força de trabalho e por desesperança e 

desespero durante e pós-secas. A versão nordestina do incremento da dinâmica econômica via 

indústria veio pela mão estatal na década de 1960, com subsídios gerenciados pela Sudene. 

Abrandou diferenças entre os índices socioeconômicos nordestinos e nacionais, sem ficar imune à 

manipulação espúria. A pretensão de fomentar o desenvolvimento regional declinou quando a 

rapinagem conspícua (da perspectiva da sociedade) atingiu especialização sofisticada e eficiente, 

dada a discrição no modus operandi (da perspectiva institucional). Com erros e acertos, a Sudene 

realizou medianamente industrialização no Nordeste. Desde sua criação, porém, receberam muitas 
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críticas suas políticas para o semi-árido, quando se argüia a suposta incompatibilidade entre o 

contingente populacional e os recursos naturais para mantê-lo na íntegra. 

O Estado brasileiro tenta desenvolver o Nordeste sob os paradigmas da globalização, 

centrando atenção nos setores que melhor respondem à alocação de investimentos condicionados ao 

dinamismo competitivo mundial, como fruticultura irrigada, turismo e indústria têxtil, esta em 

franco soerguimento. Concentrar esforços faz vingarem diferenças intra-regionais tipificadas por 

ilhas de desenvolvimento num oceano de águas seculares: os setores produtivos tradicionais cuja 

fragilidade dispensa a seletividade intrínseca à globalização, bastando-lhes a seca à esgarçadura. 

 Quaisquer critérios para investir em áreas de carência social exigirão habilitar mão-de-obra e 

dar-lhe reciclagem contínua, numa prática que aufira inserção qualificada e co-participante do 

indivíduo no resgate histórico de sua cidadania. A ruptura com a forma tradicional de intervenção 

do Estado deve também se guiar pela certeza popularizada pela máxima segundo a qual não é 

possível tratar desiguais como iguais. 

2 – IMPACTOS SOCIOECONÔMICOS 

Da estrita perspectiva econômica, a mensuração do impacto da seca sobre a economia 

nordestina - face a limitada disponibilidade de dados - admite uma estimativa a partir da 

superposição das séries temporais do PIB com séries climatológicas que exibam o histórico do 

fenômeno. Consideravelmente mais curtas do que as séries de precipitações disponíveis, as séries 

temporais anuais do PIB, em nível estadual, podem ser obtidas com informações a partir de 1970, 

possibilitando assim uma superposição englobando secas ocorridas em pouco mais que 30 anos.  

Observando-se os registros de secas em séries pluviométricas disponíveis em estações 

espacialmente distribuídas no semi-árido setentrional (PB, PE, RN, CE), identifica-se severidades 

superiores a 50% da severidade média anual em cada estado (MI/Funcate,2000). Os anos úmidos e 

extremamente úmidos num período podem também ser identificados. Tendo-se 2001 como última 

seca de abrangência relativamente ampla e adotando-o como referência para a conversão do PIB do 

setor primário em dólares americanos por estado nordestino inserto no semi-árido, foi elaborada a 

figura 1, exemplo típico do que ocorre nos demais estados considerados. 

Embora genericamente a variação do PIB agrícola resulte de fatores climáticos e não 

climáticos, o grau de influência dos extremos climáticos no semi-árido, em particular no semi-árido 

radical (CE, PB, PE e RN, ver Sarmento, 2005), é o mais elevado dentre as variáveis que explicam 

a variância do PIB. O comportamento explicitado na figura 1 demonstra crescimento pouco 

significativo ou decrescimento do PIB, enquanto persistem anos de secas/cheias e súbita elevação 

pós-manifestações climáticas extremas. Aponta, pois, essas particularidades hidroclimatológicas do 

semi-árido, como grandes condicionantes da trajetória temporal do PIB. 
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Figura 1 – Variação do PIB agropecuário e eventos hidrológicos extremos no Ceará. 

Estudar o comportamento interanual das chuvas no semi-árido revela a transição para 

períodos de seca normalmente não é abrupta. Secas de grande severidade - com abrangência 

espacial que extrapola semi-árido - evoluem para esse estágio após um ou mais anos de escassa 

precipitação, registrando-se regiões diferentemente afetadas quanto à pluviosidade. O reflexo deste 

comportamento nas atividades econômicas rurais implica variabilidade espacial e temporal na 

produção agrícola. A soma das perdas contribui para arrefecer o crescimento do PIB. 

Apesar da ausência de dados não propiciar separação entre efeitos climáticos e não climáticos 

sobre a variação do PIB, uma tessitura prática pode avaliar a imprecisão de se adotar a seca como 

principal determinante da variância em foco. Deve-se antes lembrar a alta freqüência de secas com 

díspares severidades no período considerado (1970-2001). Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba e 

Pernambuco tiveram, em aproximadamente 50% dos anos de variabilidade espacial considerável, 

anomalias pluviométricas. Anos úmidos e extremamente úmidos são 22% dos extremos climáticos 

deste período.  

Além disto, se houver seca/cheia, quaisquer varáveis influentes sobre 

crescimento/decrescimento do PIB serão inócuas, porque os extremos climáticos apresentar-se-ão 

como envoltórios dos efeitos nocivos ao crescimento econômico. Revendo-se a série histórica de 

anos sem influência das secas/cheias, o crescimento do PIB prepondera, mesmo que pouco 

expressivo nalguns anos. Portanto, reforça-se a tese de que extremos climáticos são a envoltória dos 
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efeitos nocivos ao crescimento, dado que a resultante de efeitos não climáticos, sozinha, não é 

suficiente para decrescer o PIB do setor primário.  

Embora não se descarte – para anos de extremos climáticos, na dimensão espacial, sobremodo 

- uma composição de efeitos climáticos e não climáticos, é pouco significativa a contribuição dos 

não climáticos. Sendo desejável estimar o impacto das secas na economia nordestina, reflexo na 

queda do PIB do setor primário e preferencialmente subestimado-o, pode-se ter como critério 

estimativo apenas os decrescimentos do PIB, mormente nos anos em que se constatou seca de 

severidade superior à severidade média em cada estado. Reforçando a subestimação, adota-se a 

variação negativa do PIB (em dado ano) relativamente ao ano anterior, não em relação ao último 

ano de variação positiva; assim toma-se em conta a perda efetiva, não perda potencial. Exceto para 

o Maranhão, aplicar tais critérios aos estados do Nordeste conduz a 13,2 bilhões de dólares nas três 

últimas décadas do século XX. O ranking dos estados mais afetados em termos de decréscimos 

percentuais acumulados do PIB é mostrado na figura 2 (Sarmento, 2005). 
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Figura 2 – Decréscimos percentuais acumulados do PIB agropecuário 

Somente estados do semi-árido setentrional fora da bacia do São Francisco (RN, PB e CE), 

respondem por 52% da perda percentual acumulada do PIB dos oito estados avaliados. Um projeto 

de transposição de águas para estes estados não evitaria integralmente tais perdas. A seca provoca 

impacto difuso, afeta a produção rural empreendida sob condições de insegurança hídrica em todas 

as bacias hidrográficas. Criar-se-iam, entretanto, alternativas de investimento em atividades rurais 
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sustentáveis ao menos no aspecto hídrico. Considerando apenas os estados beneficiados pelos eixos 

Norte e Leste do projeto de transposição do São Francisco (CE, RN, PB e PE), as perdas 

acumuladas nos 30 anos finais do século XX somam 5,3 bilhões de dólares. Individualmente, o Rio 

Grande do Norte perdeu 4,3 PIB’s primários médios; Paraíba (2,6), Ceará  (2,2) e Pernambuco 

(1,3). Não estão computados aqui as perdas decorrentes da propagação de efeitos da queda do PIB 

primário nos demais setores da economia.  

No caso da Paraíba, a região do Cariri pode ser admitida como lugar geográfico que bem 

representa em suas séries de tempo disponíveis os eventos hidrológicos extremos – secas e cheias - 

que atingiram todo o território do estado. Apesar das imprecisões decorrentes de simplificações no 

trato dos fatores influentes na queda do PIB agropecuário tais como (i) desprezar influências não 

climáticas; (ii) desconsiderar a propagação interanual de efeitos climáticos e não climáticos; (iii) 

admitir vulnerabilidade uniforme às secas e às cheias no setor primário de todo o estado; (iv) além 

da própria adoção de uma única variável local para tentar explicar a complexa variância das 

flutuações que agrega informações econômicas de todas as bacias estaduais, entre outras menos 

significantes, ainda assim, reconhece-se certa consistência lógica ao se correlacionar deflúvios 

anuais afluentes ao reservatório Epitácio Pessoa com as quedas do PIB do setor primário no estado 

(figura 3). Ressalte-se que o ramo da curva compreendido aproximadamente entre as vazões de 100 

e 150 m3/s resulta de ajuste meramente matemático. Teoricamente, essa faixa de vazões 

corresponderia ao comportamento invernoso normal, no qual não haveria interferência climática 

impeditiva da evolução positiva do PIB. Em função de um maior número de pontos para 

ajustamento no período de disponibilidade da série PIB (1970 a 2001), o ramo esquerdo da curva 

torna-se relativamente mais confiável do que o ramo direito, para o qual se dispõe de apenas dois 

pontos. Estes suscitam que vazões médias anuais acima de 200 m3/s escoando no rio Paraíba (seção 

do Epitácio Pessoa) indicam perdas acima de 15% no PIB primário estadual. 

3 – O SEMI-ÁRIDO E AS MUDANÇAS CLIMÁTICAS 

Após décadas de divergências e muitas incertezas, um número considerável de cientistas de 

várias nacionalidades parece concordar com a tese segundo a qual a ação antrópica estaria 

influenciando o clima na Terra. O aquecimento global retratado nas séries de temperatura em várias 

partes do planeta seria prova irrefutável de que, a partir da segunda metade do século XX, 

subprodutos da era industrial estariam provocando o chamado efeito estufa, impeditivo do retorno 

da energia calorífica para fora da atmosfera. O período de tempo coberto pela elevação da 

temperatura coincide aproximadamente com as décadas em que a atividade humana na produção de 

bens superou a tudo o que ocorrera em milênios de civilização. Tem sido bastante freqüente a 

divulgação de relatórios de alerta subscritos por autoridades científicas de diversas áreas, sempre 
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acompanhados de ampla divulgação na mídia, que com seu poder de difundir e influenciar passou a 

associar todo e qualquer fenômeno climático, com ou sem registro anterior, ao aquecimento global e 

às mudanças climáticas. Independentemente do destaque dado ao suposto ineditismo de alguns 

casos, tal estratégia midiática tem sido útil para pressionar países colocados em primeiro lugar no 

ranking da poluição em adotarem políticas de conciliação com o meio ambiente.  
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Figura 3 – Relação aproximada entre vazões afluentes ao Epitácio Pessoa (PB) e a variação do PIB 
agropecuário no estado da Paraíba 

Os estudos apresentados referem-se sempre a uma escala macro, continental. Apesar dessa 

abrangência parece ser consenso que regiões sujeitas a fenômenos climáticos adversos tenderão a 

vivenciá-los sob uma nova e radicalizada dinâmica: tornar-se-ão cada vez mais freqüentes e 

severos. No caso do semi-árido radical, a agressão direta do homem ao solo, à água e à 

biodiversidade é hoje sem dúvida muito mais danosa do que qualquer outro efeito supostamente 

atuante em nível planetário. Bolsões de desertificação estão identificados e continuam em expansão 

na região. A miséria a reboque do subdesenvolvimento local tem sido o motor que acelera para a 

exaustão dos parcos recursos naturais disponíveis no semi-árido. As recentes previsões do Painel 

Intergovernamental de Mudanças Climáticas (IPCC, sigla em inglês) da Organização das Nações 

Unidas (ONU) apontam para um semi-árido transformado em semi-deserto em apenas 60 anos.  

No atual estágio de conhecimento científico sobre o que está em curso em escala planetária 

não há bases sólidas para se fazer afirmativas em relação ao comportamento de nenhuma variável 

hidroclimatológica no semi-árido brasileiro. A propalada elevação da temperatura global não 

chegou ao semi-árido com nitidez suficiente para confirmar quaisquer tendências nas séries de 

precipitações, de vazão e de evaporação. Há, entretanto a limitação da disponibilidade de dados, 

ainda que no caso das séries pluviométricas, sobejem postos com quase 100 anos de leituras diárias. 
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Até o momento, nenhuma modificação se deixou constatar. Testes estatísticos realizados sobre 

séries divididas não identificaram nenhuma diferença significante nem na média nem na variância.  

O semi-árido radical foi assim denominado em função dos extremos climáticos que abriga: 

anos isolados ou seqüentes de seca e anos de precipitação extrema, quando rios intermitentes 

deixam seus leitos e inundam campos e cidades. Se for correta a tese da radicalização progressiva 

dos eventos climatológicos devido às mudanças climáticas, parece bastante razoável se supor que 

secas e cheias se tornarão mais freqüentes na região, ou seja, acentuar-se-á a variabilidade 

interanual das chuvas e dos deflúvios. Caso isso ocorra no semi-árido radical até o fim do século, as 

séries de deflúvio deverão exibir para esse período um coeficiente de variação (CV) maior do que 

os atuais, cuja magnitude já implica em grande parte da ineficiência dos reservatórios da região.  

3.1 - O modelo estocástico 

O eventual efeito das mudanças climáticas globais será estudado com base em um modelo 

estocástico desenvolvido para o semi-árido cuja formulação, verificação e validação está detalhada 

em Sarmento (1989, 1999a, 1999b e 2004). O modelo permite a geração de séries de vazão em nível 

anual e sua posterior desagregação mensal. A influência de uma alteração para mais ou para menos 

na variabilidade interanual dos deflúvios (variação do CV) será analisada com base em cinco 

parâmetros computados ao longo de todos os anos da operação simulada do reservatório: 

1. Saldo hídrico: Soma mensal acumulada dos volumes armazenados e vertidos, convertida em 

vazão; 

2. Déficit Hídrico: Diferença mensal acumulada entre os volumes demandados e efetivamente 

retirados, convertida em vazão;  

3. Intervalo médio entre ocorrência de falhas: número médio de meses contido entre duas 

falhas de atendimento da vazão demandada; 

4. Número de anos com pelo menos uma falha no atendimento da vazão demandada; 

5. Garantia: garantia percentual de atendimento de uma dada vazão demandada, calculada 

como o número de falhas no atendimento da vazão demandada dividido pelo número de 

meses da operação simulada do reservatório. Como referência histórica foi adotada a 

garantia de 90%. 

A abordagem utilizada dispensa suposições sobre os padrões evolutivos das propaladas 

mudanças climáticas e seus impactos até o fim do século. A premissa adotada é a de que quaisquer 

tendências que venham a ser adicionadas ao comportamento dos eventos hidrológico da região 

terminarão por produzir uma série de deflúvios com o CV aumentado ou reduzido sem que haja 

alteração na média histórica.  
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O caso estudado será o reservatório Epitácio Pessoa (Boqueirão), com capacidade de 450 

milhões de m3, maior reservatório da bacia do rio Paraíba e o segundo maior do estado da Paraíba. 

Em decorrência da indisponibilidade de séries históricas extensas para o reservatório estudado, foi 

calculada uma série pseudo-histórica de vazões através do modelo chuva-vazão MODHAC (Lanna 

e Schwarzbach, 1988), com intervalo diário de simulação. A série obtida se estende de 1917 a 1991, 

perfazendo assim 75 anos de informações (MI/Funcate,2000).  

O posto fluviométrico utilizado na calibração do modelo foi Poço de Pedras (PB), com dados 

disponíveis no período de 1970 a 1991. O quadro 1 resume os principais indicadores característicos 

da bacia. O padrão de evaporação adotado para a simulação do reservatório é o mesmo adotado pela 

Companhia de Água e Esgoto da Paraíba (CAGEPA). Embora esses valores sejam superiores 

àqueles assumidos nos estudos da MI/Funcate (2000), resolveu-se por sua adoção para se preservar 

o caráter oficial da informação no nível estadual. O quadro 2 apresenta esses valores. 

Quadro 1 – Índices característicos da bacia 

Área 

km2 

Precipitação 

média (mm) 

Deflúvio médio 

anual (mm) 

Coeficiente de 

Variação (CV) 

Rendimento da 

bacia (%) 

7.904 389,0 18,9 1,5 4,9 

 

Tabela 2 – Padrão de evaporação (E) utilizado na simulação do reservatório 

MÊS JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ 

Emm 178 144 181 152 165 121 101 132 154 163 197 211 

Inicialmente foram geradas 1000 séries de vazão com base nos parâmetros estatísticos 

históricos. Cada série abrangeu uma extensão de 93 anos. Em seguida, fez-se variar o desvio padrão 

de novas séries de maneira a obter CV´s variando entre 1 e 2,5, preservando-se todos os demais 

parâmetros estatísticos, em particular a média histórica. Para cada novo valor de CV obteve-se 1000 

séries também com extensão de 93 anos. 

4 – RESULTADOS E CONCLUSÕES 

O uso do modelo estocástico de geração de vazão permite que se componha uma amostra para 

cada um dos parâmetros investigados. Para um dado valor de CV, as séries geradas têm igual 

probabilidade de ocorrem entre a atualidade e o final do século XXI. Cada um dos cinco parâmetros 

está associado a uma série sintética e compõe uma amostra cuja distribuição de freqüências pode ser 

comparada àquela da amostra obtida supondo-se que as condições atuais da bacia não se alterarão 

em termos de variabilidade interanual de deflúvio nos próximos 93 anos. A figura 4 apresenta o 
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comportamento da distribuição de freqüências traduzida pela percentagem de valores dos 

parâmetros analisados inferiores respectivo valor histórico.  

Com maior evidência, o número de anos com ocorrência de pelo menos uma falha e a própria 

garantia de atendimento da vazão regularizada com 90% com base na série histórica explicitam a 

conclusão lógica de que o aumento da variabilidade prejudica sobremaneira a capacidade de 

regularização do reservatório.  

Com relação ao número de anos com pelo menos uma falha no atendimento da demanda 

mensal, a simulação de operação mostra que dos 75 anos de série pseudo-histórica há 15 anos com 

pelo menos um mês em que a demanda não é integralmente atendida. Mantidas as condições atuais 

de variabilidade interanual até o fim do século XXI, o modelo estocástico gera séries com um 

mínimo de três e um máximo de 35 anos com pelo menos uma falha anual, sendo que 48,4% da 

amostra obtida consta de valores abaixo do histórico, ou seja, há uma probabilidade de cerca de 

51,6% de que venha à realidade uma série na qual há mais de 15 anos com pelo menos uma falha. 
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Figura 4 – Relação entre o coeficiente de variação (CV) e os parâmetros estudados 

Na hipótese de ocorrer uma mudança que altere o padrão de variabilidade dos deflúvios 

anuais fazendo com que esses apresentem um CV igual a 2, a probabilidade de ocorrência de uma 

série com mais de 15 anos com pelo menos uma falha sobe para 83,9%. Nesse caso, o modelo 

estocástico chega a gerar séries com até 66 anos com pelo menos uma falha mensal. Um aumento 

de CV para 2,5 eleva essa probabilidade praticamente à certeza.  

Não menos sensível vem a ser uma redução no CV para a unidade. Sob essa hipótese haveria 

benefícios no atendimento à demanda. Segundo o modelo, com uma chance de apenas 6,5% 

ocorreria até o fim do século XXI uma série com mais de 15 anos com pelo menos um mês de falha.  

A garantia obtida na simulação mensal das séries sintéticas e histórica ratifica as conclusões 

acima referidas. Caso o CV dos deflúvios anuais fossem reduzidos para a unidade, a garantia 
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mínima da vazão de 2,5 m3/s passaria a ser de 92%. Enquanto que uma elevação de CV para valores 

em torno de 2,5 implica em uma probabilidade de 87,1% de que a garantia histórica de 90% 

correspondente a essa vazão não seja alcançada nas futuras realizações do processo estocástico. 

As figuras 5 e 6 mostram a relação de dependência entre o CV e o número de anos com pelo 

menos uma falha de atendimento da demanda e com a garantia calculada em nível mensal, 

respectivamente. 

Para o reservatório focado, ficou demonstrado que um aumento significativo na variabilidade 

dos eventos hidrológicos de vazão na bacia tem reflexos imediatos na sua capacidade de 

regularização. Ficou ainda explicitada a estreita dependência entre os eventos climáticos extremos e 

as perdas verificadas no PIB do setor primário. As vazões afluentes ao reservatório Epitácio Pessoa, 

inserido no Cariri paraibano, zona de menor índice pluviométrico do país (média anual em torno de 

300 mm), representam uma referência aceitável na identificação de eventos hidrológicos extremos 

que abalam o PIB estadual, isso porque quando ocorre seca no estado, o fenômeno parece irradiar-

se desse núcleo hidrologicamente menos favorecido. Uma uniformidade semelhante é também 

observada nos anos úmidos. Raríssimas são as grandes cheias que não atingem todas as bacias 

estaduais, transbordando quase todos os seus reservatórios. Admitindo-se a permanência dessa 

condição de representatividade, caso se realize qualquer um dos cenários de elevação do CV dos 

deflúvios em Epitácio Pessoa os reflexos negativos no PIB agropecuário serão ainda maiores do que 

os registrados nas últimas três décadas do século XX.  
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Figura 5 – Relação entre o coeficiente de variação (CV) e o número de aos com pelo menos uma 
falha no atendimento da demanda. 
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Figura 6 – Relação entre o coeficiente de variação (CV) e a garantia de atendimento da demanda. 

Diante dessa perspectiva, em se aceitando as mudanças climáticas como uma realidade para 

qual caminha o planeta, ganha ainda mais ênfase a necessidade de providências efetivas no sentido 

de assegurar à população local condições mínimas de permanência. Na condição atual, há 

importantes cidades da Paraíba, como Campina Grande (mais de 340 mil habitantes), que já não 

dispõe de reserva hídrica segura sequer para atender o setor de menos consumo: abastecimento 

humano. Que respostas podem ser dadas desde agora para o futuro nada animador que se anuncia?  
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