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RESUMO: O aumento da demanda pelo uso da água na bacia do Rio Paracatu vem ocasionando 
sérios problemas ambientais e conflitos entre os usuários. Para uma gestão mais eficiente dos 
recursos hídricos é importante o conhecimento do comportamento hidrológico da bacia 
hidrográfica, no presente e no futuro, devido às fortes evidências de mudanças climáticas no 
planeta. O objetivo deste trabalho foi estimar a tendência de variação da disponibilidade hídrica na 
bacia hidrográfica do Rio Paracatu, até o final deste século, considerando dois cenários de 
mudanças climáticas, o A2 e o B2. Para atingir este objetivo foi realizado o downscaling das 
precipitações mensais para os anos de 2001 a 2099, simulados por um modelo de circulação global 
(GCM). As precipitações serviram como entrada em um modelo do tipo precipitação-vazão, que 
possibilitou a estimativa das vazões mínimas em 21 estações fluviométricas distribuídas na bacia. 
Para o cenário A2 verificou-se uma tendência de aumento na disponibilidade hídrica em todas as 
estações fluviométricas, variando de 31 a 131 %, até 2099. Para o cenário B2 não foi verificada 
nenhuma tendência significativa. 
 
EFFECT OF THE CLIMATE CHANGE ON THE WATER AVAILABILITY 

IN THE PARACATU RIVER BASIN 

 
ABSTRACT: The increase of water use in the Paracatu basin is leading to deep environmental 
problems and conflicts among the users. For a more efficient water resources management, the 
knowledge of the basin’s hydrologic behavior is important, in the present and in the future, due to 
the strong climatic changes evidences in the planet. The aim of this work is to estimate the water 
availability variation trends in the Paracatu river basin, from beginning until the end of this century, 
considering two climate change scenarios, A2 and B2. To achieve this objective, the monthly 
precipitation downscaling was accomplished, using data from 2001 to 2099 simulated by a global 
circulation model (GCM). The precipitations were used as data input in a precipitation-flow model, 
which made possible the estimate of the minimum discharges in 21 gauged stations distributed in 
the basin. For the A2 scenario, an increase trend was verified in the water availability in all of the 
stations from 2001 to 2099, varying from 31 to 131 %. For the B2 scenario no significant trend was 
verified. 
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INTRODUÇÃO 

 

As mudanças climáticas são influenciadas pelas atividades humanas associadas à emissão de 

gases de efeito estufa, e afetam os processos hidrológicos em uma bacia hidrográfica, como a 

disponibilidade e qualidade de água. Estas mudanças podem induzir a riscos ambientais, 

econômicos e sociais, sendo os países mais pobres e em desenvolvimento, os mais vulneráveis. 

  O efeito projetado das mudanças climáticas no escoamento de água superficial e na recarga 

de água subterrânea é variável, dependendo da região e do cenário climático considerado (IPCC, 

2001), mas se relaciona, em grande parte, com as mudanças previstas para a precipitação (IPCC, 

2001; Krol et al., 2006). É previsto que a magnitude e freqüência de vazões máximas aumentem na 

maioria das regiões do planeta, e que as vazões mínimas sejam menores em muitas regiões. 

De acordo com Hulme e Sheard (1999), é de se esperar que as alterações no regime de 

precipitação tenham implicações no regime de escoamento dos rios brasileiros, embora não exista 

uma tendência bem definida para o aumento ou a redução da vazão. Os autores destacam a forte 

relação entre a vazão de vários rios da Amazônia e o fenômeno El Niño. Também relatam o 

aumento de 15 % nas vazões do Rio Paraná desde a década de 60, consistente com o aumento das 

precipitações observado nesta década. 

Na região do semi-árido do nordeste brasileiro, Krol e Bronstert (2007), identificaram uma 

tendência significativa de redução nas vazões do Rio Jaguaribe, após 2025, considerando um 

cenário de redução de 50 % da precipitação nas próximas cinco décadas. Em um cenário de redução 

de 21 % da precipitação os autores não encontraram uma tendência significativa de alteração da 

vazão. 

O Rio Paracatu, situado no Médio São Francisco, drena uma área de aproximadamente 45.600 

km2, contribuindo com 40 % da vazão do São Francisco. No entanto, o aumento da demanda pelo 

uso da água na bacia vem ocasionando sérios impactos ambientais e conflitos entre os usuários.  

Segundo Rodriguez (2004), o crescimento econômico que tem sido observado na bacia do 

Paracatu a partir da década de 70 vem ocasionando um expressivo crescimento no consumo de 

água, sendo comum, nos meses de maior demanda, um consumo total superior ao critério adotado 

para outorga em Minas Gerais, que é de 30 % da Q7,10 (vazão mínima com duração de sete dias e 

período de retorno de 10 anos). 

Os modelos de circulação global (GCMs) descrevem o clima utilizando um grid tri-

dimensional sobre o planeta, tendo uma resolução global variando entre 250 e 600 km. Esta 

resolução é suficiente para previsões climáticas em nível global, mas torna difícil a realização de 

estudos em nível regional e, principalmente, à escala da bacia hidrográfica, onde as conseqüências 
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das mudanças climáticas serão realmente sentidas. Neste caso, é necessário aplicar a técnica de 

downscaling, que consiste na transferência das informações meteorológicas para escalas menores. 

O objetivo deste trabalho é estimar a tendência de variação da disponibilidade hídrica na bacia 

hidrográfica do Rio Paracatu, até o final deste século, considerando dois cenários de mudanças 

climáticas. 

 

METODOLOGIA 

 

Vazões mínimas das séries históricas e precipitação média anual 

 
Para a realização deste estudo foram utilizados os dados consistidos correspondentes ao 

período de 1970 a 2000 de 21 estações fluviométricas (Quadro 1) e 30 estações pluviométricas 

(Quadro 2) pertencentes à rede hidrometeorológica da Agência Nacional de Águas (ANA). As áreas 

de drenagem apresentadas no quadro 1 foram obtidas por meio de mapa digitalizado na escala 

1:100.000 correspondente à rede hidrográfica. 

 

Quadro 1 – Estações fluviométricas utilizadas no estudo 
Código Estação Latitude Longitude Área de Drenagem (Km2) 

42250000 Fazenda Limoeiro 17º 54’ 56” 47º 00’ 38” 490 
42251000 Fazenda Córrego do Ouro 17º 36’ 48” 46º 51’ 31” 1.846 
42255000 Fazenda Nolasco 17º 13’ 48” 47º 01’ 20” 264 
42257000 Barra do Escurinho 17º 30’ 45” 46º 38’ 46” 2.035 
42290000 Ponte da BR-040 (Paracatu) 17º 30’ 10” 46º 34’ 18” 7.756 
42395000 Santa Rosa 17º 15’ 19” 46º 28’ 26” 12.537 
42435000 Fazenda Barra da Égua 16º 52’ 28” 46º 35’ 12” 1.591 
42440000 Fazenda Poções 17º 02’ 31” 46º 49’ 04” 545 
42460000 Fazenda Limeira 16º 12’ 35” 47º 13’ 58” 3.901 
42490000 Unaí 16º 20’ 58” 46º 52’ 48” 5.265 
42540000 Santo Antônio do Boqueirão 16º 31’ 47” 46º 43’ 16” 5.844 
42545500 Fazenda o Resfriado 16º 30’ 10” 46º 39’ 46” 697 
42546000 Fazenda Santa Cruz 16º 08’ 06” 46º 44’ 52” 554 
42600000 Porto dos Poções 16º 50’ 23” 46º 21’ 26” 9.419 
42690001 Porto da Extrema 17º 01’ 49” 46º 00’ 49” 28.721 
42750000 Caatinga 17º 08’ 45” 45º 52’ 49” 31.401 
42840000 Veredas 18º 08’ 19” 45º 45’ 32” 185 
42850000 Cachoeira das Almas 17º 21’ 02” 45º 31’ 57” 4.370 
42860000 Cachoeira do Paredão 17º 07’ 16” 45º 26’ 08” 5.679 
42930000 Porto do Cavalo 17º 01’ 50” 45º 32’ 22” 40.869 
42980000 Porto Alegre 16º 46’ 29” 45º 22’ 55” 41.868 

  

Para cada estação fluviométrica foi determinada a Q7,10 (vazão mínima com duração de sete 

dias e período de retorno de 10 anos), a partir do ajuste de distribuições de probabilidade às Q7 

anuais. Foi selecionada a distribuição que apresentou significância a 20 % pelo teste de 

Kolmogorov-Smirnov, associada ao menor coeficiente de variação. 
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O cálculo da precipitação média anual sobre cada área de drenagem foi feito pelo método do 

Polígono de Thiessen. 

 
Quadro 2 – Estações pluviométricas utilizadas no estudo 

Código Estação Latitude Longitude Altitude (m) 
01546005 Cabeceiras 15º 48´ 03” 46º 55´ 29” 900 
01547002 Planaltina 15º 27´ 12” 47º 36´ 48” 1.000 
01645000 São Romão 16º 22´ 18” 45º 04´ 58” 472 
01645002 Santo Inácio 16º 16´ 54” 45º 24´ 51” 460 
01645003 Barra do Escuro 16º 16´ 07” 45º 14´ 16” 437 
01645009 Cachoeira da Manteiga 16º 39’ 25” 45º 04’ 51” - 
01645013 Fazenda Água Branca 16º 48’ 26” 45º 01’ 49” - 
01646000 Porto dos Poções 16º 49´ 47” 46º 19´ 20” 540 
01646001 Unaí 16º 21´ 05” 46º 53´ 23” - 
01646003 Santo Antônio do Boqueirão 16º 31´ 47” 46º 43´ 16” - 
01647001 Ponte São Bartolomeu 16º 32´ 16” 47º 48´ 02” 790 
01647002 Cristalina 16º 45´ 23” 47º 36´ 22” 1.239 
01744006 Pirapora-Barreiro 17º 21’ 50” 44º 56’ 54” 471 
01745000 Caatinga 17º 08’ 45” 45º 52’ 49” 502 
01745001 Cachoeira do Paredão 17º 06´ 40” 45º 26´ 16” 520 
01745007 Porto do Cavalo 17º 01’ 37” 45º 32’ 26” 473 
01746001 Porto da Extrema 17º 01’ 51” 46º 00’ 49” 510 
01746002 Santa Rosa 17º 15´ 19” 45º 28´26” 490 
01746006 Ponte da BR-040 (Prata) 17º 39’ 49” 46º 21’ 18” - 
01746007 Ponte da BR-040 (Paracatu) 17º 30´ 10” 46º 34´ 18” - 
01746008 Paracatu 17º 13´ 00” 46º 52´ 00” - 
01747001 Campo Alegre de Goiás 17º 30´ 15” 47º 33´ 20” 800 
01747005 Guarda Mor 17º 46´ 21” 47º 05´55” - 
01845013 São Gonçalo do Abaeté 18º 20’ 37” 45º 50’ 12” 836 
01846003 Major Porto 18º 42´ 25” 46º 02´ 13” 672 
01846005 Presidente Olegário 18º 24´ 45” 46º 25´ 20” - 
01846016 Ponte Firme 18º 02´ 02” 46º 25´ 10” - 
01846017 Leal dos Patos 18º 38´ 28” 46º 20´ 04” - 
01847003 Abadia dos Dourados 18º 29´ 28” 47º 24´ 23” 784 
01847040 Fazenda São Domingos 18º 06´ 11” 47º 41´ 41” - 

 
Modelo para estimativa de vazões mínimas a partir de dados pluviométricos 

 
Para a caracterização da curva de recessão do escoamento subterrâneo foi utilizada a equação: 

 
 t-e0QQ α

=  (1) 

 
em que,  

 
Q = vazão subterrânea num instante t, m3 s-1; 

Q0 = vazão subterrânea correspondente ao início do período de recessão do escoamento 

subterrâneo, m3 s-1; 

α = coeficiente de recessão, d-1; 

t = tempo contado a partir do início do período de recessão, d. 
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Com base no estudo desenvolvido por Novaes (2005), os dias primeiro de junho e 30 de 

setembro foram escolhidos como sendo o início e o final do período de recessão do escoamento 

subterrâneo, respectivamente. Em seguida, foi ajustado um modelo de regressão linear para cada 

uma das 21 estações fluviométricas, visando a representação de Q0 como função da precipitação 

total acumulada nos cinco meses anteriores ao início do período de recessão do escoamento 

subterrâneo, ou seja, de janeiro a maio (Equação 2). 

 

5PT ba  0Q +=  (2) 

 
em que, 

 
a e b = parâmetros de ajuste da equação; 

PT5 = precipitação total acumulada nos cinco meses anteriores ao início do período de recessão do 

escoamento subterrâneo, mm. 

 

Os valores dos coeficientes de recessão (α) foram obtidos de Novaes (2005), que ajustou a 

equação 1 aos dados observados das mesmas séries históricas das 21 estações fluviométricas. 

 

Modelo de previsão de mudanças climáticas e downscaling 

 

O modelo HadCM3 apresenta resolução horizontal de 2,5º de latitude x 3,75º de longitude, o 

que produz um grid global de 96 x 73 células. A partir de uma análise prévia com auxílio de um 

SIG, foram determinadas as células que estavam sobre a bacia hidrográfica do Paracatu (Figura 1).  

Depois disso, para cada uma das 21 estações fluviométricas, foi realizado o downscaling das 

precipitações mensais para os anos de 2001 a 2099, simulados pelo modelo de circulação global 

HadCM3, para os cenários de alta e baixa emissão de gases de efeito estufa, A2 e B2, 

respectivamente. A PT5, para cada ano de 2001 a 2099, foi calculada pela soma das precipitações 

mensais de janeiro até maio de cada ano, que foram obtidas através do downscaling. 

 

Obtenção das vazões mínimas para as próximas décadas 

 

Obtidos os valores de PT5, eles foram aplicados na equação 2, que foi substituída na equação 

1. Desta maneira, foi possível estimar as curvas de recessão do escoamento para cada ano, de 2001 

a 2099. Conhecendo-se as curvas de recessão, foram calculados os valores de Q7 para cada ano, e os 

valores de Q7,10 com base em cada década. Para o período de 1970 a 2000 foi calculada a Q7,10 com 

base na série histórica de cada estação. 
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Para facilitar as comparações, os valores de Q7,10 foram divididos pelas respectivas áreas de 

drenagem, obtendo-se assim as Q7,10 específicas (q7,10). Por fim, a tendência das q7,10 foi analisada 

por regressão linear, tendo o tempo como variável independente. 

 

 
Figura 1 – Células do modelo de circulação global sobre a bacia do Paracatu, estações 

fluviométricas e áreas de drenagem. 
 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Considerando o modelo de previsão de mudanças climáticas (HadCM3), e os dois cenários 

de emissão de gases, observou-se que a PT5 média do ano 2001 até 2059 será semelhante nos dois 

cenários, sendo esperado aproximadamente 1002 mm para o cenário A2, e 1005 mm para o cenário 

B2, embora seja esperada a ocorrência de  variações sazonais (Figura 2). 
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A partir de 2060, considerando o modelo de circulação global utilizado, pode-se esperar 

aumento nas precipitações para o cenário A2, enquanto para o cenário B2 pode-se esperar que 

ocorra uma redução neste período. A PT5 média será de, aproximadamente, 1079 mm para o cenário 

A2, e 921 mm para o cenário B2. 

No cenário B2, se evidenciou que, apesar de todas as estações terem apresentado tendência de 

crescimento das q7,10 em função do tempo, as equações de regressão não foram significativas. 

Quando se considera o cenário A2, para 17 das 21 estações estudadas, as equações de regressão são 

significativas. Neste cenário, ficou evidenciada uma tendência de aumento nas vazões mínimas com 

o passar do tempo, em todas as estações estudadas, devido à tendência de aumento da PT5 em toda a 

bacia a partir de 2060, como discutido anteriormente. 
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Figura 2 – Precipitação acumulada nos cinco meses anteriores ao início do período de recessão do 

escoamento subterrâneo (PT5) de 2001 a 2099. 
 

Na figura 3 é apresentado o exemplo correspondente à estação 42290000, nos cenários A2 e 

B2. Destaca-se o fato de que o comportamento apresentado por esta estação é representativo do 

comportamento observado nas outras estações utilizadas neste trabalho. Na figura se pode 

evidenciar a maior dispersão dos pontos no cenário B2, o que explica, em parte, os baixos valores 

de r2 e a ausência de significância das equações de regressão neste cenário. 

Considerando o cenário A2, e com base na equação de regressão ajustada para a estação 

42290000, a previsão de aumento da q7,10 até o final deste século é de 49%, em relação ao período 
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de 1970 – 2000.  Para as demais estações, no cenário A2, a previsão de aumento na disponibilidade 

hídrica até o final do século variou de 31 a 131 %. 
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Figura 3 – q7,10 específica na estação 42290000 (BR-040 – Paracatu). 

 

CONCLUSÕES 

 

A partir dos resultados obtidos com os dois cenários de mudanças climáticas considerados 

neste trabalho, A2 e B2, o efeito das mudanças climáticas sobre a disponibilidade hídrica, estimada 

através da q7,10, pode ser resumido da seguinte maneira: 

 
Cenário A2 (maior emissão de gases de efeito estufa): 

 
Há tendência significativa de aumento da disponibilidade hídrica (q7,10) em 81 % das estações 

fluviométricas da bacia do Rio Paracatu que foram analisadas neste trabalho. 

A previsão de aumento da disponibilidade hídrica (q7,10), nas diferentes estações 

fluviométricas, variou de 31 a 131 % até o final deste século. 

 
Cenário B2 (menor emissão de gases de efeito estufa): 

 
As tendências de aumento da disponibilidade hídrica (q7,10) até o final deste século, não foram 

significativas para nenhuma das estações fluviométricas utilizadas neste trabalho. 
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