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RESUMO – As projeções de precipitação fornecidas pelos modelos globais do quarto relatório do 

Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas (IPCC) para o cenário A1B são usadas para 

estimar as mudanças das vazões para o Estado do Ceará. A avaliação consiste no cálculo das 

anomalias das vazões sazonais e interanuais dos modelos: BCCR_BCM2_0, 

CCCMA_CGCM3_1_T63, CNRM_CM3, IAP_FGOALS1_0_G, MIROC3_2_MEDRES, 

MIUB_ECHO_G, MRI_CGCM2_3_2A e NCAR_PCM1 para o período 2010-2099 em relação ao 

cenário de simulações 20C3M durante o período 1901-1999. O modelo mri_cgcm_2_3_2a indicou 

um aumento no trimestre janeiro-fevereiro-março, de até 20 m/s
3
, nos demais períodos do ano não 

há um comportamento tão bem definido. Enquanto o modelo bccr_bcm_2_0 indica reduções de até 

25 m/s
3 

por mês no primeiro trimestre do ano. Quanto à tendência das vazões no século XXI para 

pequena açudagem do Ceará a maioria dos modelos não indicou tendência significativa.   Os 

modelos do IPCC-AR4 divergem quanto o futuro das vazões da pequena açudagem no Estado 

Ceará no século XXI, esse espalhamento pode estar associado à própria incerteza proveniente dos 

fenômenos meteorológicos que envolvem essa variável e/ou má representação dos fenômenos micro 

e meso-escala que precisam ser resolvidos numa grade de melhor resolução. 

 

 

ABSTRACT – The Projections of precipitation provided by global models of the fourth 

Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) for the A1B scenario are used to estimate the 

changes of stream flows to the Ceará State. The evaluation consists in calculating of the anomalies 

of interannual and seasonal of the stream flows of models: BCCR_BCM2_0, 

CCCMA_CGCM3_1_T63, CNRM_CM3, IAP_FGOALS1_0_G, MIROC3_2_MEDRES, 

MIUB_ECHO_G, MRI_CGCM2_3_2A and NCAR_PCM1 for the period 2010-2099 in relation to 

scenario simulations 20C3M during the period 1901-1999. The model MRI_CGCM_2_3_2A  

indicated an increase in January-February-March, up 20 m/s
3
, in other times of year there is a 

defined behavior as well. While the model BCCR_BCM_2_0 indicates  reductions of up to 25m/s
3
 

per month. The tendency of the flow in the XXI century for small damming of Ceará State most 

models indicated no significant trend. The IPCC-AR4 models differ on the future of the seasonality 

of stream flows of small damming in Ceara State in the XXI century, this scattering can be 

associated from the very uncertainties of weather involving this variable and / or misrepresentation 

of the micro and meso phenomena scale-that must be solved on a grid of higher resolution. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

O Estado do Ceará apresenta clima semiárido com intensa variabilidade temporal e espacial 

de chuvas (Molion e Bernardo, 2002; Albuquerque et. al, 2009;Souza et.al, 1996). Essa 

complexidade torna a região vulnerável às condições de tempo e clima, que são associadas a 

significativos impactos sociais e econômicos em diversos setores, conforme descritos em, por 

exemplo, Souza Filho e Moura (2006). Desta forma, torna-se relevante para o desenvolvimento de 

políticas públicas a identificação das alterações na ocorrência do clima nesta região e os possíveis 

impactos no regime de vazões.  

 Desde 1988, quando foi criado IPCC, cientistas vinculados aos principais centros de 

pesquisa em clima reúnem-se para publicar relatórios sobre os possíveis cenários de emissão de 

gases de efeito estufa na atmosfera e os impactos nas diversas variáveis climáticas.   Até o 

momento, foram publicados quatro relatórios: em 1990 em Sundsvall (Suécia), 1995 em Roma 

(Itália), 2001 em Acra (Gana) e 2007 em Paris (França). 

 O quarto relatório fornecido pelo IPCC, divulgado em fevereiro de 2007, confirma a 

projeção de aumento da temperatura média da atmosfera. Embora exista uma discrepância em torno 

dos valores absolutos dos modelos do IPCC para esse aumento na temperatura, todos concordam 

que haverá aumento na temperatura média global (IPCC, 2007(a)).  

 Quanto a precipitação, os diferentes modelos do IPCC-AR4 têm cenários divergentes para 

o a região do Nordeste do Brasil (NEB), alguns projetando aumento de precipitação e outros, 

redução (Silveira et.al, 2011(b)). Para a gestão de recursos hídricos é importante identificar riscos e 

incertezas associados a tomadas de decisão, para tanto é fundamental avaliar a confiabilidade da 

representação dos modelos. 

 Silveira et.al (2011(a)) avaliaram como os modelos do IPCC-AR4 representam a 

sazonalidade da precipitação no século XX para o Nordeste Setentrional Brasileiro e indicaram que 

a maioria dos modelos representam adequadamente a climatologia da região. 

 Lázaro et. al (2011) avaliaram como os modelos representam os padrões de variação 

plurianual dos modelos do IPCC-AR4 para o Nordeste Setentrional Brasileiro usando transformada 

de wavelets   e observaram que quase a quinta parte das rodadas dos modelos globais do IPCC-AR4 

representam satisfatoriamente os padrões de variação interanual e em alguns casos as variações de 

baixa frequência. 
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Silveira e Souza Filho (2011) avaliaram quais as possíveis projeções de mudanças na 

sazonalidade da precipitação para o século XXI para o cenário A1B do IPCC-AR4 e concluíram 

que os modelos não projetam mudanças significativas na variação sazonal. Porém, discordam 

quanto o aumento ou redução da quantidade média de precipitação mensal, com modelos indicando 

desde grandes decréscimos na quadra-chuvosa até acréscimos de 60 mm/mês nos meses de janeiro-

fevereiro-março.  

 Silveira et.al (2011(b)) avaliando a tendência das projeções interanuais do cenário A1B do 

IPCC-AR4 para precipitação sobre o NEB mostraram que dos 23 modelos avaliados apenas 2 

indicaram tendência negativa e 11 apresentaram tendência positiva. 

 Tão importante quanto projetar a tendência das precipitações para o século XXI é 

identificar os seus impactos em áreas como recursos hídricos, agricultura e outras áreas relevantes.  

Mello et.al (2008), estimaram a tendência de variação da disponibilidade hídrica na bacia 

hidrográfica do  Rio  Paracatu,  considerando  dois  cenários  de  mudanças climáticas do IPCC-

AR4, A2 e B2, utilizando as simulações do modelo de circulação geral do Hadley Centre 

(HadCM3). Verificaram que havia tendência de aumento na disponibilidade hídrica para o cenário 

A2 variando de 31% a 131% até 2099. Para o cenário B2, não foi verificada nenhuma tendência 

significativa. 

 O objetivo deste trabalho é estimar e avaliar as anomalias na sazonalidade das vazões no 

Estado do Ceará para o cenário A1B do IPCC-AR4. 

2. METODOLOGIA 

 

2.1. Região de Estudo  

 

Utiliza-se como base de estudo área de contribuição de 18 estações fluviométricas localizadas 

no estado do Ceará.  Essa região possui um ciclo anual bem definido, onde predominam duas 

estações distintas: o período chuvoso e o período seco (Albuquerque et.al, 2009). A estação chuvosa 

distribui-se entre dezembro e julho e subdivide-se em: a) pré-estação chuvosa (dezembro e janeiro), 

durante a qual os principais sistemas causadores de chuva são a proximidade das frentes frias e os 

vórtices ciclônicos de ar superior; b) “quadra chuvosa” ou estação chuvosa propriamente dita (de 

fevereiro a maio), que tem a zona de convergência intertropical-ZCIT como principal sistema 

causador de chuva, impactando o setor norte do NEB, seguido de sistemas secundários tais como 

linhas de instabilidade, complexos convectivos de mesoescala e efeitos de brisa (Uvo e Nobre, 
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1987) e c) pós-estação chuvosa (junho e julho), em que os sistemas causadores de chuva mais 

importantes são as ondas de leste, que atuam principalmente sobre o leste do NEB, e os complexos 

convectivos de mesoescala. No segundo semestre, há um predomínio de altas pressões atmosféricas 

e uma quase total ausência de fenômenos atmosféricos causadores de chuva, caracterizando a 

estação seca.  

O conhecimento das condições fisiográficas das bacias é importante na medida em que estes 

definem a forma na qual as chuvas são transformadas em escoamento ou vazões. A caracterização 

climática do Estado é realizada a partir dos dados das Normais Climatológicas determinadas pelo 

INMET. O estado do Ceará possui elevadas temperaturas com as médias anuais variando entre 24,1 

e 27,1°C, as quais associadas aos altos níveis de insolação anual, entre 2.417 e 2.983 h/ano, 

determinam altas taxa de evaporação com médias entre 1.469 a 2.904 mm/ano. Considerando que a 

precipitação média anual varia é de 619 e 2.279 mm/ano verifica-se um balanço hídrico 

desfavorável com déficit hídrico em quase todo estado.  

O Ceará se localiza predominantemente no semi-árido nordestino onde a vegetação típica é a 

caatinga rala e de pequeno porte formada por plantas xerófilas. O embasamento cristalino é 

predominante no estado o qual tem como características pequenas profundidades de solo e grande 

pedregosidade. Os lençóis são raros e pouco volumosos e as águas superficiais e subterrâneas muito 

mineralizadas. Assim, associando a baixa permeabilidade dos solos, a concentração temporal e 

irregularidade interanual das chuvas, têm-se rios que atingem rapidamente seu ponto de 

esgotamento durante as estiagens e cheias violentas durante as chuvas. 

A Tabela 1 apresenta as estações e suas respectivas bacias de contribuição utilizadas neste 

estudo e a Figura 1 apresentada a sua distribuição espacial. 

Tabela 1 – Caracterização das estações fluviométricas utilizadas no estudo.  

ID Código Estação Rio 
Área Bacia 

Hidrográfica (km
2
) 

Vazão Média 

 Mensal (m
3
/s) 

01 34750000 Fazenda Boa Esperança Poti 18.339,5 34,06 

02 35210000 Fazenda Cajazeiras Acaraú 1.642,6 6,46 

03 35650000 Sítios Novos São Gonçalo 453,9 2,91 

04 35760000 Baú Baú 244,9 2,11 

05 35880000 Chorozinho Choró 4.093,2 14,30 

06 35950000 Cristais Pirangi 2.055,8 5,51 

07 36020000 Arneiroz Jaguaribe 5.521,5 5,67 

08 36045000 Malhada Rch Conceição 3.958,5 2,90 

09 36125000 Sitio Poço Dantas Bastiões 3.746,1 4,03 

10 36160000 Iguatú Jaguaribe 20.608,9 37,22 

11 36180000 Suassurana Trussu 2.027,2 7,70 
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12 36210000 Sítio Lapinha Salgado 1.755,9 3,75 

13 36250000 Podimirim Rch dos Porcos 4.372,0 3,85 

14 36270000 Lavras Mangabeira Salgado 8.987,0 24,71 

15 36290000 Icó Salgado 12.680,4 26,78 

16 36470000 Senador Pompeu Banabuiú 4.838,3 10,70 

17 36520000 Quixeramobim Quixeramobim 6.794,6 14,36 

18 36550000 Boq. de Pedras Brancas Jaguaribe 2.011,3 4,92 

 

 

 

Figura 1 – Distribuição espacial das estações fluviométricas utilizadas no estudo. 

 

2.2. Modelos do IPCC 
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 Os dados provenientes do IPCC são resultados de simulações de modelos globais de alguns 

centros de pesquisa que contribuíram para esse relatório, forçadas pelas concentrações observadas 

de gases de efeito estufa durante o século XX (simulações 20C3M). Na tabela 2 são mostrados os 

modelos usados neste trabalho. 

 

Tabela 2 – Relação dos Modelos Globais de Circulação. 

Designação do Modelo Instituição ou Agência; País 

BCCR-BCM2 Bjerknes Centre for Climate Research, Universidade de Bergen; Noruega 

CCCMA-CGCM3 1-T63 Canadian Centre for Climate Modelling and Analysis; Canadá 

CNRM-CM3 Centre National de RecherchesMeteorologiques, Meteo France; França 

CONS-ECHO-G 
Meteorological Institute of the University of Bonn (Alemanha), Institute of KMA 

(Correia do Sul), and Model, and Data Group 

LASG-FGOALS-G1.0 
LASG, Institute of Atmospheric Physics, Chinese Academy of Sciemces, P.O. Box 9804, 

Beijing 100029; China 

MRI-CGCM2.3.2 Meteorological Research Institute, Japan Meteorological Agency; Japão 

NCAR-PCM 
National Center for Atmospheric Research (NCAR), NSF, DOE, NASA, e NOAA; 

Estados Unidos 

NIES-MIROC3.2-MED CCSR/ NIES/ FRCGC; Japão 

 

2.2.1.  Cenário A1B do IPCC 

 

  O cenário A1 destaca um rápido crescimento econômico na primeira metade do século XXI 

associado com um declínio na segunda metade e a inserção de novas tecnologias (IPCC,2007(a)). A 

família A1 se divide em três grupos:  

• A1F: aprimoramento da tecnologia com ênfase nos combustíveis fósseis; 

• A1T: evolução da tecnologia a base de combustíveis não fósseis; 

• A1B: sugere um equilíbrio entre as diversas fontes de energia. 

 Este último sugere um pico das emissões de gases estufa na metade do século XXI, seguido 

por uma tendência de redução na segunda metade do século XXI. 

2.3.  Ponderação das Precipitações 

 

Para obtenção das vazões foram consideradas as precipitações projetadas para o cenário A1B 

ponderadas apartir da equação 1, conforme Melo et. Al. (2008): 
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                                                 (1) 

Onde: Pma – precipitação estimada para o mês m do ano a, na célula 1 ate n; Pm1... Pmn – 

precipitação estimada para o mês m do ano a, na célula 1 ate n, prevista pelos modelos do IPCC; 

A1...An – proporção da área de drenagem da bacia contida na célula na célula 1 até n. 

                                               (2) 

Onde: FC – fator de conversão para o mês m; Pmm – precipitação total média mensal na área de 

drenagem, com base na série histórica; Pmm1... Pmmn – precipitação estimada média mensal, na célula 

1 ate n, prevista pelos modelos do IPCC-AR4. 

2.4. Obtenção das Vazões 

2.4.1. O modelo SMAP  

 

O modelo chuva-vazão Soil Moisture Accounting Procedure – SMAP (Lopes et al.,1981) é do 

tipo conceitual, determinístico e de estrutura concentrada. Este modelo faz parte da grande família 

dos modelos hidrológicos de cálculo de umidade do solo. Sua estrutura é relativamente simples, 

cujos parâmetros são relacionados com parâmetros físicos médios da bacia.  

O SMAP, em sua versão mensal, utiliza em seu esquema físico dois reservatórios lineares 

representando o solo (camada superior) e o aquífero, conforme a Figura 2. A cada evento de 

precipitação (P) é realizado um balanço de massa. Uma parcela de (P) é transferida como 

escoamento superficial (Es). Este cálculo e feito através da equação do “Soil Conservation Service” 

(SCS) para escoamento superficial.   A lâmina restante da precipitação subtraída do escoamento 

superficial (P-ES) sofre perda por evaporação a nível evaporação potencial (Ep), logo a lâmina 

remanescente (P-Es-Ep) é adicionada a um reservatório que representa a camada superior do solo. 

Neste, a umidade é atualizada ao longo do tempo através das perdas por evapotranspiração real (Er) 

que dependem do nível do reservatório (Rsolo) e da capacidade de saturação do solo (Sat). Outra 

saída deste reservatório é a recarga no reservatório subterrâneo (Rec) onde é utilizado o conceito de 

capacidade de campo (Capc) para determiná-la. Este terceiro reservatório também é linear e o nível 

água existente (Rsub) é deplecionado a uma taxa constante de recessão do escoamento básico (K), 

resultando em escoamento básico (Eb). A soma do escoamento superficial e básico fornece a vazão 

no ponto de controle da bacia. 
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Figura 2 – esquema físico do modelo chuva-deflúvio SMAP. 

O SMAP possui 6 parâmetros: Capacidade de saturação do solo (Sat); Parâmetro que controla 

o escoamento superficial (PEs); Coeficiente de recarga, parâmetro relacionado com a 

permeabilidade na zona não saturada do solo (Crec); Taxa de deplecionamento (K) do nível Rsub 

que gera o escoamento de base (Eb); Taxa de umidade do solo inicial (TUin) que determina o nível 

inicial do reservatório Rsolo; Valor do escoamento de base inicial (EBin). 

Alexandre (2005) utilizou o SMAP para regionalização de vazões em 22 bacias hidrográficas 

no Estado do Ceará e chegou a conclusão que os parâmetros TUin e EBin podem ser descartados 

desde que se inicie a modelagem no período de vazões nulas que em geral vai de agosto a novembro 

na região. Foi verificado também que o parâmetro relativo ao coeficiente de recarga (Crec) 

relacionado com a permeabilidade na zona não saturada do solo, poderia ser retirado da calibração. 

Estando a região de estudo situada no semi-árido, pode ser feita uma simplificação adotando-se este 

parâmetro com um valor constante igual a zero. 

Utilizando como base os princípios utilizados no estudo acima descrito temos apenas os 

parâmetros Sat e PEs a serem calibrados. A medida de eficiência do ajuste do modelo utilizada foi a 

ENS proposta por Nash e Sutcliffe (1970). O resultado do processo de calibração do modelo pode ser 

observado na Tabela 3. 

 

2
n

1i
(i)

2
n

1i
(i)(i)

NS

)Qmed(Qobs

)Qcalc(Qobs

1E















                                 (3)

 

Onde: Qobs(i) é a vazão observada, Qcalc(i) é a vazão calculada, Qmed(i) vazão média observada, i 

é o intervalo de tempo e n é número de intervalos de tempo. Os valores de ENS variam de 1 ou 

100% (o melhor ajuste) a menos infinito. 
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Tabela 3 – Resultados da Calibração do Modelo Chuva-Vazão SMAP. 

ID Estação Período de dados 
Parâmetros SMAP 

ENS (%) 
Sat (mm) PEs (ad.) 

01 34750000 1965-2005 1.487,7 2,22 82,87 

02 35210000 1963-2006 763,1 2,32 74,26 

03 35650000 1969-1978 1.425,8 3,26 87,16 

04 35760000 1967-1973 1.176,4 3,52 74,13 

05 35880000 1970-1993 1.587,6 2,70 85,58 

06 35950000 1970-2006 1.592,8 2,91 74,68 

07 36020000 1936-1981 547,8 3,01 75,57 

08 36045000 1982-2005 1.630,4 2,65 71,31 

09 36125000 1968-2002 1.675,5 3,04 83,86 

10 36160000 1937-2006 1.187,7 2,67 82,22 

11 36180000 1969-1975 1.316,5 3,41 89,88 

12 36210000 1985-2005 3.116,0 3,41 66,68 

13 36250000 1973-2005 2.167,5 3,54 52,62 

14 36270000 1962-1996 1.602,8 3,24 76,55 

15 36290000 1958-2005 1.789,0 3,40 81,57 

16 36470000 1921-2005 1.113,5 2,43 77,09 

17 36520000 1912-2005 1.220,7 2,01 70,70 

18 36550000 1946-1952 604,4 3,63 81,49 

 

2.5. Cálculo da anomalia sazonal 

 

Para o cálculo das anomalias sazonais são consideradas as projeções fornecidas pelos modelos 

globais do IPCC para o cenário A1B no período de 2010 a 2099. Em seguida é feita uma 

comparação relativa à representação dos modelos para o cenário 20C3M (este cenário indica como 

os modelos do IPCC representam os padrões de variação do século XX) no período de 1901 a 1999. 

Foi analisado o aumento absoluto (em mm) em relação a climatologia do cenário A1B em 

relação à climatologia do cenário 20C3M, dado pelas equações 2 e 3, respectivamente: 

                                                                                                               (4) 

Onde i são meses,  a precipitação do cenário A1B para o mês i,  a precipitação do cenário 

20C3M para o mês i e A
i
 a anomalia absoluta da climatologia mensal.  

 

 

 

 



XIX Simpósio Brasileiro de Recursos Hídricos 10 

 

2.6. Cálculo das tendências das vazões anuais do século XXI 

 

2.6.1. Normalização das vazões do século XXI 

 

Para analisar a tendência do século XXI as séries de vazões anuais do cenário A1B foram normalizadas 

com base nas características da série do cenário 20C3M de 1901 a 1999. Essa normalização segue a equação 

1: 

                        (5) 

Onde Z é a vazão do cenário A1B normalizada,  a vazão anual do cenário A1B para um ano i, 

  a vazão anual média do cenário 20C3M na série de 1901 a 1999 e  o desvio padrão da série 

de vazões anuais do cenário 20C3M. 

Após essa normalização é calculado a tendência com base no teste de Man-Kendall-Sen.  

 

2.6.2. Método de Man-Kendall-Sen 

 

O teste de tendência de Man-Kendall (Mann, 1945; Kendall, 1975; Kendall & Gibbons, 1990) 

é um dos mais utilizados na avaliação de tendências de séries históricas naturais que se distanciam 

da distribuição normal, como a de qualidade da água, vazões, temperatura e precipitação (Hamed, 

2009).  

No teste de Mann-Kendall, também conhecido por Kendall’s tau (Kahya & Kalayci, 2004), 

assume-se que os dados estão aleatoriamente distribuídos, caso das séries históricas naturais. 

O teste estatístico de Mann-Kendall é dado com se segue (Burn et al, 2002): 

 

 (6) 

Onde Xi e Xj são valores seqüenciais, n é o tamanho da série e 

 
     (7) 

O teste de Mann-Kendall possui dois parâmetros importantes para a análise de tendência: o 

nível de significância α e a declividade β (Burn et al, 2002). 

A declividade β é determinada por (Hirst et al, 1982): 
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para todo i < j 

(8) 

3. RESULTADOS 

 

3.1. Análise sazonal 

 

 Na figura 3 são mostradas as anomalias sazonais das vazões (em m
3
/s) do cenário A1B para 

o período de 2010 a 2099 em relação ao século XX para as bacias 3576, 36125, 3625, 3652, 3475, 

3588, 3616 e 3627.  

 Enquanto na figura 4 são mostradas as anomalias sazonais das vazões (em m
3
/s) do cenário 

A1B para o período de 2010 a 2099 em relação ao século XX para as bacias 3521, 3602, 3618, 

3629, 3565, 36045, 3621 e 3647. 

 Os modelos divergem quanto às mudanças na sazonalidade para as pequenas bacias do 

Ceará, indicando um alto grau de incerteza associados a essas projeções. 
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Figura 3 - Anomalias sazonais das vazões (em m
3
/s) do cenário A1B para o período de 2010 a 2099 em relação ao 

século XX. Para as bacias, de cima para baixo e da esquerda para direita: 3576, 36125, 3625, 3652, 3475, 3588, 3616 e 

3627. 
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Figura 4 - Anomalia sazonal das vazões (em m
3
/s) do cenário A1B para o período de 2010 a 2099 em relação ao século 

XX. Para as bacias, de cima para baixo e da esquerda para direita: 3521, 3602, 3618, 3629, 3565, 36045, 3621 e 3647. 



XIX Simpósio Brasileiro de Recursos Hídricos 14 

 

 O modelo ncar_pcm1 indica redução considerável das vazões durante a quadra chuvosa para 

nas bacias 3576, 3652, 3588, 3521 e 3565. Vale destacar que segundo Silveira (2011(c)) este é o 

pior modelo quanto à representação da sazonalidade no NEB.  

 O modelo miub_echo_g projeta aumento de vazões para praticamente todas as bacias, 

principalmente na pós-estação. 

 O modelo iap_goalsf_1_0g apresenta projeções bem conservadoras, com anomalias de 

vazões variando entre -10 m/s
3
 e 10 m/s

3
 para todas as bacias. Comportamento semelhante é 

observado pelo modelo cccma_cgcm_3_1_t63 que indica variações superiores a 10m/s
3
 apenas no 

mês de março.  

  O modelo mri_cgcm_2_3_2a indicou um aumento no trimestre janeiro-fevereiro-março, de 

até 20 m/s
3
, nos demais períodos do ano não há um comportamento tão bem definido. Enquanto o 

modelo bccr_bcm_2_0 indica reduções de até 25 m/s
3 
por mês no primeiro trimestre do ano. 

 

3.2. Análise de Tendência das vazões médias anuais  

 

 Nas tabelas 4, 5, 6 e 7 são mostrados o teste de hipótese (nível de significância maior que 

95%) e inclinação da reta de tendência das vazões anuais para as bacias avaliadas neste trabalho. Os 

modelos na maioria das bacias não apresentaram tendência significativa. Os modelos que 

apresentaram tendência significante indicaram tendência de redução de vazões para praticamente 

todos os casos. 

 Os modelos bccr_bcm_2_0, cccma_cgcm3_1_t63, cnrm_cm3 e ncar_pcm1 são 

conservadores, não apresentaram tendência significativa em praticamente todas as bacias.  
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Tabela 4 – Teste de Hipótese e inclinação da reta de tendência para as bacias: 3475, 3521, 3565 e 3576. 

Modelos 
3475 3521 3565 3576 

H Inc. H Inc. H Inc. H Inc. 

mri_cgcm2_3_2a 0 - 0 - 0 - 0 - 

ncar_pcm1 0 - 0 - 0 - 0 - 

bccr_bcm2_0 0 - 0 - 0 - 0 - 

cccma_cgcm3_1_t63 0 - 0 - 0 - 0 - 

cnrm_cm3 0 - 1 0,008 0 - 0 - 

iap_fgoals1_0_g 0 - 0 - 0 - 0 - 

miub_echo_g 1 -0,008 0 - 1 -0,018 1 -0,011 

miroc3_2_medres 0 - 0 - 0 - 0 - 

 

 

Tabela 5 – Teste de Hipótese e inclinação da reta de tendência para as bacias: 3588, 3602, 3616 e 3618. 

Modelos 
3588 3602 3616 3618 

H Inc. H Inc. H Inc. H Inc. 

mri_cgcm2_3_2a 0 - 1 -0,006 1 -0,006 1 -0,006 

ncar_pcm1 0 - 1 -0,005 0 - 1 -0,005 

bccr_bcm2_0 0 - 0 - 0 - 0 - 

cccma_cgcm3_1_t63 0 - 0 - 0 - 0 - 

cnrm_cm3 0 - 0 - 0 - 0 - 

iap_fgoals1_0_g 0 - 1 -0,007 1 -0,007 1 -0,007 

miub_echo_g 1 -0,010 0 - 0 - 0 - 

miroc3_2_medres 0 - 0 - 0 - 0 - 

 

 

Tabela 6 – Teste de Hipótese e inclinação da reta de tendência para as bacias: 3621, 3625, 3627 e 3629. 

Modelos 
3621 3625 3627 3629 

H Inc. H Inc. H Inc. H Inc. 

mri_cgcm2_3_2a 1 -0,008 1 -0,01 1 -0,007 1 -0,007 

ncar_pcm1 0 - 0 - 0 - 0 - 

bccr_bcm2_0 1 -0,006 0 - 1 0,005 0 - 

cccma_cgcm3_1_t63 0 - 0 - 0 - 0 - 

cnrm_cm3 0 - 0 - 0 - 0 - 

iap_fgoals1_0_g 1 -0,007 1 -0,01 1 -0,007 1 -0,007 

miub_echo_g 0 - 0 - 0 - 0 - 

miroc3_2_medres 0 - 0 - 0 - 0 - 
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Tabela 7 – Teste de Hipótese e inclinação da reta de tendência para as bacias: 3647, 3652, 36045 e 36125. 

Modelos 
3647 3652 36045 36125 

H Inc. H Inc. H Inc. H Inc. 

mri_cgcm2_3_2a 0 - 1 -0,01 1 -0,007 1 -0,007 

ncar_pcm1 1 -0,006 0 - 0 - 0 - 

bccr_bcm2_0 0 - 0 - 1 0,006 0 - 

cccma_cgcm3_1_t63 0 - 0 - 0 - 0 - 

cnrm_cm3 0 - 0 - 0 - 0 - 

iap_fgoals1_0_g 1 -0,007 1 -0,01 1 -0,007 1 -0,007 

miub_echo_g 1 -0,008 0 - 0 - 0 - 

miroc3_2_medres 0 - 0 - 0 - 0 - 

 

4. Conclusões 

 

Os modelos do IPCC-AR4 divergem quanto o futuro das vazões da pequena açudagem no 

Estado Ceará no século XXI, esse espalhamento pode estar associado a própria incerteza 

proveniente dos fenômenos meteorológicos  que envolvem essa variável (a atmosfera é um sistema 

caótico, Lorenz,1963 e 1965), e/ou má representação dos fenômenos micro e meso-escala que 

precisam ser resolvidos numa grade de melhor resolução, ou ainda uma má representação dos 

padrões de variação interanual das precipitações (Lázaro et.al, 2011). 

 Quanto às anomalias da sazonalidade, o modelo mri_cgcm_2_3_2a indicou um aumento nas 

vazões, enquanto o modelo bccr_bcm_2_0 indica reduções de até 25 m/s
3 

por mês no primeiro 

trimestre do ano. Sendo estes os dois melhores modelos quanto a representação da sazonalidade no 

Nordeste Setentrional no Brasil, segundo Silveira et.al (2011(a)), o espalhamento entre esses 

modelos dificulta o uso dessa informação para de gestão de recursos hídricos. 

 Quanto à tendência das vazões no século XXI para pequena açudagem do Ceará a maioria 

dos modelos não indicou tendência significativa.     
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