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RESUMO – As mudanças climáticas junto com as atividades antrópicas são as principais forças que 
atuam no aumento de eventos hidrológicos extremos. A recorrência de eventos extremos afeta 
diretamente a economia global e a vida da população. Assim, o objetivo dessa pesquisa foi analisar a 
variabilidade espaço-temporal do clima futuro na bacia do Alto Rio Paraíba entre 2030 e 2100. Com 
a análise de cenários climáticos futuros é possível estimar o comportamento do clima nas próximas 
décadas, utilizando dados da precipitação de temperatura máxima e mínima dos modelos climáticos. 
Esta pesquisa analisou a variabilidade climáticas futura de 2030 a 2100 para a bacia do Alto Rio 
Paraíba. Essa bacia foi escolhida, porque é uma das mais importantes do estado da Paraíba, devido a 
sua extensão e sua relevância para o abastecimento de água para o estado. Para calcular a variabilidade 
futura analisamos as variáveis meteorológicas precipitação, temperatura máxima e temperatura 
mínima, para dois cenários climáticos gerados pelo modelo climático BESM. Os resultados mostram 
uma diminuição da precipitação e um aumento das temperaturas máximas e mínimas na bacia do Alto 
Rio Paraíba para o período de 2030 a 2100. 
 
ABSTRACT– Climate change together with human activities are the main forces that act in the 
increase of extreme hydrological events. The recurrence of extreme events directly affects the global 
economy and the lives of the population. Thus, the objective of this research was to analyze the space-
time variability of the future climate in the Alto Rio Paraíba basin between 2030 and 2100. With the 
analysis of future climate scenarios, it is possible to estimate the behavior of the climate in the coming 
decades, using precipitation data from maximum and minimum temperature of climate models. This 
research analyzed the future climate variability from 2030 to 2100 for the Alto Rio Paraíba basin. 
This basin was chosen because it is one of the most important in the state of Paraíba, due to its 
extension and its relevance for the water supply to the state. To calculate the future variability, we 
analyzed the meteorological variables precipitation, maximum temperature and minimum 
temperature, for two climate scenarios generated by the BESM climate model. The results show a 
decrease in precipitation and an increase in maximum and minimum temperatures in the Upper Rio 
Paraíba basin for the period from 2030 to 2100. 
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1. INTRODUÇÃO 

Entender as mudanças climáticas e estimar os impactos na vazão e na erosão do solo é um dos 

maiores desafios para o gerenciamento de recursos hídricos atualmente (Cunha et al., 2022). Assim, 

torna-se imprescindível estudar as mudanças climáticas e seus impactos futuros na vazão e na 

produção de sedimentos na porção semiárida do Nordeste do Brasil. A região semiárida do Brasil é 

uma região que possui baixa precipitação e uma alta taxa de evapotranspiração como características, 

resultando em escassez de água para o consumo humano, animal e vegetal (Brito et al., 2018). Na 

região semiárida do Nordeste do Brasil, as principais atividades econômicas são a agricultura familiar 

e a pecuária extensiva de cabras e bovinos. Outra importante atividade é a extração de madeira, que 

contribui para o desmatamento, diminuindo a capacidade de resiliência da cobertura vegetal da região 

e aumentando as áreas susceptíveis a erosão dos solos (Silva et al., 2021). 

Historicamente, o semiárido brasileiro tem vivido dois extremos de eventos climáticos, secas 

recorrentes e cheias no seu passado recente e esses fatos têm se agravado ainda mais nas últimas 

décadas (Marengo et al., 2017). Uma alternativa para antever os impactos causados pelas mudanças 

do clima no uso do solo é o acoplamento unidirecional entre modelos de previsão climática, uso do 

solo, e modelos hidrológicos, que possibilitam o entendimento do comportamento futuro do ciclo 

hidrológico, porque previsões precisas de precipitação ao longo de vários meses ainda são um desafio 

para modelos climáticos (Pilz et al., 2018). Nesse sentido, analisar a influência de cenários climáticos 

futuros pessimista e otimista de precipitação e da temperatura para a bacia do Alto Rio Paraíba é 

importante para o gerenciamento dos recursos hídricos. O objetivo deste estudo foi analisar cenários 

climáticos futuros otimista e pessimista para a bacia do Alto Rio Paraíba entre 2030 e 2100.  

 

2. PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS  

Este estudo foi realizado na bacia hidrográfica do Alto Rio Paraíba, localizada na região 

semiárida da Paraíba, mais precisamente entre as latitudes 6°5131S e 8°2621S e nas longitudes 

34°4835 e 37º0215 O. Essa bacia hidrográfica possui uma área de aproximadamente 6.700 km² e 

se constitui enquanto uma área com características típicas do semiárido, isto é, apresentando chuvas 

irregulares quanto a sua distribuição espaço-temporal, e altas taxas de evapotranspiração e possui 

clima semiárido quente, segundo a classificação climática de Koppen (Oliveira et al., 2022). O regime 

pluviométrico na região é caracterizado por precipitações médias anuais que variam entre 350 e 600 

mm, com totais anuais concentrados em fevereiro, março, abril e maio (Ferreira da Silva et al., 2020). 
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2.1 Coleta e análises dos dados climáticos futuros a partir de 2030 a 2100 

Neste estudo foram coletados dados de precipitação e de temperatura máxima e mínima do ar, 

para o período de janeiro de 2030 a dezembro de 2100, estimados pelos modelos climáticos de 

circulação regional Brazilian Earth System Model (BESM), com grade espacial de 20 km. O modelo 

BESM foi aninhado ao modelo climático regional ETA, obtido pelo Centro de Previsão de Tempo e 

Estudos Climáticos e o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (CPTEC-INPE) disponíveis na 

plataforma Projeta (Chou et al., 2014a; Chou et al., 2014b; Lyra et al., 2018). Esses dados estão 

disponibilizados no projeto Projeções de Mudança do Clima para a América do Sul (PROJETA), 

disponível no sítio eletrônico https://projeta.cptec.inpe.br. Neste estudo foram usados dados de dois 

cenários climáticos do Representative Concentration Pathway (RCP): (a) RCP4.5 o cenário mais 

otimista, onde haveria a diminuição da emissão dos gases do efeito estufa, e o (b) RCP8.5 o mais 

pessimista, com o crescimento das emissões de gases do efeito estufa.  

 

3. RESULTADOS 

3.1 Variabilidade espaço-temporal da precipitação futura 

A Tabela 1 apresenta as análises estatísticas dos dois cenários climáticos estimados pelo modelo 

BESM analisados neste estudo. Percebe-se que os meses de janeiro, fevereiro, e março têm uma 

precipitação maior quando comparados aos Demais meses. Nota-se no mapa que a maior precipitação 

observado na bacia do Alto Rio Paraíba neste modelo climático é de 168 mm, já a menor precipitação 

está entre 0 a 4 mm. A Figura 1 mostra a distribuição espacial da precipitação média mensal obtido 

pelo modelo BESM para o cenário climático RCP4.5 

 

Tabela 1. Análises estatísticas dos cenários climáticos RCP4.5 e RCP8.5 para o modelo BESM 

Meses 
Precipitação média (mm) Desvio padrão (mm) Desvio médio (mm) 

RCP4.5 RCP8.5 RCP4.5 RCP8.5 RCP4.5  RCP8.5 
Janeiro 29,36 60,77 0,69 18,86 0,53 15,74
Fevereiro 28,51 85,27 0,72 23,59 0,51 19,22
Março 28,39 71,07 0,79 19,31 0,59 15,22
Abril 27,98 59,94 0,7 16,36 0,54 13,22
Maio 26,75 30,26 0,7 10,19 0,57 8,04
Junho 25,76 8,42 0,87 4,76 0,72 3,47
Julho 25,78 4 0,97 2,37 0,81 1,88
Agosto 26,49 1,54 1,1 1,09 0,92 0,9
Setembro 27,8 1,56 1,14 1,19 0,97 0,87
Outubro 29,15 2,85 1,14 2,22 0,99 1,74
Novembro 30,13 3,88 1,1 1,24 0,95 0,88
Dezembro 30,57 17,66 0,85 5,99 0,74 5,04
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Figura 1. Distribuição espacial da precipitação média mensal obtido pelo modelo BESM para o 

cenário climático RCP4.5 



 
     
 
 
 
 

XVI Simpósio de Recursos Hídricos do Nordeste 
15º Simpósio de Hidráulica e Recursos Hídricos dos Países de Língua Portuguesa  

5

 

3.2 Variabilidade espaço-temporal da temperatura futura 

A Figura 2 mostra a distribuição espacial da temperatura máxima do ar média mensal obtido 

pelo modelo BESM para o cenário climático RCP4.5. Nota-se que as maiores temperaturas são na 

classe 34-37°C e ocorrem principalmente nos meses de julho a outubro. Percebe-se ainda que as 

porções norte e central da bacia são aquelas que apresentam os maiores valores  de temperatura 

máxima. A segunda classe com maior ocorrência na bacia varia de 31-33°C, o que mostra que a bacia 

apresenta classes de temperatura elevadas, que pode gerar sérios problemas para a região, pois, 

mudanças na temperatura do ar podem produzir diferentes impactos no regime hidrológico, 

comprometendo o abastecimento de água.  

 

Figura 2. Distribuição espacial da temperatura máxima do ar média mensal obtido pelo modelo 

BESM para o cenário climático RCP4.5 
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A Figura 3 mostra a distribuição espacial da temperatura mínima do ar média mensal obtido 

pelo modelo BESM para o cenário climático RCP4.5. Percebe-se que a porção sudoeste apresenta os 

menores valores de temperatura mínima, em virtude que nessa região apresentam as maiores 

elevações na bacia. Os menores valores de valores   de temperatura mínima ocorrem na classe de 25 

a 27°C, o que pode ser considerado uma elevação de 1°C com base nos dados observados, segundo 

dados apresentados por Silva et al. (2015).  

 

Figura 3. Distribuição espacial da temperatura mínima do ar média mensal obtido pelo modelo 

BESM para o cenário climático RCP4.5 
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Analisar as tendências climáticas futuras no semiárido é imprescindível para estabelecer 

medidas de mitigação e possíveis formas de adaptação às mudanças climáticas, principalmente no 

que se refere à conservação dos recursos naturais, produtividade agrícola e qualidade de vida da 

população. De acordo com Silva et al. (2022b), existirá em maior ou menor grau um quadro de 

desertificação do Semiárido nordestino no período de 20902099. Desta maneira, as mudanças no 

clima terão influência direta nas características e distribuição da vegetação. A Tabela 2 representa a 

temperatura média do cenário climático RCP4.5 para o modelo BESM. Percebe-se que os meses de 

novembro e dezembro têm uma temperatura média de mais de 31ºC, enquanto os meses com baixa 

temperatura são junho, julho e agosto. A bacia do Alto Rio Paraíba passará períodos mais quentes ao 

longo do ano entre 2030 e 2100. 

 

Tabela 2. Análises estatísticas das temperaturas máxima e mínima para os cenários RCP4.5 e RCP8.5  

Meses 

RCP4.5 RCP8.5 
Desvio padrão Desvio padrão Desvio padrão Desvio padrão 

Temperatura 
máxima (°C) 

Temperatura 
mínima (°C) 

Temperatura 
máxima (°C)

Temperatura 
mínima (°C)

Temperatura 
máxima (°C)

Temperatura 
mínima (°C) 

Temperatura 
máxima (°C) 

Temperatura 
mínima (°C)

 Jan 0,86 0,94 0,69 0,73 1,06 0,95 0,76 0,69

 Fev 1,00 0,91 0,74 0,70 1,20 0,92 0,81 0,66

Mar 0,97 0,90 0,72 0,69 1,17 0,91 0,79 0,65

Abr 0,89 0,92 0,71 0,72 1,09 0,93 0,78 0,68

Maio 0,73 0,87 0,59 0,66 0,93 0,88 0,66 0,62

Jun 0,86 0,93 0,72 0,70 1,06 0,94 0,79 0,66

Jul 1,00 0,93 0,84 0,71 1,20 0,94 0,91 0,67

Ago 1,10 0,93 0,92 0,71 1,30 0,94 0,99 0,79

Set 1,20 0,91 1,02 0,70 1,40 0,92 1,09 0,79

Out 1,20 0,93 1,04 0,72 1,40 0,94 1,11 0,78

Nov 1,05 0,91 0,91 0,70 1,25 0,92 0,98 0,80

Dez 0,84 0,89 0,69 0,69 1,04 0,90 0,76 0,78

 

A Figura 4 mostra a distribuição mensal das temperaturas máxima e mínima do ar média mensal 

obtido pelo modelo BESM. O aumento da temperatura na Paraíba, provocará uma deficiência hídrica 

no semiárido, particularmente na bacia do Alto Rio Paraíba afetando, consideravelmente, a 

disponibilidade de água para os consumos humano e animal e as atividades produtivas das áreas 

dependentes de chuva (Marengo e Bernasconi, 2014). Segundo o IPCC (2007), a elevação das 

temperaturas no planeta é influenciada pelo aumento de gases na atmosfera, principalmente, o dióxido 
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de carbono, que responde por cerca de 60% das consequências detectadas, provenientes de atividades 

antrópicas.  

Os  resultados mostram que os meses de outubro a janeiro apresentam os maiores valores de 

temperaturas máxima e mínima para ambos os cenários climáticos analisados. Pode-se destacar que 

a temperatura na bacia Alto Rio Paraíba apresenta uma regularidade nos meses de janeiro a abril. 

Nota-se que a partir do mês de maio, a temperatura diminui principalmente nos meses de junho e 

julho, aumenta novamente entre agosto e dezembro.  

 

 

Figura 4. Distribuição mensal da temperatura máxima do ar e da temperatura mínima do ar obtidos 

pelo modelo BESM. 

 

4. CONCLUSÃO 

O presente estudo apresentou a estimativa da precipitação e temperaturas máxima e mínima 

para a bacia do Alto Rio Paraíba para dois cenários climáticos futuros (otimista e pessimista), para o 

período de 2030 a 2100. Os resultados mostraram uma diminuição da precipitação e um aumento das 

temperaturas máximas e mínimas na bacia do Alto Rio Paraíba para o período de 2030 a 2100. Os 

resultados obtidos mostram que haverá uma diminuição da precipitação na maior parte do ano a partir 

de 2030. Observou-se também um aumento da temperatura máxima em todos os anos nos cenários 

climáticos analisados. Diante do  exposto, é crucial ter uma melhor gestão e distribuição da água para 

a bacia Alto Rio Paraíba para que a população local não passe problemas relacionadas a déficit de 

água na região.  
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