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RESUMO – A variação sazonal, a partição dos fluxos e o estoque de água superficial e subterrânea
foram avaliadas em 4 bacias importantes no Nordeste do Brasil. Simulações realizadas com o
modelo Noah-MP no modo desacoplado, utilizando dados ERA5 do período de 1980-2020,
permitiram determinar a partição das componentes do balanço de água climatológico desde a
atmosfera e superfície até o aquífero. A dinâmica da interação atmosfera-solo-aquífero foi
entendida através dos fluxos médios diários de recarga (Q), escoamento superficial (Rsup) e de base
(Rsub), e da variação dos estoques de água superficial (∂Ws/∂t)e do aquífero (∂Wa/∂t). Verificou-se
que no período chuvoso Q, ∂Ws/∂t e ∂Wa/∂t respondem a variabilidade da precipitação em maior
frequência superando ligeiramente as perdas por Rsup e Rsub para as bacias do Rio Mamanguape,
Rio Capibaribe, Una e Mundaú.

ABSTRACT– Seasonal variation, flow partitioning and surface and groundwater stock were
evaluated in 4 important basins in Northeast Brazil. Simulations performed with the Noah-MP
model in decoupled mode, using ERA5 data from the period 1980-2020, allowed to determine the
partition of the components of the climatological water balance from the atmosphere and surface to
the aquifer. The dynamics of the atmosphere-soil-aquifer interaction was understood through the
average daily flows of recharge (Q), surface runoff (Rsup) and base (Rsub), and the variation of
surface water stocks (∂Ws/∂t) and of the aquifer (∂Wa/∂t). It was found that in the rainy season Q,
∂Ws/∂t and ∂Wa/∂t respond to precipitation variability more frequently, slightly surpassing the
losses by Rsup and Rsub for the Mamanguape, Capibaribe, Una and Mundaú River basins.
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1 - INTRODUÇÃO

As interações no sistema superfície-atmosfera resultam na modulação dos fluxos de água e

energia. A partição de energia é controlada em grande parte pela umidade do solo, importante

variável para os fluxos de calor latente, sensível e de água no próprio solo, pois é através deste

particionamento que as condições de tempo e clima são determinadas. Um mecanismo de

retroalimentação positiva entre a umidade do solo e tempestades intensas pode ocorrer (Wolters et

al. 2010). Portanto, a precisão na estimativa das variáveis do solo na camada superficial e

subterrânea, podem indicar potencial de previsibilidade de condições de seca e de enchentes.

A precisão da previsão meteorológica e a representação realista dos mecanismos de

retroalimentação da superfície terrestre com a atmosfera, por sua vez, depende da complexidade e

desempenho do modelo de superfície (LSM - do inglês Land Surface Model), assim como da

qualidade das forçantes atmosféricas. Diversos estudos com LSM’s vêm sendo desenvolvidos na

tentativa de melhorar a representação dos fluxos de água, energia e “momentum” no sistema

solo-atmosfera. Entre os modelos mais sofisticados da atualidade está o LSM Noah-MP (Niu et al.

2011; Yang et al. 2011) que, a partir do sistema de assimilação de dados terrestres - HRLDAS (Ek

et al. 2003), integra multiparametrizações, dados de superfície (uso do solo, classes de solo),

características da vegetação e água subterrânea. Estudos anteriores investigaram problemas

relacionados ao ciclo hidrológico da América do Sul com o Noah-MP, tanto no modo desacoplado

(Martinez et al., 2016a) como no modo acoplado, com os modelos WRF (Weather Research and

Forecasting) (Martinez et al. 2016b; Sörensson e Berbery, 2015) e WRF-Hydro (Pal et al. 2021).

Neste trabalho o modelo Noah-MP foi utilizado no modo desacoplado para avaliar os fluxos

de água climatológicos associados às componentes atmosférica, superficial e subterrânea, nas bacias

hidrográficas de Mamanguape, Capibaribe, Una e Mundaú, no período de 1980 a 2020.

2 - MATERIAL E MÉTODOS

Dados

Estimativas de longo período (1980 a 2020) da 5ª geração de reanálises ERA5 do ECMWF

(European Centre for Medium-Range Weather Forecasts) foram utilizadas como forçantes do

modelo para simular as variações das componentes dos fluxos de água atmosférico, superficial e

subterrâneo. As variáveis meteorológicas da reanálise foram obtidas do banco de dados Copernicus

com resolução horizontal de 0,25º x 0,25º e escala temporal horária (Hersbach et al. 2018),
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incluindo: temperatura do ar e temperatura do ponto de orvalho (ºC), velocidade do vento zonal e

meridional (m s-1), pressão atmosférica (Pa), umidade relativa (%), radiação de ondas curtas

incidente e radiação de ondas longas incidente (W m-2) e precipitação (mm). Mais detalhes em:

<https://cds.climate.copernicus.eu/>.

Área de estudo

A área de estudo corresponde às Bacias Hidrográficas dos Rios Mamanguape, Capibaribe,

Una e Mundaú, localizadas no Nordeste Brasileiro (NEB), na Região Hidrográfica Atlântico

Nordeste Oriental. As Bacias estão inseridas nos estados da Paraíba (Mamanguape), Pernambuco

(Capibaribe; 92,7% do Una e 52,7% do Mundaú) e Alagoas (7,3% do Una e 47,3 do Mundaú)

(Fig.1), e possuem áreas de 3.520,36 km²; 7.557,40 km²; 6.785,79 km² e 4.090,39 km²,

respectivamente (CNRH, 2003; PERH-PB, 2021; PERH-PE, 1998).

Figura 1 – Localização da área de estudo e pontos de grade utilizados na modelagem de cada bacia hidrográfica no

NEB. Isoietas mostram a climatologia anual da precipitação (mm), de acordo com a Reanálise ERA5/ECMWF.

De acordo com a classificação de Koppën, o clima predominante nas quatro bacias é o As

(tropical com verão seco) (Dubreuil et al., 2018). Os quatro rios estudados nascem no Planalto da

Borborema, região serrana do NEB, e descem a encosta a leste atravessando o piemonte, tabuleiros

e planícies litorâneas, antes de desaguar no oceano Atlântico. Os rios Capibaribe e Mundaú têm sua

foz na Região Metropolitana do Recife e Região Metropolitana de Maceió, respectivamente

(PERH-AL, 2009; PERH-PB, 2021; PERH-PE, 2022).
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Modelo Noah-MP e configuração das parametrizações

O Noah-MP é um modelo de superfície terrestre que usa várias opções para os principais

processos de interação terra-atmosfera (Niu et al. 2011), incluindo opções de parametrizações para

infiltração e escoamento de águas superficiais e transferência e armazenamento de águas

subterrâneas e, ainda, da profundidade do lençol freático até o aquífero não confinado, aqui

representado pelo SIMGM (SIMple Groundwater Model, de Niu et al. 2007).

A configuração das principais parametrizações físicas do modelo Noah-MP+SIMGM

utilizada neste trabalho é mostrada na Tabela 1. As demais parametrizações foram deixadas como

padrão. O solo foi definido com quatro camadas de espessura: 0,1, 0,3, 0,6 e 1,0 m, semelhante a

Niu et al. (2011) e Yang et al. (2011). A categoria de solo definida foi a opção barro argiloso, e a

categoria da vegetação foi a opção pastagem.

Tabela 1. Configuração das principais parametrizações físicas do modelo Noah-MP+SIMGM utilizadas para

a simulação de variações de águas superficiais e subterrâneas em bacias hidrográficas do NEB.

Parametrizações físicas Opções
Vegetação dinâmica 4 – Ligada
Resistência estomática do dossel 1 - Ball-Berry
Fator de umidade do solo para resistência estomática Noah
Coeficiente de arrasto da camada superficial Monin-Obukhov
Transferência radiativa 3 - Esquema two-stream modificado
Particionamento da precipitação 1 - Jordan
Limite inferior da temperatura do solo Noah

As simulações foram executadas continuamente para o período 1980-2020 com forçantes

horárias do ERA5, com o modelo aplicado para os pontos de grade, conforme mostrado na Fig.1,

em configuração de coluna e fluxos unidimensionais na direção vertical e no modo off-line.

Avaliação do Noah-MP+SIMGM

Na avaliação dos resultados do modelo Noah-MP+SIMGM foram determinadas as médias

diárias dos fluxos de água nos pontos de grade delimitados pelas quatro bacias hidrográficas do

NEB: Mamanguape (média de 7 pontos de grade), Capibaribe (média de 11 pontos de grade), Una

(média de 10 pontos de grade) e Mundaú (média de 9 pontos de grade) (Fig.1).
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As variáveis analisadas incluiram: precipitação (P, mm dia-1), evapotranspiração (E, mm

dia-1), escoamento superficial e subterrâneo (Rsup e Rsub, respectivamente, mm dia-1), recarga do

aquífero (Q, mm dia-1), estoque de água do aquífero (wa, mm), estoque de água no solo (wsolo,

mm). Além disso, foram avaliadas as diferenças P-E, que representam uma aproximação da

disponibilidade hídrica e podem demonstrar características de déficit (P < E) ou excesso (P > E) de

água sobre o continente.

3 - RESULTADOS

Precipitação, evapotranspiração e fluxos superficiais e subterrâneos

A Fig.2 apresenta a climatologia mensal da Precipitação (P), da Evapotranspiração (E) e da

diferença (P-E) para as quatro bacias hidrográficas do NEB. O padrão de variação sazonal de P nos

meses mais úmidos e mais secos é semelhante à climatologia observada por Rao et al. (2016), sendo

os meses de (FMAMJJ) para Mamanguape e (MAMJJ) para Capibaribe, Una e Mundaú. Durante o

ano, E apresentou valores variando entre 45 a 80 mm dia-1 para Mamanguape, de 30 a 60 mm dia-1

para Capibaribe, de 76 a 80 mm dia-1 para Una e entre 84 a 110 mm dia-1 para Mundaú. No período

chuvoso ocorre o excedente hídrico, alcançando até 39 mm dia-1 para Mamanguape, 20 mm dia-1

para Capibaribe, 21 mm dia-1 para Una e 39 mm dia-1 para Mundaú, com padrões de variações

sazonais específicos.

A dinâmica da interação solo-aquífero é mostrada na Fig.3, através da climatologia dos fluxos

médios diários de recarga do aquífero (Q), escoamento subsuperficial (Rsub), escoamento

superficial (Rsup) e taxa de variação do estoque de água no aquífero (∂Wa/∂t) simulados pelo

modelo Noah-MP+SIMGM, para as bacias. No rio Mamanguape (Fig.3a), verificam-se as maiores

magnitudes dos fluxos hidrológicos que ocorrem nos meses de abril a agosto, em torno de 0,3 a 0,9

mm dia-1 para recarga do aquífero, enquanto que a taxa de variação do estoque de água subterrânea

acompanha a recarga, com valores em torno de 0,5 mm dia-1. Logo após o período de recarga ocorre

o decaimento da taxa de variação do estoque de água do aquífero, decorrente da redução da recarga

para valores inferiores ao do escoamento de base.
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Figura 2 – Climatologia mensal da Precipitação (P, mm/dia), Evapotranspiração (E, mm/dia) e da diferença entre P-E

(mm/dia), estimados pelo Modelo Noah-MP+SIMGM, para: (a) Bacia do Rio Mamanguape; (b) Bacia do Rio

Capibaribe; (c) Bacia do Rio Una, e (d) Bacia do Rio Mundaú.

No rio Capibaribe (Fig.3b), os maiores valores de Q ocorrem de abril a julho, em torno de 0,1

a 0,2 mm dia-1, com ∂Wa/∂t apresentando oscilações equivalentes. Para a bacia do rio Una (Fig.3c),

os maiores valores de Q ocorrem de abril a agosto, em torno de 0,1 a 0,4 mm dia-1, com variação

positiva de ∂Wa/∂t em torno de 0,3 mm dia-1. Após o período de recarga, ocorre o decaimento do

estoque de água no aquífero. Na bacia do rio Mundaú (Fig.3d), há uma maior variabilidade de Q,

com maiores valores ocorrendo de maio a agosto, em torno de 0,4 a 0,7 mm dia-1, e com ∂Wa/∂t

apresentando valores em torno 0,1 a 0,5 mm dia-1, e declínio ligeiramente mais rápido.

A Fig.4 mostra como a condição de permeabilidade do solo é fundamental na resposta ao

aumento do estoque de água no solo, logo após o início do período chuvoso em todas as bacias. É

nas camadas superficiais do solo que as interações ocorrem mais rapidamente, à medida que

torna-se mais úmido. Por outro lado, a resposta do estoque de água no aquífero ao fluxo de água da

estação úmida ocorre alguns meses adiante, sendo cerca de 3 meses para Mamanguape, 1 mês para

Capibaribe e Una, e 2 meses para Mundaú.
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Figura 3 – Climatologia dos fluxos médios diários de recarga do aquífero (mm dia-1) - (Q) , escoamento subsuperficial -

(Rsub) , escoamento superficial - (Rsup) e a taxa de variação diária do estoque de água no aquífero - (∂Wa/∂t) estimados

pelo modelo Noah-MP+SIMGM, para: (a) Bacia do Rio Mamanguape; (b) Bacia do Rio Capibaribe; (c) Bacia do Rio

Una, e (d) Bacia do Rio Mundaú.

No período de excedente de umidade, o solo torna-se saturado e a água drena para as

camadas inferiores, promovendo o aumento gradativo do estoque de água no aquífero nas bacias

dos rios Mamanguape, Una e Mundaú (Figs. 4a, 4c, 4d ), que atingem seus níveis máximos cerca de

4 meses após o pico de elevada precipitação. Na bacia do rio Capibaribe (Fig.4b), este padrão é

mais fraco e o estoque do aquífero se eleva pouco. Isso ocorre devido à menor quantidade de água

disponível à superfície, que umedece menos o solo e, consequentemente, dispõe de menor

quantidade para o aquífero.

Nas quatro bacias, quando E excede P (Fig.2) o fluxo de água para o solo e aquífero é

reduzido. Esta condição explica a diminuição do estoque de água no solo e aquífero (Fig.4). De

forma geral, o solo (aquífero) é recarregado de jan-jun (mar-jul) em Mamanguape (Fig.4a); em

Capibaribe (Fig.4b), a recarga ocorre entre mar-jun (mar-ago); entre mar-jul (mar-ago) ocorre a

recarga em Una (Fig.4c); e em Mundaú este processo é verificado nos meses de mar-jul (mai-ago)

(Fig.4c).
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Figura 4 – Climatologia dos fluxos médios diários do estoque de água no aquífero (mm) e no solo (mm) estimados pelo

Modelo Noah-MP+SIMGM, para: (a) Bacia do Rio Mamanguape; (b) Bacia do Rio Capibaribe; (c) Bacia do Rio Una, e

(d) Bacia do Rio Mundaú. Precipitação média mensal (mm) em barra.

A Tabela 2 apresenta a média anual dos componentes do balanço hídrico simulados pelo

Noha-MP+SIMGM, para as 4 bacias do NEB. Todas as bacias apresentaram excedente de umidade

(P > E) na média anual. As bacias dos rios Mamanguape e Mundaú apresentaram as maiores

recargas de água para o aquífero.
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Tabela 2. Média anual dos componentes do balanço hídrico nas bacias: Mamanguape, Capibaribe, Una e

Mundaú no NEB, simulados pelo modelo Noah-MP+SIMGM, no período de 1980 a 2020.

Bacia hidrográfica
Componentes (mm dia-1) Mamanguape Capibaribe Una Mundaú

Precipitação (P) 2,32 1,62 1,96 2,33
Evapotranspiração (E) 2,09 1,55 1,82 2,09
Escoamento superficial (Rsup) 0,08 0,03 0,05 0,08
Escoamento subterrâneo (Rsub) 0,16 0,06 0,09 0,16
Recarga do aquífero (Q) 0,15 0,05 0,09 0,16
P-E 0,23 0,07 0,14 0,24

4 - CONCLUSÃO

O objetivo deste trabalho foi avaliar o potencial de aplicação e representatividade das

condições hidrometeorológicas climatológicas na escala de variabilidade diária resultantes do

modelo Noah-MP+SIMGM, em 4 bacias hidrográficas do NEB.

Sendo assim, foram realizadas simulações considerando os balanços de água da atmosfera,

solo superficial e aquífero nas diferentes bacias. Os resultados mostraram a resposta da região à

variabilidade da precipitação e sua influência na disponibilidade hídrica superficial e subterrânea.

Pela primeira vez foi simulada a importante relação entre o estoque de água superficial e

subterrânea, com potencial de implantação de ações de recuperação da disponibilidade hídrica e

foco no combate aos impactos das mudanças climáticas sobre o NEB. Ressalta-se a necessidade de

verificação desses resultados com dados observacionais.
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