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RESUMO – Este trabalho tem como objetivo avaliar as projeções de vazões anuais médias sobre o 

hidrossistema Jaguaribe-Metropolitanopara cenários de concentração de gases de efeitos estufa RCP8.5 

e RCP4.5 do ModelIntercomparison Project Phase 5 (CMIP5). Para o cálculo das vazões, utilizou-se o 

modelo de chuva-vazãoSoilMoistureAccounting Procedure (SMAP), em que a precipitação, utilizada 

como entrada, é corrigida estatisticamente usando a função de distribuição gama e evaporações de 

entrada são obtidas a partir do método de Penman-Monteith. Os resultados mostraram que independente 

do cenário de projeção observa-se o a redução da vazão média na maioria dos modelos para o século 

XXI. 
 
ABSTRACT – This work aims to assess the projections of flow average annual over hydro-

systemJaguaribe-Metropolitanofor scenarios of concentration of greenhouse gases RCP8.5 e 

RCP4.5 of Model Intercomparison Project Phase 5 (CMIP5). For the calculation of the flow, was 

used the model of rainfall-runoff “Soil Moisture Account Procedure” (SMAP), in which the 

precipitation, used as input, is statistically corrected using the gamma function distribuition and 

evaporation input is obtained from the Penman-Monteith.The results shown that regardless of the 

projection scenario was observed a reduction of mean flow on most models for the XXI century. 

Palavras-Chave – Projeções, Vazão Média Anual e Sistema Jaguaribe-Metropolitano. 

 

 

 
 

1) Doutorando em Engenharia Hidráulica e Ambiental pela Universidade Federal do Ceará, Av.MisterHall,S/N, Campus do Pici, bloco 713, Fortaleza, 

CE, CEP:60.455-760, e-mail: lu.m.a.junior@gmail.com. 

2) Professor Titular do Curso de Doutorado em Engenharia Hidraúlica e Ambiental pela Universidade Federal do Ceará,Av.MisterHall,S/N, Campus 

do Pici, bloco 713, Fortaleza, CE, CEP:60.455-760, e-mail: assissouzafilho@gmail.com. 

 

mailto:assissouzafilho@gmail.com


XII Simpósio de Recursos Hídricos do Nordeste  2 

1 INTRODUÇÃO 

As mudanças e variabilidade climáticas têm sido alvo de discussões e pesquisas científicas em 

todo mundo com vistas ao entendimento de sua ocorrência (IPCC, 2007(a); NOBRE, 2005), assim 

como, a identificação e a avaliação dos possíveis impactos ambientais, sociais e econômicos (IPCC, 

2007(b)) e a elaboração de medidas que minimizem as conseqüências adversas das mesmas. 

 O Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) é o principal órgão científico 

internacional para as avaliações das alterações climáticas, e foi criado pelo Programa das Nações 

Unidas para o Meio Ambiente (PNUMA) e pela Organização Mundial de Meteorologia (OMM) em 

1988, para fornecer visões científicas claras sobre o estado atual do conhecimento das mudanças 

climáticas e seus possíveis impactos sócio-econômicos e ambientais (IPCC).O IPCC emite 

relatórios aprovados pelos governos, reconhecendo a autoridade do seu poder científico, até o 

momento, 5 relatórios foram lançados.  

 Para facilitar a cooperação entre a modelagem do clima e a avaliação de impactos o IPCC 

criou cenários de projeções visando melhorar a interrelação entre vulnerabilidade, adaptação e 

desenvolvimento sustentável. Esses cenários, em geral, diferem em concentração de gases de efeito 

estufa (GEE) e ciclagem do carbono (Taylor et al., 2008), o que leva a alteração do clima em escala 

global.  

 Regiões áridas, como o Nordeste do Brasil (NEB) são particularmentevulneráveis às 

flutuações climáticas e ao seu impacto sobreo abastecimento de água. Consequentemente, existe um 

interesse no desenvolvimentode previsões de vazão de longo prazo que poderiam serusados para a 

operação do reservatório e distribuição de água para atendimento dasdemandas. 

 Segundo Albuquerque et al. (2009), o NEB apresenta clima com intensa variabilidade 

temporal e espacial de chuvas, devido à atuação de diversos sistemas. Essa complexidade torna a 

região vulnerável às condições climática, que são associadas a impactos sociais e econômicos 

significativos em diversos setores. 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 chuva e vazão. 

 Nesse contexto, o objetivo principal do presente estudo é analisar as projeções de vazões 

anuais médias calculadas através da variável precipitaçãodos modelos do CMIP5 sobre o 

hidrossistema Jaguaribe-Metropolitanopara cenários de concentração de GEE, e assim verificar as 

mudanças que apontam na região, no intuito de melhorar o embasamento para os tomadores de 

decisões. 
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2 MATERIAIS E MÉTODOS 

 Para o calculo das vazões médias anuais, uma base de dados observacionais foi utilizada para 

se fazer a correção estatística gama para precipitação, essa base é proveniente da 

UniversityofEastAnglia/ClimateResearch Unit (CRU) (NEW et al., 1999; NEW et al., 2002). O 

conjunto de dados utilizado corresponde à precipitação mensal (entre os anos de 1950 e 1999), com 

resolução de 0,5 graus para o continente (CRU TS 3.0). 

 Os dados provenientes do CMIP5 são resultados de simulações de modelos globais de alguns 

centros de pesquisa que contribuem para confecção dos relatórios do IPCC, forçadas pelas 

concentrações observadas de gases de efeito estufa durante o século XX. Serão utilizados os 

modelos indicados na Tabela 01. 

 

Tabela 01 – Modelos do CMIP5 utilizados. 

Modelos Instituição 

  
bcc-csm1-1 Beijing Climate Center, China MeteorologicalAdministration 

BNU-ESM 
College of Global Change and Earth System Science, Beijing 

Normal University 

CanESM2 Canadian Centre for Climate Modelling and Analysis 

CESM1-BGC Community Earth System Model Contributors 

CSIRO-Mk3-6-0 

Commonwealth Scientific and Industrial Research Organization in 

collaboration with Queensland Climate Change Centre of 

Excellence 

GFDL-ESM2M NOAA Geophysical Fluid Dynamics Laboratory 

GISS-E2-R NASA Goddard Institute for Space Studies 

HadGEM2-AO 
National Institute of Meteorological Research/Korea 

Meteorological Administration 

HadGEM2-CC Met Office Hadley Centre 

HadGEM2-ES Met Office Hadley Centre 

IPSL-CM5A-LR Institut Pierre-Simon Laplace 

IPSL-CM5A-MR Institut Pierre-Simon Laplace 

MIROC5 

Atmosphere and Ocean Research Institute (The University of 

Tokyo), National Institute for Environmental Studies, and Japan 

Agency for Marine-Earth Science and Technology 

MIROC-ESM_ Max Planck Institute for Meteorology 

MRI-CGCM3 MeteorologicalResearchInstitute 

 

 Como parte da fase preparatória para o desenvolvimento dos novos cenários para o AR5, 

foram criados os chamados  RCPs (Representative Concentration Pathways),  que  servirão como 

entrada para modelagem climática e química atmosférica. Os RCPs recebem seus nomes a partir 

dos níveis das forçantes radiativas. Assim, RCP-X implica em um cenário no qual a forçante 

radiativa de estabilização ou de pico ou ao final do século XXI corresponde a X W.m-2. Na Figura 

1 é mostrado o comportamento dos principais cenários do IPCC-AR5: RCP8.5, RCP6, RCP4.5 e  
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RCP3-PD. Neste trabalho será usado os cenários RCP4.5 e RCP8.5 para análise das projeções do 

século XXI. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 01 - Cenários do IPCC-AR5 e forçante radiativa antropogênica. 

Fonte: http://www.pik-potsdam.de/~mmalte/rcps/ 

 

 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.  

 Em seguida obtêm, as vazões usando o modelo hidrológico SMAP, tendo como dados de 

entrada as evapotranspirações e precipitações. Entretanto, para o uso deste modelo chuva-vazão as 

precipitações dos modelos do IPCC-AR5 são corrigidas estatisticamente usando a função de 

distribuição gama e evaporações de entrada são obtidas a partir do método de Penman-Monteith. 

 Para o cálculo da variação média anual da vazão, podendo ser chamada também de anomalia 

da vazão média anual, considerou-se a Equação (13), dada pela diferença entre a média anual o 

cenário do século XXI e média anual do cenário histórico sobre a média anual do século XX: 

 

 

em que  
   
  é média da vazão anual para o cenário do século XXI e 

  
 é a média da vazão anual para 

o cenário histórico. 

 

3 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

3.1.  Cenário RCP4.5 
 

Na  Figura 02 apresenta-se a variação percentual na média anual de vazões no século XXI em três 

períodos (2010 a 2039, 2040 a 2069 e 2070 a 2098)  para 10 modelos do CMIP5 para o cenário RCP 4.5  

em relação ao século XX (1950-1999) para as bacias de Banabuiu, Castanhão, Óros e Pacoti-Riachão. Os 

(1)        
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modelos IPSL-CM5A-LR e o IPSL-CM5A-MR projetam aumento da média anual de vazões em todas as 

bacias, chegando atingir valores superiores a 100% de variação percentual em relação ao  século XX.  

Para a bacia de Banabuiú, nota-se que a maioria dos modelos projeta redução da média anual de 

vazões nos três períodos em estudo. Para o período de 2010 a 2039, o modelo que mostrou maior redução 

foi o BNU-ESM, com valor percentual próximo a 60%, e o que apresentou menor redução foi CESM1-

BGC, com percentagem de 10%. Para o período de 2040-2069, o modelo que apresentou maior redução 

percentual foi CSIRO-Mk3-6.0 e o de menor variação da média anual foi, novamente, o CESM1-BGC.  

Para a bacia do Castanhão, com exceção dos modelos IPSL-CM5A-LR e o IPSL-CM5A-MR, 

os demais mostram que as vazões devem reduzir em todos os períodos em estudo, sendo que essa 

diminuição maior que 20% e menor que 90%. 

Enquanto para a bacia do Orós, da mesma forma, a maioria dos modelos apontam reduções 

nas vazões, exceto os modelos IPSL-CM5A-LR e o IPSL-CM5A-MR que projetam aumento 

percentual da vazão média anual nos três períodos analisados. 

A bacia do Pacoti–Riachão é a que apresenta um maior número de modelos indicando 

aumento da vazão média anual, em comparação com as demais bacias em estudo, isto caracteriza a 

grande variação espacial provocada pelos impactos das mudanças climáticas. Em relação aos 

modelos que apresentaram aumento da vazão média, identificou-se que o CSIRO-Mk3-6.0 tem 

valor percentual superior a 150% no período de 2010-2039, o IPSL-CM5A-MR tem valores 

superiores a 150% tanto no período de 2040-2069 como no período de 2070-2098, e o MIROC5 

varia de valores percentuais próximo 100% até próximo a 150%. 

 

 

Figura 02-Variação percentual na média anual de vazões no século XXI para os modelos do CMIP5 para o cenário 

RCP4.5 para: (a) Óros  , (b) Castanhão, (c) Banabuiu e (d) Pacoti-Riachão. 
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3.2 Cenário RCP8.5 
Na  Figura 03 apresenta-se a variação percentual na média anual de vazões no século 

XXI para 14 modelos do CMIP5 para o cenário RCP 8.5 em relação ao século XX (1950 -

1999) para as bacias de Banabuiu, Castanhão, Óros e Pacoti -Riachão.Assim como no 

cenário RCP4.5, os modelos IPSL-CM5A-LR e o IPSL-CM5A-MR projetam aumento da 

média anual de vazões em todas as bacias. 

A Figura 03  mostra que os modelos divergem quanto as projeções das vazões médias 

anuais para a bacia de Banabuiu. Para o período de 2010-2039, os modelos que sugerem 

redução das vazões médias indicam margens de aproximadamente 5% até 65%, já entre 

2040 e 2069 varia a margem é de  aproximadamente 5% até 75% e no periodo de 2070 a 

2098 varia entre de 5% até 90%. Os modelos IPSL-CM5A-LR, o IPSL-CM5A-MR e o 

HadGEM2-CC indicam variação positiva nos três periodos.  

Para bacia do Castanhão, verifica-se que a maioria dos modelos apresenta reduções 

nas vazões no primeiro período. Os modelos que apresentaram as maiores reduções ao 

longo de quase todo o século XXI foram os modelos CSIRO-Mk3-6.0 e o BNU-ESM, 

indicando valores superiores a 50% no período de 2040-2069, e valores próximos a 100% 

para o período de 2070-2098. Os modelos IPSL-CM5A-LR e IPSL-CM5A-MR foram os 

que apresentaram, novamente, uma maior variação percentual de aumento da vazão, com 

valores superiores a 100% nos dois últimos períodos. O modelos HadGEM2-CC apresenta 

aumentos nas vazões nos dois primeiros períodos seguido por uma inversão de sinal no 

último período, sugerindo redução das vazões médias anuais de aproximadamente 10%. 

 Para a bacia do Orós, o comportamento dos modelos é semelhante ao mostrado para 

a bacia do Castanhão. Para a bacia de Pacoti -Riachão, o período de 2010-2039 mostrou 6 

modelos com projeção de aumento da vazão média anual , sendo este superior a 50% em 

alguns casos. Para o período de 2040 a 2098, notou-se que os modelos CSIRO-Mk3-6.0, 

MIROC5 e bcc-csm1-1, sofreram uma inversão do sinal da anomalia, indicando uma 

possível tendência negativa. 
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Figura 03-Variação percentual na média anual de vazões no século XXI para os modelos do CMIP5 para o cenário 

RCP8.5 para: (a) Óros  , (b) Castanhão, (c) Banabuiu e (d) Pacoti-Riachão. 

 

4 CONCLUSÕES 

Com relação à vazão média anual, os modelos apesar das suas discrepâncias conseguem 

convergir para um fator comum, em que independente do cenário de projeção observa-se o a 

redução da vazão média na maioria dos modelos para o século XXI. Poucas são as vazões 

projetadas que tendem a elevar o escoamento superficial no sistema Jaguaribe-Metropolitano, e as 

que as elevam podem estar associadas à própria incerteza proveniente dos fenômenos 

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

mesoescala que precisariam ser resolvidos numa grade de melhor resolução. 

 Esse resultados, apesar de não muito robustos, possibilitam a tomada de medidas 

emergenciais pela sociedade afim de minorar os efeitos desta redução de vazão média anual no 

sistema Jaguaribe-Metropolitano no século XXI. 

 Certamente, projeções com menos incertezas seriam mais interessantes para os tomadores de 

decisão, porém artificializar a redução destas incertezas pode acarretar em estratégias que levem 

àquilo que, em gerenciamento de risco, se conhece como grandes arrependimentos. Daí, estratégias 

mais robustas precisam considerar as incertezas no nível atual de conhecimento. 
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