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IMPACTO DAS MUDANÇAS CLIMÁTICAS NA VAZÃO E DESCARGA SÓLIDA 
EM SUSPENSÃO NA BACIA DO RIO DOCE 

DELA COSTA, F. P. 1; BUARQUE, D. C2; FÖEGER, L. B3; BRÊDA, J.P.L.F. 4 

ABSTRACT – The evaluation of the effects of climate changes on flow and suspended sediments 
discharge can provide important information for the development of water resource management 
plans. This study investigates the impacts of climate change on the flow and suspended sediments 
discharge on the Doce river basin, using the hydrosedimentological model MGB-SEDin associated 
with future projections of the Eta regional climate model downscaling nesting in the global climate 
models MIROC5, BESM, CanESM2. The emission scenarios considered are the Representative 
Concentration Pathways RCP 4.5 and RCP 8.5. There is a tendency to reduce the flow and suspended 
sediments discharge towards the end of the 21st century (2071 - 2099) when compared to the 
period from 1998 to 2014 in the Doce River basin. The flow and suspended sediments discharge 
trends in the Doce river basin vary according to the RCP and the Eta-MIROC5, Eta-CanESM2 or Eta-
BESM model. The average annual flow varies between -83% (151 m³/s) and -12% (773 m³/s) and the 
annual average suspended sediments discharge varies between -87% (500 10³t/ano) and -12% (3481 
10³t/ano), according to Eta-CanESM2 for RCP 8.5 and Eta-MIROC5 for RCP 4.5, respectively. The 
results of this study can contribute to the management of water resources and sediments in the 
Doce river basin, being important for the creation of adaptation and mitigation strategies in the face 
of climate changes. 

Palavras-Chave – Mudanças climáticas; MGB-SEDin; Modelo climático regional Eta.  

1 - INTRODUÇÃO 

A erosão hídrica é considerada um dos principais processos de degradação física do solo, uma 

vez que desagrega e transporta partículas de sedimentos, podendo tornar-se mais acentuada em 

função de chuvas mais intensas e de práticas inadequadas de uso da terra. De acordo com o Painel 

Intergovernamental de Mudanças Climáticas – IPCC (2013), as mudanças climáticas alterarão a 

frequência e a intensidade das chuvas e as projeções futuras indicam que haverá chuvas mais 

concentradas em algumas regiões, com secas prolongadas e mais frequentes em função da redução 

da precipitação distribuída, o que pode levar a muitos problemas ambientais relacionados aos 

recursos hídricos, além de significativos impactos nos processos erosivos (Nearing et al., 2004).  
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Os modelos hidrológicos distribuídos, cujos parâmetros têm uma representação 

conceitual/física dos processos hidrológicos, são capazes de simular o impacto das mudanças 

climáticas e do uso e cobertura da terra no ciclo hidrológico (Santos et al., 2014). Logo, diversos 

estudos têm avaliado a influência das mudanças climáticas para diferentes finalidades, como secas 

hidrológicas (Zhao et al., 2019), disponibilidade hídrica (Schuster; Fan; Collischonn, 2019) e regime 

hidrológico (Bajracharya et al., 2018; Brêda et al., 2019). Recentemente têm sido investigados os 

impactos das mudanças climáticas na produção e no transporte de sedimentos em bacias 

hidrográficas (Azim et al. 2016; Zhou et al., 2017; Nilawar; Waikar, 2019). Neste contexto, este 

estudo se propõe a investigar os impactos das mudanças climáticas na vazão e na descarga sólida 

em suspensão na bacia hidrográfica do rio Doce, utilizando o modelo hidrossedimentológico MGB-

SEDin (Buarque, 2015; Föeger et al., 2019; Fagundes et al., 2020) e projeções futuras do modelo 

climático regional Eta (Marengo et al., 2011). 

2 - ÁREA DE ESTUDO 

A bacia do rio Doce (Figura 1) está localizada no sudeste brasileiro, integrando a região 

hidrográfica do Atlântico Sudeste com área de drenagem de 83.465 km², sendo que 86% de sua área 

está localizada no estado de Minas Gerais e 14% no Espírito Santo (Coelho, 2007). 

 

Figura 1 – Bacia do rio Doce (fonte: autoria própria). 
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A bacia do rio Doce possui 98% da sua área inserida no bioma brasileiro Mata Atlântica e os 

2% restantes pertencentes ao Cerrado, porém devido à grande supressão da vegetação nativa, as 

florestas permanecem apenas em áreas mais declivosas da bacia. Em virtude da intensa 

antropização, em 59% da área da bacia predomina-se a pastagem, seguida da vegetação nativa que 

cobre 27% do território, outros 5% são ocupados por áreas agrícolas e 4% por áreas reflorestadas, 

segundo o mapeamento de uso e cobertura da terra na bacia do Doce em 2013 (ANA, 2016). A bacia 

apresenta altas concentrações de sedimentos em suspensão, que resultam na maior carga total de 

sedimentos em grandes bacias no Brasil, 11,22 × 106 t.ano-1 (estação de Colatina), segundo Lima et 

al. (2005). 

3 - METODOLOGIA 

Neste estudo, o modelo MGB-SEDin (Buarque, 2015; Föeger et al., 2019; Fagundes et al., 

2020), aplicado com a propagação inercial de vazões (Pontes et al., 2015), foi calibrado e validado 

utilizando séries históricas de dados hidrológicos e meteorológicos, bem como dados de 

concentração de sedimentos em suspensão (CSS). A calibração da vazão foi realizada para o período 

de 1990 a 2014, e a validação para o período de 1970 a 1989. Para sedimentos em suspensão, o 

período de calibração foi de 2005 a 2014 e de validação de 1998 a 2004. Os parâmetros estatísticos 

utilizados para avaliar a eficiência do modelo foram o coeficiente de eficiência de Nash-Sutcliffe 

(NSE), o erro relativo de volume total (PBIAS) e o coeficiente de correlação (r). 

Posteriormente, o MGB-SEDin foi aplicado com base em dados de cenários de mudanças 

climáticas para estimativa da vazão e da geração e do transporte de sedimentos futuros. Os dados 

climáticos são dados diários de precipitação, obtidos de séries das projeções do modelo climático 

regional Eta forçado pelos modelos climáticos globais MIROC5, BESM, CanESM2 com resolução 

espacial de 20 km, denominados neste trabalho como Eta-MIROC5, Eta-BESM e Eta-CanESM2. Os 

cenários climáticos futuros para as projeções dos modelos foram os RCP 4.5 e RCP 8.5 (Van Vuuren 

et al., 2011).  

Foram analisados os efeitos das mudanças climáticas na vazão e na descarga sólida em 

suspensão (DSS) de sedimentos da bacia do rio Doce no final do século XXI (2071 - 2099) em relação 

ao período de referência (1998 - 2014), considerado como representativo do período atual. Os 

dados de precipitação de modelos climáticos frequentemente mostram vieses significativos 

(Teutschbein; Seibert, 2012) em função de erros sistemáticos dos modelos causados por erros 

conceituais, discretização, média espacial. Por esse motivo, neste estudo foi utilizado o 

escalonamento linear (Lenderink et al., 2007) para correção de viés das séries de precipitação. 
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4 - RESULTADOS 

Com a calibração dos módulos hidrológicos/hidráulicos e de sedimentos, obteve-se 

desempenho adequado do modelo hidrossedimentológico MGB-SEDin. No período de validação, os 

parâmetros estatísticos coeficiente de eficiência de Nash-Sutcliffe (NSE), erro relativo de volume 

total (PBIAS) e o coeficiente de correlação (r) ficaram entre -1.0 e 0.9, -23.9 e 13, 0.6 e 0.9, 

respectivamente, para a vazão e entre -5 e 0.8, -54.4 e 95, 0.26 e 1.0, respectivamente, para a DSS. 

Como exemplo, a Figura 2 apresenta a comparação entre as vazões observadas e simuladas, e a 

Figura 3 as descargas sólidas em suspensão (DSS) observadas e simuladas, na estação 56990990 

(Afonso Cláudio Montante). 

 

Figura 2 – Hidrogramas de vazão diária observada e simulada para a estação 56990990 (Afonso Cláudio 
Montante) no período de validação (1970 - 1989).  

 

Figura 3 – Comparação das descargas sólidas em suspensão (DSS) observadas e simuladas para a estação 
56990990 (Afonso Cláudio Montante) no período de validação (1998 - 2004). 

A Figura 4 apresenta as vazões médias mensais no exutório da bacia do rio Doce, projetadas 

para o final do século XXI (2071 - 2099) e simuladas para o período de referência (1998 - 2014). As 

DSS médias mensais no final do século XXI (2071 - 2099) e no período de referência (1998 - 2014), 

estimadas no exutório da bacia do rio Doce, são apresentadas na Figura 5. Como já mencionado, as 
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vazões e DSS projetadas são baseadas em séries futuras de precipitação dos cenários RCP 4.5 e RCP 

8.5 e do modelo Eta-MIROC5, Eta-BESM e Eta-CanESM2. 

 

Figura 4 – Vazão média mensal para o período de referência (1998 - 2014) e para cenários futuros do Eta-
MIROC5, Eta-BESM e Eta-CanESM2 (2071 - 2099), obtidas com o modelo MGB-SEDin. 

 

Figura 5 – DSS média mensal para o período de referência (1998 - 2014) e para cenários futuros do Eta-
MIROC5, Eta-BESM e Eta-CanESM2 (2071 -2099) e variação da DSS em relação ao período de referência 

(1998 – 2014). 

A Figura 4 indica uma tendência de redução das vazões médias mensais, exceto nos meses de 

janeiro (Eta-MIROC5 RCP 4.5) e fevereiro (Eta-MIROC5 RCP 8.5). No fim do século XXI (2071 - 2099), 

verifica-se uma tendência de aumento da DSS média mensal de acordo com o Eta-BESM (RCP 4.5) 

nos meses de junho, julho e agosto, com o Eta-CanESM2 (RCP 4.5) em julho, com o Eta-MIROC5 

(RCP 4.5) em janeiro, fevereiro, maio e agosto, e com o Eta-MIROC5 (RCP 8.5) em fevereiro e maio. 

As demais DSS médias mensais projetadas apresentam tendência de redução para o final do século.  
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As vazões e as DSS médias anuais para o período de referência (1998 - 2014) e para o fim do 

século XXI (2071 - 2099), assim como a variação anual no exutório da bacia, são apresentadas na 

Tabela 1.  

Tabela 1 – Vazão e descarga sólida em suspensão (DSS) médias anuais para o período de referência (1998 - 
2014)  e para cenários futuros do Eta-MIROC5, Eta-BESM e Eta-CanESM2  (2071 - 2099). 

  
Vazão média anual 

(m3/s) 
DSS (10³t/ano) 

Referência 874 3940 

Eta-BESM (RCP 4.5) 663 2746 

Variação -24 % -30 % 

Eta-BESM (RCP 8.5) 537 2320 

Variação -39 % -41 % 

Eta-CanESM (RCP 4.5) 493 2136 

Variação -44 % -46 % 

Eta-CanESM (RCP 8.5) 151 500 

Variação -83 % -87 % 

Eta-MIROC5 (RCP 4.5) 773 3481 

Variação -12 % -12 % 

Eta-MIROC5 (RCP 8.5) 736 3244 

Variação -16 % -18 % 

Conforme a Tabela 1, a vazão e a DSS médias anuais apresentam tendência de redução para 

todas as simulações. A vazão média anual tende a variar entre -83% (151 m³/s) e -12% (773 m³/s) 

de acordo o Eta-CanESM2 (RCP 8.5) e o Eta-MIROC5 (RCP 4.5), respectivamente. A DSS média anual 

varia entre -87% (500 10³t/ano) e -12% (3481 10³t/ano) de acordo com o Eta-CanESM2 (RCP 8.5) e 

o Eta-MIROC5 (RCP 4.5), respectivamente. 

5 - CONCLUSÃO 

Foi avaliada a influência das mudanças climáticas na vazão e DSS na bacia do rio Doce com 

base nos cenários futuros RCP 4.5 e RCP 8.5 e no modelo Eta-MIROC5, Eta-CanESM2, Eta-BESM. Este 

estudo observou uma tendência de redução da vazão e da DSS anual simuladas para o fim do século 

XXI em relação ao período de 1998 a 2014. Também foi possível verificar que as tendências de vazão 

e DSS da bacia do rio Doce variam de acordo com o cenário de gases de efeito estufa (RCP) e com o 

modelo Eta-MIROC5, Eta-CanESM2 ou Eta-BESM. O modelo Eta-CanESM2 associado ao cenário mais 

rigoroso (RCP 8.5) apresenta a tendência de redução mais extrema para vazão e DSS mensal e anual 

na bacia do rio Doce. Em geral, o impacto das mudanças climáticas na DSS na bacia do rio Doce se 

assemelhou aquele verificado na vazão. 

Os resultados deste estudo podem contribuir para a gestão de recursos hídricos e sedimentos 

na bacia do rio Doce, sendo importantes para criação de estratégias de adaptação e mitigação frente 
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às mudanças climáticas. Como continuação do estudo, será avaliado o impacto de forma distribuída 

na bacia. É também recomendado para próximos estudos incluir alterações no uso e cobertura da 

terra na bacia do rio Doce.  
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