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RESUMO
A mudança climática é um tema cada vez mais presente com interferência em diversos setores
da sociedade, em especial o setor hídrico. À medida que os recursos hídricos ganham mais
ênfase devido à crescente demanda pelo uso da água, torna-se crucial compreender o efeito da
mudança climática nos componentes do ciclo hidrológico em escala de bacia hidrográfica.
Dessa forma, o objetivo deste estudo foi avaliar os impactos das mudanças climáticas na
resposta hidrológica da bacia do Rio Piancó, uma bacia do semiárido brasileiro. A avaliação
destes impactos se deu a partir de simulações com o modelo hidrológico distribuído Soil
Water Assessment Tool (SWAT) para o clima recente e para dois diferentes cenários de
emissão de gases de efeito estufa (GEE), RCP 4.5 e RCP 8.5, no futuro próximo (2022-2043).
Para a simulação hidrológica do clima recente foi utilizado um conjunto de dados
meteorológicos diários de estações de superfície, regularmente dispostos no espaço com
espaçamento de ~ 25 km. Para o clima futuro foram utilizados os dados meteorológicos de
projeções do Modelo de Circulação Global (GCM) do Coupled Model Intercomparison
Project Phase 5 (CMIP5), especificamente, as projeções do modelo MIROC5, com a
precipitação e a temperatura regionalizadas para um espaçamento horizontal de ~ 25 km. As
projeções hidroclimáticas média na bacia no futuro próximo resultaram em um leve aumento
na precipitação (3%) e deflúvio anuais (1,4%) para o cenário RCP 4.5 e para o RCP 8.5,
reduções consideráveis na precipitação (6,5%) e deflúvio anuais (14%). A contribuição do
escoamento superficial para o deflúvio aumentou em ambos os cenários, podendo chegar a
78% (RCP 4.5) e 80% (RCP 8.5), enquanto as projeções para contribuição dos escoamentos
subsuperficial e de base para o deflúvio foram de queda, podendo chegar 14% (RCP 4.5) e
13% (RCP 8.5) e a 13% (RCP 4.5) e 7% (RCP 8.5), respectivamente. Parte destes efeitos está
associado à projeção de mudança no ciclo anual da precipitação na bacia, que alterará o início,
o término e a magnitude sazonal dos fluxos hidrológicos. Os efeitos nos fluxos hidrológicos
durante a estação úmida (jan-mai) para ambos os cenários, apresentaram a mesma disposição
de redução, sendo mais intensos no RCP 8.5. Por outro lado, durante a estação seca (jun-dez),
de modo geral, a propensão dos cenários RCP 4.5 e RCP 8.5 foram aumentar e reduzir,
respectivamente. Na avaliação da projeção de disponibilidade hídrica sazonal, na estação
úmida, a vazão média deverá reduzir em 15% (RCP 4.5) e 31% (RCP 8.5), e na estação seca
deverá reduzir, adiantando a intermitência do rio Piancó para ambos os cenários. Para as
vazões extremas, as projeções foram de redução na estação úmida, 4% (RCP 4.5) e 2,5%
(RCP 8.5) e aumento intenso na seca, com mudanças de 243% (RCP 4.5) e 143% (RCP 8.5).
A considerável redução na disponibilidade hídrica e aumento nas vazões extremas são
resultados preocupantes.
Palavras chaves: Modelagem hidrológica. SWAT. Semiárido. Recursos Hídricos.

ABSTRACT
Climate change is an increasing issue with interference in various sectors of society,
especially the water sector. As water resources gain more emphasis due to the increasing
demand, it is crucial to understand the effect of climate change on hydrological cycle
components on a watershed scale for the management of water resources. Thus, the aim of
this study was to analyze the impacts of climate change on the hydrological response of the
Piancó River basin, located in the Brazilian semiarid region. The assessment of these impacts
was based on simulations with the distributed hydrological model Soil Water Assessment
Tool (SWAT) for the current climate and for two different greenhouse gas (GHG) emission
scenarios, RCP 4.5 and RCP 8.5, in the near future (2022-2043). For the hydrological
simulation of the current climate, a set of daily meteorological data from surface stations,
regularly arranged in space with a resolution of ~ 25 km, was used. For the near future
climate, the meteorological data from the MCG projections of the Coupled Model
Intercomparison Project Phase 5 (CMIP5) were used, specifically, the projections of the
MIROC5 model, with regionalized precipitation and temperature for a horizontal spacing of ~
25 km. The average hydroclimatic projections of the basin in the near future resulted in a
slight increase in precipitation (3%) and water yield (1.4%) for the scenario RCP 4.5, for RCP
8.5 considerable reductions in precipitation (6.5%) and water yield (14%). The contribution of
runoff to the water yield increased in both scenarios, reaching 78% (RCP 4.5) and 80% (RCP
8.5), while the subsurface and base runoff predictions for the contribution of the water yield
were down up to 14% (RCP 4.5) and 13% (RCP 8.5), and 13% (RCP 4.5) and 7% (RCP 8.5),
respectively. Part of these effects is associated with the forecast of change in the annual
precipitation cycle of the river basin (RCP 4.5 and RCP 8.5), which will change the
beginning, the end, and the seasonal magnitude of the hydrological flows. The effects on
hydrological flows during the wet season (Jan-May) for both scenarios, showed the same
reduction disposition, being more intense in RCP 8.5. During the dry season (Jun-Dec), in
general, the tendency of the scenarios RCP 4.5 and RCP 8.5 was to increase and decrease,
respectively. In the evaluation of the projection of seasonal water availability, in the wet
season, the average flow should reduce by 15% (RCP 4.5) and 31% (RCP 8.5), and in the dry
season it should reduce, advancing the intermittency of the Piancó river for both scenarios.
For extreme flows, the forecasts showed a reduction in the wet season, 4% (RCP 4.5) and
2.5% (RCP 8.5), and an intense increase in dry season with changes of 243% (RCP 4.5) and
143% (RCP 8.5). The decrease in water availability and the increase in extreme flows are
alarming results.
Keywords: Hydrological modeling. SWAT. Semiarid. Water Resources.
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1.Introdução
O tempo e o clima são determinados pela quantidade e distribuição de radiação
solar que atinge a Terra, logo para se obter um clima em equilíbrio, a energia que sai do
sistema Terra (superfície terrestre e atmosfera) deve ser igual à que entra. Sabe-se que o
efeito estufa é a absorção da radiação terrestre por alguns gases presentes na atmosfera,
principalmente o vapor d’água e dióxido de carbono (na faixa infravermelha do
espectro). Vale ressaltar que, esse fenômeno é natural e ajuda a aquecer o nosso planeta,
porém com a intensificação das atividades antropogênicas, que emitem grandes
quantidades dos chamados Gases de Efeito Estufa (GEE) na atmosfera, ou seja, aqueles
que são capazes de absorver a radiação infravermelha, a concentração desses gases na
atmosfera aumenta e forma-se uma espécie de barreira, que faz com que mais radiação
infravermelha seja retida e refletida novamente para a superfície.
A intensificação do efeito estufa gera o aumento das temperaturas na superfície
terrestre e atmosfera, logo como consequência desse aumento, se tem o aquecimento
global que interfere no clima dando origem as mudanças climáticas. Elas são definidas
como variações na magnitude e na frequência, além de um padrão estabelecido, no clima
terrestre ao longo de um determinado período de tempo, seja em escala global ou regional
(SILVA, 2017).
O ciclo hidrológico está diretamente ligado às mudanças de temperatura da
atmosfera e ao balanço de radiação. Com o aquecimento da atmosfera esperam-se alterações
nos padrões da precipitação que afetará significativamente a disponibilidade e a distribuição
temporal das vazões nos rios. O aumento da temperatura e da evapotranspiração acarretará
uma maior necessidade de água para irrigação, refrigeração, consumo humano e
dessedentação de animais em determinados períodos e regiões (ANA, 2014). O aumento
dessas variáveis também afetará a capacidade de reservação de água e o balanço hídrico.
Adicionalmente, o crescimento populacional esperado (ANA, 2014), acrescenta mais
pressão aos recursos hídricos, o que acentua a importância da realização de pesquisas que
projetem o padrão hidrológico das bacias hidrográficas diante da mudança climática.
Essa questão tem maior sensibilidade quando essas bacias estão inseridas em
regiões que apresentam histórico de baixa precipitação e altas temperaturas e
evapotranspiração, o que favorece o estabelecimento de secas, como é o caso do Nordeste
Brasileiro (NEB) onde está inserida a maior parte do Semiárido do Brasil. Segundo
Cunningham et al., (2017), as secas são consideradas um dos perigos naturais que podem
causar as mais sérias perdas econômicas e sociais do globo e afetar mais pessoas do que

15
quaisquer outros perigos naturais. Essas criam situações de deficiência hídrica e riscos ao
abastecimento hídrico, energia e segurança alimentar.

A mais recente seca enfrentada pelo NEB ocorreu nos anos de 2010 a 2016,
atingindo aproximadamente 1100 municípios resultando em perdas econômicas de US$
1,6 bilhão na agricultura, US$ 1,5 bilhão devido à mortalidade do gado e mais de US$
1,5 bilhão em seguros. As reservas de água dos reservatórios no NEB apresentaram
sucessivas reduções desde 2012, o que resultou em um volume armazenado de
aproximadamente 19% em janeiro de 2016 (CUNNINGHAM et al., 2017).
As projeções climáticas para o NEB indicam grandes aumentos de temperatura e
reduções de chuva, que juntamente com uma tendência para períodos mais longos com
dias secos consecutivos, sugerem a ocorrência de secas mais frequentes e intensas, além
de uma tendência para a aridificação da região (MARENGO et al., 2017). As projeções
com maior ocorrência dos eventos de secas extremas, são aquelas superiores a 4 °C no
final desse século, para um cenário de emissões de gases de efeito estufa mais intenso
(MARENGO et al., 2018).
Sabendo que as secas são recorrentes no Semiárido do Brasil e que uma
considerável parte da sua população é vulnerável as alterações dos padrões
hidroclimáticos, tendo em vista que o modelo agrícola adotado é dependente quase que
exclusivamente do clima, onde cerca de 95% das terras cultivadas são de agricultura de
sequeiro (IBGE,2009), a desigualdade de renda é imperante na região, o que a torna
uma das regiões mais vulneráveis do mundo aos efeitos das mudanças climáticas
(CUNHA et al., 2018). Em escala regional, sem o entendimento desses efeitos na escala
da bacia hidrográfica, diversos estudos apontam para a redução da disponibilidade
hídrica no semiárido do Brasil (GUIMARÃES et al. 2016; MARENGO et al. 2017;
MARENGO et al. 2018 ).

É nesse contexto que se pode citar a importância da utilização da modelagem
hidrológica, tendo em vista que com essa ferramenta é possível compreender mais
detalhadamente os efeitos das mudanças climáticas nas bacias hidrográficas, entendendo
os padrões que serão apresentados por elas diante dessas alterações. Esse tipo de
informação é importante, pois podem ser utilizadas para diversos fins, sendo um deles
na gestão eficaz da água, o que minimizaria que populações inseridas em regiões mais
vulneráveis, como é o caso do NEB, sejam ainda mais impactadas. Estudos em escala
de bacia que buscam entender seus padrões diante das mudanças climáticas vêm sendo
realizados em todo mundo, como é o caso do de Zhang et al. (2016).
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Embora a avaliação do efeito da mudança climática no clima e no regime de
vazões venha sendo realizada no contexto do nordeste brasileiro, ainda são escassos os
estudos dos efeitos da mudança climática para as bacias do semiárido. Essas bacias
apesentam uma baixa disponibilidade hídrica e rios intermitentes, que associados ainda
a uma elevada demanda hídrica,

atendida pelos

reservatórios,

as

tornam

consideravelmente vulneráveis as mudanças do clima.
A gestão dos recursos hídricos para essa região que já é desafiadora e se tornará
ainda mais com a mudança climática, em que as respostas hidrológicas e a
disponibilidade hídrica não são conhecidas. Assim, o objetivo deste estudo foi avaliar o
efeito da mudança climática próxima (2022-2043) na resposta hidrológica e na
disponibilidade hídrica da bacia do rio Piancó, uma bacia totalmente inserida no
semiárido brasileiro, bem como analisar os seus padrões futuros de chuva e eventos
extremos de vazão, considerando a sua variabilidade espaço-temporal hidroclimática.
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2. Revisão de Literatura
2.1 Base para modelagem de mudanças climáticas
2.1.1 Cenários RCP e projeções de mudanças climáticas
No ano de 1988, a Organização das Nações Unidas (ONU) por meio da
Organização Meteorológica Mundial (OMM) e do Programa das Nações Unidas para o
Meio Ambiente (PNUMA), criou o Intergovernmental Panel on Climate Change
(IPCC). O IPCC é formado por uma rede internacional de especialistas, cujo papel é
avaliar de forma abrangente, objetiva, aberta e transparente as informações científicas,
técnicas e socioeconômicas consideradas importantes para entender o risco das
mudanças climáticas induzidas pelo homem, seus potenciais impactos e as opções para
adaptações e mitigação (IPCC, 2013).
O IPCC também é responsável pela divulgação de Relatórios de Avaliações
(AR, sigla em inglês) periodicamente, e elaboração de cenários de mudanças climáticas
com objetivo de contribuir no planejamento e na tomada de decisão dos países. Até o
momento, foram publicados cinco AR pelo IPCC, sendo que o AR5, divulgado em
2014, reafirmou ser inequívoco o aquecimento do sistema climático terrestre, pois desde
os anos de 1950, muitas das mudanças observadas não têm precedentes em décadas ou
milênios.
Os relatórios de avaliação são elaborados com base nos cenários também
produzidos pelo IPCC. Esses cenários para mudanças climáticas foram criados com
objetivo de representar as principais forçantes, processos e impactos (físicos, ecológicos
e econômicos) que possuem influência sobre o sistema climático. Para cada premissa de
evolução desses elementos, tem-se a projeção de um determinado comportamento que
influencia de forma direta na mudança do clima futuro e nas consequências que isso
acarretará para o meio ambiente (ESCARIÃO, 2009).
Um total de quatro cenários foi utilizado pelos estudos publicados pelo IPCC,
sendo eles: Scientific Assessment (SA90), IPCC Scenarios 92 (IS92), Special Report
Emission Scenarios (SRES) e, mais recentemente, os Representative Concentration
Pathways (RCP). Os RCP, Trajetórias de Concentração Representativa, em tradução
livre, são cenários expressos em Wm-2 e definidos como conjuntos consistentes de
projeções dos componentes da forçante radiativa (a mudança no equilíbrio entre a
radiação de entrada e saída para a atmosfera causada, principalmente, por alterações na
composição atmosférica) que se destinam a servir como entrada para a modelagem
climática, com diferentes concentrações de CO2 .
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Os RCP são divididos em quatro cenários, os quais são identificados por sua
forçante radioativa no ano 2100 em relação a 1759. O primeiro cenário, RCP 2.6,
representa um cenário de mitigação rigoroso cuja forçante radioativa possui um nível
muito baixo de forçamento radiativo, 2.6 W m-2; os cenários intermediários, RCP 4.5 e
RCP 6.0, são de estabilização com forçantes radioativas de 4.5 e 6.0 W m-2
respectivamente; e por fim, o RCP 8.5 que representa um cenário mais extremista com
altas emissões de CO2, com forçante radioativa de 8.5 W/m². Esses cenários (RCP)
foram desenvolvidos com uso de Modelos de Avaliação Integrados (IAM), que incluem
componentes econômicos, demográficos, energéticos e climáticos (BRAGA et. al,
2015).
2.1.1.1 Clima atual
O quarto relatório do IPCC (AR4), divulgado em 2007, afirmou que houve
numerosas variações de longo prazo em escala global e regional. Isto inclui também
alterações na temperatura e no gelo do Ártico, na salinidade oceânica, na quantidade de
precipitação, nos padrões de ventos e em aspectos de eventos climatológicos extremos.
As concentrações atmosféricas de dióxido de carbono, metano e óxido nitroso (GEE),
no ano de 2011, excederam os níveis pré-industriais em 40%, 150% e 20%,
respectivamente, sendo que as concentrações de CO2 aumentam desde a época préindustrial pela queima de combustíveis fosseis e mudanças do uso e cobertura da terra
(IPCC, 2013). A média global de temperatura da Terra apresenta para o período de
1880-2012 um aumento de 0,85°C, sendo que o aumento total entre a média do período
1850-1900 e do período de 2003-2012 foi de 0,78°C (IPCC, 2013).
Na América, o continente tem passado por uma série de acontecimentos
extremos, com excesso de precipitação, tais como: inundações nos pampas argentinos,
chuvas torrenciais na Venezuela, tempestade de granizo na Bolívia, uma temporada
recorde de furacões no Caribe. Por outro lado, as chuvas diminuíram no Chile, no
sudoeste da Argentina e no sul do Peru (MARENGO, 2008).
No NEB é esperado um aumento da vulnerabilidade do bioma Caatinga. As
projeções para este bioma apontam para uma redução dos já baixos volumes de
precipitação, aumento no número de dias secos e da temperatura do ar (MARENGO et
al., 2009, 2010). Embora a Caatinga seja um bioma adaptado às altas temperaturas e a
escassez hídrica, não se sabe qual o ponto de inflexão desta adaptação, onde as
condições climáticas estabelecidas afetarão os processos biogeoquímicos regulatórios
do seu funcionamento (MARTINELLI et al., 2014).
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2.1.1.2 Clima futuro
Projeções globais do AR5 apontam que ao final do Século XXI, é provável que a
variação da temperatura do ar global ultrapasse 1,5°C em relação ao período de 18501900 para os três últimos cenários RCP propostos pelo IPCC, ou seja, RCP 4.5, RCP
6.0 e RCP 8.5. Para o período de 2016-2035, em relação a 1986-2005, o aumento da
variação da temperatura média global estará provavelmente na faixa de 0,3 a 0,7°C,
enquanto que para o período de 2081-2100 poderá chegar à faixa 2,6 a 4,8°C no cenário
RCP 8.5 (IPCC, 2013).
Para o NEB, as projeções de mudanças climáticas de longo prazo (2079-2099)
apontam para um aumento da temperatura média anual em 4,1°C para o cenário mais
pessimista (RCP 8.5) (GUIMARÃES et al., 2016). Segundo estes autores, o aumento
ocorrerá gradualmente da costa ao interior do continente. Para a precipitação, apesar dos
modelos não serem consensuais, a média deles projeta uma redução da chuva na região
de 21 mm/ano-1 para o cenário mais pessimista. Da Bahia até o Rio Grande do Norte as
projeções indicam que a redução será mais intensa, tendo em vista que em praticamente
toda a área desses estados a queda poderá ser entre 50 e 100 mm ano-1. A
evapotranspiração poderá aumentar entre 7% e 25% também no período de 2079-2099,
que somada à queda da precipitação potencializaria a aridez no Nordeste, que poderá
passar de semiárido para árido. No estado do Ceará (CE), entre os Sertões Centrais e
Inhamus (sul do CE), uma área de ~ 12.000 km², o clima poderá ser tornar igual ao
clima das regiões desérticas.
2.1.1.3 Projeções de clima para o Semiárido Brasileiro
Somente o aumento na temperatura associada à mudança do clima,
independentemente do que possa ocorrer com as chuvas, já é o suficiente para aumentar
a evaporação nos lagos, açudes, reservatórios e a evapotranspiração das plantas.
Adicionada à urbanização, já é observado um aumento na temperatura de mais de 3°C
em cidades como Vitória de Santo Antão, PE, nos últimos 40 anos onde as chuvas
também se tornaram mais raras e intensas (MARENGO et al., 2011).
Em estudos de mudanças climáticas para o período de 2069-2099 com modelos
climáticos regionais (com resolução de ~ 50 km), as projeções para o semiárido de
temperatura e precipitação indicam, respectivamente, aumento de 1°C a 4°C e redução
de 15% a 20 %, principalmente de outubro-dezembro, com aumento do número de dias
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secos consecutivos de até 30 dias ano-1, para cenários de baixa e alta emissão de CO2,
respectivamente (MARENGO et al., 2011).

2.1.2 Avaliação dos modelos climáticos globais
Os MCG geram informações sobre cenários climáticos futuros em escalas
espaciais incompatíveis com as escalas requeridas para estudos na escala de bacia
hidrográfica. De certa forma, os MCG geram informações em uma escala mais
“grosseira”, ~ 100 a 200 km (CHOU; NOBRE, 2016). Sua aplicação principal é simular
o padrão climático em grande escala. Para a utilização destes dados em uma escala
menor (local/regional) é necessário a aplicação do método de regionalização
(downscaling, redução de escala, na tradução livre do inglês) que será visto mais
adiante.
A escolha do MCG para realização de estudos sobre impactos das mudanças
climáticas apresenta incertezas inerentes, as quais influenciam os resultados
encontrados. Chen et al. (2011) realizaram um estudo geral de incerteza sobre os
impactos hidrológicos das mudanças climáticas em uma bacia hidrográfica do Canadá,
os quais concluíram que entre as seis fontes de incertezas consideradas, sendo elas: um
conjunto de emissões de dois GEE, um conjunto de seis MCG, cinco condições iniciais
de MCG, quatro técnicas de downscaling, três estruturas de modelos hidrológicos e 10
conjuntos de parâmetros de modelos hidrológicos, a variável MCG é a maior fonte de
incerteza na resposta dos impactos hidrológicos em consequência das mudanças
climáticas.
Sabendo que modelos climáticos devem ser ponderados com base em sua
capacidade de representar melhor várias métricas ao longo de um período de referência,
ao invés de considerar que todos apresentam um desempenho igual, Chen et al. (2017)
aprofundaram a investigação e avaliaram o resultado da ponderação de MCG sobre
potenciais impactos das mudanças climáticas na hidrologia. Eles constataram de
maneira geral que são poucas as evidências para defender o uso de pesos na seleção dos
MCG em estudos de impacto de mudanças climáticas, embora a ponderação possa
reduzir a incerteza dos futuros impactos, pois minimiza a subjetividade na seleção do
MCG.
Chiew et al. (2009) ao pesquisar a influência da seleção de um MCG na
avaliação do impacto do escoamento superficial, concluíram que o critério de escolha
utilizado para selecionar esses modelos é o que mais pesa nos resultados obtidos, porém
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é difícil decidir quais seriam os critérios mais apropriados. No caso desse estudo que se
baseou no critério da capacidade de reproduzir a média histórica das chuvas sazonais e
anuais, a conclusão encontrada foi que não existe uma diferença clara nas projeções
futuras geradas pelos MCG considerados melhores e os de menor capacidade. Portanto,
se os autores tivessem se baseado em outro critério de escolha, os resultados
encontrados poderiam ser diferentes.
A escolha dos MCG para a realização de estudos de impacto das mudanças
climáticas envolve subjetividade e ainda são incipientes os estudos reportados na
literatura que abordam o tema. O fato é que em estudos de impacto de mudança
climática é essencial o uso de mais de um MCG, sejam selecionados
objetivamente/subjetivamente, de modo que as incertezas nas projeções dos impactados
sejam minimizadas.
2.1.3 Resposta hidrológica à mudança do clima
O ciclo hidrológico está diretamente ligado às alterações de temperatura da
atmosfera e ao balanço de radiação, dessa forma as projeções de diminuição da
precipitação e aumento da temperatura, espera-se um aumento da evapotranspiração e
como consequência a redução das vazões. Neste sentido, tem-se o estudo Touhami et al.
(2015) para uma região do semiárido da Espanha, onde a precipitação média anual
diminuiria até 1,1% por década até 2099 e a recarga subterrânea reduziria de 3% (20112040) até 8% (2041-2070).
Na região semiárida no noroeste da China, um estudo de modelagem hidrológica
com SWAT forçado com os dados climáticos regionalizados de MCG do CMIP5 para o
horizonte 2021-2040, em que as projeções climáticas indicavam um aumento na
precipitação anual e na temperatura de até 22% e 2,2 °C, respectivamente, em cinco
sub-bacias avaliadas. Teve-se como resposta o aumento do escoamento superficial das
sub-bacias em até 20,1 % anualmente, contudo, durante o período de Mai-Jun, época
chave para produção de grãos onde é feito o uso da irrigação, a vazão nas sub-bacias
caiu em 30% (ZHANG et al., 2016).
Analisando os estudos de Touhami et al. (2015) e Zhang et al. (2016), apesar de
ambos constatarem que as mudanças climáticas afetarão o regime hidrológico das
bacias, elas respondem de maneira diferente. No estudo Zhang et al. (2016), mesmo
com o aumento da precipitação em todos os meses, não ocorreu o mesmo com a vazão.
O que mostrou que a resposta hidrológica delas nem sempre é linear, como foi o caso do
estudo de Touhami et al. (2015). Cada bacia possui suas particularidades, o que fortifica
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a ideia que a resposta hidrológica das bacias inseridas no semiárido não é linear e
justifica a importância da realização de estudos dessa natureza.
Montenegro e Ragab (2010 e 2012) analisaram os possíveis impactos das
mudanças no clima e no uso de solo nas bacias do rio Tapacurá e rio do Mimoso, no
semiárido Pernambucano. A resposta hidrológica destas bacias, respectivamente, para
os cenários climáticos mais pessimistas, em diferentes intervalos de anos de 2010-2069,
indicou reduções de 4,9% a 20,6% e 26% a 68% para o escoamento superficial e
reduções de 13,9% a 32,9% e 27% a 71% para a recarga subterrânea.
Valério e Fragoso Júnior (2015) avaliaram os efeitos das alterações na
precipitação, devido às mudanças climáticas, na resposta hidrológica da bacia do rio
Paraguaçu localizado no estado da Bahia, a qual possui parte inserida no semiárido.
Para todos os cenários analisados verificou-se tendência na diminuição da precipitação e
das vazões a curto (2030) e longo (2070) prazo, à medida que a temperatura aumenta.
As precipitações anuais apresentam redução de 19% a longo prazo e a vazão de 90% de
permanência apresenta redução de 88% também a longo prazo.
Portanto, constata-se que a resposta hidrológica de bacias hidrográficas em
regiões semiáridas à mudança do clima não é linear. Essas ocorrem em proporções
distintas das alterações projetadas para a precipitação. Embora seja para Rio Grande do
Sul, Adam e Collischonn (2013) mostraram que vazão é bem mais sensível do que a
precipitação com a mudança climática. Em se tratando de bacias inseridas no semiárido,
esses estudos ganham maior importância, tendo em vista que essas regiões já sofrem
com a escassez de água e o efeito da mudança climática agravará ainda mais a situação.
Estudos no semiárido brasileiro em escala de bacia hidrográfica ainda são escassos,
além disso, é provável que as bacias apresentem diferentes respostas hidrológicas.
2.2 Modelagem hidrológica
Os

modelos

hidrológicos

representam

matematicamente

os

processos

hidrológicos que ocorrem em uma bacia hidrográfica, permitindo uma melhor
compreensão desses processos, além de conseguir prever o comportamento da bacia
diante de condições diversas. De acordo com Tucci (2005), os modelos hidrológicos
surgiram com a necessidade de se obter séries hidrológicas mais longas e
representativas de vazões para diferentes projetos de recursos hídricos. Na década de 30
surgiram os primeiros modelos, a partir do equacionamento de alguns processos
hidrológicos, os quais descreviam apenas uma componente do ciclo hidrológico. Com o
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surgimento de novas tecnologias, esses modelos foram se aperfeiçoando e se tornando
mais robustos (FAYAL, 2008).
A classificação desses modelos pode ser realizada sob diferentes aspectos, e a
sua escolha deve ser baseada na aplicação que se deseja, como também na
disponibilidade de dados (MOREIRA, 2005). Focando apenas no aspecto de existência
ou não de relações espaciais, estes podem ser do tipo concentrados ou distribuídos. Os
concentrados não consideram a variabilidade espacial das variáveis hidrológicas
envolvidas no processo modelado. Enquanto, os modelos distribuídos consideram a
distribuição espacial encontrada nas diversas variáveis do modelo.
Tucci (2005), ainda classificou os modelos distribuídos em distribuídos por subbacias e distribuídos por módulos. O distribuído por sub-bacia realiza a subdivisão da
bacia em várias sub-bacias de acordo com a drenagem principal da mesma, levando em
consideração a disponibilidade de dados, locais de interesse e variabilidade de
parâmetros físicos da bacia. O distribuído por módulos discretiza a bacia por formas
geométricas (quadrados, retângulos), buscando um detalhamento maior tendo em vista
que os módulos possuem dimensões menores que as sub-bacias.
Sabendo que os modelos hidrológicos simulam os fenômenos naturais que
ocorrem no ciclo hidrológico, tais como: precipitação, evaporação, infiltração e
escoamento, dentro de uma bacia hidrográfica, a maior parte deles só conseguem
representar alguns desses processos, tendo em vista a grande dificuldade de se
representar tais processos por meio de equações. A Figura 1 apresenta um fluxograma
da estrutura nas quais os diferentes processos hidrológicos estão inseridos para
representar as partes do ciclo hidrológico no modelo.
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Figura 1-Fluxograma dos modelos hidrológicos.

Fonte: Adaptado de Tucci (2005).

Os modelos hidrológicos, também, são geridos de informações confiáveis sobre
as variáveis climatológicas (precipitação, temperatura, evapotranspiração, etc) e sua
distribuição no tempo e no espaço. Esses modelos necessitam de parâmetros climáticos
de alta resolução, portanto a realização do procedimento downscaling é essencial. A
utilização desse procedimento é necessária, pois não é possível utilizar os dados
fornecidos pelos MCG, tendo em vista que são dados apresentados em uma escala
maior e com baixa resolução.
O downscaling é um procedimento de ampliação da escala e pode ser realizado
por meio de métodos estatístico ou dinâmico, onde o primeiro considera que o clima
local é condicionado por dois tipos de fatores, sendo eles: os fatores de larga escala, os
quais medem aspectos da circulação global, podendo citar como exemplo, o fenômeno
La Niña e características fisiográficas locais, por exemplo, topografia (CHOU; NOBRE,
2016). Portanto, é criado um conjunto de relações estatísticas entre características do
clima global e do clima regional/local. Enquanto, o segundo inclui o desenvolvimento
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de Modelos Climáticos Regionais (MCR) utilizando condições iniciais e de contorno do
MCG (CHOU; NOBRE, 2016).
Embora a maioria das simulações do MCR inclua certos componentes
hidrológicos, como o escoamento superficial e subsuperficial, essas simulações não
costumam concordar com as observações. Assim, as variáveis hidrológicas simuladas
pelo MCR podem não ser diretamente úteis para estudos de impacto hidrológico na
escala de bacia. Consequentemente, outras variáveis simuladas pelo MCR, como
temperatura e precipitação, são mais usualmente utilizadas em modo off-line como
entrada para modelos hidrológicos (TEUTSCHBEIN; SEIBERT, 2010). Na Figura 2 é
possível observar a representação do processo de downscaling.

Figura 2- Representação do esquema de downscaling global até a escala de captação.

Fonte: Adptado de Teutschbein, (2010).

2.3 Teste de sensibilidade e Calibração do modelo
Para realizar suas simulações os modelos hidrológicos usam uma grande
variedade de parâmetros em que seus valores variam amplamente no espaço, e alguns
destes no tempo, sendo essa variação uma das responsáveis pelas incertezas geradas nas
simulações. Desta maneira, para reduzir essas incertezas é necessário calibrar o modelo
e para que essa calibração seja eficiente, é indispensável realizar um teste de
sensibilidade dos parâmetros, tendo em vista que esses dois processos são
complementares (KANNAN et al., 2007).
O teste de sensibilidade é o passo que antecede a calibração, pois por meio dele
é possível identificar quais são os parâmetros mais sensíveis, e com esse grupo realizar
o processo de calibração. Existem diversos métodos para realizar esse teste de
sensibilidade, podendo ser automatizados, por algoritmos genéticos, por exemplo, ou
não. Ademais, por intermédio da realização desse teste é possível entender melhor como
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ocorre o funcionamento do modelo hidrológico e consequentemente adquirir mais
conhecimento sobre o mesmo.
Sabendo que o modelo hidrológico utilizado no presente trabalho é o SWAT e
que ele é sensível a diversos parâmetros, de acordo com De Andrade et al. (2017), é
essencial definir os parâmetros que apresentem mais influência e relevância sobre o tal,
para que as incertezas sejam reduzidas e consequentemente os resultados gerados
possuam maior confiabilidade.
Estudos que analisam a sensibilidade dos parâmetros do SWAT vem sendo
desenvolvidos cada vez mais ao redor do mundo, o que ressalta a importância desse
procedimento, tanto com o objetivo de identificar os parâmetros mais sensíveis para
realizar o processo de calibração, como também com outros objetivos (
VANDENBERGHE; VAN GRIENSVEN; BAUWENS, 2001; HOLVOET et al., 2005;
CIBIN; SUDHEER; CHAUBEY, 2010).
2.4 Modelo SWAT
Abdulla;Al-Shurafat (2020) utilizaram o modelo SWAT para avaliar os
potenciais impactos das mudanças climáticas no ciclo hidrológico e no escoamento
superficial da bacia hidrográfica do rio Yarmouk inserida na região semiárida entre a
Jordânia e a Síria. Os autores observaram o aumento da vazão em aproximadamente
37% (RCP 4.5) e 40% (RCP 8.5), observaram também que a razão entre a
evapotranspiração e precipitação poderá aumentar em 9,1% (RCP 4.5) e 10,4% (RCP
8.5) e a razão entre o deflúvio e precipitação poderá reduzir em -30,4% (RCP 4.5) e 34,8% (RCP8.5). Todas as projeções foram realizadas para o período de 2011 a 2040 e
comparadas com 1986 a 2000.
Luo et al. (2019) estudou os impactos das mudanças climáticas na resposta
hidrológica de nove bacias hidrográficas localizadas na região árida e semiárida da
China para o clima futuro de 2021 a 2060 com relação a 1965 a 2004, para isso os
autores utilizaram o modelo SWAT. No geral as nove bacias apresentam tendências de
aumento na faixa de 0,37- 41,03% (RCP 4.5) e 0,62-50,09% (RCP 8.5) para a vazão
anual, enquanto que para a evapotranspiração anual as tendências foram na faixa de
8,56-22,67% (RCP 4.5) e 11,49-24,37% (RCP 8.5). Os autores também observaram que
os impactos das mudanças climáticas nos diferentes componentes hidrológicos
avaliados indicaram forte heterogeneidade espaço-temporal.
Bressiani et al. (2015) investigou 113 estudos que utilizaram o modelo SWAT
durante os anos de 1999 a 2015 em bacias hidrográficas inseridas em território
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brasileiro, em que a maioria desses estudos (102) foram realizados durante os anos de
1999 a 2013. Segundo os autores, o primeiro estudo brasileiro foi publicado em 1999 e
dentre todas as pesquisas avaliadas, a maioria (48%) foi focada em investigar vazões,
72% utilizou bacias hidrográficas com área de drenagem maior que 1000 km² e menor
que 10.000km² e apenas 22% dessas pesquisas foram realizadas na região nordeste.
Além disso, os autores afirmaram que a adoção e adaptação do SWAT às diversas
condições ambientais e climáticas brasileiras é promissora, porém existe dificuldades
em encontrar dados de entrada de qualidade para o modelo.
Fontes; Dantas; Medeiros (2011) ao avaliar a aplicabilidade do modelo SWAT
na bacia hidrográfica do Rio Salitre totalmente inserida no semiárido do estado da Bahia
e que possui grande parte dos seus cursos de água em condições intermitentes,
concluíram que após a calibração e validação do SWAT ele forneceu resultados
aceitáveis para produção de vazão além de representar bem o comportamento da bacia,
mesmo diante da escassez de dados existente para a bacia em questão.
Sendo assim, é possível afirmar que o modelo SWAT vem sendo aplicado ao
redor do mundo e que sua aplicação em condições brasileiras é promissora, podendo ser
utilizado como ferramenta para auxiliar a gestão dos recursos hídricos e que permite
compreender o funcionamento das bacias hidrográficas. Ademais, o SWAT não é
utilizado apenas para entender o padrão da resposta hidrológica das bacias hidrográficas
no futuro diante das mudanças climáticas, mas também pode ser utilizado para diversos
outros fins, como mencionado em Bressiani et al. (2015).

3. Resposta Hidrológica da Bacia Hidrográfica do Rio Piancó as
Mudanças climáticas
3.1 Material e métodos
3.1.1 Área de estudo
O presente estudo foi desenvolvido na bacia do rio Piancó que está localizada no
estado da Paraíba (Figura 3). Trata-se de uma sub-bacia que pertence à bacia
hidrográfica do rio Piancó-Piranhas-Açu, onde 60% desta se encontra em território
paraibano e os outros 40% em território potiguar, Rio Grande do Norte (RN).
A bacia do rio Piancó possui área de 9.205 km² e apresenta as características de
clima semiárido, com chuvas em poucos meses do ano e significativa variabilidade
interanual. A sua estação chuvosa é concentrada no verão e outono austral, onde o
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período chuvoso ocorre nos meses de janeiro a maio, com variação de 110 a 230mm
mensais e chuva anual média próxima de 860mm. Os meses mais chuvosos são os de
fevereiro a abril, apresentando um máximo de precipitação no mês de março (FELIX;
PAZ, 2016).
A vegetação predominante é a caatinga, sendo o solo agrícola o principal tipo de
uso do solo (ESCARIÃO et al.,2009; FELIX; PAZ,2016;). Nessa bacia está inserido o
reservatório Coremas Mãe d’Água (capacidade máxima de 1.159,0 hm³), principal
reservatório de abastecimento de água do estado da Paraíba, que abastece 27 municípios
(SOUSA; SOUSA, 2010).
Além disso, o rio Piancó assim como a maioria dos rios inseridos no Semiárido
brasileiro, é intermitente em condições naturais, sendo perenizado quando passa pelo
reservatório Coremas Mãe d’Água (ANA, 2016). O trecho do rio Piancó onde se
localiza o posto fluviométrico Piancó (se encontra a montante do açude Coremas,
Figura 6) é intermitente. Apresentando nesse trecho vazão nula durante 37% do tempo,
onde nos anos mais secos essa intermitência se agrava para cerca de 70% do tempo ou
mais dos dias sem vazão (FELIX; PAZ ,2016).
As projeções de demandas e ofertas do plano de recursos hídricos realizados
pela ANA (2016) para a bacia do rio Piancó-Piranhas-Açu, mostraram que as demandas
totais aumentarão a vazão em 8,41m³/s para o horizonte de 2022 e em 17,17m³/s para o
horizonte de 2032 nos cenários mais críticos. No entanto, apenas para o horizonte de
2032 foram avaliados os possíveis impactos das mudanças climáticas de forma
qualitativa, o que resultou em uma situação mais deficitária em toda a bacia,
confirmando que os efeitos das mudanças climáticas impactarão a disponibilidade
hídrica da mesma.
Em outro estudo, neste mesmo sentido, também na bacia rio Piancó-PiranhasAçu com uso de um modelo hidrológico concentrado, ou seja, não são consideradas a
variabilidade física e hidroclimática espaciais da bacia, Martins et al. (2013),
encontraram reduções no escoamento médio anual de 2% a 8% a montante do
reservatório Coremas Mãe d’água, localizado na bacia hidrográfica do rio Piancó cujas
reduções na vazão Q90% foram de 25 a 50%.
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Figura 3-Mapa de localização da bacia do Rio Piancó.

Fonte: Elaborada pela autora (2019).

3.1.2 Observações hidrometeorológicas
Neste estudo, foram utilizados dados de vazão média diária disponibilizados pela
Agência Nacional de Água (ANA) e uma base de dados diários regularmente espaçados
em resolução 0,25° × 0,25° sobre o Brasil durante os anos de 1980-2013 de
precipitação, temperatura, radiação solar incidente, velocidade do vento e umidade
relativa, disposto entre si por um espaçamento horizontal de 25 km conforme reportado
por Xavier et al. (2016).
Nas simulações hidrológicas no clima recente, que correspondem ao período de
1982-2003, o modelo hidrológico foi forçado com a base de dados diárias de Xavier et
al. (2016), com resolução espacial de 0,25°× 0,25°, aproximadamente 25 km no
Equador. Os dados possuem resolução temporal diária e mensal, e foi desenvolvido com
base nos dados de estações terrestres disponíveis para o Brasil. Para cada ponto de
grade foram estimados valores por meio de diferentes métodos de interpolação, sendo
que estes métodos foram avaliados por validação cruzada, que compara dados
observados em pontos com estimativas pontuais interpoladas.
As principais fontes de dados utilizadas para construir essa base foram do
Instituto Nacional de Meteorologia (INMET), Agência Nacional das Águas (ANA) e o
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Departamento de Águas e Energia Elétrica de São Paulo (DAEE). As variáveis
climáticas que estão presentes nessa base são: precipitação, evapotranspiração,
temperatura (máxima e mínima), irradiância solar incidente, umidade relativa do ar e
velocidade do vento, a 2m de altura, (XAVIER et al., 2016).

3.1.3 Modelo hidrológico
O SWAT é um modelo hidrológico distribuído amplamente, o qual foi
desenvolvido pelo Departamento de Agricultura dos Estados Unidos (USDA, sigla em
inglês). O modelo simula os processos hidrológicos em bacias de pequena a grande
escala combinando concepções físicas de natureza semi empíricas na escala temporal
diária ou horária para vazão (GASSMAN et al., 2007).
Seu módulo hidrológico representa a precipitação como sendo a soma de
diferentes componentes, são elas: evapotranspiração, componentes do escoamento,
redistribuição da água ao longo da zona vadosa seguindo em direção ao aquífero
profundo e os fluxos de retorno do aquífero raso. A evapotranspiração é resultado da
soma da transpiração (Et), evaporação da precipitação interceptada no dossel (Ed) e
evaporação do solo (Es). Enquanto os componentes de escoamento são constituídos
pelo: escoamento superficial (Sur_q), escoamento subsuperficial (Lat_q) e escoamento
de base (Gw_q), após serem gerados para cada Unidade de Resposta Hidrológica (sigla
no Inglês, HRU) seguem em direção aos seus respectivos reservatórios lineares na subbacia, para posteriormente atingirem a rede de drenagem. Em se tratando da percolação
(Wperc), após percorrer toda a zona vadosa, ela também segue para um reservatório
linear onde posteriormente servirá de recarga para os aquíferos raso e profundo (Figura
4).
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Figura 4- Representação dos principais processos do ciclo hidrológico simulado pelo SWAT.

Fonte: Mota da Silva (2013).

O balanço hídrico do modelo é calculado de acordo com a formulação:
𝑡

𝑆𝑊𝑡 = 𝑆𝑊0 + ∑( 𝑃𝑖 − 𝐸𝑇𝑖 − 𝐸𝑠𝑖 − 𝐸𝑙𝑖 − 𝑊𝑝𝑒𝑟𝑐 𝑖 )
𝑖=1

Em que: SWt é a água armazenada no solo (zona vadosa em mm) no dia t, SW0 (mm) é a
água armazenada inicialmente no solo (mm) e Pi, ETi, Esi, Eli e Wperc

i

são

respectivamente, precipitação (mm), evapotranspiração (mm), escoamento superficial
(mm), escoamento subsuperficial (ou lateral, de acordo com nomenclatura dos
desenvolvedores do SWAT) (mm) e a percolação para o aquífero (mm), no passo de
tempo i.
O modelo divide a bacia principal em várias sub-bacias, conforme prescrito pelo
usuário na definição da área mínima de drenagem requerida para construção da rede de
drenagem e delineamento da bacia hidrográfica. As sub-bacias se conectam por
intermédio dos canais da rede de drenagem obedecendo a divisão segundo as
confluências das redes de drenagem. Essa divisão é muito vantajosa em simulações
onde a bacia hidrográfica apresenta áreas com propriedades diferentes de usos de terra
que podem impactar a hidrologia (CARVALHO, 2014).
Cada sub bacia é subdividida em várias HRU que são áreas agrupadas de acordo
com o mesmo tipo de: vegetação, solo e declividade, ou seja, une as células com
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características físicas da bacia semelhantes em um elemento de célula. O objetivo
principal da utilização das HRU é diminuir o custo computacional das simulações e a
quantidade de parâmetros que precisam ser calibrados e validados (MOTA DA SILVA,
2013).
Pelo fato do modelo ser distribuído, as variáveis físicas da bacia hidrográfica,
particularmente: topografia, derivada do Modelo Digital de Elevação (MDE), tipos de
solo, coberturas vegetais, e forçantes meteorológicas são inseridos via interface
apropriada, já desenvolvida entre o SWAT e o SIG ArcGis. A interface
automaticamente subdivide a bacia em sub-bacias a partir do MDE, e então são
delimitadas as variáveis morfométricas da bacia, rede de drenagem dos rios,
declividade, direção de fluxo e os outros dados facilitando a implementação do SWAT
(DI LUZIO et al., 2004). A Figura 5 esquematiza os procedimentos descritos:

Figura 5- Esquema de funcionamento do SWAT integrado ao ArcGis.

Fonte: Adaptado de Di Luzio et al. (2004).

3.1.3.1 Etapas da Modelagem no SWAT
De acordo com Carvalho (2014), a modelagem hidrológica com o SWAT pode
ser dividida basicamente em algumas etapas, onde na primeira ocorre o delineamento da
área de interesse com o auxílio de ferramentas do próprio ArcGis, que realizam os
processamentos baseados no MDE fornecido pelo usuário. Logo, os produtos gerados
nessa primeira etapa consistem na delimitação da bacia hidrográfica, divisão da bacia
em sub-bacias e delimitação dos cursos de água. As HRU também são delimitadas após
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o usuário definir as classes de declividade e inserir os mapas dos tipos de solo e uso da
terra. No presente trabalho a bacia foi subdividida em 71 sub-bacias e os cursos de água
foram gerados a partir do MDE e utilizando área mínima de drenagem sugerida pelo
modelo.
Os dados de entrada, utilizados para concluir essa primeira etapa, consistem nas
características físicas da bacia, tais como: modelo digital de elevação, mapa de
vegetação e tipos de solo. As fontes destes dados que foram utilizados estão descritas na
Tabela 1. É durante a primeira etapa que também se define características associadas
com a topografia da bacia, essas características são utilizadas para o cálculo de
parâmetros hidráulicos dos canais, e posteriormente classes de declividade da bacia que
serão utilizadas pelo SWAT no cálculo da propagação da vazão ao longo da rede de
drenagem.

Tabela 1-Dados físicos da bacia do rio Piancó utilizados como dados de entrada no
SWAT.
DADOS FÍSICOS
FONTE
Modelo Digital de Elevação
Mapa de solo
Mapa de vegetação

SRTM com resolução espacial de 30 m –
adaptada da base de dados da ANA (2016)
Embrapa solos 1:5.000.000 - adaptada da base de
dados da ANA (2016)
Landsat 30 m - adaptada da base de dados da
ANA (2016)

Fonte: Elaborada pela autora (2019).

Com relação aos tipos de solos, o SWAT possui seu próprio banco de dados
onde inclui vários tipos de solos existentes, sendo a maioria solos típicos dos Estados
Unidos. Contudo, nesse banco de dados não existem os tipos de solos que formam a
bacia em estudo (Neossolos, Luvissolos, Cambissolos e Argissolos), sendo assim
tornou-se necessário criá-los. Para isso, foi realizado um levantamento em literatura dos
parâmetros que caracterizam esses solos, como: porcentagem de areia, argila e silte,
densidade e porcentagem de matéria orgânica. Além disso, também foi calculado a
condutividade hidráulica e o teor de água no solo. Todas as informações referentes aos
parâmetros citados foram levantadas em literatura e calculadas para as quatro camadas
do solo com profundidades, definidas aqui como sendo 50, 100, 150 e 200 cm.
Em se tratando do uso de terra/ cobertura vegetal, o SWAT também apresenta
seu próprio banco de dados. Dessa vez, não foi necessário adicionar os tipos de
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cobertura vegetal que compõe a bacia do rio Piancó, apenas procurou-se no banco de
dados já existente os tipos de cobertura vegetal que mais se aproximavam das que
compõem a bacia em questão. Para a declividade, inseriram-se as classes, 0-50%, 50100% e 100-99%, onde 99,50% da área da bacia apresenta declividade entre 0-50%.
Após a inserção dos dados de solo, cobertura vegetal e declividade, as HRU foram
criadas.
Finalizando a primeira etapa, é na segunda que se fornece ao modelo as
informações do clima, onde são inseridas as forçantes meteorológicas, compostas pela
precipitação, temperatura máxima e mínima do ar, umidade relativa, velocidade do
vento e irradiância solar global incidente na superfície (Tabela 2). A partir dessa etapa
se inicia simulação hidrológica propriamente dita.

Tabela 2- Forçantes meteorológicas médias diárias utilizadas como dados de entrada no SWAT.

FORÇANTES
METEOROLÓGICAS

UNIDADES

FONTE

Precipitação

mm

Xavier et al. (2016)

Temperatura máx

°C

Xavier et al. (2016)

Temperatura min

°C

Xavier et al. (2016)

Umidade relativa

%

Xavier et al. (2016)

Velocidade do vento

ms-¹

Xavier et al. (2016)

Radiação

MJ m²

Xavier et al. (2016)

Fonte: Elaborada pela autora (2019).

O SWAT calcula o fluxo de água superficial e subterrâneo, sedimentos,
nutrientes e carga de pesticidas para cada HRU, por unidade de área. Os resultados
obtidos nessa etapa são integrados para calcular o que foi gerado em cada sub-bacia de
acordo com as frações de área das HRU existentes. Por fim, as respostas dos fluxos
hidrológicos geradas em cada sub-bacias são propagadas para a rede de drenagem
construída na primeira etapa. Anterior à etapa de inclusão das forçantes meteorológicas
foi removido o viés dos dados das projeções climáticas no clima recente, e foi
considerado o mesmo erro para remover o viés das projeções do clima futuro.
Após realizar estas etapas, o SWAT foi calibrado, conforme o procedimento
reportado por Mota da Silva (2013), no qual incluiu uma análise de sensibilidade,
calibração e validação da vazão utilizando a ferramenta hydroPSO (ZAMBRANOBIGIARINI; ROJAS, 2013).
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3.1.3.2 Avaliação da destreza do SWAT em simular a vazão
A destreza do modelo hidrológico foi avaliada a partir da inspeção do
hidrograma e da curva de permanência simuladas. O hidrograma é um tipo de gráfico,
que permite observar como a vazão varia em função do tempo, enquanto que a curva de
permanência expressa a relação entre a vazão e a frequência com que essa vazão é
igualada e/ou superada. Adicionalmente, foi utilizado o gráfico de dispersão que indica,
de certa forma, a distribuição dos eventos simulados em relação à observação, bem
como a variância destes com uso do coeficiente de determinação (R²).
Em termos quantitativos, foi utilizado o coeficiente de eficiência de Nash &
Sutcliffe (NSE) na avaliação da vazão simulada. É um indicador estatístico mais
utilizado na avaliação da destreza de modelos hidrológicos com maior sensibilidade
para vazões máximas, com seu valor podendo variar entre -1 até 1, quando seu ajuste é
perfeito (NSE=1). A um modelo hidrológico é considerado adequado e bom se o valor
de NSE, para vazões diárias, superar 0,75, e é considerado aceitável se o valor de NSE
está no intervalo aberto 0,35-0,75 (SANTOS et al., 2014).

3.1.4 Clima recente e projeções hidrológicas das mudanças climáticas
Os dados das projeções climáticas utilizadas para forçar o SWAT foram os
dados de um único modelo pertencente ao conjunto de 21 MCG apresentados no quinto
relatório do Intergornamental Panel on Climate Change (IPCC, AR5) do Coupled
Model Intercomparison Project Phase (CMIP5), cuja precipitação e temperatura foram
regionalizadas estatisticamente para 25 km com remoção de parte dos erros sistemáticos
pela NASA (EXCHANGE et al., 2014). Os cenários climáticos utilizados nas
simulações hidrológicas foram os de forçamento radiativo iguais a 8,5 (RCP 8.5) e 4,5
(RCP 4.5) Wm-2. Neste estudo, foram utilizadas as projeções do modelo climático
MIROC5 nas simulações hidrológicas.
O MIROC é um dos MCG do CMIP5 e foi escolhido para utilização nesse
estudo pois segundo Bombardi e Carvalho (2009), para precipitação na América do Sul,
ele é o modelo que simula com maior destreza durante o verão em associação com a
Zona de Convergência do Atlântico Sul (ZCAS),
Embora os dados das projeções climáticas já tenham passado por uma correção
prévia, foi realizada a avaliação das projeções climáticas da precipitação, temperatura
máxima e mínima (estes da EXCHANGE et al., 2014), umidade, radiação solar e
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velocidade do vento no clima recente e futuro (originários do MIROC5, com resolução
espaçamento horizontal superior a 100 km), e aplicado uma correção do viés destas
variáveis dos modelos climáticos, sendo uma segunda correção para os dados de
precipitação e temperatura do ar. A correção destas variáveis foi feita de acordo com
Hanel et al. (2017), segundo os autores as correções das projeções das variáveis
climáticas podem ser realizadas através de dois métodos: remoção do viés e o método
delta. O método escolhido foi a correção de viés em múltiplas escalas, tendo em vista
que apresentou os melhores resultados.
Esse método funciona da seguinte maneira: X é a variável climática que desejo
corrigir, a qual está agregada a uma escala de tempo s[i], portanto temos a série
temporal Xs[i]. Logo, a série temporal é corrigida pelo mapeamento quantílico padrão,
independentemente para cada escala de tempo, o que produzirá uma nova série temporal
𝐶
𝑋𝑠[𝑖]
. Com exceção da escala de tempo original, geralmente dada em dia ou mês, os

valores das séries temporais na escala s[i] também podem ser obtidos por meio da
agregação das variáveis corrigidas da escala temporal mais curta e mais próxima,
𝐶
𝐴
portanto tem-se: 𝑋𝑠[𝑖]
= 𝐴 ( 𝑋𝑠[𝑖−1]
) , onde A é a agregação s [i-1] para s [i]. É

importante observar que cada item da série temporal na escala original Xs[0] pode ser
especificado por um índice temporal 𝑡0 , o qual pode ser um dia específico, por exemplo,
e esse índice também pertence a um período das escalas mais longas (estação do ano,
mês, ano). Em síntese, a correção do viés em múltiplas escalas é dada pela Equação 1
para precipitação e Equação 2 para temperatura.:
𝑀
𝑋𝑠[0]

=

𝐶
𝑋𝑠[0]

(𝑡0 ) ∏
𝑖>0

𝑀
𝑋𝑠[0]

=

𝐶
𝑋𝑠[0]

(𝑡0 ) ∑
𝑖>0

𝐶
𝑋𝑠[𝑖]
(𝑡𝑖 )
𝐴
𝑋𝑠[𝑖]
(𝑡𝑖 )
𝐶
𝑋𝑠[𝑖]
(𝑡𝑖 )
𝐴
𝑋𝑠[𝑖]
(𝑡𝑖 )

(𝐸𝑞𝑢𝑎çã𝑜 1)

(𝐸𝑞𝑢𝑎çã𝑜 2)

Foi avaliada a correção dos dados climáticos do MIROC5 com uso de um
conjunto de gráficos tipo boxplots de quatro índices estatísticos calculados para cada
sub-bacia do rio Piancó considerada na simulação com o SWAT. Os índices estatísticos
calculados foram: Erro médio (ME), Erro médio absoluto (MAE), PBIAS e o Coeficiente
de determinação (R²). Esses índices permitem avaliar quantitativamente os resultados da
correção do viés, comparando dois conjuntos de dados: dados observados versus dados
simulados sem correção (MIROC) e os dados observados versus dados simulados com
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correção (MIROC_COR) para o clima recente (1982-2003). A correção foi aplicada em
todas as sub-bacias que formam a bacia do rio Piancó e a todas variáveis climatológicas.

3.1.5 Teste de sensibilidade e Calibração do modelo
Seleção dos parâmetros
No trabalho optou-se por realizar um teste de sensibilidade por tentativa com o
intuito de compreender a resposta da vazão simulada pelo SWAT a cada alteração de
um específico parâmetro, uma por vez, enquanto os demais eram mantidos constantes.
A partir de estudos prévios realizados com SWAT para o NEB ( KANNAN et al.,
2007; FONTES JÚNIOR, 2016; DE ANDRADE et al., 2017; DE ANDRADE et al.,
2019 ), foram pré-selecionados alguns parâmetros que se mostram mais sensíveis nesses
estudos. Para definir entre os parâmetros pré-selecionados aqueles que iriam participar
do teste de sensibilidade, foi levado em consideração os componentes que se desejava
analisar, sendo assim, foi possível realizar um teste de sensibilidade utilizando
parâmetros que exercem influência em diferentes processos do ciclo hidrológico.
Os parâmetros selecionados para participar do teste de sensibilidade foram: CN2
(Número da curva na condição de umidade II), ALPHA_BF (Constante de recessão do
fluxo básico), RCHRG_DP (Fração de percolação do aquífero profundo), GWQMN
(Limite de água no aquífero raso necessário para que ocorra o fluxo de retorno),
GW_DELAY (Atraso nas águas subterrâneas), SOL_AWC (Capacidade de água
disponível na camada do solo), SOL_K (Condutividade hidráulica saturada) e GSI
(Condutância estomática máxima com alta radiação solar e baixo déficit de pressão de
vapor). Em que o CN2 está associado ao escoamento superficial, o ALPHA_BF,
RCHRG_DP, GWQMN e GW_DELAY aos processos que ocorrem no aquífero, como o
escoamento de base. O SOL_AWC e SOL_K associam-se aos tipos de solo e o GSI aos
tipos de cobertura vegetal.

Configuração do Teste de Sensibilidade
Após a seleção dos parâmetros participantes do teste, para cada parâmetro foram
realizadas duas mudanças de valores com relação ao seu valor controle (valor utilizado
para realizar a simulação padrão): um valor inferior ao da simulação controle e um valor
superior a esta, valores estes encontrados em literatura. Além desta variação, também se
variou o método que calcula o parâmetro de retenção utilizado para estimar o
escoamento superficial pelo método do número da curva SCS, podendo ser estimado
tanto pelo conteúdo de água no solo, como também pela evapotranspiração. Por fim, a
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última variação foi relacionada com o método que calcula a evapotranspiração no
modelo SWAT, podendo ser estimada pelo método de Hargreaves ou pelo método de
Penma-Monteith, neste experimento, pois o SWAT também possui o método de
Priestley-Taylor.
Em síntese, as combinações destes testes foram formadas pela variação de um
limite inferior e outro superior para cada parâmetro, com dois métodos para calcular o
parâmetro de retenção (a partir do conteúdo de água no solo ou evapotranspiração), e a
evapotranspiração foi calculada a partir de dois métodos, Hargreaves e PenmaMonteith. Dessa forma, foram simuladas oito combinações. Sabendo que o teste foi
realizado com oito parâmetros e foram formadas oito combinações, logo o teste de
sensibilidade foi composto por 64 simulações.
Na Tabela 3 é possível visualizar como as combinações foram realizadas (nesta
é exemplificada as combinações apenas com o parâmetro CN2, porém as mesmas
combinações foram realizadas em todos os parâmetros), os limites superiores e
inferiores utilizados e suas referências.
Tabela 3 - Combinações utilizadas no teste de sensibilidade, limites superiores e inferiores dos
valores e suas referências.

PARÂMETRO

MÉTODO

MÉTODO DO

LIMITE

LIMITE

DO

CÁLCULO DO

INFERIOR

SUPERIOR

CN2

Hargreaves
CÁLCULO

Conteúdo
CNde água

38

94

no solo

CN2

DA EVAP.
Hargreaves

Evapotranspiração

REFERÊNCIAS
De Andrade et al.
(2019)

38

94

De Andrade et al.
(2019)

CN2
CN2

Penma-

Conteúdo de água

Monteith

no solo

Penma-

Evapotranspiração

38

94

(2019)
38

94

Monteith
ALPHA_BF

De Andrade et al.
De Andrade et al.
(2019)

0.001

0.77

De Andrade et al.
(2019)

RCHRG_DP

0.003

0.05

Fontes Júnior
(2016)

GW_DELAY

0.65

135

De Andrade et al.
(2019)
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GWQMN

0.1

4000

De Andrade et al.
(2019)

SOL_AWC

0.04

0.12

De Andrade et al.
(2019)

SOL_K

953.59

1681

De Andrade et al.
(2019)

GSI

0.001

0.004

Santos et al.
(2014)

Fonte: Elaborada pela autora (2019).

A análise qualitativa e quantitativa das vazões foi realizada utilizando os
seguintes indicadores: vazão média de longo período representando a máxima vazão
regularizável (Q50%), a vazão com 90% de permanência (Q90%), que é um indicador de
disponibilidade hídrica e a vazão com 5% de permanência (Q5%), que é um indicador de
cheias. A análise qualitativa foi realizada por meio de curvas de permanência, onde os
valores de vazão utilizados para construí-las foram maiores que zero. Para uma análise
quantitativa, realizou-se o cálculo da mudança percentual e dos valores absolutos,
tornando possível saber quanto por cento a vazão aumentou ou reduziu em relação à
vazão controle e de exatamente quanto foi esse aumento ou redução.

Processo de calibração
O processo de calibração foi realizado com a vazão a partir do algoritmo de
análise de sensibilidade e calibração hydroPSO. Para analisar a sensibilidade dos
parâmetros do SWAT, o pacote hydroPSO utiliza o método Latin Hypercube OneFactor-At-a-Time (LH-OAT), o qual projeta um teste de maneira que as alterações são
atribuídas sem equívoco às mudanças dos parâmetros e o valor que será testado é
prescrito por intermédio da subdivisão da distribuição de cada parâmetro em N
intervalos, onde a probabilidade de ocorrência de cada intervalo é de 1/N (VAN
GRIENSVEN et al., 2006).
De acordo com Mota da Silva (2013), apesar do hydroPSO ter sido desenvolvido
para calibração do SWAT, ele pode ser adaptado a outros modelos. Ele utiliza uma
versão melhorada de um algoritmo, Particle Swarn Optimisation (PSO), que segundo
Zambrano-Bigiarini Rojas (2013) utiliza técnicas de otimização evolutiva inspirado no
comportamento social dos pássaros migratórios.
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A calibração foi realizada com os dados na escala diária do clima recente, onde o
SWAT foi forçado com as observações durante o período de 1980 a 1993. Porém,
sabendo que o SWAT necessita de dois anos para se aquecer (condição que a umidade
do solo entra em equilíbrio) e, portanto, esses dois anos foram desprezados, sendo
assim, o período da calibração foi de 1982 a 1993 (12 anos). A validação foi realizada
para o período de 1994 a 2004.
A avaliação dos resultados foi feita por meio das vazões mensais e ciclo anual da
vazão, tendo em vista que é inviável fazer esse tipo de análise com dados diários por
conta da grande quantidade do mesmo. Também foram feitos gráficos de dispersão,
além de uma tabela com um conjunto de índices estatísticos para avaliar o ajuste do
modelo. Esse conjunto foi formado pelo Erro Médio (ME) e Erro Médio Absoluto
(MAE) usado para saber o quanto é a tendência do erro do modelo, além do Coeficiente
de eficiência de Nash-Sutcliffe (NSE). Também foram utilizados o mNSE (NSE
modificado), que possui maior sensibilidade para vazões mínimas e o PBIAS, que, de
certo modo, indica a tendência das simulações em superestimar/subestimar a variável
simulada em relação às observações. E por fim, o coeficiente de determinação (R²) que
mostra a variância simulada em relação às observações, variando de 0 a 1 (valor ideal).

3.1.6 Avaliação dos resultados
Para compreender o padrão da precipitação, dos fluxos hidrológicos e da
disponibilidade hídrica da bacia hidrográfica do rio Piancó no clima futuro diante de
dois cenários de mudança climática (RCP 4.5 e RCP 8.5), os resultados foram avaliados
em duas etapas: primeiramente avaliou-se a precipitação, fluxos hidrológicos e balanço
hídrico. Posteriormente foi avaliada a disponibilidade hídrica.
As projeções de precipitação provenientes do MIROC5 e as projeções dos
fluxos hidrológicos (evapotranspiração, deflúvio, escoamentos, água armazenada no
solo e percolação) foram avaliadas a partir de boxplot do ciclo anual de cada uma deles
para o clima recente (1982-2003) e para o clima futuro próximo (2022-2043),
construído com os valores mensais das 71 sub-bacias. Essas variáveis também foram
analisadas sazonalmente, através de um boxplot para estação úmida e outro para estação
seca. A precipitação, evapotranspiração e deflúvio também foram avaliados de acordo
com a sua representação espacial usando as medianas dos acumulados anuais nas 71
sub-bacia para o clima recente e para o clima futuro próximo.
O balaço hídrico foi avaliado através dos acumulados anuais médios da
precipitação, evapotranspiração e deflúvio na bacia, complementando a avaliação
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espacial dessas variáveis. Ainda foi avaliado a razão da precipitação com relação
evapotranspiração e deflúvio. O escoamento superficial, lateral e base também foram
avaliados através dos seus acumulados anuais médios em toda a bacia e a razão de cada
escoamento com relação ao deflúvio.
Por fim a disponibilidade hídrica foi avaliada através de gráficos do ciclo anual
da vazão para o clima recente e clima futuro próximo, curva de permanência para
estação úmida e para estação seca no clima recente e futuro, além de uma avaliação das
características espaciais das vazões médias na estação úmida e seca e da vazão
extremamente máxima também na estação úmida e seca.
A relação das características espaciais da vazão média das sub-bacias da bacia
do Rio Piancó simuladas nos cenários climáticos futuros em relação ao clima recente, se
deu a partir da razão entre a vazão média (estações úmida (Q50%) e seca (Q20%))
simulada nos cenários RCP 4.5 e RCP 8.5 e a vazão média (estações úmida (Q50%) e
seca (Q20%) simulada no clima recente. A razão entre a vazão média das estações úmida
e seca do clima futuro em relação à vazão média das estações úmida e seca do clima
recente foi calculada segunda as equações abaixo:
𝑅𝐶𝑃 4.5
𝑄50%
𝐻𝑖𝑠𝑡
𝑄50%
𝑅𝐶𝑃 4.5
𝑄20%
𝐻𝑖𝑠𝑡
𝑄20%

e
e

𝑅𝐶𝑃 8.5
𝑄50%
𝐻𝑖𝑠𝑡
𝑄50%

, para estação úmida;

𝑅𝐶𝑃 8.5
𝑄20%
𝐻𝑖𝑠𝑡
𝑄20%

, para estação seca.

𝑐𝑒𝑛á𝑟𝑖𝑜
Onde: 𝑄𝑥%
corresponde a vazão de permanência com 𝑥% de garantia (20% ou
50%) simulada com os dados do MIROC5 para um 𝑐𝑒𝑛á𝑟𝑖𝑜 durante o clima recente
(Hist) ou no clima futuro (RCP 4.5 ou RCP 8.5).

Com relação as vazões extremamente máximas (Q1%) a relação empregada foi a
mesma das vazões média, com a diferença que foi utilizada a vazão com um porcento de
permanência ao invés da vazão média.

3.1.7 Mapa topográfico da Bacia do rio Piancó gerado pelo SWAT
A Figura 6 mostra a bacia hidrográfica do rio Piancó já delimitada, com sua rede
de drenagem traçada, topografia, as localizações dos postos pluviométricos (obtidos
pela AESA, não utilizados) e posto fluviométrico do rio Piancó (obtido pela ANA).
Sendo esse posto o utilizado no teste de sensibilidade, nos processos de calibração e
validação da vazão simulada pelo SWAT. Ainda contém na figura as 71 sub-bacias que
foram criadas a partir da área mínima de drenagem sugerida pelo modelo.
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Figura 6- Bacia hidrográfica do rio Piancó e rede drenagem, geradas a partir do MDE (modelo
digital de elevação) das simulações com SWAT, e localização do posto fluviométrico do rio
Piancó, a montante do reservatório Coremas Mãe D´água, e postos pluviométricos.

Fonte: Elaborada pela autora (2019).

3.2 Resultados e Discussões
3.2.1 Representação física da Bacia do rio Piancó no SWAT
Com relação aos tipos de solos, os dominantes nessa bacia são quatro tipos
distintos, sendo eles: Argissolos, Cambissolos, Neossolos e Luvissolos. O neossolo
ocupa a maior área (56,87% do total), seguido pelo luvissolo que ocupa 29,93%,
argissolo com 11,69%, e por fim, o cambissolo com 1,51% (Figura 7).
De acordo com Jacomine (2013), os neossolos são solos poucos desenvolvidos
que não apresentam horizonte B diagnosticado. Além disso, são constituídos por
material mineral, não hidromórficos, ou por material orgânico pouco espesso, que não
apresentam alterações expressivas em relação ao material originário devido à baixa
intensidade de atuação dos processos pedogenéticos.
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Figura 7- Tipos de solos definidos nas simulações com o SWAT para a bacia hidrográfica do rio
Piancó.

Fonte: Elaborada pela autora (2019).

A Figura 8 apresenta os quatro tipos de cobertura vegetal predominantes da
bacia, que são: área urbana, caatinga (representada no SWAT como Range Brush, pois
de acordo com De Andrade et al. (2019) é a classe de vegetação já inserida no banco de
dados do SWAT que mais se aproxima da Caatinga), agricultura e solo
exposto/rochoso. A caatinga é a cobertura dominante com 78,66% da área total da
bacia, seguido por 17,11% de solo nu, 2,14% para agricultura e 0,68% de solo urbano.
A Figura 8 também apresenta os corpos d´água que são responsáveis por 1,41% da área
total da bacia, esses corpos de d’água representam o reservatório Coremas Mãe d’água,
entre os represamentos de água.
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Figura 8- Tipos de cobertura vegetal definidos nas simulações com o SWAT para a bacia
hidrográfica do rio Piancó.

Fonte: Elaborada pela autora (2019).

3.2.2 Correção do viés das projeções climáticas – Análise quantitativa
A Figura 9 apresenta os boxplot da precipitação e temperatura máxima e
mínima. Em relação à precipitação observa-se no erro médio absoluto, que a mediana
dos dados observados e simulados corrigidos é maior que a dos dados não corrigidos, e
essa mediana possui um valor bem próximo ao MAE, em que o MAE que era de 3,24
mm quando os dados não foram corrigidos passou a ser de 3,33 mm para os dados
corrigidos, aumentando um pouco o erro. Esse aumento após a correção pode ser
justificado pelo fato desse índice ser sensível aos eventos de chuvas intensas e a
correção deve ter penalizado a representação destes. Após a correção os dados passaram
a ser mais simétricos, pois a amplitude foi reduzida.
De acordo com o ME, o modelo que estava errando em média -0,18 mm depois
de corrigido passou a errar em -0,05 mm, ficando muito próximo do seu valor ideal, que
é igual a zero. Com relação à amplitude dos erros, esta foi reduzida após a correção
deles. O PBIAS também apresentou valores negativos indicando que a precipitação
simulada tende a subestimar a observada, que era de -8,55% e após a correção passou a
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ser de -2,26%. Sabendo que seu valor ideal também é igual a zero, os dados foram
melhorados após a correção. A amplitude do erro também foi reduzida após a correção.
Com relação ao coeficiente de determinação, já era esperado que seus valores
fossem baixos, tendo em vista que o cálculo dele foi realizado com dados diários da
precipitação. Todas as variáveis corrigidas apresentaram valores de R² baixos por esse
mesmo motivo. De maneira geral, o conjunto dos índices indica que a correção aplicada
melhorou a representação espacial da precipitação na bacia, e temporal, conforme
observado no seu ciclo anual.
No que se refere à temperatura máxima, o MAE apresenta baixa amplitude dos
erros, tanto nos dados sem correção, como também nos dados com correção, sendo
nesses ainda menor. O seu valor médio melhora após a correção, indo de 2,19 °C para
1,95°C. Com a correção os outliers, que são valores discrepantes ou extremos, eles
também foram reduzidos. Por outro lado, os valores do ME sem correção apresentam
amplitude dos erros considerável. Após a correção, a amplitude torna-se praticamente
nula e os outliers deixaram de existir. O seu valor médio que já era baixo antes da
correção, 0,19°C, diminuiu ainda mais para -0,03°C. O PBIAS foi reduzido após a
correção, onde antes a temperatura simulada tendia a superestimar a observada com a
correção passou a subestimar, indo de 0,72% para -0,11%. A amplitude dos seus erros
também foi reduzida após a correção, porém a existência de outlier ainda persistiu. O
coeficiente de determinação (R²) da temperatura máxima, assim como observado na
precipitação, também permaneceu baixo antes e após a correção, contundo com a
aplicação da correção foi melhorado, passando de 0,17°C para 0,25°C.
Em relação à temperatura mínima, o MAE diminuiu com a correção passando de
1,37°C para 1,03°C, a amplitude dos erros foi reduzida e o número de outliers também.
Sendo assim, após as correções os seus valores foram melhorados. O ME também foi
reduzido de -0,37 °C para -0,01 °C, além de ter amplitude reduzida. O PBIAS segue o
mesmo padrão do ME, com a correção o PBIAS diminuiu, passando de -1,6% para 0,09%, os outliers foram reduzidos e a tendência da temperatura mínima simulada foi de
subestimar levemente as observações. O R² apresentou melhora, aumentando 0,26 para
0,3 e a amplitude da variância diminuiu com a correção.

46
Figura 9- Boxplot do erro médio absoluto (MAE), para médias diárias nas 71 sub-bacias para a
precipitação, temperatura máxima e mínima, calculado entre os dados: observação vs MIROC5
sem correção (OBSxMIROC) e observação vs MIROC5 com correção (OBSxMIROC_Cor).

Fonte: Elaborada pela autora (2020).
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A Figura 10 apresenta o boxplot da velocidade do vento, umidade e radiação
solar. Com relação à velocidade do vento, percebe-se que tanto os valores do MAE,
ME e do PBIAS reduziram com a correção, indo de 3 m.s-1 para 0,6 ms-1, de 2,97 m.s-1
para 0,01 m.s-1 e de 119 m.s-1 para 0,24 m.s-1, respectivamente. Com exceção do
PBIAS, antes da correção as outras métricas apresentavam outliers nos seus valores e no
ME eles persistiram mesmo depois da correção. Tanto antes como depois da correção a
amplitude dos erros apresentada nas três métricas citadas foi baixa. O R² reduziu de
0,07 para 0,06.
Observando o padrão da umidade, o MAE antes da correção era de 0,09% que já
era um erro muito baixo, após a correção o erro médio absoluto (MAE) foi levemente
reduzido, ficando próximo de zero. O ME também ficou próximo de zero, embora já
fosse pequeno. Com a correção, a tendência de subestimativa da umidade do MIROC5
foi reduzida, pois o que era de -2,23% passou para -0,56%. Com a correção, a amplitude
dos erros foi reduzida, porém o outlier ainda persistiu. Antes da correção a maior parte
dos seus valores se encontrava entre a mediana (~1,3) e o primeiro quartil (~3,8). O R²
foi reduzido com a correção, onde antes era igual a 0,2 e passou a ser igual a 0,1 e os
outliers persistiram mesmo depois da correção.
Por fim, avaliando a radiação solar, o MAE apresentou baixa amplitude em
ambas as situações e foi reduzido com a correção, diminuindo de 4,04 para 3,56 MJ m².
Com a correção, o outlier foi removido. O ME, antes de ser corrigido, tinha uma
considerável amplitude, estando a maior parte deles entre a mediana (~0,16) e o terceiro
quartil (~0,27). Após a correção, essa amplitude foi reduzida, assim o erro médio (ME)
diminuindo de 0,19 para 0,01 MJ m² (praticamente inexistente). O PBIAS também foi
reduzido após a correção, que era de 0,93% e passou a ser de 0,07%. O coeficiente de
determinação também foi melhorado, onde antes era igual a 0,1 e passou a ser igual a
0,14.
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Figura 10- Boxplot do erro médio absoluto (MAE), para médias diárias nas 71 sub-bacias para a
velocidade do vento, umidade e radiação solar, calculado entre os dados: observação vs
MIROC5 sem correção (OBSxMIROC) e observação vs MIROC5 com correção
(OBSxMIROC_Cor).

Fonte: Elaborada pela autora (2020).
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3.2.3 Teste de sensibilidade
3.2.3.1 Análise em termos de balanço de água
Foram analisadas as respostas do deflúvio, evapotranspiração, percolação e o
escoamento superficial, escoamento subsuperficial e o escoamento de base com relação
à simulação controle.
De maneira geral, em todas as combinações dos oito parâmetros avaliados, o
deflúvio foi inversamente proporcional à evapotranspiração, o que era esperado pois é o
que mostra a equação do balanço hídrico. Quando a evapotranspiração foi calculada
pelo método de Hargreaves, o deflúvio aumentou e a evapotranspiração diminuiu, e
quando foi calculada pelo método de Penma-Monteith, o deflúvio diminuiu e a
evapotranspiração aumentou. Com relação aos escoamentos, o escoamento superficial
foi inversamente proporcional ao de base em praticamente todas as combinações,
equilibrando o sistema. O escoamento de base seguiu o mesmo padrão da recarga, o que
era um padrão já esperado tendo em vista que o escoamento de base corresponde ao
fluxo de água devido à contribuição do aquífero. Por fim, o escoamento lateral
aumentou na maioria das combinações.
Em suma, o CN2 é o parâmetro mais sensível, enquanto o ALPHA BF,
RCHRG_DP, GW_DELAY e GWQMN apresentaram sensibilidade. Entre eles, o que
apresentou mais sensibilidade foi o GWQMN. O SOL_AWC e SOL_K foram
considerados sensíveis e o GSI pouco sensível, tendo em vista que em alguns
experimentos suas respostas foram iguais para todas as combinações realizadas. Por
fim, se observou que em todas as combinações, o método escolhido para calcular a
evapotranspiração causa mais impactos nos resultados do que o método escolhido para
calcular o parâmetro de retenção para estimar o escoamento superficial. Os resultados
citados acima não são apresentados no presente trabalho.

3.2.3.2 Análise em termos de vazão
Dentre os parâmetros analisados no teste de sensibilidade, o CN2 foi o que
apresentou maior sensibilidade. Com relação aos parâmetros associados com os
processos que ocorrem no aquífero (ALPHA BF, RCHRG_DP, GW_DELAY,
GWQMN) o GWQMN é o mais sensível entre eles. No que diz respeito aos parâmetros
ligados ao solo, SOL_K e SOL_AWC, ambos foram considerados sensíveis, e por fim,
o GSI não foi considerado sensível pois não sensibilizou as simulações do SWAT.
Essa seção aborda apenas a avaliação dos resultados do CN2, tendo em vista que
foi o que apresentou maior sensibilidade, e a avaliação os demais parâmetros (ALPHA

50
BF, RCHRG_DP, GW_DELAY, GWQMN, SOL_K,SOL_AWC e GSI) podem ser
observadas no Apêndice A. Além disso, as análises foram realizadas a partir da curva
de permanência, para as vazões não nulas, com ênfase na vazão mínima (Q90%), média
(Q50%) e máxima (Q5%).

CN2
Avaliação da vazão máxima - Q < Q5%:
Para ambos os métodos utilizados para calcular a evapotranspiração (Hargreaves
e Penma-Monteith), quando o valor de CN2 aumentou, ou seja, quando os experimentos
utilizaram o seu limite superior, os resultados das combinações utilizando o limite
superior superestimaram os resultados do experimento controle. Tanto no método de
Hargreaves como no de Penma-Monteith, o que mais superestimou e consequentemente
que se afastou mais da curva da vazão controle (Qcont), foi o teste de sensibilidade em
que a retenção de umidade do solo foi calculada pelo método de conteúdo de água no
solo (Qls_um_hag e Qls_um_pen), aumentando a vazão máxima em 57,13% que
equivale a 114,60m³/s utilizando o método de Hargreaves (Figura 11) e 48,31% (96,90
m³/s) utilizando Penma-Monteith (Figura 12).

Avaliação da vazão média - Q5% < Q < Q90%:
Para a vazão superior a Q5% e inferior a Q90%, os experimentos que utilizaram
Hargreaves no cálculo da evapotranspiração, ao aumentar o valor de CN2, os
experimentos superestimaram o experimento controle, destacando aquele que combinou
Hargreaves com o método do conteúdo de água no solo para calcular o parâmetro de
retenção e o limite superior (Qls_um_hag), aumentando 33,31% o que equivale a 10,60
m³/s (Figura 11). Quando diminui o valor de CN2 (limite inferior), os experimentos
subestimaram o experimento controle, destacando-se aquele em que calculou o
parâmetro de retenção pelo método da evapotranspiração combinado com o método de
Hargreaves mais o limite inferior (Qli_evap_hag) como o que mais se distanciou do
controle, possuindo redução de -9,74% ( -3,10 m³/s) (Figura 11).
Em Penma-Monteith, aumentando o valor de CN2, os experimentos que
utilizaram métodos diferentes para o cálculo do parâmetro de retenção apresentam
padrões de respostas diferentes. Quando se utilizou o método de conteúdo de água no
solo (Qls_um_pen) ocorreu a superestimação da vazão em 7,29% (2,32 m³/s), enquanto
que o método da evapotranspiração (Qls_evap_pen) subestimou os valores controles em
-9,20% (-2,93 m³/s) (Figura 12). Ao diminuir o valor de CN2 o padrão de resposta é
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igual ao dado em Hargreaves, subestimando os valores controle em até -30,70% (9,77m³/s) quando o parâmetro de retenção foi pela evapotranspiração (Qli_evap_pen)
(Figura 12).
Avaliação da vazão mínima - Q > Q90%:
Tanto para Hargreaves como para Penma-Monteith, quando se aumenta o valor
de CN2 os experimentos subestimam o experimento controle. Utilizando o valor do
limite superior combinado com o método da evapotranspiração para calcular o
parâmetro de retenção (Qls_evap_hag e Qls_evap_pen), obteve-se os valores de vazão
que mais se distanciaram da curva controle. A redução foi de -57,97% (-0,40 m³/s) para
Hargreaves (Figura 11) e de -37,68 % ( -0,26 m³/s) em Penma-Monteith (Figura 12).
Quando o valor do CN2 foi diminuído (limite inferior), em ambos os métodos utilizados
para calcular a evapotranspiração (Hargreaves e Penma-Monteith), ocorreu a
subestimação dos valores da vazão controle. Porém em Hargreaves, quando se calculou
o parâmetro de retenção pelo método do conteúdo de água no solo (Qli_um_hag) a
subestimação foi maior, de -55,07% (-0,38 m³/s) (Figura 11). E em Penma-Monteith
ocorreu o inverso, quando se calculou o parâmetro de retenção pelo método da
evapotranspiração a subestimação foi maior (Qli_evap_pen), sendo de -36,23% (-0,25
m³/s) (Figura 12).
Figura 11- Curva de permanência do teste de sensibilidade do parâmetro CN2 utilizando
o método de Hargreaves combinado com os diferentes métodos usados para calcular o
parâmetro de retenção (conteúdo de água no solo e evapotranspiração) e com os limites
superiores e inferiores. Além da curva da vazão controle (Qcon). As combinações são: Método
de Hargreaves + Método do conteúdo de água no solo + Limite superior (Qls_um_hag) e
Limite inferior (Qli_um_hag), e Método de Hargreaves + Método da evapotranspiração +
Limite superior (Qls_evap_hag) e Limite inferior (Qli_evap_hag).
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Fonte: Elaborada pela autora (2020).

Figura 12- Curva de permanência do teste de sensibilidade do parâmetro CN2 utilizando
o método de Penma-Monteith combinado com os diferentes métodos usados para
calcular o parâmetro de retenção (conteúdo de água no solo e evapotranspiração) e com
os limites superior inferiores. Além da curva da vazão controle (Qcon). As combinações
são: Método de Penman-Monteith + Método do conteúdo de água no solo + Limite
superior (Qls_um_pen) e Limite inferior (Qli_um_pen), e Método de Penman-Monteith
+ Método da evapotranspiração + Limite superior (Qls_evap_pen) e Limite inferior
(Qli_evap_pen).

Fonte: Elaborada pela autora (2020).
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3.2.4 Calibração e validação da vazão
Dentre os parâmetros que participaram do teste de sensibilidade, quatro deles
foram escolhidos para serem calibrados e validados: CN2, GWQMN, ALPHA_BF e
SOL_K. Para essa escolha, além do teste de sensibilidade realizado também foram
levados em conta estudos pregressos como o de De Andrade et al. (2019) que analisou a
sensibilidade de alguns parâmetros do SWAT. A calibração foi realizada para o período
de 1982 a 1993, totalizando 12 anos. Enquanto a validação foi realizada 1994 a 2004
(11 anos). Os parâmetros calibrados e validados e seus valores ideais (valor ajustado)
podem ser observados na Tabela 4.

Tabela 4- Parâmetros calibrados, sua descrição e valor ajustado após a calibração.

Parâmetro

Descrição

Valor
Ajustado

CN2

Número da curva na condição de

63

umidade II
GWQMN (mm)

Limite de água no aquífero raso

4533

necessário para que ocorra o
fluxo de retorno
ALPHA_BF (dia-1)

Constante de recessão do fluxo

0,874

básico)
SOL_K (1° camada

Condutividade

do solo)

saturada

hidráulica

1,0

(mm.hora-1 )
Fonte: Elaborada pela autora (2020).

Na Figura 13 encontra-se as vazões mensais observadas (q_obs), simuladas sem
calibração (q_sim) e simulada após a calibração (q_sim_calib). É nítida a melhora da
representação da vazão após a calibração, pois sabendo que a vazão é um reflexo da
precipitação e evapotranspiração, os dados de precipitação passaram por correções e os
parâmetros que apresentavam maior influência nas respostas das simulações dos fluxos
hidrológicos (incluindo evapotranspiração) foram ajustados no processo de calibração.
Consequentemente, após a calibração a vazão foi melhorada.
Com exceção do ano de 1990, a vazão simulada sem calibração de todos os
anos superestimava a observada. De modo geral, a vazão simulada no sentido de
subestimar ou superestimar a vazão observada foi corrigida com a calibração do modelo
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em que as vazões simuladas com calibração ficaram mais próximas das observadas. De
certa forma, o modelo melhorou a simulação das vazões extremas, pois com a
calibração o modelo conseguiu representar melhor os eventos extremos. Para
exemplificar, esses eventos são observados nos anos de 1987 e 1990 onde no mês de
abril que apresenta o pico da vazão, em 1987 ela foi superestimada e em 1990 foi
subestimada em aproximadamente 100 m³/s. Embora a calibração tenha melhorado a
vazão simulada, em alguns anos (1985,1987 e 1990) a vazão não conseguiu ser
representada com muito sucesso apresentando diferenças significativas.

Figura 13- Vazões mensais observadas (preto), simuladas sem calibração (laranja) e com
calibração (vermelho) no período 01-01-1982 a 31-12-1993 (calibração) para o posto
fluviométrico Piancó.

Fonte: Elaborada pela autora (2020).

Na Figura 14 observa-se os gráficos de dispersão da vazão observada e a
simulada sem calibração, além do da vazão observada e a vazão simulada com a
calibração. Sem a calibração a maior parte dos pontos se encontram acima da reta 1:1
(representada na figura como a reta preta), o que constata a superestimação. Enquanto,
após a calibração os pontos aparecem melhor distribuídos. O coeficiente de
determinação que era igual a 0,63 passou a ser de 0,72, melhorando a simulação da
variância da vazão em 14,3% após a calibração.
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Figura 14- Dispersão entre: (a) vazão mensal observada vs a vazão mensal simulada sem
calibração e (b) vazão mensal observada vs vazão mensal simulada com calibração. Em que a
reta preta representa a reta 1:1 e a azul a reta da regressão linear. O período dado corresponde ao
período da calibração (01-01-1982 a 31-12-1993).

Fonte: Elaborada pela autora (2020).

Na Tabela 5 se encontram as principais métricas estatísticas para análise do
processo de calibração. Após a calibração, nota-se uma melhora em todos os índices,
como era o esperado tendo em vista que o processo de calibração ajusta o modelo da
melhor maneira possível aos dados observados. O ME apresenta valores positivos, o
que mais uma vez mostra a superestimação do modelo, após a calibração este
apresentou redução de -96,7%, ou seja, o modelo reduziu seu erro em 24,3m³/s. O MAE
reduziu seu valor em -18,93 m³/s. O NSE que antes da calibração era considerado
insatisfatório de acordo com a classificação de Moriasi et al.(2007), passa a ser
classificada como bom. O mNSE, também melhorou bastante após a calibração, porém
comparando os valores do NSE com o mNSE percebe-se que as vazões máximas são
melhores representadas pelo modelo. O PBIAS teve redução de -96,8%, indo de
insatisfatório para muito bom de acordo com a classificação de Moriasi et al. (2007). O
R² também melhorou, ficando mais próximo de 1.
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Tabela 5- Métricas estatísticas comparando a vazão mensal simulada sem calibração e a vazão
mensal com calibração no período (01-01-1982 a 31-12-1993) da calibração.

Índices

Sem Calibração

Com calibração

ME (m³/s)

25,15

0,82

MAE (m³/s)

26,58

7,65

NSE

-0,47

0,70

mNSE

-0,40

0,60

195,30

6,30

0,63

0,72

PBIAS (%)
R²
Fonte: Elaborada pela autora (2020).

A Figura 15 apresenta o ciclo anual das vazões, onde mais uma vez é mais nítida
a melhora da simulação após a calibração do modelo. Apesar do modelo ainda
superestimar as vazões observadas nos três primeiros meses do ano, a magnitude dessa
superestimação foi bastante reduzida, quando no mês de janeiro foi de ~125%
(~10m³/s), de fevereiro ~36% (12m³/s) e março ~50% (10m³/s). No mês de abril, a
vazão simulada calibrada subestima a observada, porém em menor magnitude
comparada à vazão simulada antes da calibração. Em suma, apesar de o modelo simular
as vazões de dez-mar superior as observações, o ciclo anual da vazão simulada após a
calibração foi consideravelmente melhorado.
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Figura 15- Ciclo anual das vazões observadas (preto), simuladas sem calibração (laranja) e com
calibração (vermelho) no período 01-01-1982 a 31-12-1993 (calibração). Os retângulos pretos,
laranjas e vermelhos representam a variabilidade das vazões observadas, simuladas e simuladas
com calibração, respectivamente.

Fonte: Elaborada pela autora (2020).

Com relação à validação (1994-2004), a Figura 16 mostra as vazões mensais
observadas, simuladas e simuladas com calibração. Nesse período de anos, na maioria
dos meses, a vazão não calibrada superestimou a observada e após a calibração a vazão
foi melhorada, ficando mais próxima da observada e validando o processo de
calibração. Após a calibração, as vazões subestimaram, no geral, os anos em que a
geração de vazão foi maior (1995, 2000 e 2002) e superestimaram os anos em que a
geração de vazão foi menor (1996,1997, 2001 e 2003). Porém, tanto as sub como as
superestimações ocorreram em baixas magnitudes. O ano de 2004 foi muito bem
representado.
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Figura 16-Vazões mensais observadas (preto), simuladas sem calibração (laranja) e com
calibração (vermelho) no período 01-01-1994 a 31-12-2004 (validação) para a foz da bacia do
Rio Piancó.

Fonte: Elaborada pela autora (2020).

A Figura 17 mostra o diagrama de dispersão da validação da vazão, assim como
na calibração, a q_sim superestima os dados da q_obs, com a maior parte dos pontos
acima da reta 1:1 e após a calibração, os eventos ficaram melhores distribuídos. O
coeficiente de determinação passou de 0,55 (período da validação anterior à calibração)
para 0,73 (período da validação após a calibração), correspondendo a uma melhor
simulação da variabilidade da vazão durante jan/1994-dez/2004.
Figura 17 - Dispersão entre: (a) vazão mensal observada vs a vazão mensal simulada sem
calibração e (b) vazão mensal observada vs vazão mensal simulada com calibração. Em que a
reta preta representa a reta 1:1 e a azul a reta da regressão linear. O período dado corresponde ao
período da validação (01-01-1994 a 31-12-2004).

Fonte: Elaborada pela autora (2020).
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Com respeito aos índices estatísticos empregados para avaliação (Tabela 6)
percebe-se que a o ME e MAE calculados no período de validação foram reduzidos em
-94,4% e -64,2%, o que correspondeu uma queda absoluta no erro médio e no erro
absoluto médio de 17,33 e 12,55 m³/s, respectivamente. O NSE durante jan/1994dez/2004, era considerado insatisfatório, e passou a ser classificado como bom
(MORIASI et al., 2007). O mNSE também apresentou grande melhora, PBIAS reduziu
seu valor em -94,4%, sendo considerado como bom e o R² melhorou em 32,7%.

Tabela 6- Métricas estatísticas comparando a vazão mensal simulada sem calibração e a vazão
mensal com calibração no período (01-01-1994 a 31-12-2004) da validação.

Índices

Sem Calibração

Com calibração

ME (m³/s)

18,36

1,03

MAE (m³/s)

19,54

6,99

NSE

-0,08

0,73

mNSE

-0,27

0,54

PBIAS (%)

165

9,30

R²

0,55

0,73

Fonte: Elaborada pela autora (2020).

Em suma, tanto a calibração como a validação obtiveram sucesso, tendo em
vista que todos os índices estatísticos foram melhorados e se aproximaram dos seus
valores ideais. Segundo os trabalhos levantados em literatura por Moriasi et al. (2007),
aqueles que utilizaram o modelo hidrológico SWAT classificaram NSE > 0,65 e o
PBIAS < 10% como muito bom nas etapas de calibração e validação. Portanto, os
valores encontrados no presente trabalho referentes a esses índices na fase de calibração
e validação, estão de acordo com os encontros por outros autores que também utilizaram
o SWAT em seus trabalhos. No período de calibração os índices ME, mNSE e PBIAS
chegaram mais próximos dos seus valores ideais, enquanto que no período da validação
foram MAE, NSE e R² que se aproximaram mais dos seus valores ideais.
O ciclo anual da vazão durante o período de validação (Figura 18) apresenta
padrão diferente do período de calibração (1982-1993). De modo geral, a vazão
simulada após a calibração durante os meses de jan-mai alterna-se em subestimar ou
superestimar levemente a vazão observada. Contudo, ao comparar com as vazões antes
da calibração comprova-se a melhora na representação da vazão.
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Figura 18 - Ciclo anual das vazões observadas (preto), simuladas sem calibração (laranja) e com
calibração (vermelho) no período 01-01-1994 a 31-12-2004 (validação). Os retângulos pretos,
laranjas e vermelhas representam a variabilidade das vazões observadas, simuladas e simuladas
com calibração, respectivamente.

Fonte: Elaborada pela autora (2020).

3.2.5 Projeções de mudanças climáticas nos fluxos hidrológicos
3.2.5.1 Precipitação
Na Figura 19 é apresentado o boxplot o ciclo anual da precipitação mensal
média das 71 sub-bacias no clima recente (hist.) (jan/1982-dez/2003) e para o clima
futuro próximo (RCP4.5 e RCP8.5) (jan/2022-dez/2043). Nesta, observa-se que com
relação à precipitação, no clima recente, a estação úmida acontece de janeiro a maio e a
estação seca de junho a dezembro. No clima futuro projeta-se que a precipitação
aumentará no final da estação seca (outubro, novembro, dezembro) e no início estação
úmida (janeiro e fevereiro), sendo assim, a estação úmida começará e terminará mais
cedo no futuro. Montenegro e Ragab (2012), para o período de 2010 a 2039 e para uma
bacia inserida no semiárido do NEB, os autores também encontram aumento da
precipitação, sendo de 28%, no período de outubro a março para o cenário de altas
emissões.
Consequentemente, a estação seca que antes iniciava em junho passará a iniciar
em março finalizando no mês de setembro. No início da nova estação seca (marçoabril), para ambos os cenários RCP 4.5 e RCP 8.5, observa-se que a precipitação
diminuirá consideravelmente na bacia quando comparada com a precipitação no clima
recente, em que no mês de março a precipitação que era de ~160mm/mês no clima
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recente reduzirá para ~ 80mm/mês e ~ 77mm/mês para os cenários RCP 4.5 e 8.5,
respectivamente. Enquanto que para o mês de abril reduzirá de ~150mm/mês para
~60mm/mês para ambos os cenários futuros. (Figura 19).
Para o futuro, a projeção foi de um deslocamento temporal do ciclo anual da
precipitação, isto é, o início do ano hidrológico da bacia se antecipará em três meses,
iniciando em outubro e finalizando em setembro. A precipitação acumulada mensal
mínima ocorre durante o mês de setembro tanto no clima recente como no futuro, já a
máxima que antes ocorria em março, com a mudança climática, passará a ser em janeiro
(Figura 19).
O mês de janeiro também se destaca por apresentar grande variabilidade nos
valores de precipitação nos cenários futuros, em que no cenário RCP 4.5 o valor
mínimo é igual a ~35 mm/mês e máximo ~395 mm/mês, onde a maior parte dos seus
valores estão entre ~150 mm/mês e ~340 mm/mês. Enquanto que no RCP 8.5 o valor
mínimo é de ~20 mm/mês e o máximo de ~ 400mm/mês, em que a maior parte da
precipitação fica no intervalo de ~180-300 mm/mês. Essa variabilidade dos valores
pode estar associada com o aumento dos extremos de precipitação projetados. Observase ainda que na maioria dos meses os cenários futuros apresentam maior variabilidade
nos seus dados, quando comparado a variabilidade dos dados do clima recente,
principalmente nos meses que formam a nova estação úmida (Out-Fev).

Figura 19- Boxplot do ciclo anual da precipitação mensal média corrigida para 71 sub-bacias no
clima recente (hist., simulação realizada com os dados do MIROC5 para o clima recente)
(jan/1982-dez/2003) e para o clima futuro próximo (rcp45 e rcp85) (jan/2022-dez/2043).

Fonte: Elaborada pela autora (2020).
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Avaliando, especificadamente a estação úmida (jan-mai), no clima recente e
futuro (Figura 20), observa-se que a precipitação média (utilizando a mediana) da
estação úmida no clima recente é de aproximadamente 90 mm, enquanto que nos
cenários RCP 4.5 e RCP 8.5 foi de aproximadamente 75 e 60 mm, respectivamente,
com a maioria dos valores variando no intervalo de ~75-150mm (RCP 4.5) e ~60-140
(RCP 8.5). Sendo assim no clima recente a precipitação média é maior que nos cenários
de clima futuro. Percebe-se também que a variabilidade da precipitação no clima
recente e cenário do clima futuro RCP 4.5 são similares, enquanto está no cenário de
clima futuro RCP 8.5 é menor. De todo modo, em ambos os cenários de clima futuro a
precipitação será menor durante a estação úmida. Isto deve-se ao efeito do adiantamento
do início do ciclo anual da precipitação na bacia projetado para um futuro próximo.
Enquanto que, para a estação seca (Figura 20), a projeção é que a precipitação
aumente para os cenários RCP 4.5 e diminua levemente no RCP 8.5. A mediana da
precipitação durante a estação seca no clima recente foi aproximadamente 13 mm,
enquanto que a mediana nos cenários RCP 4.5 e RCP 8.5 foram de 20 e 11 mm,
respectivamente, com a maior parte dos valores variando entre ~11-29mm no cenário
RCP 8.5 e no RCP 4.5 os valores estão distribuídos igualmente no intervalo de ~731mm. Esse padrão apresentado no cenário RCP 4.5 também foi efeito do adiantamento
do início do ciclo anual da precipitação na bacia no futuro próximo. Mesmo com esse
adiantamento, no cenário RCP 8.5 a precipitação será reduzida.

Figura 20- Boxplot da precipitação mensal (com dados corrigidos) no clima recente (hist.,
simulação realizada com os dados do MIROC5 para o clima recente) e nos cenários do clima
futuro (RCP 45 e RCP85). Média das 71 sub-bacias durante: (a) a estação úmida (jan-mai) e (b)
estação seca (jun-dez).

Fonte: Elaborada pela autora (2020).
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3.2.5.2 Evapotranspiração
O boxplot do ciclo anual da evapotranspiração real (Figura 21) segue o mesmo
padrão do da precipitação, em que no clima futuro ela aumentará nos meses de outubro
a fevereiro e diminuirá de março a setembro, quando comparada com o clima recente.
De acordo com Felix e Paz (2016) que também estudaram a bacia do rio Piancó, a
variabilidade interanual e intra anual da evapotranspiração é condicionada pela
ocorrência de precipitação. Segundo os autores, esse é um resultado esperado tendo em
vista que o grande potencial evapotranspirativo típico da região semiárida é mais ou
menos atendido conforme a ocorrência de chuvas ao longo dos anos.
No clima futuro, setembro é apontado como o mês que ocorre menor
evapotranspiração e fevereiro corresponde ao mês de maior evapotranspiração. No mês
de fevereiro, no cenário RCP 4.5 sua mediana é um pouco maior que 90 mm/mês e a
maior parte dos valores da evapotranspiração variará no intervalo de aproximadamente
66-90 mm/mês. No cenário RCP 8.5 mediana é aproximadamente 85 mm/mês e os
dados da evapotranspiração são simétricos, ou seja, os valores da evapotranspiração
estão divididos nos intervalos de ~72-85 mm/mês e de ~85-95 mm/mês. No clima
recente o pico da evapotranspiração acontecia do mês de março que era considerada
estação úmida e no futuro será considerada início da estação seca devido a antecipação
do ano hidrológico que foi projetado.
No que diz respeito ao final da estação seca, os meses novembro e dezembro
destacam-se por apresentar grande aumento da evapotranspiração nos cenários futuros,
além disso, nesses dois meses e em toda a estação úmida (novembro a maio) nota-se um
considerável aumento no intervalo de variação da evapotranspiração no clima futuro.
Observa-se que em novembro a variação é de ~5-70 mm/mês (RCP 4.5) e de ~4-92
mm/mês (RCP 8.5) e no mês de dezembro as variações são entre ~18-101 (RCP 4.5) e
~4-83 mm/mês (RCP 8.5). Esse aumento na variabilidade pode estar associado com as
incertezas, onde poderão ocorrem diferentes padrões de transferência de água para
atmosfera (Figura 21).
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Figura 21-Boxplot do ciclo anual da evapotranspiração mensal média corrigida para 71 subbacias no clima recente (hist., simulação realizada com os dados do MIROC5 para o clima
recente) (jan/1982-dez/2003) e para o clima futuro próximo (jan/2022-dez/2043).

Fonte: Elaborada pela autora (2020).

Quanto a estação úmida e nos cenários futuros (Figura 22) a evapotranspiração
diminuirá, no clima recente a mediana era um pouco maior que 75 mm passará a ser de
aproximadamente 65 mm em ambos os cenários, com a maioria dos valores variando
entre ~65-89mm (RCP 4.5) e ~65-88mm (RCP 8.5) . Dessa maneira, no futuro a estação
úmida terá menor evapotranspiração. Enquanto que a estação seca (Figura 22), no
cenário RCP 4.5 a evapotranspiração aumentará e no RCP 8.5 ela não terá muita
alteração quando comparada com o clima recente.
Figura 22-Boxplot da evapotranspiração mensal (com dados corrigidos) no clima recente (hist.,
simulação realizada com os dados do MIROC5 para o clima recente) e nos cenários do clima
futuro (RCP 45 e RCP85) média das 71 sub-bacias durante: (a) a estação úmida (jan-mai) e (b)
estação seca (jun-dez).

Fonte: Elaborada pela autora (2020).
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3.2.5.3 Deflúvio
A partir do boxplot do ciclo anual do deflúvio (Figura 23) nota-se seu aumento
considerável nos meses de novembro a fevereiro, em que no mês de dezembro ocorrerá
somente no cenário RCP 4.5. Sua resposta é mais lenta quando comparada a
precipitação, pois no clima futuro a precipitação começa aumentar em outubro e o
deflúvio apenas em novembro. No restante da estação úmida (mar-mai) e durante o
restante do o ano hidrológico, o deflúvio foi projetado para diminuir em ambos os
cenários do futuro próximo.
Sabendo que parte do regime do deflúvio responde a um balanço entre a
precipitação e a evapotranspiração, o regime do deflúvio será mais influenciado pelo
padrão da precipitação (que foi mais alterado que o da evapotranspiração) do que pelo
padrão da evapotranspiração.
No mês de setembro o deflúvio é praticamente inexistente no clima recente e
futuro, e o mês de janeiro será o que terá maior aumento no futuro (coincidindo com a
precipitação), em que no cenário RCP 4.5 sua mediana é de ~ 15 mm/mês e no cenário
RCP 8.5 ~ 16 mm/mês. Também se observa no mês de janeiro grande variabilidade dos
dados nos cenários de clima futuro, variando entre ~ 0-97 mm/mês, no cenário RCP 4.5,
com a maioria dos valores no intervalo de ~15 a 60 mm/mês. No cenário RCP 8.5 a
variação dos valores do deflúvio ocorre entre ~ 0-82 mm/mês com a maioria dos seus
valores entre o intervalo de ~16-57 mm/mês. Mais uma vez, essa variabilidade pode
estar relacionada com os extremos de deflúvio projetados. De maneira geral projeta-se a
queda do deflúvio no futuro próximo.

Figura 23-Boxplot do ciclo anual do deflúvio mensal média corrigido para 71 subbacias no clima recente(hist., simulação realizada com os dados do MIROC5 para o clima
recente) (jan/1982-dez/2003) e para o clima futuro próximo (jan/2022-dez/2043).

Fonte: Elaborada pela autora (2020).
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Analisando separadamente o deflúvio na estação úmida e seca (Figura 24) na
estação úmida, a projeção é de queda no futuro próximo, enquanto que no clima recente
a mediana do deflúvio na estação úmida era de ~ 8 mm, esta passou para ~7 mm no
cenário RCP 4.5 com a maior parte dos seus valores ficando no intervalo de ~7 a 13mm.
Já no cenário RCP 8.5 a sua mediana foi de ~ 4 mm em que a maioria dos valores
ficaram no intervalo de ~4 a 8mm. Portanto, de acordo com as medianas no cenário
RCP 8.5 a redução do deflúvio foi maior. Na estação seca, no cenário RCP 4.5 o
deflúvio médio foi de ~ 0,8 mm, apresentando um leve aumento em relação ao clima
recente. Por outro lado, no cenário o RCP 8.5, o deflúvio médio (mediana) na estação
seca foi de ~ 0,6 mm, praticamente igual o deflúvio médio nesta estação seca durante o
clima recente.
A redução no futuro na estação úmida é explicada pelo fato do deflúvio reduzir
nos meses de março a maio, e o aumento na estação seca encontrado no cenário RCP
4.5 é explicado pelo fato do deflúvio aumentar em novembro e principalmente em
dezembro.

Figura 24-Boxplot do deflúvio mensal (com dados corrigidos) no clima recente (hist., simulação
realizada com os dados do MIROC5 para o clima recente) e nos cenários do clima futuro (RCP
45 e RCP85) média das 71 sub-bacias durante: (a) a estação úmida (jan-mai) e (b) estação seca
(jun-dez).

Fonte: Elaborada pela autora (2020).

3.2.5.4 Escoamentos
O escoamento superficial e o escoamento subsuperficial apresentam um padrão
do ciclo anual semelhante, diferentemente do escoamento de base. Conforme pode ser
observado na Figura 25, no futuro próximo o escoamento superficial aumentará nos
meses de dez-fev e reduzirá no restante dos meses. No mês de março ocorreu uma
queda significativa no escoamento superficial e também na variabilidade dos seus
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dados. No início da estação seca (jun-out) a geração de escoamento superficial é
praticamente inexistente no clima recente e cenários futuros, e no final dessa estação
(nov-dez) para os cenários de clima futuro projetou-se o aumento na geração do
escoamento superficial.
Assim como no ciclo anual do deflúvio (Figura 23), o mês de janeiro terá maior
geração de escoamento superficial, além de apresentar forte variabilidade de dados,
variando entre ~ 0-90 mm/mês (RCP 4.5) e entre ~ 0-95 mm/mês (RCP 8.5). No
primeiro cenário a maioria dos valores do escoamento superficial se encontram no
intervalo entre ~ 13-55 mm/mês e no segundo cenário entre ~17-59 mm/mês.
Novamente, essa variabilidade nos valores do escoamento superficial pode estar
associada aos valores extremos projetados.
Observa-se ainda que a variabilidade intra anual do escoamento superficial
também segue a variação pluviométrica no clima futuro, porém com a defasagem de um
mês, em que no clima futuro o aumento da precipitação começará em outubro e do
escoamento superficial apenas em novembro. Esse padrão de defasagem, também, foi
ressaltado por Felix e Paz (2016) em um clima recente (1970-2011) na mesma bacia.

Figura 25-Boxplot do ciclo anual do escoamento superficial mensal média corrigido para 71
sub-bacias no clima recente (hist., simulação realizada com os dados do MIROC5 para o clima
recente) (jan/1982-dez/2003) e para o clima futuro próximo (jan/2022-dez/2043).

Fonte: Elaborada pela autora (2020).

Embora o escoamento subsuperficial apresente um padrão semelhante ao
superficial (Figura 26), o escoamento subsuperficial é aproximadamente uma ordem de
grandeza inferior ao escoamento superficial. Além disso, no mês de fevereiro observase um aumento considerável nos cenários de clima futuro no escoamento subsuperficial
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e esse aumento considerável não é visto no escoamento superficial. Também no mês de
novembro o aumento que foi projetado para os cenários de clima futuro na geração de
escoamento superficial não ocorreu no escoamento subsuperficial. Ademais, a resposta
do escoamento subsuperficial é ainda mais lenta que a do superficial com relação a
resposta da precipitação comparado aos cenários futuros, em que o escoamento
subsuperficial começa a aumentar no mês de dezembro enquanto que o superficial
aumenta a partir de novembro e a precipitação em outubro. Portanto, ambos os
escoamentos possuem padrões semelhantes, mas não iguais.
No ciclo anual do escoamento subsuperficial também pode ser destacado a
variabilidade dos dados principalmente nos meses de janeiro (também pode ser vista no
escoamento superficial) e fevereiro em ambos os cenários futuros. O mês de março
também apresenta grande variabilidade dos dados, mas no clima recente. No mês de
janeiro os valores de geração do escoamento subsuperficial variam no intervalo de ~0-9
mm/mês e a maior parte dos valores ficam entre o intervalo de ~1,7-4,3 mm/mês no
cenário RCP 4.5. No cenário RCP 8.5 a variação é de 0-10,7 mm/mês em que a maioria
dos valores se encontram entre ~1,7-5,7 mm/mês. No mês de fevereiro os valores
variam entre ~0-9,9 mm/mês (RCP 4.5) e ~0-8,5 mm/mês (RCP 8.5), em que no cenário
RCP 4.5 a maioria dos valores se dividem entre ~0,3-3,7 e entre ~3,7-5,3 mm/mês,
enquanto que no cenário RCP 8.5 esses valores se encontram entre ~0,5-2,4 e ~2,4-4,6
mm/mês.

Figura 26-Boxplot do ciclo anual do escoamento subsuperficial mensal média corrigido para 71
sub- bacias no clima recente(hist., simulação realizada com os dados do MIROC5 para o clima
recente) (jan/1982-dez/2003) e para o clima futuro próximo (jan/2022-dez/2043).

Fonte: Elaborada pela autora (2020).
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O escoamento de base simulado foi desprezível em ambas as estações e no clima
recente e futuro. Sabendo que o escoamento superficial é o mais gerado na bacia, na
estação úmida (Figura 27) sua geração será menor em ambos os cenários de clima
futuro. E na estação seca (Figura 27) a sua geração é mínima no clima recente e futuro.
Em ambas as estações a variabilidade dos seus valores é pequena.

Figura 27-Boxplot do escoamento superficial mensal (com dados corrigidos) no clima recente
(hist., simulação realizada com os dados do MIROC5 para o clima recente) e nos cenários do
clima futuro (RCP 45 e RCP85) média das 71 sub-bacias durante: (a) a estação úmida (jan-mai)
e (b) estação seca (jun-dez).

Fonte: Elaborada pela autora (2020).

3.2.5.5 Água armazenada no solo
Na Figura 28 é apresentado o ciclo anual da água armazenada no solo, em toda
região vadosa da bacia. A água armazenada no solo responde o efeito do adiantamento
do início da estação úmida no clima recente presente e no clima futuro, com um
armazenamento consideravelmente superior entre os meses de nov-fev, e de modo geral,
uma redução do armazenamento de água durante os meses de mar-out. A redução do
armazenamento da água no solo nestes meses (mar-out) desfavorece as condições
hidrológicas para a geração de escoamento superficial e subsuperficial, que
praticamente foram reduzidos neste intervalo de meses (Figura 25 e Figura 26).
Em todos os meses do ano é possível observar certa variabilidade dos dados
tanto no clima recente como nos cenários futuros, em que os meses de nov-jan se
destacam por apresentar maior variabilidade nos cenários futuros e o mês fevereiro por
apresentar maior variabilidade no clima recente.

70
Figura 28-Boxplot do ciclo anual da água armazenada no solo mensal média corrigidos para 71
sub- bacias no clima recente(hist., simulação realizada com os dados do MIROC5 para o clima
recente) (jan/1982-dez/2003) e para o clima futuro próximo (jan/2022-dez/2043).

Fonte: Elaborada pela autora (2020).

A diminuição média do armazenamento de água no clima futuro para estação
úmida foi maior do que na estação seca. De acordo com a Figura 29 a estação úmida no
futuro armazenará menor quantidade de água quando comparada com o clima recente,
sendo essa uma redução leve. No clima recente, a água armazenada média (mediana) na
zona vadosa para a estação úmida foi de ~ 295 mm, enquanto a água armazenada média
(mediana) para os cenários RCP 4.5 e RCP 8.5 foi de ~290 e 285 mm, respectivamente,
em que a maior parte dos seus valores se encontram no intervalo de ~275-290 mm (RCP
4.5) e entre ~285-307 mm (RCP 8.5). Na estação seca no clima futuro (Figura 29), a
água armazenada média (mediana) na zona vadosa no cenário RCP 8.5 (~ 247 mm) foi
menor do que ela no clima recente (~ 255 mm), com seus valores variando
principalmente entre ~247-265 mm. Já para o outro cenário, RCP 4.5, o armazenamento
médio (mediana) na estação seca foi levemente superior do que no clima futuro (~260
mm), em que seus valores variam principalmente entre ~260-270 mm.
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Figura 29-Boxplot da água armazenada no solo mensal (com dados corrigidos) no clima
recente(hist., simulação realizada com os dados do MIROC5 para o clima recente) e nos
cenários do clima futuro (RCP 45 e RCP85) média das 71 sub-bacias durante: (a) a estação
úmida (jan-mai) e (b) estação seca (jun-dez).

Fonte: Elaborada pela autora (2020).

3.2.5.6 Percolação
O ciclo anual da percolação (Figura 30) também segue o mesmo padrão das
variáveis comentadas anteriormente, porém durante a estação seca os meses de agosto e
setembro apresentam percolação nula tanto no clima recente como nos cenários futuros.
No futuro, janeiro será o mês que terá maior quantidade de água percolando no solo,
apresentando medianas de ~49 mm/mês no RCP 4.5 e ~51 mm/mês no RCP 8.5.
Nota-se também a variabilidade dos dados nos cenários futuros principalmente
nos meses de nov-jan e no cenário RCP 4.5. Mais uma vez o mês de janeiro é o que
apresenta maior variação, sendo de ~0-160 mm/mês (RCP 4.5) e de ~0-195 mm/mês
(RCP 8.5). No cenário RCP 4.5 a maioria dos valores se encontram entre ~49-100
mm/mês e no RCP 8.5 entre ~17-51 mm/mês.
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Figura 30-Boxplot do ciclo anual da percolação mensal média corrigidos para 71 sub-bacias no
clima recente(hist., simulação realizada com os dados do MIROC5 para o clima recente)
(jan/1982-dez/2003) e para o clima futuro próximo (jan/2022-dez/2043).

Fonte: Elaborada pela autora (2020).

Projeta-se no futuro que a percolação na estação úmida reduzirá em ambos os
cenários (Figura 31) com relação ao clima recente (~10mm), sendo no RCP 4.5 (~9mm)
uma redução bem leve e no RCP 8.5 (~5mm) a redução será mais significativa. A
maioria dos valores no clima futuro irão variar nos intervalos de ~9-38 mm (RCP 4.5) e
entre ~5-30 mm (RCP 8.5). Tanto no clima recente como nos cenários futuros a
quantidade de água que percola no solo é pequena. Na estação seca a percolação é
praticamente nula, o que condiz com a formação geológica predominantemente
cristalina. Por ser praticamente nula ela não está representada graficamente.
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Figura 31-Boxplot da percolação mensal (com dados corrigidos) no clima recente(hist.,
simulação realizada com os dados do MIROC5 para o clima recente) e nos cenários do clima
futuro (RCP 45 e RCP85) média das 71 sub-bacias durante a estação úmida (jan-mai).

Fonte: Elaborada pela autora (2020).

3.2.6 Representação espacial dos fluxos hidrológicos
A partir da Figura 32 a Figura 34 são apresentadas os campos de precipitação
juntamente com os campos simulados da evapotranspiração e deflúvio nas 71 subbacias da bacia do Rio Piancó. A precipitação e as simulações de evapotranspiração e
deflúvio para o clima recente foram realizadas utilizando dados observados (Xavier) e
simulados pelo MIROC5 (Historical), enquanto que para clima futuro foi utilizando
como base os dados dos dois cenários de mudança climática do MIROC5 (RCP 4.5 e
RCP 8.5).
De maneira geral, a distribuição espacial da precipitação na parte alta da bacia é
inferior, sendo essa mais intensa na região mais baixa, a jusante (Figura 32). Ao avaliar
o clima recente percebe-se que o modelo climático (MIROC5) subestima a precipitação
dos dados observados (Xavier) de modo geral, e principalmente na região central e
baixa da bacia (a jusante), onde uma considerável área dessa região chove anualmente
entre 831 a 895 mm nos dados observados (Xavier), enquanto a chuva anual do modelo
climático (Historical) para essa região da bacia variou entre 766 a 830 mm.
Comparando a precipitação dos cenários futuros com o clima recente simulado
(cenário base, Historical), o cenário RCP 4.5 foi mais úmido, enquanto o RCP 8.5 foi
mais seco, portanto, projeta-se aumento da precipitação no cenário RCP 4.5 e redução
no RCP 8.5. No cenário RCP 4.5, a precipitação deverá aumentar em praticamente toda
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a bacia (Figura 32), na a região mais alta (a montante) a precipitação anual no clima
recente (Historical) variava entre 635 a 700 mm e no clima futuro deverá aumentar para
701 a 765 mm. Sabendo que na região

sudeste da bacia precipitava (Historical)

anualmente entre 701 a 765 mm, no clima futuro para o cenário RCP 4.5, a chuva anual
dessa região da bacia passará para 766-830 mm. Igualmente na região central da bacia,
que recebia anualmente entre 766 a 830 mm (Historical), receberá no clima futuro no
cenário RCP 4.5 um total anual de precipitação entre 831 a 895 mm.
No cenário RCP 8.5 desde a região mais alta (a montante) até a região mais
baixa (a jusante), ou seja, praticamente em toda bacia a precipitação deverá diminuir
quando comparada com o clima recente (Historical). Destacando a região nordeste e
sudeste da bacia (lateral direta da bacia) em que a precipitação deverá reduzir de 701735 mm para 635 a 700 mm e o extremo da região baixa em que a precipitação também
reduzirá de 766 a 830 mm para 701-735 mm. Por fim, na sua região mais central a
precipitação permanece igual ao clima recente, entre o intervalo de 766 a 830 mm.

Figura 32- Mapa da representação espacial da precipitação no clima recente observado (Xavier),
simulado (Historical) e cenários de clima futuro (RCP 4.5 e RCP 8.5).

Fonte: Elaborada pela autora (2020).

Observando distribuição espacial da evapotranspiração simulada (Figura 33),
nota-se que no clima recente os dados simulados (Historical) subestimam bem
levemente a evapotranspiração simulada com os dados observados (Xavier). No geral,
em ambos os cenários do clima futuro (RCP 4.5 e RCP 8.5) a maior parte da região alta
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(a montante) e da parte central da bacia a evapotranspiração se mantém a mesma do
clima recente (Historical), no intervalo de 451 a 577 mm. Esse padrão se mantém nas
sub-bacias que compõe a região baixa da bacia (a jusante), porém com a
evapotranspiração no intervalo de 578 a 703 mm.
No cenário RCP 4.5 a evapotranspiração deverá ser mais alta que no clima
recente (Historical), pois algumas sub-bacias aumentarão de 451 a 577 mm para 578 a
703 mm, e uma única sub-bacia, localizada na região mais central da parte baixa (a
jusante), aumentará sua evapotranspiração de 578-703 mm para 704-829 mm. O cenário
RCP 8.5 apresentou evapotranspiração menor que o RCP 4.5 e um padrão muito
semelhante ao clima recente (Historical). No geral a evapotranspiração deverá ser
alterada levemente nos cenários de clima futuro quando comparada ao clima recente
(Historical), ela se manterá praticamente igual aos padrões encontrados no clima recente
(Historical).

Figura 33-Mapa da representação espacial da evapotranspiração no clima recente observado
(Xavier), simulado (Historical) e cenários de clima futuro (RCP 4.5 e RCP 8.5).

Fonte: Elaborada pela autora (2020).

Na Figura 34 observa-se o deflúvio em toda a bacia, no clima recente os dados
simulados (Historical) subestimaram os observados (Xavier) e de maneira geral o
deflúvio é maior na parte central e alta da bacia (a montante). No extremo da parte mais
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baixa da bacia (a jusante) pode-se observar essa subestimação, em que o deflúvio
diminuiu de 72-99mm (Xavier) para 43-71 mm (Historical). No clima futuro, mais uma
vez, o cenário RCP 4.5 deve gerar mais deflúvio que o cenário RCP 8.5 quando
comparados ao clima recente (Historical).
No cenário RCP 4.5 espera-se que o aumento do deflúvio ocorra em toda a bacia
quando comparado com o clima recente (Historical). As regiões leste e oeste da bacia
são as que deverão gerar mais deflúvio, com medianas no intervalo de 128 a 182 mm
em que no clima recente (historical) eram de 72 a 127 mm. Enquanto que no cenário
RCP 8.5, a maior parte das sub-bacias deverão reduzir o deflúvio quando comparado
com o clima recente (Historical). Espera-se que a região mais seca seja a nordeste e
parte do sudeste, com medianas entre 43-71 mm e que no clima recente (Historical)
eram de 72 a 99 mm. No restante da bacia a maioria das sub-bacias terão medianas entre
72-99 mm.

Figura 34-Mapa da representação espacial do deflúvio no clima recente observado (Xavier),
simulado (Historical) e cenários de clima futuro (RCP 4.5 e RCP 8.5).

Fonte: Elaborada pela autora (2020).

A variabilidade espacial observada na bacia tanto para precipitação como
também para a evapotranspiração e deflúvio pode estar relacionada com os parâmetros
utilizados para realização das simulações, tendo em vista que todos eles foram
utilizados com a mesma calibração.
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3.2.7 Componentes do Balanço Hídrico
Na Figura 35 observa-se os acumulados anuais da precipitação, deflúvio e
evapotranspiração médios na bacia, além da razão da precipitação com o deflúvio e
evapotranspiração no clima recente e nos cenários futuros. A comparação foi realizada
com relação ao clima recente, em que os dados de precipitação utilizados foram do
MIROC5 e a evapotranspiração e deflúvio foram simulados pelo modelo hidrológico a
partir dos dados do MIROC5. Projetou-se o aumento da precipitação anual em 23,8mm
(RCP 4.5) e sua redução de -49,9mm (RCP 8.5), sendo esse aumento de 3% e redução
de -6,5%.
Esse padrão foi semelhante ao encontrado por Gondim et al., (2018), que para o
clima futuro (2025-2055) e para uma bacia inserida no semiárido do Nordeste
Brasileiro, dentre cinco MCG pertencentes ao CMIP5 utilizados (CCM4 , HADGEM2AO, CES1- BGC, CSM1.1, GDFL-CM3) no cenário RCP 4.5 três deles projetam
reduções anuais de precipitação e dois projetaram aumentos aunais. Para o cenário RCP
4.5 projetou-se aumento médio anual de 4,8% pelo modelo BCC-CSM1.1 e de 12,5%
pelo modelo GFDL-CM3, e para o cenário RCP 8.5 todos os modelos testados projetam
reduções. Essa divergência entre os MCG em representar a tendência das projeções de
precipitação para o Nordeste Brasileiro também podem ser observada em outros estudos
(MONTENEGRO; RAGAB, 2010, 2012; SILVEIRA; FILHO; CABRAL, 2013).
De acordo com Montenegro; Ragab (2012), cada MCG apresenta um padrão nas
projeções das variáveis climáticas, sendo assim, as projeções de mudanças de
precipitação e temperatura para um determinado cenário de emissão variam de maneira
considerável entre os MCG. Para o Nordeste Brasileiro, as projeções de precipitação
divergem com relação a sua tendência, apesar de muitos modelos projetarem tendências
negativas ( MARENGO et al., 2009, 2012; RIBEIRO NETO et al., 2014; FERNANDES
et al., 2017), também existem aqueles com projeções de tendência positivas.
De acordo com Silveira; Filho; Cabral, (2013), essa divergência entre os
modelos em representar a precipitação no futuro do Nordeste pode estar relacionada a
incertezas provenientes dos fenômenos meteorológicos que envolvem essa variável e/ou
a maneira como os fenômenos de micro e meso-escala são representados, pois estes
ocorrem na escala espacial de metro a dezenas de km. Entretanto, os MCG são
integrados na escala de centenas de km, onde a chuva convectiva e de sistemas
precipitantes de meso-escala não são simulados.
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Com relação ao deflúvio ele deverá aumentar 1,39 mm no RCP 4.5 que é um
aumento de 1,4% e deverá reduzir em -14 mm (-14%) no cenário RCP 8.5 (Figura 35).
Por fim, a evapotranspiração real no cenário RCP 4.5 deve aumentar 25,7 mm que
equivale a 4,7% e no cenário RCP 8.5 projeta-se redução de -8,1 mm equivalendo a 1,5% (Figura 35). Observa-se que a evapotranspiração real está relacionada com a
precipitação, quando a precipitação aumenta ou diminuiu, espera-se que a
evapotranspiração siga o mesmo padrão, visto que esta depende da água armazenada no
solo para transpiração dos ecossistemas e processos de evaporação. Ribeiro Neto et al.
(2016) encontraram que, para o Nordeste Brasileiro, no clima futuro (2011-2040) a
evapotranspiração diminuirá e as projeções de precipitação também apontam para sua
redução, mostrando que ambas as variáveis estão relacionadas.
Em se tratando razão da precipitação com a evapotranspiração e deflúvio, a
maior parte da precipitação se transforma em evapotranspiração tanto no clima recente
como nos cenários futuros. Para ambos os cenários foi projetado aumentos mínimos no
futuro, sendo de 1% (RCP 4.5) e 3% (RCP 8.5). Enquanto que as projeções para a razão
da precipitação com relação ao deflúvio, no cenário RCP 4.5 não houve alterações em
relação ao clima recente, mesmo que o deflúvio tinha sido projetado para aumentar
nesse cenário. Já no cenário RCP 8.5 foi projetado uma leve redução de 1%. Portanto,
observa-se leves alterações no futuro com relação a partição da precipitação.

Figura 35-Acumulados anuais da precipitação, deflúvio e evapotranspiração no clima recente e
cenários do clima futuro. E razão da precipitação com a evapotranspiração e deflúvio no clima
recente e futuro.

Fonte: Elaborada pela autora (2020).
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Os padrões dos escoamentos no clima recente e futuro e a contribuição de cada
uma deles para formação do deflúvio são apresentados na Figura 36, onde dentre os três
tipos de escoamento, o escoamento superficial (SURQ) foi o dominante na bacia. Felix
e Paz (2016) também acharam esse padrão na bacia do Rio Piancó e segundo os autores
esse comportamento é o esperado para as regiões semiáridas tendo em vista que seus
solos são predominantemente rasos.

Figura 36-Padrão do acumulado anual dos escoamentos e suas contribuições para formação do
deflúvio no clima recente e futuro.

Fonte: Elaborada pela autora (2020).

No cenário RCP 4.5 o escoamento superficial deve aumentar em 9,29 mm e no
RCP 8.5 poderá diminuir em -1,04 mm, que equivalem ao aumento de 13% e redução
de -1,5%. O escoamento subsuperficial (LATQ) poderá reduzir em ambos os cenários,
sendo de -4,4% (-0,66mm) e -25% (-3,7mm) para o cenário RCP 4.5 e RCP 8.5,
respectivamente. Por fim, o escoamento de base (GWQ) que também poderá diminuir
nos dois os cenários, reduzindo em -47% (-7,25 mm) no RCP 4.5 e -60% (-9,18 mm) no
RCP 8.5.
No que diz respeito a contribuição relativa dos escoamentos para o deflúvio, o
escoamento superficial é responsável pela maior contribuição que deverá aumentar em
8% no cenário RCP 4.5 e 10% no cenário RCP 8.5. Enquanto que o escoamento
subsuperficial deverá reduzir sua contribuição em –1% (RCP 4.5) e -2% (RCP 8.5). O
escoamento subterrâneo também deverá diminuir sua contribuição em -7% no cenário
RCP 4.5 e em -8% no RCP 8.5. Sendo assim, nos cenários de clima futuro espera-se que
o escoamento superficial seja o único que aumentará sua contribuição para formação do
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deflúvio, tento em vista que tanto o escoamento subsuperficial como o subterrâneo
devem diminuir. As reduções mais severas foram projetadas no cenário RCP 8.5 para
escoamento subsuperficial e subterrâneo, sendo o subterrâneo o que apresenta as
reduções mais intensas (Figura 36).
A significativa redução do escoamento subterrâneo poderá gerar um desserviço
hidrológico, pois sabendo que esse escoamento é responsável por alimentar os cursos de
água nos rios durante o período de estiagem, a sua queda fará com que os rios sequem
mais rapidamente.
3.2.8 Disponibilidade hídrica
3.2.8.1 Vazão
A Figura 37 representa o ciclo no clima recente (jan/1982 a dez/2003) da vazão
observada no posto fluviométrico Piancó (Qobs, Figura 6) e da vazão simulada para a
mesma seção do rio (Piancó) com o SWAT forçado a partir da duas bases de dados
meteorológicos sobre a bacia, Xavier (Qxavier) e MIROC5 (Qmiroc).
Na Figura 37 observa-se que a maior geração de vazão ocorre durante a estação
úmida (jan-mai), sendo em abril o pico da vazão no ano. Durante os meses de janeiro a
março as vazões simuladas (Qmiroc e Qxavier) superestimam a observada (Qobs), em
abril e maio elas passam a subestimar e a partir de junho as vazões simuladas (Qmiroc e
Qxavier) voltam a superestimar a observada, mas dessa vez em menor magnitude,
portanto, a partir de junho as três vazões (Qmiroc, Qxavier e Qobs) apresentam padrões
mais semelhantes em que elas se tornam praticamente nulas durante a maior parte da
estação seca (jun-dez). A altura onde se localiza o posto fluviométrico Piancó (Figura
6), o rio Piancó ainda não é perenizado, e sendo este um rio intermitente, a vazão é nula
ou praticamente nula durante os meses de ago-dez.
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Figura 37-Ciclo anual da vazões médias observadas utilizando dados do Xavier (Qxavier) e da
ANA (Qobs) e da vazão simulada (Qmiroc) no clima recente (jan/1982-dez/2003), em que os
retângulos vermelhos, verdes e azuis representam a variabilidade da vazão simulada com os
dados do Xavier, das vazões simulada com os dados do MIROC5 e das vazões observadas com
os dados da Ana, respectivamente.

Fonte: Elaborada pela autora (2020).

De acordo com o ciclo anual das vazões simuladas utilizando os dados do
MIROC5 para simular o clima recente (jan/1982-dez/2003) e cenários futuros
(jan/2022-dez/2043) (Figura 38), observa-se que o ciclo anual da vazão segundo as
projeções climáticas (RCP 4.5 e RCP 8.5) deverá começar em novembro e a partir de
fevereiro sua geração começa a reduzir. O pico da vazão foi adiantado no futuro (RCP
4.5 e RCP 8.5) e poderá ocorrer em janeiro, que coincide com o pico da precipitação
também no futuro (RCP 4.5 e RCP 8.5) (Figura 19).
Observa-se o aumento da dispersão dos dados da vazão no clima futuro quando
comparado com o clima recente, principalmente nos meses de janeiro, fevereiro, julho e
dezembro. Essa maior dispersão dos dados pode ser justificada pelo aumento dos
extremos de vazão projetados para o futuro.
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Figura 38-Ciclo anual da média da vazão simulada no clima recente (jan/1982-dez/2003) e
cenários de clima futuro (jan/2022-dez/2043), em que os retângulos vermelhos, verdes e azuis
representam a variabilidade da vazão simulada para o clima recente utilizando os dados do
MIROC5, das vazões simuladas para o clima futuro no cenário RCP 4.5 e das vazões simuladas
para o clima futuro para o cenário RCP 8.5, respectivamente.

Fonte: Elaborada pela autora (2020).

A mudança no ciclo anual da vazão simulada pelos cenários é apresentada na
Figura 39, que mostra que a vazão poderá aumentar nos cenários futuros principalmente
nos meses de novembro a fevereiro e reduzirá principalmente em março e abril. No mês
de janeiro que deverá ocorrer o pico da vazão, o aumento esperado para ambos os
cenários futuros (RCP 4.5 e RCP 8.5) será de ~ 38m³/s quando comparado com o clima
recente. Com relação as reduções projetadas, no mês de março o cenário RCP 8.5
deverá reduzir mais que o cenário RCP 4.5, sendo essa redução de ~ -30m³/s, e em abril
o cenário RCP 4.5 deverá reduzir mais que o RCP 8.5, em ~ -25m³/s. Portanto, nos
cenários futuros os meses de nov-fev deverão ser os que mais gerarão vazão e de marjun deverão ser os meses que terão maior redução da vazão, quando comparados com o
clima recente. No restante dos meses do ano a vazão deverá continuar próxima a zero.
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Figura 39-Mudança no ciclo anual das vazões médias simuladas utilizando os dados do
MIROC5 para os cenários futuros (RCP 4.5 e RCP 8.5) com relação ao clima recente também
simulado com os dados do MIROC5. Os retângulos vermelhos e azuis representam a
variabilidade da vazão no cenário RCP 4.5 e no RCP 8.5, respectivamente.

Fonte: Elaborada pela autora (2020).

A vazão média em toda a bacia em 20 anos no clima recente foi de 257 m³/s, já
para o cenário RCP 4.5 será 259 m³/s e no RCP 8.5 de 232 m³/s, sendo assim, a vazão
poderá ter um leve aumento de 0,8% no cenário RCP 4.5 e uma considerável redução
de -9,7% no RCP 8.5. Zaninelli et al. (2019) afirmou que em um clima futuro as vazões
na maior parte do Nordeste Brasileiro irão variar entre aumentos e reduções de -10 a
10%. Também foi afirmado pelos autores que no estado na Paraíba, onde está inserida a
bacia de estudo, em algumas áreas a vazão será positiva e em outras negativas.
Silveira e Vasconcelos Júnior (2017), para a bacia de Sobradinho que está
inserida no semiárido da Bahia e Pernambuco, também encontraram que o MCG
MIROC5 projetou aumento na média anual das vazões em 10% para o cenário RCP 4.5
e redução para no RCP 8.5 no clima futuro de 2010 a 2039 com relação a 1950 a 1999.
Porém, eles observaram que para o Nordeste existem incertezas significativas dos
impactos das mudanças climáticas nessa região, pois os modelos apontam grandes
divergências, em que a maioria deles projetam a redução das vazões mais também existe
outros MCG que projetam aumento.
Montenegro e Ragab (2010) para o clima futuro (2010-2039) em que se projeta o
aumento da precipitação juntamente com um cenário de baixas emissões, encontram
aumento da vazão em 44%. E quando se projeta a redução da precipitação em um
cenário de altas emissões, encontraram a redução da vazão em ~ -24%.
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3.2.8.2 Curva de permanência
Através da curva de permanência observou-se como poderá ser a disponibilidade
hídrica da sub-bacia do rio Piancó no clima futuro. A Figura 40 mostra a curva de
permanência para clima recente (jan/1982-dez/2003), da vazão observada (Qxavier) e
da vazão simulada (Qmiroc) para a estação úmida (jan-mai) e seca (jun-dez). Na estação
úmida foi avaliada a Q50% pois é a vazão mediana da curva de permanência desse
período, da mesma forma para estação seca, mas para a vazão com permanência de 20%
do tempo (Q20%).
De modo geral, as curvas de permanência simuladas, para ambas as estações, são
semelhantes. Contudo, de maneira geral, as vazões com permanências superiores a 35%
e 20%, para estação úmida e seca, respectivamente, simuladas pelo SWAT com os
dados do MIROC5 são inferiores as vazões simuladas com os dados o Xavier. Na
estação úmida a Q50% é igual a 5,5 m³/s e a simulada é igual a 3,9 m³/s, sendo assim,
houve uma subestimação de 1,6 m³/s. Enquanto que na estação seca, a Q

20%

observada

é igual a 1,8 m³/s e a simulada a 1,4 m³/s, subestimando em 0,4 m³/s.
A região das vazões extremas simuladas com ambos os dados (Xavier e
MIROC5), para as permanências superiores a 20%, em ambas as estações essas vazões
foram consideravelmente semelhantes, embora, para as vazões extremamente máximas
existam algumas diferenças. Verificando as vazões com 1% de permanência, nas
estações úmida e seca, simulada com os dados do MIROC5, verificou-se que a Q1% foi
436 e 39 m³/s, respectivamente, a passo que essa vazão (Q1%) simulada com os dados do
Xavier foi 391 e 43,5 m³/s, respectivamente.
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Figura 40-Curva de permanência das vazões observadas e simuladas referente ao clima recente
na estação úmida (a) e seca (b).

Fonte: Elaborada pela autora (2020).

Na Figura 41 observa-se como poderá ser disponibilidade hídrica no clima
futuro para os dois cenários climáticos nas estações úmida e seca. Na estação úmida a
Q50% ,que é muito aproximado da vazão média, de ambos os cenários poderá ser menor
em relação ao clima recente (simulado com os dados do MIROC5), ou seja, a
disponibilidade hídrica poderá diminuir nessa estação. De fato, a Q50% nos cenários
RCP 4.5 e RCP 8.5 foi 3,3 e 2,7 m³/s, o que poderá corresponder a uma queda na vazão
média na estação úmida de -0,6 e -1,2 m³/s, respectivamente.
Com relação às vazões extremas máximas ainda na estação úmida,

estas

poderão diminuir em ambos os cenários, em que a Q1% no cenário RCP 4.5 equivale a
419 m³/s, enquanto que no cenário RCP 8.5 a 425m³/s, o que resulta em uma provável
queda de -17 e -11 m³/s, respectivamente, também quando comparado com as vazões do
clima recente simuladas através das projeções do MIROC5.
Na estação seca a disponibilidade hídrica também poderá ser reduzida em ambos
os cenários futuros, visto que no cenário RCP 4.5 a Q20% foi 0, 93 m³/s e no RCP 8.5
igual a 0,54 m³/s, enquanto que no clima recente (utilizando os dados do MIROC5) a
Q20% era igual a 1,4 m³/s. Porém, as vazões extremas máximas em ambos os cenários
futuros poderão se tornar maior que no clima recente, com a Q1% sendo igual a 134 e 95
m³/s nos cenários RCP 4.5 e RCP 8.5, aumentando em 95 e 56 m³/s, respectivamente.
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Sendo assim, a situação projetada para o clima futuro na estação seca é alarmante pois
as vazões extremas poderão aumentar enquanto que as médias poderão diminuir.
De acordo com Ribeiro Neto et al. (2016) a situação encontrada na estação seca
no futuro seria a pior possível, pois quando a vazão de alto fluxo (Q1%) aumenta e a de
baixo fluxo (Q20% ) diminui haverá uma intensificação das vazões extremas, criando um
cenário de desastres naturais relacionado a inundações e secas na mesma área. Os
autores ainda identificaram essa situação em uma pequena área da região Hidrográfica
do Atlântico Nordeste Oriental.
Portanto, para as vazões consideradas médias (Q50% e Q20%) nas duas estações,
ambos os cenários projetaram suas reduções, em que no cenário RCP 8.5 as reduções
deverão ser mais intensas do que no RCP 4.5. Com respeito as vazões extremas (Q1%)
na estação úmida ambos os cenários projetaram reduções e na seca ambos projetaram
aumento dessas vazões, sendo o cenário RCP 4.5 o que projetou redução/aumento mais
intenso.

Figura 41- Curva de permanência das vazões do clima recente e dos cenários futuros nas
estações úmida (a) e seca (b).

Fonte: Elaborada pela autora (2020).

É importante frisar que a disponibilidade hídrica analisada nesse tópico não é
referente a toda bacia do rio Piancó, esta se refere somente a seção do rio Piancó, onde
está localizado o posto fluviométrico Piancó. Embora essa seção hidráulica seja uma
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importante seção, a bacia do Rio Piancó possui diversas seções hidráulicas
correspondentes as sub-bacias da bacia do Rio Piancó que serão avaliadas a seguir.

3.2.8.3 Características espacial das vazões médias e extremas máximas
A seguir são apresentadas os

índices espaciais de disponibilidade hídrica

projetada para o clima futuro a partir da Figura 42 a Figura 45
No cenário RCP 4.5 da estação úmida (Figura 42), as sub-bacias localizadas na
região oeste da bacia, na parte central e baixa do Rio Piancó, apresentam uma redução
média de ~23%, considerando a média da variação da razão da vazão média do clima
recente, que variou para essas sub-bacias entre 0,66-0,88. Já as sub-bacias na região
leste da bacia, na parte baixa do Rio Piancó, de modo geral, poderão apresentar um
aumento da vazão média de ~23%, considerando que a razão da vazão média foi de
1,12-1,34. Por fim, a vazão média das sub-bacias localizadas na parte alta do Rio Piancó
(a montante), poderá permanecer igual no clima recente, considerando que a razão da
vazão média do clima futuro em relação ao clima recente foi de 0,89-1,11. No cenário
RCP 8.5 a redução da vazão média durante a estação úmida poderá ocorrer em todas as
sub-bacias, especialmente, nas sub-bacias a leste e oeste da bacia localizadas na parte
baixa do Rio Piancó, onde a queda poderá ser de 47%.
Figura 42- Razão calculada durante a estação úmida (jan-mai) para as sub-bacias da bacia do
Rio Piancó entre a vazão média (Q50%) simulada nos cenários do clima futuro (RCP 4.5 e RCP
8.5) e a vazão média (Q50%) simulada no clima recente (Historical).

Fonte: Elaborada pela autora (2020).
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Com relação à estação seca (Figura 43), o cenário RCP 8.5 poderá ter reduções
mais severas quando comparado ao RCP 4.5. No cenário RCP 4.5 a Q20% poderá reduzir
em praticamente toda a bacia, na região oeste e parte da região leste (na parte mais alta,
a montante) a redução média da vazão deverá ser de ~12%, considerando a média da
variação da razão da vazão média do clima recente, variando para essas sub-bacias entre
0,78-0,97. Enquanto que na região mais central e na outra parte da região leste da bacia
(na parte mais baixa, a jusante) a redução média da vazão poderá ser de ~33%,
considerando que a razão da vazão média foi de 0,58-0,77.
No cenário RCP 8.5 (Figura 43), parte da região norte (parte mais baixa da
bacia, a jusante) juntamente com uma pequena parte da região leste e oeste são as
regiões que poderão se encontrar em uma situação mais crítica no futuro, podendo
reduzir suas vazões em 73%. Na maior parte da bacia a redução projetada é de 53%,
considerando que a razão da vazão média foi de 0,38-0,57. Por fim, na região sul da
bacia (parte mais alta, a montante) a queda da vazão poderá ser de 13%, considerando
que a razão da vazão média foi de 0,78-0,97.

Figura 43 - Razão calculada durante a estação seca (jun-dez) para as sub-bacias da bacia do Rio
Piancó entre a vazão média (Q20%) simulada nos cenários do clima futuro (RCP 4.5 e RCP 8.5) e
a vazão média (Q20%) simulada no clima recente (Historical).

Fonte: Elaborada pela autora (2020).
Comparando a estação seca e úmida nota-se no cenário RCP 4.5 que na estação seca a
maior parte da bacia pode reduzir sua vazão média em 33% (0,58-0,77) e uma parte menor em
12% (0,78-0,97), quando comparado com o clima recente. Enquanto que na estação úmida
grande parte da bacia (parte central, oeste e norte) reduzirá em 23% (0,66-0,88) e a parte mais
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ao sul não sofrerá alterações com relação ao clima recente. Sendo assim, constata-se que as
vazões médias na estação seca diminuirão com mais intensidade do que na estação úmida.
No cenário RCP 8.5 novamente foi constatado que a estação seca terá reduções das
vazões média maiores que na estação úmida, em que na estação seca a maior parte da bacia
poderá apesentar reduções de 53% (0,38-0,57) e em uma pequena parte da bacia essa redução
poderá chegar a até 73% (0,17-0,37). Já na estação úmida a maioria da bacia poderá reduzir em
23% (0,66-0,88) e nas partes leste, oeste e norte essas reduções podem ser maiores em 46%
(0,42-0,65). Portanto, nos dois cenários a estação seca poderá ter suas vazões médias reduzidas
com mais intensidade do que na estação úmida, quando comparado com o clima recente.
Com relação a estação úmida e as vazões máximas (Q1%) (Figura 44), no cenário RCP
4.5 na maior parte da bacia espera-se que a vazão máxima reduza em 15%, considerando que a

razão da vazão média foi de 0,73-0,96. Nas regiões norte (parte mais baixa da bacia, a
jusante) e sul (parte mais alta, a montante) mais ao extremo juntamente com parte da
região central, espera-se que a vazão máxima aumente ou reduza em 10%, considerando
que a razão da vazão média foi de 0,97-1,22. No cenário RCP 8.5, a maior parte da
bacia deverá aumentar ou reduzir sua vazão máxima em 10% (regiões mais alta, parte
da região central e pequena parte da região leste e norte da bacia), enquanto que nas
regiões leste e oeste, parte da região central e da região mais alta e baixa da bacia,
espera-se redução de 15%.
Figura 44- Razão calculada durante a estação úmida (jan-mai) para as sub-bacias da bacia do
Rio Piancó entre a vazão máxima (Q1%) simulada nos cenários do clima futuro (RCP 4.5 e RCP
8.5) e a vazão máxima (Q1%) simulada no clima recente (Historical).

Fonte: Elaborada pela autora (2020).
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Avaliando as vazões extremas na estação seca (Figura 45), de maneira geral o
cenário RCP 4.5 poderá aumentar suas vazões mais que o cenário RCP 8.5, quando
comparadas com o clima recente. No cenário RCP 4.5, uma pequena parte da região
oeste da bacia e da região sul (parte mais alta, a montante) a vazão extrema poderá
aumentar em 544%, considerando a média da variação da razão da vazão média do
clima recente, variando para essas sub-bacias entre 5,73-7,16. Na maior parte dessas
duas regiões (oeste e sul) a vazão extrema poderá aumentar em 400%, considerando que
a razão da vazão média foi de 4,30-5,72. Na região leste e parte da sul, o aumento
poderá ser de 115%, considerando que a razão da vazão média foi de 1,44-2,86. No
cenário RCP 8.5, a região oeste poderá reduzir mais a vazão que a leste, em que parte da
oeste juntamente com a maior parte da região central o aumento projetado para as
vazões extremas máximas foi de 115%. Enquanto que na maior parte da região leste
poderá aumentar ou reduzir sua vazão em 29%.

Figura 45- Razão calculada durante a estação seca (jun-dez) para as sub-bacias da bacia do Rio
Piancó entre a vazão máxima (Q1%) simulada nos cenários do clima futuro (RCP 4.5 e RCP 8.5)
e a vazão máxima (Q1%) simulada no clima recente (Historical).

Fonte: Elaborada pela autora (2020).

Finalizando com a comparação entre as vazões extremas da estação úmida e da
estação seca, de maneira geral, projeta-se que durante a estação seca o aumento das
vazões extremas poderá ocorrer com maior intensidade do que os projetados para a
estação cheia em ambos os cenários. Em que no cenário RCP 4.5 esse aumento poderá a
chegar a 544% (5,73-7,16) em algumas regiões da bacia (oeste e sul) e na maior parte da
bacia projeta-se aumento de 115% (1,44-2,86), já na estação úmida projetou-se reduções
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de 15% (0,73-0,96) para a maioria da bacia e aumento e reduções de 10% (0,97-1,22).
No cenário RCP 8.5 na estação seca o aumento projetado chega a 115% (1,44-2,86) e na
estação úmida projetou-se aumentos e reduções de 10% (0,97-1,22), além de reduções
de 15% (0,73-0,96).

4. Conclusões e recomendações
O presente trabalho teve como objetivo principal avaliar o padrão da resposta
hidrológica do Rio Piancó em um clima futuro próximo (2022-2043) nos cenários
climáticos RCP 4.5 (otimista) e RCP 8.5 (pessimista) ao compará-los com o clima
recente (1982-2003).
Nesta pesquisa, foi utilizado o modelo hidrológico SWAT para realizar as
simulações hidrológicas. Neste processo, o modelo foi submetido a um conjunto testes
de sensibilidade e posteriormente a calibração e validação da vazão simulada. Os
resultados da calibração e validação foram avaliados por métricas considerando
aspectos qualitativos e quantitativos, cujo resultado final foi a obtenção de um modelo
hidrológico para a bacia do Rio Piancó considerado como superior conforme
classificação utilizada, o que reduz a incerteza nas simulações hidrológicas.
Com relações às projeções de mudanças climáticas no clima futuro, as projeções
avaliadas do MIROC5 indicam, de maneira geral, que a precipitação anual média na
bacia do Rio Piancó poderá aumentar em 3% no cenário otimista de emissão de CO2
(RCP 4.5) e diminuir em 6,5% para o cenário pessimista de emissão de CO2 (RCP 8.5).
As projeções para a estação úmida e seca foram de adiantamento do início e do término
destas, tendo em vista que as projeções apontaram para uma mudança no padrão sazonal
da precipitação. Um dos efeitos será que o início da estação úmida será mais chuvoso
enquanto o seu final será mais seco (menos chuvoso). Por outro lado, a estação seca,
terá o seu início mais seco e o seu final mais úmido. Em termos da distribuição dos
efeitos ao longo dos meses, percebemos que a projeção climática para o futuro próximo
foi que a estação úmida começará em outubro e terminará em fevereiro, ao passo que a
estação seca começará em março terminando em setembro.
A mudança nos padrões climáticos em um futuro próximo, em especial, a
precipitação na bacia, produziram impactos na resposta hidrológica da bacia, avaliada
aqui a partir da evapotranspiração, água armazenada no solo, escoamentos, deflúvio e
percolação. A resposta hidrológica da bacia com a mudança climática alterou o ciclo
anual e a magnitude dos fluxos hidrológicos da bacia durante a estação úmida, com a
projeção de redução da disponibilidade hídrica em diversos rios da bacia do rio Piancó,
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e durante a estação seca, com projeções de aumento e queda dos fluxos hidrológicos
para os cenários de emissões otimistas (RCP 4.5) e pessimistas (RCP 8.5),
respectivamente.
Na investigação da disponibilidade hídrica com uso de indicadores, as projeções
indicaram que a vazão aumentará levemente no cenário RCP 4.5 e diminuirá
consideravelmente no RCP 8.5 em praticamente todos os rios da bacia, sendo de 0,8% e
-9,7%, respectivamente as mudanças. Em termos sazonais, em ambas as estações a
disponibilidade hídrica reduzirá. Durante a estação úmida, a vazão com 50% de
permanência poderá cair -15% e -31% nos cenários RCP 4.5 e 8.5, respectivamente. Na
estação seca, a vazão com 20% de permanência reduzirá consideravelmente, de modo
que o rio se tornará “seco”, adiantando sua intermitência, com vazão nula mais
brevemente em ambos os cenários. Quanto às vazões extremas máximas (Q1%), durante
a estação úmida, as projeções indicaram uma redução de -4% e -2,5%, nos cenários
otimista e pessimista, respectivamente. Por outro lado, para estação seca, a projeção
destas foi de um aumento de 243% e 143%, no cenário otimista e pessimista
respectivamente.
É importante ressaltar que os resultados possuem incertezas, em especial
aquelas atribuídas ao MCG MIROC5, que embora tenham sido minimizadas com a
remoção dos seus vieses ainda existe a incerteza na escolha de um único MCG para
realizar as projeções hidrológicas. Adicionalmente, existem as limitações na
consideração do clima recente a partir da base de dados do Xavier. Embora esta
represente o clima na bacia, provavelmente possui limitações quanto à representação de
eventos meteorológicos na escala de bacia, que contribuem na estimativa do clima
recente da mesma. Estas incertezas devem ser consideradas para assim reduzir as
incertezas nas respostas hidrológicas e disponibilidade hídrica futura na bacia do Rio
Piancó.
Porém, mesmo diante dessas limitações, os resultados obtidos nas simulações
durante o clima recente dão credibilidade às projeções hidrológicas futuras, sem
mencionar que essas são consideravelmente preocupantes, pois em ambas as estações a
disponibilidade hídrica diminuirá. Na estação seca a situação é ainda mais grave, tendo
em vista que a vazão média nesta estação será reduzida e vazão extrema máxima
aumentará, gerando um desserviço hidrológico e queda da segurança hídrica. Além
disso, cria-se uma situação favorável a ocorrência de desastres naturais relacionado a
inundações e secas na mesma área.
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Recomenda-se para o enriquecimento do presente trabalho o uso de projeções
climáticas de mais de um Modelo de Circulação Global, realizar a calibração da vazão
do modelo hidrológico SWAT em mais de um posto fluviométrico e ao longo da bacia,
tendo em vista que a presente pesquisa realizou a calibração da vazão somente no posto
fluviométrico do Piancó localizado a montante da mesma. Além disso, também se
recomenda a inserção dos reservatórios da bacia na modelagem com o SWAT, pois
dessa maneira será possível levar em consideração as particularidades de um
reservatório nos resultados das projeções das vazões.
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APENDÊCE A
ALPHA_BF, RCHRG_DP, GW_DELAY e GWQMN
Avaliação da vazão máxima - Q < Q5%:
Nos parâmetros RCHRG_DP, GW_DELAY e GWQMN, de maneira geral,
quando os seus valores aumentaram as suas curvas de permanência se distanciam mais
da

curva

controle

(Qcont),

sempre

subestimando-a.

Nas

combinações

da

evapotranspiração calculada tanto por Hagreaves como por Penma-Monteith com o
método da evapotranspiração para calcular o parâmetro de retenção (Qls_evap_hag e
Qls_evap_pen), as curvas se distanciaram ainda mais da curva da vazão controle. Em
RCHRG_DP, GW_DELAY e GWQMN, a subestimação foi de -14,36% (-28,80 m³/s), 34,20% (-68,60 m³/s) e -36,64% (-73,50m³/s), respectivamente, para o método de
Hargreaves. E de -16,20% (-32,50 m³/s), -30,86% (-61,90m³/s) e -36,342% (-72,90
m³/s), para o método de Penma-Monteith (Figura 47,Figura 48,Figura 49).
Já em ALPHA_BF ao diminuir seu valor que a sua curva se distanciou mais da
controle, reduzindo em -43,90% (-86,90 m³/s) para Hargreaves (Qli_evap_hag) e em –
44,12% (-88,50 m³/s) para Penma-Monteith (Qli_evap_pen). Portanto, quando foi
calculado o parâmetro de retenção pelo método da evapotranspiração, as curvas de
permanência dos 4 parâmetros aqui analisados (RCHRG_DP, GW_DELAY,GWQMN e
ALPHA_BF) se distanciaram mais da curva controle (Qcont), quando comparado as
combinações que realizaram o cálculo do parâmetro de retenção pelo método do
conteúdo de água no solo (Figura 46).
Avaliação da vazão média - Q5% < Q < Q90%:
Nos parâmetros RCHRG_DP, GW_DELAY e GWQMN quando os seus valores
aumentaram as suas curvas de permanência se distanciam mais da curva controle
(Qcont), sempre subestimando-a. Nas combinações da evapotranspiração calculada
tanto por Hagreaves como por Penma-Monteith com o método da evapotranspiração
para calcular o parâmetro de retenção (Qls_evap_hag e Qls_evap_pen), as curvas de
permnência se distanciaram ainda mais da curva da vazão controle. Em RCHRG_DP,
GW_DELAY e GWQMN, as reduções utilizando o método de Hargreaves foram de –
9,74%, -10,15% e -29,03%, equivalendo em termos de vazão absoluta – 3,10 m³/s, -3,23
m³/s e -9,24 m³/s. Enquanto que para Penma-Monteith de : -30,69% (-9,77m³/s), -31,38
(-9,99m³/s) e -42,78% (-13,61m³/s). O ALPHA_BF que apresentou padrão inverso dos
outros três (RCHRG_DP, GW_DELAY e GWQMN), em que ao combinar com seus
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valores inferiores (Qli_evap_hag e Qli_evap_pen) as reduções foram de -11,12% que
equilave a -3,54m³/s, para o método de Hargreaves e de -32,73% (-10,41m³/s) para
Penma-Monteith, se afastando mais da curva de permanência da controle (Qcont).

Avaliação da vazão mínima - Q > Q90%:
Nesse caso cada parâmetro teve seu próprio padrão. O ALPHA_BF, no método
de Hargreaves (Figura 46) ao diminuir o seu valor ocorreu a superestimação das suas
curvas em relação a curva controle controle, em que quando o parâmetro de retenção foi
calculado pelo método da evapotranspiração (Qli_evap_hag) a sua curva de
permanência se distanciou mais da curva controle (Qcont), aumentando em 198,5% que
equivale a 1,37m³/s. Enquanto que ao aumentar seu valor as suas curvas de permanência
subestimaram, combinado com o parâmetro de retenção calculado pelo método do
conteúdo de água no solo (Qls_um_hag), tem-se a curva de permanência que mais se
distanciou mais da curva da Qcont, sendo a redução de -55,06% (-0,38m³/s).
Para o método de Penma-Monteith (Figura 46), quando diminuiu o valor do
ALPHA_BF e combinou com o método do conteúdo de água no solo para estimar o
parâmetro de retenção (Qli_um_pen), esse experimento superestimou a curva de
permanência controle (Qcont) em ~29% (0,20m³/s), e no experimento que combinou
com o método da evapotranspiração (Qli_evap_pen), subestimou a curva de
permanência da vazão controle em -8,7% (-0.06 m³/s). Quando aumentou o valor do
ALPHA_BF, todos os experimentos subestimaram o controle, sendo aquele que utilizou
o método da evapotranspiração para calcular o parâmetro de retenção (Qls_evap_pen) o
que mais se distanciou da curva de permanência da vazão controle (Qcont),
apresentando uma redução de – 36,23% (-0,25m³/s).
Em se tratando de RCHRG_DP (Figura 47), todas as curvas de permanência
subestimaram a curva controle. Para Hargreaves, quando aumentou o seu valor e
utilizou o método de conteúdo de água no solo para estimar o parâmetro de retenção
(Qls_um_hag), obteve-se a combinação que mais se distanciou da curva controle, com
redução de -55,07% (-0,34m³/s). Em Penma-Monteith, a curva de permanência que mais
se distanciou da curva de permanência da controle foi aquela em que se aumentou o
valor de RCHRG_DP e calculou o parâmetro de retenção pelo método da
evapotranspiração (Qls_evap_pen), com redução de -36,23% (-0,25m³/s).
O GW_DELAY (Figura 48), para Hargreaves, diminuindo o seu valor as curvas
de permanência geradas se distanciam mais da curva da controle, principalmente
quando se calculou o parâmetro de retenção pelo método da evapotranspiração
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(Qli_evap_hag), sendo a redução de -40,58% que equivale em termos absolutos a 0,28m³/s. Para Penma-Monteith, quando se aumentou o seu valor e combinou com o
método do conteúdo de água no solo para calcular o parâmetro de retenção
(Qls_um_pen), teve-se a curva mais distante da curva controle, reduzindo em -26,09%.
Finalizando com o GWQMN (Figura 49), para o método de Hargreaves,
aumentando ou diminuindo os valores dos seus limites os resultados encontrados foram
os mesmos, reduzindo em -55,07% (-0,38m³/s) quando combinados com o método de
conteúdo de água no solo sendo (Qls_um_hag e Qli_um_hag), sendo essas as
combinações que mais se distanciaram da curva de permanência da vazão controle. Para
Penma-Monteith quando combinado com o método da evapotranspiração para calcular o
parâmetro de retenção, os resultados das reduções foram iguais para os limites
superiores e inferiores (Qls_evap_pen e Qli_evap_pen), sendo de -36,23% (-0,23 m³/s),
em que essas combinações foram as curvas de permanência que mais se distanciaram da
curva controle.
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Figura 46- Curva de permanência do ALPHA_BF utilizando os métodos de Hargreaves e
Penma-Monteith combinados com os diferentes métodos para usados para calcular o parâmetro
de retenção (conteúdo de água no solo e evapotranspiração) e com os limites superiores e
inferiores. Além da vazão controle.

Fonte: Elaborada pela autora (2020).
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Figura 47- Curva de permanência do RCHRG utilizando os métodos de Hargreaves e PenmaMonteith combinados com os diferentes métodos para usados para calcular o parâmetro de
retenção (conteúdo de água no solo e evapotranspiração) e com os limites superiores e
inferiores. Além da vazão controle.

Fonte: Elaborada pela autora (2020).
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Figura 48- Curva de permanência do GW_DELAY utilizando os métodos de Hargreaves e
Penma-Monteith combinados com os diferentes métodos para usados para calcular o parâmetro
de retenção (conteúdo de água no solo e evapotranspiração) e com os limites superiores e
inferiores. Além da vazão controle.

Fonte: Elaborada pela autora (2020).
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Figura 49- Curva de permanência do GWQMN utilizando os métodos de Hargreaves e PenmaMonteith combinados com os diferentes métodos para usados para calcular o parâmetro de
retenção (conteúdo de água no solo e evapotranspiração) e com os limites superiores e
inferiores. Além da vazão controle.

Fonte: Elaborada pela autora (2020).
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SOL_AWC e SOL_K
Avaliação da vazão máxima - Q < Q5%:
Em SOL_AWC, tanto para Hargreaves como para Penma-Monteith, nos
experimentos onde a retenção de umidade do solo foi calculada pelo método da
evapotranspiração, ocorreu maior distanciamento da curva do experimento controle,
subestimando-a. Ao aumentar os valores de SOL_AWC, teve-se as curvas mais
distantes e consequentemente que apresentaram maior redução, sendo de -13,81% (24,4 m³/s) no método de Hargreaves (Qls_evap_hag) e de -14,26% (-28,60m³/s) para
Penma-Monteith (Qls_evap_pen). Em Hargreaves, quando diminuiu o valor do
SOL_AWC e o parâmetro de retenção foi calculado pelo método do conteúdo de água
no solo (Qli_um_hag), aconteceu a superestimação em relação a curva do experimento
controle, aumentando em 0,35% (0,70 m³/s). Em todos os outros experimentos
(Qli_evap_hag, Qls_um_hag e Qls_evap_hag) as curvas subestimaram a do
experimento controle (Qcont) (Figura 50).
Em

SOL_K,

a

curva

de

permanência

de

todos

os

experimentos

(Qls_um_hag,Qli_um_hag,Qls_evap_hag,Qli_evap_hag,Qls_um_pen,Qli_um_pen,Qls_
evap_pen,Qli_evap_pen) superestimaram a do controle. Tanto em Hargreaves como em
Penma-Monteith, quando o valor de SOL_K foi aumentando e utilizou-se o método de
conteúdo de água no solo para calcular o parâmetro de retenção (Qls_um_hag e
Qls_um_pen, repectivamente), obteve-se as curvas de permanência que mais
superestimaram a

curva de permanência do experimento controle, em 57,28%

(114,90m³/s) para Hargreaves e 58,18% (116,70 m³/s) para Penma-Monteith (Figura
51).
Avaliação da vazão média - Q5% < Q < Q90%:
Em Hargreaves, quando se aumentou o valor de SOL_AWC, todos os
experimentos superestimaram o experimento controle. Sendo aquele que utilizou o
método de evapotranspiração para calcular o parâmetro de retenção (Qls_evap_hag) foi
que mais superestimou, com aumento de 28,1% que equivale a 8,9 m³/s. Para PenmaMonteith, a curva de permanência que mais superestimou a curva do experimento
controle foi a do experimento que calculou o parâmetro de retenção pelo método de
conteúdo de água no solo (Qli_um_pen), aumentando em 9,41% que equivale a ~3%
m³/s. E a curva que mais subestimou a do experimento controle foi a que calculou o
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parâmetro de retenção pelo método da evapotranspiração (Qls_evap_pen), apresentando
subestimação de -21,30% (-6,78 m³/s) (Figura 50).
Em SOL_K todos os experimentos superestimaram o experimento controle.
Quando aumentou o valor de SOL_K e calculou o parâmetro de retenção pelo método
do conteúdo de água no solo, o distanciamento das suas curvas de permanência em
relação a curva do experimento controle foi maior. Sendo o aumento de 27,62% (8,79
m³/s) para Hargreaves (Qls_um_hag) e de 17.14m³/s (5.45 m³/s) para Penma-Monteith
(Qls_um_pen) (Figura 51).

Avaliação da vazão mínima - Q > Q90%:
Para SOL_AWC, em Hargreves, a curva o experimento controle é subestimada
quando se aumenta seus valores. Sendo o experimento que utilizou o método do
conteúdo de água no solo para calcular o parâmetro de retenção aquele que mais
subestimou (Qls_um_hag), o qual apresentou redução de -40,58% (-0,28 m³/s). Para
Penma-Monteith, as curvas de permanência dos experimentos que aumentaram os
valores de SOL_AWC superestimaram a curva do experimento controle, e os que
diminuíram os valores do SOL_AWC subestimaram. Em que a maior superestimação
foi de 72,46% equivalendo a um aumento de 0.50 m³/s, para o experimento que calculou
o parâmetro de retenção pela evapotranspiração (Qls_evap_pen). E a maior
subestimação foi de -24,64% (-0,17m³/s), proveniente do experimento que calculou o
parâmetro de retenção pelo método do conteúdo de água no solo (Qli_um_pen) (Figura
50).
Enquanto que em SOL_K, tanto para Hargreaves como também em PenmaMonteith, as curvas de permanência de todos os experimentos subestimaram o
experimento controle. Diminuindo os valores de SOL_K e utilizando o conteúdo de
água no solo como método de cálculo do parâmetro de retenção, esses experimentos
foram os que apresentaram as maiores reduções: -73,91% (-0,51m³/s) para Hargreaves
(Qli_um_hag) e -43,48% (-0,30m³/s) para Penma-Monteith (Qli_um_pen) (Figura 51).
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Figura 50- Curva de permanência do SOL_AWC utilizando os métodos de Hargreaves e
Penma-Monteith combinados com os diferentes métodos para usados para calcular o parâmetro
de retenção (conteúdo de água no solo e evapotranspiração) e com os limites superiores e
inferiores. Além da vazão controle.

Fonte: Elaborada pela autora (2020).
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Figura 51- Curva de permanência do SOL_K utilizando os métodos de Hargreaves e PenmaMonteith combinados com os diferentes métodos para usados para calcular o parâmetro de
retenção (conteúdo de água no solo e evapotranspiração) e com os limites superiores e
inferiores. Além da vazão controle.

Fonte: Elaborada pela autora (2020).
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Avaliação da vazão máxima - Q < Q5%:
Em Hargreves, ao aumentar ou diminuir os valores de GSI, as respostas dadas
pelos experimentos foram iguais, sendo de -4,24% que equivale a redução de -8,50 m³/s
para o experimento que calculou o parâmetro de retenção pelo método do conteúdo de
água no solo (Qls_um_hag e Qli_um_hag) e de -14,36% (-28,8m³/s) para o que calculou
pelo método da evapotranspiração (Qls_evap_hag e Qli_evap_hag). As subestimações
citadas são em relação a curva de permanência do experimento controle (Qcont). Em
Penma-Monteith, todos os experimentos subestimaram a o experimento controle, sendo
o experimento que aumentou o valor GSI e usou a evapotranspiração como método para
calcular o parâmetro de retenção (Qls_evap_pen), o que mais reduziu em relação ao
experimento controle. Essa redução foi de -15,65% que equivale a -31,40 m³/s (Figura
52).

Avaliação da vazão média - Q5% < Q < Q90%:
Em Hargreaves, independente de aumentar ou diminuir o valor do GSI, as
respostas encontradas foram iguais. Sendo o experimento que calculou o parâmetro de
retenção pelo método da evapotranspiração (Qls_evap_hag e Qli_evap_hag) o que mais
subestimou a curva do experimento controle. A redução foi de -9,74% equivalendo a 3,10m³/s. E em Penma-Monteith, quando o valor foi aumentado e utilizou a
evapotranspiração como método para calcular o parâmetro de retenção (Qls_evap_pen),
teve-se a curva de permanência que mais subestimou e consequentemente se distanciou
da curva do experimento controle. Apresentando redução de -28,1% (-8,94 m³/s)
(Figura 52).

Avaliação da vazão mínima - Q > Q90%:
Em Hargreaves, as respostas do limite superior e inferior foram iguais e o
experimento que teve sua curva mais distante da curva do experimento controle foi o
que calculou o parâmetro de retenção pelo método de conteúdo de água no solo
(Qls_um_hag e Qli_um_hag), subestimando em -55,07 % (-0,38 m³/s). Já o método de
Penma-Monteith o experimento que mais subestimou o controle foi o que utilizou a
evapotranspiração como método de calcular o parâmetro de retenção combinado com o
valor do limite superior (Qls_evap_pen), sendo a redução de -34,78% (-0,24 m³/s)
(Figura 52).
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Figura 52- Curva de permanência do GSI utilizando os métodos de Hargreaves e PenmaMonteith combinados com os diferentes métodos para usados para calcular o parâmetro de
retenção (conteúdo de água no solo e evapotranspiração) e com os limites superiores e
inferiores. Além da vazão controle.

Fonte: Elaborada pela autora (2020).

