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RESUMO 

 

A mudança climática modificará os padrões de temperatura e precipitação, que são as 

principais forçantes de modelos hidrológicos concentrados, ferramentas essenciais na 

avaliação dos efeitos das mudanças climáticas nos processos hidrológicos. A 

variabilidade da precipitação e da temperatura produz diferentes respostas na simulação 

de vazão a depender do modelo e característica da bacia. Esses cenários futuros de 

aumento da evapotranspiração, mesmo com a incerteza quanto à variabilidade da 

precipitação, podem resultar em redução da disponibilidade hídrica da região semiárida. 

O semiárido brasileiro possui características específicas que impactam de modo negativo 

na disponibilidade hídrica: chuvas intensas concentradas, alta variação espaço-temporal 

de precipitação, período de estiagem prolongado, baixa, alta evapotranspiração potencial, 

solos rasos e pouco estruturados e ocorrência de rios intermitentes. Devido ao déficit 

hídrico natural e à baixa oferta de água, desde o começo do século XIX a construção de 

reservatórios tem sido a estratégia mais empregada no semiárido brasileiro para a 

regularização de vazões. Assim, o presente trabalho tem como objetivo avaliar como a 

mudança da precipitação e temperatura impactam a geração de vazão em uma bacia 

hidrográfica no semiárido brasileiro, a bacia do reservatório de Marechal Dutra. Os testes 

de sensibilidade foram realizados no modelo hidrológico Soil Moisture Accounting 

Procedure (SMAP), que foi forçado a partir de 36 cenários estocásticos onde a 

precipitação variou de 94% a 103% da sua climatologia em conjunto/ou não com 

acréscimo da temperatura de 0,5°C até 4ºC. Nos testes de sensibilidade, observou-se que 

a vazão média na bacia pode variar de -31,36% a 10,74%. Quando as mudanças na 

precipitação e na temperatura ocorrem separadamente, a vazão média reduz 1,78% a cada 

aumento de 0,5°C e varia em média 10,12% a cada mudança de 3% na média da 

precipitação. Nos cenários combinados, o efeito cruzado resultante atenua ou potencializa 

a redução de vazão. O efeito das mudanças de precipitação e temperatura na seca foi 

avaliado pelo Streamflow Drought Index (SDI) que indicou a variação de períodos não 

secos de -31,74% a 7,19% e seca extrema de -3,39% a 13,57%. 

 

Palvras-chave: Sensibilidade. Seca. Modelo hidrológico concentrado. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

ABSTRACT 

Climate change will modify temperature and precipitation patterns, which are the main 

driving forces of concentrated hydrological models, essential tools in assessing the effects 

of climate change on hydrological processes. The variability of precipitation and 

temperature produces different responses in the streamflow simulation depending on the 

model and basin characteristics. These future scenarios of increased evapotranspiration, 

even with uncertainty about rainfall variability, may result in reduced water availability 

in the semiarid region. The Brazilian semiarid region has specific characteristics that have 

a negative impact on water availability: intense concentrated rainfall, high spatio-

temporal variation of precipitation, lengthy dry period, low, high potential 

evapotranspiration, shallow and poorly structured soils and the occurrence of intermittent 

rivers. Due to the natural water deficit and the low supply of water, since the beginning 

of the 19th century, the construction of reservoirs has been the most used strategy in the 

Brazilian semiarid region to regulate flows. Thus, the work aims to evaluate how the 

change in precipitation and temperature impact the streamflow generation in a 

hydrographic basin in the Brazilian semi-arid region, the Marechal Dutra reservoir basin. 

Sensitivity analysis were performed in the hydrological model Soil Moisture Accounting 

Procedure (SMAP), which was forced from 36 stochastic scenarios where precipitation 

varied from 94% to 103% of its climatology together/or not with a temperature increase 

of 0.5°C to 4°C. In the sensitivity tests, it was observed that the average streamflow in 

the basin can vary from -31.36% to 10.74%. When changes in precipitation and 

temperature occur separately, the average flow reduces by 1.78% for each 0.5°C increase 

and varies by an average of 10.12% for each 3% change in average precipitation. In 

combined scenarios, the resulting cross effect attenuates or enhances the flow reduction. 

The effect of precipitation and temperature changes on drought was evaluated by the 

Streamflow Drought Index (SDI) which indicated the variation of non-dry periods from 

-31.74% to 7.19% and extreme drought from -3.39% to 13.57%. 

Keywords: Sensitivity analysis. Drought. Concentrated hydrological models. 
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1 INTRODUÇÃO 

Os recursos hídricos são solicitados pela humanidade para os mais diversos usos, 

dentre os quais se destacam: abastecimento doméstico e industrial, geração de energia, 

irrigação, aquicultura, recreação, harmonia paisagística, navegação e manutenção de 

ecossistemas (MORAES; JORDÃO, 2002; OKI; KANAE, 2006). Como a vazão e a 

qualidade da água varia no espaço e no tempo, a procura por água pode ser maior que a 

oferta, assim, a água se torna motivo de disputa. Desse modo, os conflitos da água têm 

duas principais naturezas: (i) a escassez hídrica (qualitativa ou quantitativa) e (ii) a 

inequação da gestão hídrica (AMORIM; RIBEIRO; BRAGA, 2016). 

A fim de reduzir os conflitos e promover a segurança hídrica, os órgãos gestores 

de recursos hídricos usam metodologias que auxiliam na previsão de cenários, visando à 

adequada distribuição da água. Com isso, o desenvolvimento de modelos que melhor 

representem o comportamento hidrológico das bacias manejadas tem sido uma tarefa 

constante para gestores e pesquisadores (PERAZZOLI; PINHEIRO; KAUFMANN, 

2013).  

Dentre as ferramentas de modelagem, os modelos conceituais de chuva-vazão 

consistem na transformação da precipitação em escoamento superficial via modelagem 

dos processos físicos pelos quais a água é submetida na bacia (PILGRIM; CHAPMAN; 

DORAN, 1988). Esse tipo de abordagem permite analisar, de forma objetiva e numérica, 

cenários no uso e ocupação do solo na bacia e mudanças nos processos hidrológicos. 

Outro ponto favorável aos modelos chuva-vazão está relacionado à disponibilidade de 

dados de entrada, pois séries de precipitação são mais abundantes quando comparadas às 

de vazão (SEIBERT, 1999; WAGENER et al., 2003). 

As mudanças climáticas devem causar modificações nos processos hidrológicos 

devido às alterações dos padrões de evapotranspiração e precipitação, afetando as 

reservas hídricas superficiais e subterrâneas, a ocorrência de escoamento superficial e a 

umidade do solo (ARNELL, 1999; ASSAD et al., 2004; SILVEIRA et al., 2016). Na 

engenharia de recursos hídricos, tradicionalmente se assume que as condições de 

precipitação e evapotranspiração flutuam dentro de um envelope de variabilidade que não 

se altera ao longo tempo — a este princípio se dá o nome de estacionariedade (MILLY et 

al., 2008). Portanto, há a indicação de que, em consequência dos efeitos das mudanças 
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climáticas, a consideração de estacionariedade pode não se sustentar (BAZRAFSHAN; 

HEJABI, 2018; KHALIQ et al., 2006). 

Os estudos de mudanças climática, elaborados com base no Intergovernmental 

Panel on Climate Change (IPCC), apontam que na região Nordeste do Brasil, a 

evapotranspiração potencial média (ETPmed), que para a situação climática atual varia 

de 1100mm a 1700mm para a  podem alcançam a faixa de 1500 e 1800mm para o cenário 

de 2050, na maior parte da região, e que para o cenário de 2100, a ETPmed pode variar 

entre 1500 e 2000mm, com as áreas de baixas ETPmed (1100 a 1400mm) quase extintas 

(Santos et al., 2010). Com relação à precipitação, não há consenso entre as projeções se 

haverá aumento ou redução. Bronstert et al (2005) encontraram variações de -50% e 21% 

na previsão de precipitação média anual em 2099 para a bacia do Jaguaribe, no Ceará. 

Para a bacia do rio São Francisco, Silveira et al. (2016) utilizaram 26 modelos climáticos 

e identificaram variações de -20% a 20% a cada 30 anos na precipitação de 2011 até 2100, 

explicitando dessa forma a indefinição quanto ao comportamento da precipitação futura 

na região.  

Esses cenários futuros de aumento da evapotranspiração, mesmo com a incerteza 

quanto à variabilidade da precipitação, podem resultar em redução da disponibilidade 

hídrica da região semiárida, que naturalmente já apresenta elevado déficit hídrico 

(BANCO MUNDIAL, 2013; KAHIL; DINAR; ALBIAC, 2015).  

O semiárido brasileiro possui características específicas que impactam de modo 

negativo na disponibilidade hídrica: chuvas intensas concentradas, alta variação espaço-

temporal de precipitação, período de estiagem prolongado, baixa amplitude térmica com 

temperaturas acima dos 25°C ao longo do ano, alta evapotranspiração potencial, 

vegetação rala, solos rasos e pouco estruturados e ocorrência de rios intermitentes 

(ALVARES et al., 2013; BARBOSA et al., 2012; JUNIOR; ZUFFO; SILVA, 2016). 

Devido ao déficit hídrico natural e à baixa oferta de água, desde o começo do século XIX 

a construção de reservatórios tem sido a estratégia mais empregada no semiárido 

brasileiro para a regularização de vazões (DE LIRA AZEVÊDO et al., 2017; 

REBOUÇAS, 1997).  

A fim de investigar a relação da disponibilidade hídrica e as mudanças climáticas 

no sistema da bacia do Jaguaribe/CE — pertencente ao semiárido brasileiro, Fernandes 

et al. (2017) avaliou as alterações na vazão com garantia de 90% (Q90) para os 
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reservatórios de Banabuiú e Castanhão com base nos resultados de precipitação de 20 

modelos de circulação geral com dois cenários futuros diferentes. Dentre as 160 projeções 

realizadas, 41 indicaram redução na Q90 superior a 20% e 11 assinalaram aumento 

superior à 20%; de forma geral, o estudo conclui que a Q90 deve ser reduzida ao longo 

tempo devido à ação climática. Resultados semelhantes foram obtidos pelo BANCO 

MUNDIAL (2013) nos principais reservatórios da bacia do Jaguaribe (CE) e Piranhas-

Açu (PB/RN). Neste estudo, os autores obtiveram reduções na Q90 de 2% a 53% para o 

sistema Piranhas-Açu, a depender do modelo climático utilizado e do cenário estudado. 

Na bacia do rio Jaguaribe, a alteração da Q90 variou -34% a 7%. Assim, evidencia-se o 

significativo impacto que as mudanças climáticas devem provocar na disponibilidade 

hídrica da região, 

Dessa forma, o presente trabalho tem como objetivo avaliar como a mudança da 

precipitação e temperatura impactam a geração de vazão em uma bacia hidrográfica no 

semiárido brasileiro. 

 

2 METODOLOGIA 

 

2.1 Área de Estudo 

O estudo foi desenvolvido na bacia hidrográfica do reservatório de Marechal 

Dutra (Figura 1) localizado na sub-bacia do rio Seridó, pertencente à bacia hidrográfica 

do rio Piranhas-Açu. O açude também é conhecido por Gargalheiras e possui 2400 km² 

de bacia hidrográfica, sendo parte no território do estado do Rio Grande do Norte e parte 

na estado da Paraíba.  

O açude Marechal Dutra construído pelo DNOCS em 1959, tem uma capacidade 

de armazenamento de 44,42 milhões de m³, com a capacidade de regularização de 0,08 

m³/s para a garantia de 90%. Apresenta uma demanda total de 0,799 m³/s, fornecendo 

água para consumo humano para duas sedes municipais (Acari e Currais Novos) (0,125 

m³/s) e uma demanda para irrigação de 0,649 m³/s (81,23%) (ANA, 2016a). (Figura 1 e 

Tabela 1).  
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Figura 1 - Localização do bacia hidrográfica do reservatório Marechal Dutra. 

 

Tabela 1 – Características do reservatório de Marechal Dutra 

Reservatório Rio barrado 

Área da bacia 

hidráulica 

(ha) 

Capacidade 

máxima (106 

m³) 

Demanda 

(m3/s) 

Q90 

(m³/s) 

Marechal 

Dutra 
Rio Acauã 805,67 44,42 0,799 0,08 

Fonte: (SEMARH, 2020). 

A sub-bacia do rio Seridó se encontra totalmente inserida no clima semiárido do 

tipo BSh na classificação de Köppen, com temperatura média entre 24,2 e 28,2ºC e ETP 

anual entorno de 2300 mm.ano-1 (ALVARES et al., 2013; ANA, 2016a). 

A bacia do reservatório de Marechal Dutra tem precipitação média anual de 

507,22mm, com o período chuvoso bem defino e concentrado nos meses de janeiro a 

maio (Figura 2) (EMPARN, 2019). De agosto a setembro, a frequência e intensidade de 

chuvas é baixa, ocasionando a intermitência do Rio Acauã. 
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Figura 2 – Pluviograma da bacia do reservatório de Marechal Dutra (1963 a 2017). 

Dados: EMPARN (2018). 

 

A estrutura geológica da sub-bacia é composta predominantemente por rochas 

magmáticas e metamórficas datadas do Pré-Cambriano que formam o terreno cristalino 

pouco permeável, responsável pelo baixo potencial hídrico subterrâneo e a consequente 

ocorrência de rios intermitentes na região (JÚNIOR; SILVA, 2007). Quanto à cobertura 

vegetal, o bioma local é a caatinga, caracterizada pela vegetação rala e de pequeno porte 

(CGEE; ANA, 2012). 

2.2 Delineamento experimental e cenários estudados 

A estratégia empregada para atingir o objetivo deste foi realizar simulações 

hidrológicas para avaliar a geração de vazão em uma bacia no semiárido brasileiro sob a 

variação da precipitação conjunta/ou não com acréscimo da temperatura (Figura 3).  
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Figura 3 – Esquema da metodologia 

 

Os cenários de precipitação foram construídos com base no estudo de mudança 

climática do BANCO MUNDIAL (2013) para a região. A partir destes resultados foram 

considerados quatro cenários de precipitação: o clima atual, e a variação da média anual 

em -6%, -3% e +3%. Para cada cenário foram criadas estocasticamente 30 séries de 

precipitação pelo método de fragmentos (MAHEEPALA; PERERA, 1996). 

Quanto aos cenários temperatura foram considerados aumentos na temperatura 

média de até 4ºC, conforme proposto pelo estudo do IPCC conduzido por Rogelj et al. 

(2012). Desta forma as temperaturas média diárias observadas foram incrementadas com 

passo de 0,5º C, obtendo-se os nove cenários de temperatura estudados. A partir dos 

cenários de temperatura, foram estimados os valores de evapotranspiração, utilizando a 

metodologia proposta por Hargreaves  (HARGREAVES; SAMANI, 1985). 

Com base nos dados de precipitação e evapotranspiração obtidos nos diferentes 

cenários, foram obtidas as vazões produzidas na bacia utilizando o modelo hidrológico 

de transformação chuva-vazão Soil Moisture Accounting Procedure (SMAP) (LOPES, 

1999). A vazão média do cenário foi calculada pela média das vazões médias das 30 

gerações daquele cenário.  
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Os 36 cenários estudados, foram denotados por T-x_P-y em que x corresponde ao 

cenário de temperatura e y ao cenário de precipitação (Tabela 2). Note que T-0,0_P-1,00 

é a simulação para o clima atual. 

Tabela 2 – Variações das forçantes utilizadas na composição dos cenários. Os valores 

após o hífen de T indicam os incrementos de temperatura em ºC em relação as médias 

mensais do clima atual. Os números após o hífen de P indicam o fator que multiplica o 

valor da precipitação média do clima atual, i.e., P-0,94 representa a redução em 6%. 

Variação da 

Temperatura 

Variação da Precipitação 

P-0,94 P-0,97 P-1,00 P-1,03 

T-0,0 T-0,0_P-0,94 T-0,0_P-0,97 T-0,0_P-1,00 T-0,0_P-1,03 

T-0,5 T-0,5_P-0,94 T-0,5_P-0,97 T-0,5_P-0,94 T-0,5_P-0,94 

T-1,0 T-1,0_P-0,94 T-1,0_P-0,97 T-1,0_P-1,00 T-1,0_P-1,03 

T-1,5 T-1,5_P-0,94 T-1,5_P-0,97 T-1,5_P-1,00 T-1,5_P-1,03 

T-2,0 T-2,0_P-0,94 T-2,0_P-0,97 T-2,0_P-1,00 T-2,0_P-1,03 

T-2,5 T-2,5_P-0,94 T-2,5_P-0,97 T-2,5_P-1,00 T-2,5_P-1,03 

T-3,0 T-3,0_P-0,94 T-3,0_P-0,97 T-3,0_P-1,00 T-3,0_P-1,03 

T-3,5 T-3,5_P-0,94 T-3,5_P-0,97 T-3,5_P-1,00 T-3,5_P-1,03 

T-4,0 T-4,0_P-0,94 T-4,0_P-0,97 T-4,0_P-1,00 T-4,0_P-1,03 

 

O número de gerações (n) foi escolhido de forma tal que a média da vazão media 

se conservasse dentro de 1% para cada cenário. Para tanto, foi calculado o erro percentual 

para n = 30 e ele variou entre 0,09% e 0,56% entre os cenários. 

 

2.3 Geração das séries de precipitação 

2.3.1 Geração das séries anuais de precipitação 

Para obter a série de precipitações anuais em cada um dos cenários estudados, foi 

inicialmente escolhida a distribuição de probabilidade contínua que melhor representasse 

os dados históricos. Para tanto, foram avaliadas as distribuições Gaussiana e Gamma via 

o teste de aderência de Kolmogorov-Smirnov (WILKS, 2006). Os resultados mostraram 

que ambas as distribuições poderiam ser adotadas em Marechal Dutra. Com isso, a 

distribuição Gamma foi escolhida, pois possui maior valor-p, o que indica no teste de 

Kolmogorov-Smirnov maior correspondência entre os dados experimentais e teóricos 

(CRUTCHER, 1975; TADIKAMALLA, 1990). 
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(1) 

(2) 

(3) 

Para cada cenário, foram construídas estocasticamente 30 gerações de série de 

precipitação anual, aplicando o gerador aleatório de séries do programa de estatística R 

“rgamma”. O número de observações adotado foi de 37 anos. O rgamma possui como 

entrada o número de observações e os parâmetros shape (�̂�) e scale (�̂�) que foram 

calculados a partir da media (�̅�) e desvio padrão (𝑠) de cada cenário (Equação 1 e 2) 

(WILKS, 2004). 

 

�̂� =
�̅�2

𝑠2
;  

�̂� =
𝑠2

�̅�
           

Foram impostas três condições a posteriori para que se admitisse a série gerada: 

média e desvio padrão iguais ao desejado para o cenário e valor-p do teste de 

Kolmogorov-Smirnov igual ao da série histórica com erro relativo máximo de 0,05% para 

os três parâmetros. 

As séries históricas de precipitação observadas utilizadas no estudo foram obtidas 

junto a Empresa de Pesquisa Agropecuária do Rio Grande do Norte S/A (EMPARN) e se 

estendem de 1980 a 2017, totalizando 37 anos de dados com base no ano hidrológico da 

região (EMPARN, 2018). 

 

2.3.2 Geração das séries mensais de precipitação 

As séries sintética de precipitações mensais foram obtidas a partir da desagregação 

dos valores anuais, para tanto, utilizou-se o método dos fragmentos (MAHEEPALA; 

PERERA, 1996). Este método tem como pressuposto que a pluviosidade intraanual 

(mensal no caso do estudo) tem distribuição similar em anos de precipitação anual 

próxima (SRIKANTHAN; MCMAHON, 2001). Nesse sentido, constrói-se os 

fragmentos, 𝜑𝑖, a partir das séries históricas de precipitação anual, 𝑋𝑖, e séries históricas 

de precipitação mensal, 𝑋𝑖,𝑗, em que i é o índice do ano (i = 1, ..., N); e j, o índice dos 

meses (j = 1, ..., 12) (SILVA; PORTELA, 2012). O cálculo dos fragmentos corresponde 

às Equações 3 e 4. 

𝜑𝑖 =
𝑋𝑖,𝑗

𝑋𝑖
=

𝑋𝑖,1

𝑋𝑖
 
𝑋𝑖,2

𝑋𝑖
 …  

𝑋𝑖,𝑗−1

𝑋𝑖
 
𝑋𝑖,𝑗

𝑋𝑖
  



 
 

20 
 

(5) 

(4) ∑
𝑋𝑖,𝑗

𝑋𝑖
= 1𝑗           

Dessa forma, o fragmento do ano i é composto pela série de 12 adimensionais 

referentes ao percentual de chuva de cada mês em relação a precipitação anual de i. A 

série sintética mensal é gerada a partir do produto da precipitação anual sintética por um 

fragmento selecionado.  

Os fragmentos foram postos em ordem crescente de acordo com a precipitação 

anual, em seguida, foram divididos em 10 classes de acordo com a probabilidade de não-

excedência, desse modo, as classes ficaram com a amplitude inicial de 10% (SILVA; 

PORTELA, 2012). As classes de fragmentos tiveram pelo menos 1 elemento, a exceção da 

classe 𝐶9 inicialmente vazia. Neste caso, 𝐶9 foi retirada, e os limites das classes adjacentes 

a vazia se rearranjam de forma igualitária. Portanto, os limites de probabilidade de 𝐶8
′   

para foi [70%;85%[; e de 𝐶9
′, [85%; ∞[. 

De posse da série sintética anual de precipitação (�̂�𝑖𝑗) e dos fragmentos 

classificados, foi realizado o enquadramento dos elementos da série de acordo com as 

classes obtidas dos fragmentos. Para cada ano, foi feita a seleção aleatória sem reposição 

de um fragmento da classe na qual a precipitação anual está contida; quando os 

fragmentos de uma classe se extinguem, foi realizada a reposição com os elementos 

iniciais. Por fim, a série mensal de precipitação (�̂�𝑖𝑗) é obtida pela distribuição da 

precipitação total anual nos percentuais mensais do fragmento sorteado (Equação 5). 

�̂�𝑖𝑗 =  𝜑𝑖 ∙ �̂�𝑖𝑗 

No caso do presente estudo, foram obtidas 30 gerações de séries sintéticas mensais 

de precipitação para cada um dos 36 cenários. 

2.4 Geração das séries de evapotranspiração 

Para cada um dos cenários de variação nas temperatura, foram estimados os valores 

de evapotranspiração pelo método de Hargreaves (Equações 6 e 7) (HARGREAVES; 

SAMANI, 1985). A opção de empregrar Hargreaves se motivou pela comprovada 

eficiência do método na estimativa de ETP na região,  além do fato do método de utilizar 

pouco parâmetros, o que diminui o número de fontes de incerteza (GAVILÁN et al., 2006; 

HEYDARI; HEYDARI, 2014). Adicionalmente, o método permite a criação de cenários 
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(7) 

da ETP em função exclusivamente do gradiente de aumento da temperatura mínima e 

máxima, uma vez que a radiação incidente de topo de atmosfera depente da distância 

diária entre o sol e a terra e a latitude da ponto avaliado, variáveis que não se alteram com 

as mudanças climáticas (SHUTTLEWORTH, 2012). 

 

𝐸𝑇𝑃 = 0,0023 ∙ 𝑅𝐴 ∙ (𝑇𝑚𝑎𝑥 − 𝑇𝑚𝑖𝑛)0,5 ∙ (𝑇𝑚𝑒𝑑 + 17,8)                                   (6) 

𝑇𝑚𝑒𝑑 =  
𝑇𝑚𝑎𝑥 + 𝑇𝑚𝑖𝑛

2
 

Em que 𝑇𝑚𝑒𝑑, 𝑇𝑚𝑎𝑥 e 𝑇𝑚𝑖𝑛 são respectivamente as temperaturas diárias média, 

máxima e mínima diária em ºC e RA é a radiação incidente de topo de atmosfera diária 

em mm. 

A radiação incidente de topo de atmosfera (RA) foi determinada a partir do 

protocolo da Food and Agriculture Organization (ALLEN et al., 1998). Os dados de 𝑇𝑚𝑎𝑥 

e 𝑇𝑚𝑖𝑛 para a situação atual foram obtidas de Xavier et al. (2016). Considerando que os 

dados de Xavier et al. (2016) são disponibilizados em pontos de grade, a tempertura 

atribuída a cada bacia se deu a partir da média aritmética das temperaturas mínimas e 

máximas diárias dos pontos amostrados dentro da bacia do reservatório. 

 

2.5 Geração de vazão na bacia 

A vazão afluente a cada reservatório foi obtida a partir do modelo de chuva-vazão 

Soil Moisture Accounting Procedure (SMAP) na versão mensal. Conceitualmente, o 

SMAP mensal é um modelo deterministico concentrado que dispõe de dois reservatórios 

que representam o solo (Rsolo) e aquífiero subterrâneo (Rsub) em que se simulam os 

processos hidrológicos na bacia (Figura 4) (DA SILVA et al., 2020; FERNANDES et al., 

2017). 
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Figura 4 – Representação esquemática do modelo SMAP mensal. Legenda: 

evapotranspiração potencial (Ep), evapotranspiração real (Er), precipitação (P), 

escoamento superficial (Es), escoamento basal (Eb), recarca do aquífero (Rec). Fonte: 

(LOPES, 1999). 

O SMAP faz uso de seis parâmetros para simular as caracteristicas hidrológicas 

da bacia: taxa de umidade inicial do solo (Tuin) em %; escoamento de base inicial (Ebin) 

em m³/s; capacidade de saturação do solo (Sat) em mm; taxa de geração de escoamento 

superficial (Pes); coeficiente de recarga do aquífero (Crec) e taxa de depleção do nível da 

água do aquífero subterrâneo (k). No estudo, foram utilizados os valores dos parâmetros 

calibrados para estação fluviométrica Piancó (cód. 37340000) para os reservatórios 

analisados, utilizados no Plano da Bacia (Tabela 3)(ANA, 2016b). 

Tabela 3 – Parâmetros de calibração do modelo SMAP 

Sat Pes Crec k Tuin Ebin 

539 3.9 0 3 19 0 

Fonte: (ANA, 2016b) 

Para cada cenário composto foram computadas 30 gerações de vazão. Para fins de 

análise, foram considerados os valores médios das gerações de cada cenário. 

2.6 Efeitos da mudança de precipitação e temperatura na vazão média e na 

seca hidrológica 

Os efeitos da mudança de precipitação e temperatura na vazão média foram 

avaliados separadamente em um primeiro momento. Na sequência, avaliou-se a parcela 
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da redução da vazão média correspondente ao efeito cruzado (EC) entre precipitação e 

temperatura, que foi quantificada com base em Brook et al. (2008) e Chou (2006) 

(Equação 8, 9 e 10).  

 ∆𝑄𝑇−𝑥_𝑃−𝑦 =  
𝑄𝑚𝑒𝑑 𝑇−𝑥_𝑃−𝑦−𝑄𝑚𝑒𝑑 𝑇−0,0_𝑃−1,00

𝑄𝑚𝑒𝑑 𝑇−0,0_𝑃−1,00
∙ 100%          (8) 

𝐸𝐶𝑇−𝑥_𝑃−𝑦 =  (∆𝑄 𝑇−𝑥_𝑃−1,00 + ∆𝑄 𝑇−0,0_𝑃−𝑦) −  ∆𝑄 𝑇−𝑥_𝑃−𝑦         (9) 

Se  𝐸𝐶𝑇−𝑥_𝑃−𝑦 {

> 0, ℎ𝑜𝑢𝑣𝑒 𝑝𝑜𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎çã𝑜            
= 0, 𝑒𝑓𝑒𝑖𝑡𝑜 𝑒𝑞𝑢𝑖𝑣𝑎𝑙𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑎𝑜 𝑎𝑑𝑖𝑡𝑖𝑣𝑜
< 0, ℎ𝑜𝑢𝑣𝑒 𝑎𝑡𝑒𝑛𝑢𝑎çã𝑜                         

          (10) 

O impacto das mudanças de precipitação e temperatura na ocorrência e intensidade 

da seca hidrológica foi mensurado pelo Streamflow Drought Index (SDI). O SDI é um 

índice de seca baseado na vazão volumétrica de um curso d’água em um período de 

referência em comparação com a média e desvio padrão da série histórica para aquele 

período de referência (Equação 11) (NALBANTIS; TSAKIRIS, 2009).  

 

𝑆𝐷𝐼𝑖,𝑘 =  
𝑉𝑖,𝑘−�̅�𝑘

𝑠𝑘
  𝑖 = 1,2, … , 𝑘 = 1,2,3,4     (11) 

 

Em que 𝑆𝐷𝐼𝑖,𝑘 é o Streamflow Drought Index para o período de referência k do ano 

i; 𝑉𝑖,𝑘 é a vazão volumétrica acumulada do período de referência k do ano i; �̅�𝑘 é a vazão 

média acumulado do período de referência e  𝑠𝑘 é o desvio padrão do período de 

referência k. 

A duração do período de referência tem como base o ano hidrológico e depende da 

finalidade da avaliação e da característica da série de dados. Tipicamente se adota o 

volume escoado acumulado em 1, 3, 4, 6 ou 12 meses, no caso do estudo foi adotado o 

volume escoado trimestral, ago-out, nov-jan, fev-abr e mai-jul, que representam 

respectivamente: os dois trimestre mais secos e os dois trimestres mais chuvosos 

(TABARI; NIKBAKHT; HOSSEINZADEH TALAEE, 2013). Essa escolha se justifica 

por caracterizar com maior riqueza o regime hidrológico da região e evitar valores nulos 

na série.  

Uma condição para se aplicar o SDI é que o conjunto de dados possa ser 

representado pela distribuição normal, para tanto, foi utilizada a transformação log-

normal das séries de vazão volumétrica trimestral (Equação 12), a escolha por este 
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método de normalização se deve ao seu amplo uso na literatura (VICENTE-SERRANO 

et al., 2012).  Assim, a normalidade da série transformada foi aferida (valor-p > 0,05) 

pelo teste de aderência de Kolmogorov-Smirnov, 𝑉𝑖,𝑘
′  representa a vazão volumétrica 

transformada do período de referência k do ano i.  

 

𝑉𝑖,𝑘
′ = ln (𝑉𝑖,𝑘)             (12) 

 

Para fim de comparação entre os cenários, a média e o desvio padrão da vazão 

volumétrica acumulada simulada para o clima atual (T-0,0_P-1,0) foi tomada como 

referência para o cálculo do SDI de todos os cenários. Os resultados do SDI foram 

classificados com base na Tabela 4 (TABARI; NIKBAKHT; HOSSEINZADEH 

TALAEE, 2013). 

 

Tabela 4 – Definição dos estados de seca hidrológica para o SDI 

Estado Descrição Critério 

0 Não seco SDI ≥ 0,0 

1 Seca branda -1,0 ≤ SDI < 0,0 

2 Seca moderada -1,5 ≤ SDI < -1,0 

3 Seca severa -2,0 ≤ SDI < -1,5 

4 Seca extrema SDI < -2,0 

 

De posse dos resultados de SDI para o clima atual, a avaliação do impacto da 

mudança de temperatura na ocorrência e intensidade de seca na bacia do reservatório de 

Marechal Dutra se deu pelo  ΔSPI % (Equação 13) que representa a diferença percentual 

da ocorrência de seca de um estado em comparação com o clima atual.  

 

ΔSPI𝑒(𝑇−𝑥_𝑃−𝑦)% =
SPI𝑒(𝑇−𝑥_𝑃−𝑦)−SPI𝑒(𝑇−0,00_𝑃−1,00)

SPI𝑒(𝑇−0,00_𝑃−1,00)
∙ 100%        (13) 

 

Em que ΔSPI𝑒(𝑇−𝑥_𝑃−𝑦)% é a variação percentual SPI do estado e do cenário T-

x_P-y em relação ao SPI𝑒 do clima atual. 
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3 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

 Analisando o efeito da mudança da precipitação e temperatura separadamente na 

vazão média (Qméd) (Figura 5) verifica-se uma relação linear forte (R² > 0,99) 

inversamente proporcional entre temperatura e Qméd e diretamente proporcional entre 

precipitação e Qméd. A redução da Qméd induzida pelo aumento da temperatura teve 

média de 1,78% por 0,5ºC. Quanto à chuva, a variação de 3% na média da precipitação 

representou em média a alteração de 10,12% na Qméd. 

 

 

Figura 5 – Vazão média para os cenários com alteração apenas da precipitação (a) e 

temperatura (b). 

 

O efeito conjunto da mudança na precipitação e temperatura é apresentado na 

Figura 6 e usa como referência a vazão média calculada para o clima atual (2,05 m³/s). 

Dessa maneira, os valores indicados na figura representam a variação percentual da Qméd 

do cenário (QmedT−x_P−y) em relação a Qmed do clima atual (QmedT−0,0_P−1,00). 

 

 

Figura 6 – Efeito da mudança de temperatura e precipitação na vazão média da bacia de 

Marechal Dutra 

(a) (b) 
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A alteração da vazão média varia do cenário mais pessimista (T-4,0_P-0,94) até o 

mais otimista (T-0,0_P-1,03) com os valores de -31,36% a +10,74% da vazão do clima 

atual. O gradiente de alterações indicam impacto negativo na maioria dos casos superior 

12%, tomando um cenário moderado como exemplo (T-2,0_P-0,97) a redução na vazão 

média é de 18,60%. No caso da previsão otimista de precipitação, aumento de 3% na 

precipitação média, o efeito positivo prevalece em relação ao impacto da elevação de 

temperatura na faixa de aumento de temperatura de 0ºC a 2,5ºC, no entanto entre 3ºC e 

4ºC a vazão média na bacia diminue. 

Para fins de análise, foi realizada a abstração de que nos cenários combinados a 

variação de vazão tem três parcelas: parte do impacto na vazão média é explicada pela 

variação de temperatura, outra parcela se deve à mudança na precipitação e há uma 

terceira componete referente ao efeito cruzado destas duas primeiras. 

Em relação ao efeito cruzado entre precipitação e temperatura na vazão, dois 

fenômenos tem de ser levados em consideração. O primeiro deles é a redução da 

capacidade da precipitação se transformar em precipitação efetiva, uma vez que aumento 

de temperatura e consequente aumento de evapotranspiração potencial induz o aumento 

de perda de umidade no solo, por conseguinte, o solo se encontra mais seco ao longo do 

tempo. Portanto, é de se esperar que a redução da capacidade da precipitação se 

transformar em precipitação efetiva induzida pelo aumento da temperatura potencializa a 

redução da vazão média em casos em que há a redução na precipitação média. 

O segundo fênomeno diz respeito a condição da evapotranspiração potencial se 

tornar efetiva. Para que o aumento de temperatura  resulte em redução na vazão, é 

necessário que haja água no sistema ou retida no solo para evapotranspirar. Nos casos em 

que a entrada de água na bacia, via precipitação, é baixo, o aumento da evapotranspiração 

potencial pode não representar num aumento na evapotranspiração real, abrandando seu 

impacto na redução da vazão. No caso de Marechal Dutra, o clima atual já mostra uma 

alta recorrência de períodos secos, de forma que a redução na média da precipitação e 

consequente aumento de períodos secos atenua a redução da vazão média nos casos em 

que há aumento na temperatura. 

No presente estudo os dois efeitos são depentes e ocorrem concomitante, sendo 

assim, foi avaliado o efeito cruzado resultante (EC) entre o aumento de temperatura e 

variação da precipitação. Novamente, os valores percentuais tem como referência a vazão 

do clima atual (Qmed T−0,0_P−1,00) (Figura 7). 
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Figura 7 – Efeito cruzado entre precipitação e temperatura na redução da vazão média 

da bacia de Marechal Dutra 

 

Para os cenários desfavoráveis de precipitação, P-0,94 e P-0,97, há atenuação do 

efeito combinado de redução de precipitação e aumento de tempertatura na vazão média. 

Para P-0,97, o EC varia de -1,38% a -0,19%, i. e., a vazão QT−x_P−0,97 foi menor em 

0,22% a 1,86% do que seria esperado se os efeitos da precipitação e temperatura atuacem 

de forma independentes. Já para P-0,94, ou seja, uma maior redução na precipitação, o 

amortecimento se torna maior, na faixa entre -2,49% e -0,34%. Os valores do IC menores 

que 0 e a diminuição gradativa do índice indicam que o fenômeno 2 de atenuação se 

sobrepõe ao fenômeno 1, ou seja., o aumento de temperatura tem seu impacto inibido 

devido a redução na precipitação. 

Em relação aos cenários em que há o aumento da precipitação média em 3% (P-

1,03), o EC é positivo e aumenta a magnitude com o aumento de temperatura, variando 

de +0,19% a +1,42%. Desse modo, o fenômeno 1 de potencialização do efeito do aumento 

da temperatura na redução vazão é maior que o fenômeno 2, então uma parcela do ganho 

de vazão induzido pelo aumento da precipitação é perdido pelo aumento da taxa de 

evapotranspiração real.  

A avaliação do impacto da mudança de temperatura na ocorrência de seca na bacia 

do reservatório de Marechal Dutra tomou como base os resultados de SDI para o clima 

atual (Tabela 5). Para o clima atual, apenas 23,49% do tempo a bacia do Marechal Dutra 

se encontra em período não-seco, i. e., precipitação acima da média, dessa forma, a bacia 

está em situação de seca 76,51% dos períodos e em seca extrema 69,05% das vezes. É 

importante pontuar que essa distribuição de frequência se explica pela característica da 

região de chuvas intensas e concentradas e alta recorrência de períodos de baixa 
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pluviosidade. Com isso, a média e a moda das vazões são defasadas, o que implica na alta 

dispersão dos dados em torno da média. 

 

Tabela 5 – Seca hidrológica na bacia de Marechal Dutra para o clima atual com base no 

SDI 

Estado Descrição Critério Frequência 

0 Não seco SDI ≥ 0,0 23,49% 

1 Seca branda -1,0 ≤ SDI < 0,0 3,60% 

2 Seca moderada -1,5 ≤ SDI < -1,0 1,71% 

3 Seca severa -2,0 ≤ SDI < -1,5 2,09% 

4 Seca extrema SDI < -2,0 69,05% 

 

Como no clima atual o açude ocila entre não seco e seca extrema, com apenas 

7,4% do tempo com secas branda, moderada e severa , na análise do SDI, focou-se nos 

estados não seco e de seca extrema.  O ΔSPI0 % do estado não seco (Figura 8) representa 

o aumento percentual da ocorrência de vazão superior à média quando positivo e o 

redução dos períodos não secos quando negativo, em comparação com a frequência 

encontrada no clima atual. O ΔSPI0 % varia do cenário mais pessimista (T-4,0_P-0,94) 

até o mais otimista (T-0,0_P-1,03) numericamente entre -31,74% e +7,19% com média 

entre os cenários de -13,73%. Exemplificando um cenário moderado (T-2,0_P-0,97), tem-

se o aumento de períodos de seca de 17,74%.  

 

 

Figura 8 – ΔSPI0 % do estado não seco para a bacia do reservatório Marechal Dutra 
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Os resultados mostram que para o cenário otimista de precipitação (P-1,03), há 

aumento dos períodos não secos que varia de +7,19% a +1,34% no espectro de aumento 

de temperatura até 1,0°C. Quando o incremento de temperatura ultrapassa 1,0ºC há uma 

redução dos perídos não secos entre 1,63% e 12,27%. O cenário mais pessimista apresenta 

aumento de 31,74% dos casos de seca. 

 

Em relação à seca extrema (Figura 9), o ΔSPI4 % informa o aumento percentual 

da ocorência de seca extrema se positivo e a redução percentual de períodos de seca 

extrema se negativo com base na frequência do clima atual. O ΔSPI4 % oscila do cenário 

mais pessimista (T-4,0_P-0,94) até o mais otimista (T-0,0_P-1,03) numericamente entre 

13,57% e -2,61% com média entre os cenários de 3,48%. Tomando como amostra o 

cenário moderado (T-2,0_P-0,97), tem-se que o aumento de seca extrema é de 7,08% em 

comparativo ao clima atual.  

 

 

Figura 9 – ΔSPI4 % do estado de seca extrema para a bacia do reservatório Marechal 

Dutra 

 

O ΔSPI4 % indica que  para o cenário otimista de precipitação (P-1,03), há redução 

de seca extrema de 0,59% a 3,39% na faixa de aumento de temperatura até 1,5°C. 

Conforme o aumento de temperatura ultrapassa 2,0ºC há o aumento de seca extrema entre 

0,78% e 12,27% em relação à frequência do estado deste cenário de precipitação. Quanto 

ao cenário mais pessimista, ocorre o aumento de 13,57% dos casos de seca extrema. 
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4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

As alterações de precipitação e temperatura previstas pelos modelos clímaticos de 

mudanças climáticas devem impactar a vazão média na bacia do reservatório de marechal 

Dutra. As simulações mostraram variações da ordem de -31,36% a +10,74% na vazão 

média. 

Em cenários em que há apenas o aumento de temperatura e a precipitação se 

mantém igual a do clima atual, a vazão média na bacia reduz de forma linear com uma 

taxa de 1,78% por 0,5ºC. Em relação à situação em que há variação na precipitação e a 

temperatura se conserva, a variação de 3% na média da precipitação representa uma 

alteração de 10,12% na vazão média. 

Quando a alteração de precipitação e temperatura ocorre conjuntamente, os cenários 

desfavoráveis produzem redução na vazão média similar a soma da redução na vazão dos 

cenários isolados, contudo há uma leve atenuação na redução motivada pelo efeito 

cruzado entre aumento de temperatura e redução de precipitação que produz aumento de 

períodos secos e menor volume de água disponível para evapotranspirar. 

No cenário favorável de precipitação, a produção de vazão é superior à do clima 

atual quando  o aumento da temperatura é na faixa de 0°C a 2,5°C, no entanto, quando o 

aumento da temperatura fica entre 3ºC e 4ºC a vazão média na bacia diminue. Neste 

canário, o efeito cruzado entre o aumento de temperatura e precipitação potencializa a 

redução de vazão, uma vez que há o aumento de água disponível para evapotranspirar. 

As mudanças de precipitação e temperatura devem também impactar na ocorrência 

de anos não secos e anos com seca extrema. Os resultados das simulações indicam 

variação de -31,74% a +7,19% da frequência dos períodos não secos e de -3,39% a 

+13,57% da frequência de secas extremas. 

Para o cenário favorável de precipitação, há o acréscimo da frequência do período 

não seco entre +7,19% a +1,34% , quando o aumento da temperatura é de até 1ºC. Quando 

o aumento da temperatura se dá entre  1,5ºC , há a redução dos perídos não secos entre 

1,63% e 12,27%. A seca extrema neste cenário é reduzida até a temperatura de 1,5ºC de 

0,59% a 3,39% dos casos, no intervalo de 2ºC a 4ºC houve o aumento de seca extrema de 

+1,96% a +4,53%. 
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