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1. INTRODUÇÃO 
 

1.1 ANTECEDENTES 
 

As mudanças climáticas influenciam vários setores da sociedade e sua 

variabilidade ao longo do tempo é um fator de sustentabilidade. Com a criação do 

IPCC (Intergovernamental Panel for Climate Change) dentro do âmbito das 

Nações Unidas, os países passaram a atuar de forma coordenada no sentido de 

avaliar estes efeitos e buscar estratégias para mitigar estes efeitos. 

O desenvolvimento econômico e social do Brasil está essencialmente ligado 

aos condicionantes climáticos. A condição singular do Brasil como nação com 

grande riqueza hídrica, sempre nos levou a um acomodamento quanto dos riscos 

dos efeitos das variações naturais sobre o desenvolvimento da sociedade.  A 

sofisticação do cenário nacional e internacional atual exige um maior 

conhecimento técnico-científico sobre a variabilidade climática e os impactos 

sobre os recursos hídricos considerando o seguinte: 

 Na medida em que esta sociedade se sofistica, exigindo muito mais 

dos recursos naturais os efeitos desta pressão se faz sentir nos 

recursos naturais como os recursos hídricos e de alguma forma sobre 

o clima; 

 O governo está envolvido em frequentes decisões internacionais 

sobre a modificação climática como detentor de grandes reservas 

naturais; 

 A estratégica de desenvolvimento em diferentes setores 

socioeconômicos depende essencialmente dos recursos hídricos. A 

sua variabilidade de curto, médio e longo prazo pode comprometer 

este desenvolvimento. 

 Em 2007 o Brasil instituiu o Comitê Interministerial sobre Mudança do Clima 

- CIM e o seu Grupo Executivo  GEx, com a finalidade de orientar e elaborar o 

Plano Nacional sobre Mudança do Clima, além de propor os objetivos, princípios 

e diretrizes da Política Nacional sobre Mudança do Clima. Em 2009, foi instituída 

a Política Nacional sobre Mudança do Clima (PNMC), 

O Plano Nacional sobre Mudança do Clima incentiva o desenvolvimento e 

aprimoramento de ações de mitigação das emissões de gases de efeito estufa, 

bem como criar condições internas para lidar com os impactos das mudanças 

climáticas globais (adaptação). O Plano Nacional de Adaptação surgiu durante o 

processo de revisão do Plano Nacional sobre Mudança do Clima (PNMC) com a 

agenda de adaptação que:  
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 Identificasse as principais lacunas existentes;  

  Mapeasse as vulnerabilidades;  

 Integrasse as ações existentes; e  

 Adotasse escalas de tempo e espaço apropriadas na identificação 

dos impactos e das vulnerabilidades, e na implementação de ações.  

O Grupo de Trabalho sobre Adaptação (GT-Adaptação) foi criado em 2012 

para desenvolver subsídios técnicos para a elaboração de um Plano Nacional de 

Adaptação, no qual a ANA é integrante. O referido está sendo construído a partir 

de setores e temas descentralizados, assim definidos: (a) Água; (b) Saúde; (c) 

Cidades; (d) Biodiversidade; (e) Zonas Costeiras; (f) Segurança Alimentar e 

Agropecuária; (g) Indústria; (h) Transportes e Logística; (i) Energia e (j) Desastre 

Naturais. 

No componente Água, tem a participação das seguintes instituições que 

formam a Rede Água:  

 Agência Nacional de Águas – ANA; 

  Ministério do Meio Ambiente - MMA, por meio da Secretaria de 

Mudanças Climáticas e Qualidade Ambiental – SMCQ e da Secretaria 

de Recursos Hídricos e Ambiente Urbano – SRHU;  

 Ministérios de Minas e Energia – MME; 

  Ciência, Tecnologia e Inovação - MCTI; 

  Secretaria de Assuntos Estratégicos (SAE/PR);  

 Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos – 

FUNCEME,  

A Rede Água realizou um seminário no qual foram identificadas propostas de 

objetivo, missão e estrutura do Plano no que se refere à adaptação aos efeitos 

das mudanças climáticas sobre os recursos hídricos, bem como atores que 

podem contribuir para sua construção. O Plano foi desenvolvido em cinco eixos: 

 Diretrizes para a elaboração de cenários;  

 Geração de conhecimento;  

  Instrumentos de gestão de recursos hídricos;  

 Governança; e  

 Interação com setores usuários. 

1.2 OBJETIVOS  

O objetivo geral do estudo é de desenvolver de diretrizes de atuação 

estruturantes, que possam servir de orientação para ações concretas dos setores 

afetados diante das vulnerabilidades e potenciais impactos identificados. 
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Este relatório trata do segundo eixo descrito acima, ou seja, Geração de 

conhecimento. O objetivo principal deste componente é o de desenvolver as 

estratégias para melhor entender as mudanças climáticas dentro da realidade 

brasileira.   

Os principais objetivos específicos do segundo componente do projeto que é 

a Geração do Conhecimento são os seguintes;  

1.  Monitoramento do Clima e dos Recursos Hídricos: A identificação e 

análise de informações hidrometeorológicas que permitam avaliar os 

efeitos das mudanças do clima sobre os recursos hídricos, proposta de 

uma rede de monitoramento para acompanhamento dos processos de 

clima e recursos hídricos e potenciais inovativos métodos para monitorar 

os processos ciados; 

2. Desenvolvimento de Conhecimento: estratégias para o desenvolvimento 

de pesquisa em clima e Recursos Hídricos, linhas de pesquisas associado 

a monitoramento dos processos para aumentar o conhecimento sobre 

clima e recursos hídricos.  

1.3. RESUMO DO CONTEÚDO DO ESTUDO 

No capítulo seguinte são apresentados os aspectos sobre clima e recursos 

hídricos, estabelecendo as bases gerais que levaram a agenda internacional 

sobre mudança climática e seus mecanismos. No terceiro capítulo são 

apresentados os conceitos sobre as variáveis hidrológicas e alterações nas 

mesmas em função dos principais efeitos naturais e antrópicos, entre eles as 

mudança climática. Este capítulo trata da estacionariedade das séries 

hidrológicas que é a base estatística do planejamento e projeto em recursos 

hídricos. 

No quarto capítulo é discutida a rede de monitoramento brasileira de forma 

geral e mais especificamente com relação ao entendimento relacionado com os 

usos na avaliação dos processos hidroclimáticos. No quinto capítulo são 

analisados por amostragem o comportamento sazonal e interanual das séries 

hidrológicas dos biomas brasileiros (recorte espacial usado para a amostragem). 

Esta análise permite identificar as tendências que ocorrem atualmente. 

No sexto capítulo são apresentados os principais impactos da variabilidade e 

mudança climática que afetam os setores de desenvolvimento que dependem dos 

recursos hídricos. No sétimo capítulo são apresentadas as principais linhas de 

pesquisa relacionadas com os aspectos climáticos, com base em estudos 

anteriores dentro das estratégias propostas no âmbito da Câmara Técnica e no 

Fundo de Pesquisa em Recursos Hídricos – CTHIDRO. Com base nesta análise 
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são apresentadas complementações as linhas de pesquisas propostas 

considerando os elementos identificados neste estudo. 

No oitavo capítulo são reunidas as principais conclusões e recomendações 

do estudo obtidas nos capítulos anteriores, permitindo uma visão integrada dos 

elementos do estudo para uma leitura mais rápida do seu conteúdo.  
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2. CLIMA E RECURSOS HÍDRICOS 

Neste capítulo são analisados os conceitos básicos relacionados com as 

mudanças climáticas, cenários de mudanças climáticas, prognóstico climático, 

impactos nos recursos hídricos, agenda internacional que tem levado aos países 

desenvolverem suas estratégias e procedimentos de mitigação. O objetivo deste 

capítulo é introduzir o cenário da gestão internacional considerando as mudanças 

climáticas em recursos hídricos. 

2.1 VARIABILIDADE E MODIFICAÇÃO CLIMÁTICA 

O clima mostra variabilidade temporal e espacial em todo o globo. Estas 

condições se alteram devido aos processos na atmosfera, solo e sua cobertura, 

oceanos e devido a radiação solar. Os processos envolvidos são fortemente não-

lineares e interligados, dificultando a sua estimativa com precisão. A observação 

das variáveis climáticas obtidas por meios indiretos (glaciologia e 

dendrohidrologia) e relatos históricos mostra que o clima pode explicar parte do 

desenvolvimento humano no globo. Civilizações tiveram impactos importantes na 

sua sustentabilidade devido a períodos anômalos do clima e alterações do uso do 

solo. A variabilidade mais conhecida é a sazonal, que representa a variação 

dentro do ano em função da rotação da Terra ao redor do Sol. A variabilidade de 

interanual caracteriza a frequente variação das condições climáticas entre anos, 

mas variações interdecadais e mesmo entre períodos como um século podem 

alterar as condições de sustentabilidade de uma sociedade devido a períodos 

longos climáticos acima ou abaixo da média. Estes são os efeitos do clima sobre 

as condições do globo e sobre a sociedade, chamado aqui de variabilidade 

climática.  

Desde o início do século vinte, com o saneamento e a medicina moderna de 

prevenção, inovações e outras tecnologias o crescimento demográfico se tornou 

acelerado no globo, principalmente depois da segunda guerra mundial, levando a 

pressão significativa sobre a demanda de recursos naturais e tornando a 

população mais vulnerável aos desastres naturais (figura 1). No século passado 

foi identificado que uma destas pressões é o resultado do aumento do efeito 

estufa (Tabela 1), resultando em alteração climática de forma diferenciada em 

diferentes regiões do planeta e aumento da temperatura média do globo. Este é o 

efeito do impacto da população sobre o clima, entendido como mudança 

climática. 

Nas últimas décadas observou-se importante aumento da temperatura 

média do globo (principalmente depois dos anos 80). IPCC (2001) apresentou 

resultados de modelos globais climáticos justificando que estes aumentos são 

devido aos efeitos do aumento do efeito estufa. IPCC (2001) define Modificação 
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Climática (Climate Change) como as mudanças de clima no tempo devido a 

variabilidade natural e/ou resultado das atividades humanas (ações antrópicas).  

Já outros grupos como Framework Convention on Climate Change adota para o 

mesmo termo a definição de mudanças associadas direta ou indiretamente a 

atividade humana que alterem a variabilidade climática natural observada num 

determinado período. Estas definições refletem a dificuldade existente de separar 

o efeito das atividades humanas sobre a variabilidade climática natural. 

 

Figura 1 - Aumento dos desastres naturais devido a causas Hidrometeorológicas 
no século 20. (ISDR,2005). 

Tabela 1- Efeito Estufa e seus impactos. 

A radiação solar de onda curta penetra a atmosfera, aquecendo a 

superfície da terra. Parte desta radiação é absorvida e parte é refletida de volta 

para a atmosfera (albedo). A parcela absorvida produz aquecimento na 

superfície que emite radiação de onda longa (radiação térmica) que pode ser 

absorvida pelos gases encontrados na atmosfera, como o Vapor d’água e o 

dióxido de carbono (CO2).  A absorção desta radiação de onda longa aquece a 

atmosfera, aumentando a temperatura da superfície. Este é o denominado 

efeito estufa. 

O efeito estufa é um processo natural comprovado existente no globo 

produzido principalmente pelo vapor de água, além de outros gases. Se não 

houvesse este efeito na atmosfera da Terra, a temperatura da superfície 

resultante do balanço de energia seria 33 C mais fria.  

A potencial modificação climática estimada é resultante do aquecimento 

adicional da atmosfera devido ao aumento de gases na atmosfera produzido 

pelas atividades humana e animal na Terra.   
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Os principais gases que contribuem para este processo são: o dióxido de 

carbono CO2, metano (CH4), óxido de nitrogênio e CFC (clorofluorcarbono). O 

CO2 é produzido pela queima de combustíveis fósseis e produção de 

biomassa. Existem registros que indicam aumento da concentração de CO2  de 

315 ppm para 342 na atmosfera entre 1958 e 1983.  

 

Ao longo das últimas décadas foram sendo colhidas evidências do aumento 

da temperatura e sua relação com o aumento das taxas de emissões e das 

concentrações de gases na atmosfera. Os estudos apresentados pelo IPCC de 

previsão e avaliação de cenários climáticos: AR3 em 2001; AR4 em 2007; AR5 

em 2013 se basearam em evidências observadas e no uso dos chamados 

Modelos Globais Climáticos (GCM). Existem vários GCMs que apresentam 

incertezas devido as suas condições iniciais e devido à própria estrutura destes 

modelos. Desta forma, para buscar tendências médias e considerar as incertezas 

são utilizadas várias condições iniciais e vários modelos nos estudos1. Os 

resultados obtidos devem ser considerados como relativos entre si, mostrando 

tendências de alterações. 

2.2 CENÁRIOS DE MUDANÇAS CLIMÁTICAS  

O IPCC no desenvolvimento dos cenários de mudanças climáticas 

considerou que devido tendência do desenvolvimento econômico, as emissões 

ainda vão crescer, e alguns cenários foram selecionados para prever as 

condições do clima no futuro no final do século (2100). Na Tabela 2 são 

apresentados os principais cenários usados pelo IPCC, desde 2000.  

A Figura 2 mostra a tendência de emissões de gás de alguns cenários, tendo 

em conta que não há condições seriam desenvolvidas em ordem a lidar com o 

aumento das emissões de gás. As emissões de CO2 do uso de energia, entre 

2000 e 2030 são projetadas para crescer de 40 a 110%. 

Tabela 2 - Cenários do IPCC (SRES, 2000). 

A1 – Pressupõe um mundo de muito rápido crescimento económico, uma 

população global que picos em meados do século e a rápida introdução de 

tecnologias novas e mais eficientes. A1 é dividido em três grupos que 

descrevem direções alternativas da mudança tecnológica: fósseis intensivo 

(A1F1), recursos de energia não-fósseis (A1T) e um equilíbrio através de 

fontes (A1B). 

                                                 
1 Os modelos possuem essemble (simulações) com diferentes condições iniciais para cada modelo e 

existem vários modelos utilizados. Os modelos apresentam diferenças nas equações e na malha de 

discretização no espaço.  
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B1 – Descreve um mundo convergente, com a mesma população global 

como A1, mas com mais rápidas mudanças nas estruturas econômicas em 

direção a uma economia de serviço e informações. 

B2 – descreve um mundo com população intermediária e crescimento 

econômico, enfatizando soluções locais para a econômica, social e 

sustentabilidade do meio ambiente; 

A2 – descreve um mundo muito heterogêneo com crescimento da população 

alta, mudanças de tecnologia económico lento.  

Na figura 3 são apresentados tendências de aumento de temperatura de 

acordo com estes cenários. 

 

Figura 2 – Cenários de emissões de GEE na ausência de políticas climáticas adicionais: 
seis cenários ilustrativos e faixa de percentil 80th de cenários recentes (IPCC, 2007). 

A Tabela 3 mostra os valores de previsão do aumento da temperatura e do 

nível do mar aumentar no século final para os cenários. Pode ser visto que os 

piores cenários é A1F1 em ambos os casos e melhor cenário é A1T qual 

estimativa um 1.8ó C aumento de temperatura e um aumento do nível do mar 

entre 0,18 e 0,38 m Figura 2.3 ilustram estes cenários.  

Tabela 3 - Mudança de temperatura e do nível do mar no final de 21th Century. Adaptado 
de (IPCC, 2007). 

Cenários 
Aumento da 

Temperatura em 

Aumento da 

temperatura com 

Subida do nível do mar para 

as mesmas condições de 
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2090 - 2099 em 

relação a melhor 

estimativa 
oC 

relação a 

1980-1999 
oC 

Intervalo 

temperatura (m) 

Intervalo 

B1 1,8 1,1-2,9 0,18-0,38 

A1T 2,4 1,4-3,8 0,20-0,45 

B2 2,4 1,4-3,8 0,20-0,43 

A1B 2,8 1,7-4,4 0,21-0,48 

A2 3,4 2,0-5,4 0,23-0,51 

A1F1 4,0 2,4-6,4 0,26-0,59 

  

Em condições regionais, o aquecimento deverá ser maior sobre a terra e em 

mais altas latitudes do Norte e menos ainda sobre o Oceano Antártico e do 

Atlântico Norte, com base em tendências recentes. É muito provável que eventos 

extremos com forte precipitação são mais frequentes, Este é um cenário crítico 

para as cidades. Isso poderia piorar devido ao efeito de aquecimento da 

urbanização. Em algumas regiões como a América do Sul, a temperatura tinha 

mostrado um aumento desde 1970 com mais tempestades. As previsões do 

modelo mostram menos tempestades do que a realidade tem demonstrado 

(IPCC, 2007).  

 
Figura 3 - Aumento da temperatura baseado nos cenário (IPCC,2007.) 

2.3. PROGNÓSTICO CLIMÁTICO 

O efeito principal sobre o globo das mudanças climáticas é o aumento da 

temperatura, no entanto as mudanças das variáveis climáticas em diferentes 

partes do globo não obedecem a uma mesma tendência. O relatório do IPCC 

(Bates et al., 2008) fornece uma visão geral dos impactos projetados sobre os 

recursos hídricos de diferentes regiões do globo. Estas projeções para mudanças 

climáticas baseiam-se exclusivamente nos GCMs. A Figura 4 apresenta 
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resultados médios de quinze GCMs comparando as alterações das médias anuais 

de quatro variáveis hidrometeorológicas (precipitação, umidade do solo, 

escoamento e evaporação) para o período de 2080-2099, relativo a 1980-1999 

para o cenário SRES A1B. 

Espera-se que aumente o número de dias úmidos em partes do sudeste da 

América do Sul e na Amazônia Central. Por outro lado, espera-se a diminuição 

significativa e precipitação na costa do nordeste do Brasil. Há projeção de 

estações de extrema secura mais frequentes na América Central, em todas as 

estações. Espera-se que as geleiras mantenham a tendência de encolhimento 

observada. 

A figura 4 apresenta uma síntese dos resultados de Arnell e Gosling (2013), 

que utilizaram uma versão do modelo hidrológico PDM (Moore e Clarke, 1981), e 

as projeções de clima de 21 modelos climáticos do cujos resultados foram 

utilizados na elaboração do Quarto relatório do IPCC. 

Observa-se na figura 5, que toda a região centro e sul da Amazônia estão 

marcados na cor vermelha, que indica que mais de 66% dos modelos climáticos 

preveem redução do escoamento. A região Sudeste do Brasil está marcada na 

cor laranja, que indica que não há concordância entre os modelos climáticos 

quanto ao sinal da modificação do escoamento. Já uma parte da região Sul do 

Brasil está marcada com a cor azul, indicando que há uma projeção da maior 

parte dos modelos de que o escoamento vai aumentar nesta região.   
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Figura 4 - Média de quinze-modelos (a) precipitação (%); (b) umidade do solo (%); (c) 
escoamento (%) e (d) evapotranspiração (%). As mudanças são médias anuais: cenário 

A1B, período 2080–2099 relativas a 1980–1999 (Bates et al., 2008) 

 
Figura 5: Estatísticas das projeções de escoamento médio anual de 21 modelos 

climáticos (vermelho indica as regiões em que mais de 66% dos 21 modelos climáticos o 
escoamento irá diminuir em 2050, e azul indica regiões onde 66% dos modelos estimam 

que escoamento irá aumentar em 2050 - Arnell e Gosling, 2013). 

Portanto, com base nos estudos de impactos das mudanças climáticas sobre 

os recursos hídricos em escala global, as projeções indicam que o Brasil deve ter 

efeitos diferentes de acordo com a região. Há um maior número de modelos 

climáticos sugerindo um aumento de escoamento na região Sul, e um maior 

número de modelos climáticos sugerindo uma redução do escoamento na 

Amazônia. Entretanto, a redução do escoamento na Amazônia está localizada 

mais a Oeste no estudo mais recente, de Arnell e Gosling (2013), e está 

localizada mais a leste, próximo ao litoral, no relatório de Bates et al. (2008).  

Em áreas fundamentais para a geração de hidroeletricidade no Brasil, como 

a região Sudeste do Brasil e as bacias dos rios Tocantins e São Francisco, não 

existe concordância entre os modelos climáticos sobre qual será a modificação do 

escoamento: se positiva ou negativa.  

2.4. AGENDA INTERNACIONAL  
 

A preocupação com o comportamento climático do globo devido a efeitos 

antrópicos iniciou-se na década de 80 com: o questionamento sobre o 

desmatamento das florestas, redução da camada de ozônio e o efeito estufa. O 

acidente de Chernobyl na metade da década foi um grande divisor deste 

processo, quando se observou que ações em qualquer parte da Terra poderiam 

afetar as pessoas em qualquer região, mostrando que as manifestações de 

cientistas não era uma mera ficção.   
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Em 1990, a Assembleia Geral das Nações Unidas criou o Comitê 

Intergovernamental de Negociação para uma Convenção – Quadro sobre 

Mudança do Clima (INC). O INC preparou um texto chamado de Convenção 

sobre Mudança Climática. Este documento foi assinado em maio de 1992 nas 

Nações Unidas e aberto para assinaturas dos países em junho de 1992 na 

Cúpula sobre Meio Ambiente no Rio de Janeiro. Esta convenção foi ratificada ou 

aderida assinada por 175 países até 1999, comprometendo-se com seus termos 

(Nações Unidas, 1999). A Convenção estabeleceu que os países desenvolvidos 

devessem reduzir suas emissões de gases do efeito Estufa (GEE) para o ano 

2000 em níveis anteriores a 1990.  

A Conferência das Partes (COP), órgão supremo da Convenção, reuniu-se 

inicialmente no ano 1995 em Berlim e concluiu que os compromissos eram 

inadequados e elaborou o chamado Mandato de Berlim que abriu a discussão por 

dois anos para definição dos compromissos para a primeira década do novo 

milênio. Esta fase concluiu com a terceira Conferência das Partes em Quioto no 

Japão em 1997 onde foram definidos que os países desenvolvidos deveriam 

reduzir em pelo menos 5% (com relação aos níveis de 1990) a emissão dos 

gases do efeito estufa até o período de 2008 a 2012. Em 1995 foi produzido o 

primeiro relatório do IPCC sobre o assunto.  Os gases do efeito estufa, como já 

mencionado nos itens anteriores, foram considerados no protocolo de Quioto 

como sendo: dióxido de Carbono, metano, óxido nitroso, hexafluoreto de enxofre 

e as famílias perfluorcabonos. A redução da emissão envolve na realidade a 

variação líquida de emissões, que é resultado da diferença entre a emissão e a 

absorção ou remoções como a absorção de CO2 pelas plantas na fotossíntese.  

Os compromissos assumidos na época pelos países europeus foram de 

reduzir em 8% os níveis de 90, os Estados Unidos mencionava 7%, Japão, 

Canadá, Polônia e Croácia em 6%. Outros países acordaram em manter os níveis 

de 90 como a Rússia e Ucrânia. O acordo de Quioto entraria em vigor 90 dias 

após a sua ratificação por pelo menos 55 países, incluindo países desenvolvidos 

responsáveis por 55% do total das emissões. Como Estados Unidos e Rússia, 

juntos produziam 51,7% das emissões, praticamente condicionam a ratificação do 

protocolo de Quioto.  

Em 1997 o Senado americano definiu que o país não deveria ratificar o 

protocolo se os países em desenvolvimento como Brasil, China, México e Índia 

(que ficaram fora dos compromissos) não tivessem o mesmo nível de 

compromisso para o mesmo período. 

Ao longo dos últimos anos a agenda internacional tem se estabelecido de 

um lado por meio do IPCC na busca de definição científica dos efeitos regionais 

por meio de vários relatórios a cada 6 anos (3º relatório em 2001, 4º relatório em 
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2007, 5º relatório 2013) que atualizam o conhecimento adquirido sobre os efeitos 

e tendência e a busca de acordos internacionais para impulsionar a adoção de 

mecanismos sustentáveis e redução de emissões. Este processo avançou mais 

em alguns países (europeus) do que em outros como países em 

desenvolvimento. Com a crise econômica de 2008 houve um freio em alguns 

países mais afetados pela crise quanto a medidas de redução de emissões. A 

tendência mostra que os países estão desenvolvendo planos para atuar sobre as 

emissões e sobre suas consequências, dentro de uma visão de resiliência aos 

impactos. No meio privado se observa um mercado ainda limitado incentivado por 

certificação ambiental com redução ou compensação da emissão de gases em 

práticas correntes da sociedade. 

2.5. MECANISMOS  

Em face das dificuldades de implementação dos protocolos internacionais e 

o impacto econômico que estas medidas podem produzir nos países foram 

discutidos em várias conferências depois de Quioto três mecanismos para atuar 

no processo de redução das emissões: 

 Implementação conjunta de projetos; 

 Comércio de emissões; 

 Mecanismos de desenvolvimento limpo (CDM ou MDL).  

Os dois primeiros tendem a ser implementados principalmente nos países 

desenvolvidos onde existem as restrições ao crescimento das emissões. A 

implementação de projetos conjuntos (Joint Implementation) é a transferência e 

aquisição de unidades de redução de emissões resultante de projeto de mitigação 

de mudanças climáticas. O Comércio de Emissões (Emissions trading) objetiva o 

comércio de emissões com o objetivo de mitigação das mudanças climáticas. O 

terceiro, que partiu de ideia brasileira, visa promover o desenvolvimento 

sustentável em países fora da classificação adotada (que possuem compromissos 

de redução de emissão). O desenvolvimento de projetos MDL em países em 

desenvolvimento tem gerado uma certificação de emissão reduzida (CER) que 

pode ser negociada com os países desenvolvidos. Este processo tem variado de 

acordo com a tendência econômica internacional e local de cada país.  

2.6. PROGRAMA NACIONAL DE ADAPTAÇÃO 

O desenvolvimento de uma Política de Adaptação as Mudanças Climáticas é 

um processo incentivado pelas entidades internacionais. A Convenção-Quadro 

das Nações Unidas sobre Mudança do Clima (UNFCCC) trata da adaptação no 

Artigo 4º, conclamando as partes a "formular, implementar, publicar e atualizar os 

programas nacionais e, onde for apropriado, programas regionais contendo 
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medidas para mitigar as mudanças do clima […]  medidas para facilitar a 

adaptação adequada às mudanças climáticas” (UNFCCC, 1994). Alguns 

programas de adaptação foram planejados com a UNFCCC em colaboração de 

diversas organizações da ONU e outros mecanismos internacionais. Um deles 

são os Programas Nacionais de Adaptação. Esses processos têm um papel 

essencial na promoção na agenda de adaptação às mudanças climáticas e, 

assim, devem inspirar ações de adaptação no setor hídrico. Tais processos 

também devem ser considerados na elaboração de planos nacionais de GIRH 

(Resolução de Jonhanesburg, 202). 

Os Programas Nacionais de Ação de Adaptação (NAPAs) fornecem um 

processo para identificar as atividades prioritárias que respondem às suas 

necessidades urgentes e imediatas relacionadas à adaptação às mudanças do 

clima. Para abordar as necessidades urgentes de adaptação desses países, uma 

nova política foi necessária, concentrando-se em melhorar a capacidade de 

adaptação à variabilidade climática que, em si, ajudaria a lidar com os efeitos 

adversos das mudanças do clima.  

As etapas para a preparação das NAPAs incluem o seguinte (figura 6): 

 Síntese da informação disponível; 

 Avaliação participativa da vulnerabilidade a variabilidade climática atual e 

eventos extremos e de áreas onde os riscos aumentariam devido às 

mudanças do clima; 

 Identificação de medidas-chave de adaptação, além de critérios para 

priorizar atividades; e 

 Seleção de uma lista pequena de atividades prioritárias (ver Capítulo 5 

para índices de incertezas e vulnerabilidade).  

Em 2007 o Brasil instituiu o Comitê Interministerial sobre Mudança do Clima 

- CIM e o seu Grupo Executivo GEx, com a finalidade de orientar e elaborar o 

Plano Nacional sobre Mudança do Clima, além de propor os objetivos, princípios 

e diretrizes da Política Nacional sobre Mudança do Clima. Em 2009, foi instituída 

a Política Nacional sobre Mudança do Clima (PNMC). 

O Plano Nacional sobre Mudança do Clima incentiva o desenvolvimento e 

aprimoramento de ações de mitigação das emissões de gases de efeito estufa, 

bem como criar condições internas para lidar com os impactos das mudanças 

climáticas globais (adaptação). O Plano Nacional de Adaptação surgiu durante o 

processo de revisão do Plano Nacional sobre Mudança do Clima (PNMC) com a 

agenda de adaptação que:  

 Identificasse as principais lacunas existentes;  

  Mapeasse as vulnerabilidades;  
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 Integrasse as ações existentes; e  

 Adotasse escalas de tempo e espaço apropriadas na identificação 

dos impactos e das vulnerabilidades, e na implementação de ações.  

 

 
Figura 6 -  Desenvolvimento de Estratégia de Adaptação (UNECE, 2009) 

 
O Grupo de Trabalho sobre Adaptação (GT-Adaptação) foi criado em 2012 

para desenvolver subsídios técnicos para a elaboração de um Plano Nacional de 

Adaptação, no qual a ANA é integrante. O referido está sendo construído a partir 

de setores e temas descentralizados, assim definidos: (a) Água; (b) Saúde; (c) 

Cidades; (d) Biodiversidade; (e) Zonas Costeiras; (f) Segurança Alimentar e 

Agropecuária; (g) Indústria; (h) Transportes e Logística; (i) Energia e (j) Desastre 

Naturais. 

No componente Água, tem a participação das seguintes instituições que 

formam a Rede Água:  

 Agência Nacional de Águas – ANA; 

 

Necessidade de Informação 

Avaliação de vulnerabilidade 

 

Arranjos Financeiros 
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Entendimento da vulnerabilidade 

Estrutura política legal e institucional 

Avaliação 

Desenvolvimento de Medidas 
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 Ministério do Meio Ambiente - MMA, por meio da Secretaria de 

Mudanças Climáticas e Qualidade Ambiental – SMCQ e da Secretaria 

de Recursos Hídricos e Ambiente Urbano – SRHU;  

 Ministérios de Minas e Energia – MME; 

 Ciência, Tecnologia e Inovação - MCTI; 

 Secretaria de Assuntos Estratégicos (SAE/PR);  

 Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos – 

FUNCEME,  

A Rede Água realizou um seminário no qual foram identificadas propostas de 

objetivo, missão e estrutura do Plano no que se refere à adaptação aos efeitos 

das mudanças climáticas sobre os recursos hídricos, bem como atores que 

podem contribuir para sua construção. O Plano foi desenvolvido em cinco eixos: 

 Diretrizes para a elaboração de cenários;  

 Geração de conhecimento;  

  Instrumentos de gestão de recursos hídricos;  

 Governança; e  

 Interação com setores usuários. 

  



 

 

_________________________________________________________________________ 

31 

 

3. POTENCIAIS CAUSAS DAS ALTERAÇÕES DE SÉRIES 
HIDROLÓGICAS 

Os sistemas hídricos são representados por bacias hidrográficas e seus 

cursos d´águas, aquíferos, lagos, reservatórios, sistemas costeiros entre outros. 

Estes sistemas representam o patrimônio natural de ecossistemas que dão 

sustentabilidade natural ao ambiente e a vida da Terra. O uso destes sistemas 

hídricos pelo homem permite a sua sustentabilidade e desenvolvimento.  

Os usos dos recursos hídricos representados por demanda de água para 

população, animais, agricultura, energia, navegação e recreação juntamente com 

a conservação da qualidade da água e ambientes aquáticos e a vulnerabilidade a 

extremos hídricos representa o universo da gestão de recursos hídricos. A base 

da gestão dos usos, impactos e vulnerabilidades é o melhor conhecimento das 

variáveis hidrológicas. Como não é possível prever estas variáveis no futuro, 

utiliza-se o conhecimento do passado para predizer estatisticamente o seu 

comportamento futuro.  

Neste capítulo são apresentados estudos prévios mostrando que as séries 

hidrológicas que são utilizadas para os Planos e Projetos na gestão dos recursos 

hídricos podem ser consideradas estatisticamente aleatórias ou sujeitas a 

diferentes efeitos naturais e antrópicos que aumentam a incerteza dos projetos 

hídricos. 

3.1 SÉRIES HOMOGÊNEAS E NÃO-HOMOGÊNIAS 

A avaliação dos processos hidrológicos em recursos hídricos baseia-se na 

homogeneidade estatística2 das séries hidrológicas, ou seja, as estatísticas da 

série hidrológica não se alteram com o tempo. Devido ao efeito antrópico e natural 

dos processos na Terra, os princípios de homogeneidade podem não existir, 

afetando a referida Gestão.  O desenvolvimento dos recursos hídricos ao longo do 

século vinte foi baseado em técnicas desenvolvidas por engenheiros para o 

dimensionamento e planejamento de sistemas hídricos. A base de todas estas 

técnicas é a estatística da série histórica das vazões medidas nos rios que podem 

se transformarem em séries não homogêneas2 devido a causas isoladas e 

combinadas como:  

 Variabilidade e Modificação climática. A variabilidade climática natural 

pode se alterar em função de tendência de longo prazo não observada 

                                                 
2 Também denominadas Séries estacionárias; não homogeneidade é sinônimo de não 

estacionariedade. Uma série é estacionária quando as suas estatísticas não variam com o tempo, 

como por exemplo, a média e o desvio padrão das vazões.   
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em séries curtas. Também essa variabilidade pode ser alterada pela 

mudança climática devido ao efeito estufa; 

 Alterações do Uso do Solo: desmatamento, florestamento e 

urbanização entre outras mudanças do solo alteram relação entre 

precipitação, evaporação e vazão na bacia hidrográfica;  

 Demanda do uso da água: o aumento da demanda de água consuntiva 

num rio modifica a vazão série de vazão; 

 Obras hidráulicas: obras hidráulicas como barragens, diques, desvios, 

entre outros modificam o comportamento dos rios e alteram também as 

vazões a jusante e a montante, além do balanço hídrico de uma 

determinada área. 

Num determinado rio ou bacia estes fatores podem existir isoladamente ou 

combinados.  

3.2. REPRESENTATIVIDADE DAS SÉRIES  

A diferença das estatísticas da população e da amostra é definida como 

incerteza. Estas incertezas podem estar principalmente na medição dos dados 

(precisão, intervalo, equipamentos, etc.) e na representatividade e tamanho da 

amostra obtida sobre a população estatística. A população de uma variável 

hidrológica como a precipitação é considerada infinita e a questão principal reside 

na representatividade dos anos dos dados e do intervalo de medida, 

considerando o uso que se fará desta informação para planejamento e/ou projeto 

futuro. Em Hidrologia admite-se que o histórico observado recentemente é 

representativo para o futuro. Considerando que variabilidade climática natural, uso 

do solo, a retirada de água e as obras hidráulicas não afetam a vazão, a única 

grande incerteza está na representatividade do clima para o futuro.  

A histórica tem mostrado que o clima é um condicionante fundamental no 

desenvolvimento da população em diferentes partes do globo. Mesmo 

considerando o avanço no último século da tecnologia, a variabilidade climática 

pode produzir impactos significativos no desenvolvimento dos países e 

comprometer a sustentabilidade das populações. A variabilidade climática natural 

e a representatividade da amostra são condicionantes semelhantes, já que a falta 

de representatividade de uma amostra de dados observados pode não mostrar 

todas as variabilidades da população estatística da série.  

O que se observa é que existem poucas séries com período superior a 80 

anos no Brasil e somente nas últimas décadas aumentou em diferentes partes do 

globo o número de séries longas, evidenciando as características interdecadal 

dos processos climáticos e hidrológicos. Existem séries de variáveis climáticas 

como temperatura obtidas por correlação com amostras de gelo ou de 
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precipitação estimadas com base nos anéis de árvores, no entanto são 

informações indiretas que permitem uma ideia do comportamento, mas se 

diferenciam dos valores efetivamente observados.  

O conhecimento do comportamento climático tem sido avaliado com base 

em séries de dados, na maioria de 20 a 50 anos de dados hidrológicos. São raras 

as séries com tamanho próximas de 100 anos. Desta forma, grande parte das 

pesquisas da variabilidade e comportamento do clima se baseou em amostras de 

períodos curtos que podem ser pouco representativas do comportamento do local, 

mesmo no comportamento do clima natural (Tabela 4 e   
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Tabela 5). Existem vários exemplos na literatura mostrando a incerteza 

gerada por limitada amostras de dados.   

Tabela 4 - Impacto das secas na economia do Rio Grande do Sul 

Na bacia do rio Uruguai e grande parte do Rio Grande do Sul o período entre 

1942 e 1951 foi mais muito seco, se comparado com o restante da série. Isto 

pode ser observado em diferentes locais do Estado (Figura 7).  

Utilizando a série após 1951, por exemplo, 1951-2000, com 50 anos para 

dimensionar o volume útil de um reservatório, o volume resultante é 50% menor 

que o volume necessário, considerando a série após 1942. O impacto neste caso 

ocorrerá sobre a infraestrutura do Estado quando um período seco como este se 

repetir no futuro. Na agricultura estimaram-se com dados dos últimos 11 anos que 

o ano de seca produz 5% redução no PIB do Estado. Este evento ocorreu em 

média a cada 4,9 anos no passado. No entanto, um período contínuo de secas 

como o mencionado acima, desestabilizaria a economia estadual.  

 
Figura 7 Variabilidade adimensional anual da precipitação do semestre seco e sua média 

móvel de seis anos para ao posto de Santa Maria.  
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Tabela 5 Incertezas em séries de cheia do rio Paraguai em Ladário e de rio Itajaí em 
Blumenau 

A série do rio Paraguai em Ladário possui 114 anos. No período de 1900 a 

1960 as cotas máximas flutuaram próximas de 4,0 m (cota relativa), na década de 

60 (1960 a 1973) as cotas máximas variaram perto de 2,0 m (muito abaixo do 

período anterior) e depois disto variaram em cerca de 5,0 m. Isto produziu 

impactos na sustentabilidade nos rios e lagoas do Pantanal e na economia, com 

perda de renda nas fazendas entre a década de 60 e a posterior.   

Em Blumenau em Santa Catarina desde 1852 são observadas as cotas 

máximas de inundação (acima de 9,0 m, cota do leito menor). A série de 

observação contínua iniciou em 1935. No período de 1912-1982 as cotas foram < 

13,0 m. No anterior e posterior houve várias cotas que chegaram a 16,45 m em 

1852; 17,10 m em 1880; 16,90m em 1911 e 15,34 em 1983. Analisando a série de 

dados contínua desde 1935-2000, a mesma poderia ser considerada 

estatisticamente não-estacionária, mas como se observa estes condicionantes se 

referem a representatividade do período, ou seja amostra pouco representativa 

(período de registro).  

O comportamento de períodos contínuos secos e úmidos tem sido 

observado pelos hidrológicos ao longo do tempo em vários locais e denominado 

como o efeito de José e Noé. Geralmente estas observações se prendiam a 

décadas específicas, como realmente se destacam dos dados de muitas regiões 

do globo. No entanto não tem sido observado se existem ciclos de maior longo 

prazo porque a maioria séries não é suficientemente longa.  

Tucci e Clarke (1998) e Collischonn et al (2001) mostraram, que bacias de 

grande porte na América do Sul (rio Paraguai e Paraná) e na África apresentavam 

períodos longos com tendências diferentes. Enquanto na América do Sul 

apresentou aumento de precipitação e vazão após 1970, na África houve redução 

substancial.  Serão estas tendências de longo prazo que a ciência não conseguiu 

identificar devido aos períodos curtos das informações? Este comportamento 

pode ter sido influenciado por condições antrópicas como o uso do solo ou o 

aquecimento devido ao efeito estufa?  

As respostas a estas questões requerem um esforço importante de ciência 

dentro de uma visão integrada e global dos processos hidroclimático em nível 

global e de mesoescala. De outro lado, mesmo que não exista um entendimento 

completo e não seja possível prever com antecedência estes processos é 

necessário entender os impactos que a sociedade está sujeita devido a estas 

variabilidades para que sejam planejadas medidas mitigadoras e buscar meios de 

ampliar a capacidade preditiva dos modelos para mitigação. 
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3.3 ESCALAS DOS PROCESSOS HIDROLÓGICOS  

A seguir são caracterizadas as escalas temporal e espacial dos processos 

hidrológicos, que permitem os efeitos das potenciais alterações do uso do solo 

sobre o hidrograma e o efeito de transição de escalas hidrológicas, já que existe 

muito uso de dados entre bacias de diferentes tamanhos para obtenção de séries 

hidrológicas.  

3.3.1 Variabilidade temporal 

Os diferentes processos que atuam sobre o meio natural envolvem 

diferentes escalas relacionadas com o tempo e o espaço. Estas duas escalas 

estão de alguma forma integradas. Na figura 8 podem-se observar as escalas e 

os principais processos relacionados com o meio ambiente natural e antrópico. 

A escala temporal depende da ação antrópica e das condições de 

variabilidade climática. Estes efeitos podem ser observados dentro de uma escala 

de percepção humana ou apenas com base em medidas de sua ocorrência. 

Enquanto que a maioria dos processos dinâmicos que a nossa percepção tem 

capacidade de observar ocorre dentro da escala de tempo inferior a poucos anos, 

existem vários processos que atuam sobre as condições ambientais e 

desenvolvimento econômico que atuam dentro de uma escala de tempo maior.  

 

Figura 8 - Escala dos processos Hidroclimáticos (Mediondo e Tucci, 1997). 

As variabilidades ditas aqui de curto prazo são aquelas que ocorrem num 

evento chuvoso de minutos horas ou poucos dias, que caracterização a 

inundação que afeta a população e os sistemas hídricos como reservatórios. A 
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variabilidade temporal sazonal (dentro do ano) define o ciclo de ocorrência dos 

períodos úmidos e secos no qual a população e os usuários da água procuram 

conviver. Dentro deste âmbito está o ciclo de culturas agrícolas, alteração da 

paisagem e vegetação pela disponibilidade umidade, entre outros. Geralmente o 

controle deste processo envolve volumes pequenos quando apenas a 

sazonalidade está em jogo. A variabilidade interanual de curto prazo (poucos 

anos 2-3 anos) pode ser a condição crítica de vários sistemas hídricos sujeitos a 

disponibilidade hídrica como o semiárido brasileiro. Geralmente este tipo de 

período ainda está dentro da capacidade de percepção da população.  

A variabilidade interdecadal (dezenas de anos) que atuam fortemente sobre 

as condições climáticas do globo e outros períodos mais longos.  A importância 

deste cenário está relacionada com a capacidade que os sistemas hídricos têm 

para se alterar em função destas variabilidades e, em consequência como a 

sociedade e seu desenvolvimento pode suportar estas variações.  Quando ocorre 

falta de água geram fortes restrições para o abastecimento, agricultura, produção 

de energia, entre outros. A adaptação da sociedade a estes novos cenários pode 

exigir tecnologia, ou como no passado, o deslocamento para regiões onde as 

restrições não ocorrem. Em algumas regiões do semiárido brasileiro é 

surpreendente como podem ser encontradas pessoas habitando regiões com 

precipitação anual da ordem de 250 mm e evapotranspiração potencial acima de 

2000 mm. Esta ocupação provavelmente ocorreu num período úmido em que 

permitia o homem cultivar a terra, com a variabilidade de longo prazo inviabilizou 

a sua sustentabilidade.  

 3.3.2 Variabilidade espacial 

A variabilidade espacial dos efeitos é uma dos grandes desafios do 

conhecimento hidrológico atual. Neste processo é necessário entender as escalas 

caracterizadas na literatura (Becker, 1992) e descritas na Tabela 6. 

Tabela 6 - Escalas dos processos hidrológicos (Becker, 1992). 

Escala 
Dimensão 

km2 

Macro > 104 

Transição  103 e 104 

Meso 10 - 103 

Transição  10-4 – 10 

Micro < 10-4 

 
Na microescala e sua transição ocorrem os processos de escoamento de 

vertente. Nesta escala praticamente não existem dados hidrológicos no Brasil e 

os processos geralmente estão dentro da percepção da população.  A 

mesoescala representa a faixa de bacias onde iniciam os usos da água como 
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abastecimento de água e irrigação. Neste âmbito de dimensão de bacias ainda 

existem um reduzido número de informações hidrológicas, e quando existem não 

são confiáveis ou não medem adequadamente a ocorrência dos eventos. A 

outorga do uso da água para os referidos usos depende muito de dados e da 

extrapolação do comportamento para bacias deste tamanho.  

A grande maioria das informações hidrológicas no Brasil encontra-se na 

faixa de transição entre meso e macroescala e a própria macroescala. Esta 

situação é decorrência do principal uso priorizado no passado que é o 

aproveitamento hidrelétrico. Estes aproveitamentos se viabilizam a partir destas 

escalas. O conhecimento atual do comportamento hidrológico geralmente está 

associado a esta dimensão de bacia. 

3.3.3 Análise do comportamento da transição escala 

Neste item são analisados os efeitos de escala sobre o balanço hídrico e 

indicadores de escoamento. Pode-se mostrar que a alteração das condições de 

escoamento na bacia pode produzir resultados variados de acordo com a escala 

da bacia. 

Efeito do uso do solo nas escalas 

Silva Jr et al (2003) utilizou dados da bacia representativa do Poritibu, 

afluente do Ijuí e do Uruguai no Oeste do Rio Grande do Sul. As bacias possuem 

dados de 1989 a 1999, sendo que no período de 1989 a 1994 as bacias tinham 

plantio convencional com terraceamento, enquanto que no período subsequente 

toda a região alterou o tipo de plantio para direto. Este tipo de plantio altera o 

escoamento superficial fazendo com que a maior parte da precipitação infiltre e 

gere escoamento subsuperficial. As bacias monitoradas na pesquisa estão uma 

dentro da outra em diferentes escalas e possuem as seguintes dimensões: 

Anfiteatro 0,125 km2, Donato 1,1 km2 e Turcato 19,5 km2. As duas primeiras de 

escala de transição e a última, escala dentro da mesoescala. A vazão média de 

inundação reduziu para o plantio direto em 31 e 22,5 % a vazão média de cheia 

dos eventos selecionados entre os dois períodos, respectivamente para as duas 

primeiras bacias e aumentou em 39% para a maior bacia.  

Este resultado inicialmente surpreendente pode ser explicado pelo seguinte. 

A precipitação se infiltra na camada superior do solo, predominantemente escoa 

pelos caminhos preferenciais dentro do solo. Este escoamento ocorre por 

distâncias limitadas, em função da declividade, saindo no ravinamento ou nos 

canais naturais de escoamento. O lençol freático, nestas condições, possui 

constante alimentação. Para as bacias menores o escoamento é 

predominantemente através do subsolo, reduzindo o escoamento superficial, no 

entanto na medida em que a bacia aumenta o escoamento subsuperficial já 
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entrou nos canais e passa a ser considerado escoamento superficial mantendo 

sempre com fluxo maior que o cenário anterior.  

Cenários como estes ocorrem na mesoescala que é um integrador dos 

processos de vertente. No entanto, a percepção humana de observação dos 

processos ocorre na microescala que pode resultar em comportamento diferente. 

Somente a ampliação da coleta de dados em diferentes escalas pode permitir 

entender os diferentes efeitos hidrológicos e ambientes (ecohidrologia) que estão 

fortemente integrados dentro da visão da teoria caótica, onde micro não explica o 

comportamento macro. 

Extrapolação entre escalas 

Vários métodos de regionalização têm sido utilizados para estimar dados de 

bacias pequenas (< 500 km2) com base em bacias de área muito maior (500 a 

10.000 km2). As estimativas tendem a apresentar tendenciosidade neste tipo de 

extrapolação espacial. As tendências são as seguintes: 

 A extrapolação de bacia maior para menor dentro de um mesmo 

aquífero tende a aumentar as vazões médias e mínimas das bacias 

menores. O impacto direto é estimar uma disponibilidade hídrica 

maior que o real, criando dificuldades na outorga ou mesmo no 

planejado uso da água; 

 Para extrapolação é fundamental a observância das características 

dos aquíferos para vazões mínimas e médias das bacias com dados e 

as extrapoladas. Por exemplo, usar dados de uma bacia sedimentar 

para extrapolar para uma bacia de rocha cristalina os resultados são 

desastrosos; 

 O efeito da escala dos processos é significativo quando a bacia 

hidrográfica está na vizinhança de 10 km2, já que este tipo de 

dimensão representam bacias de vertentes e o rio não possui 

capacidade de regularização natural e, portanto depende da 

frequência das chuvas. Esta dimensão pode aumentar para regiões 

semiáridas.  

Silva Jr. et al (2003) utilizaram dados da bacia do rio Uruguai para analisar a 

extrapolação das variáveis utilizadas em planejamento de recursos hídricos. 

Foram utilizados dados de bacias de 900 a 10.000 km2 para regionalizar as 

vazões em função da área e verificou-se a extrapolação de vazões média 

máxima, média e Q95 para bacias com áreas pequenas (< 20 km2) e para bacias 

maiores (> 10.000 km2). Na figura 9 observa-se que para as bacias maiores que 

as usadas no ajuste de regionalização o erro é menor que 7%. No entanto, a 

extrapolação inferior mostra claramente que os valores são subdimensionados de 
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40 a 92 %. Na medida em que a bacia diminui as vazões específicas máximas 

aumentam.  

 

 
 

Figura 9 - Vazões máximas de cheias na bacia do rio Ijuí e Uruguai. O ajuste da curva 
pontilhada foi realizado com onde a linha é cheia (Silva Jr. et al. 2003). 

 

Para a vazão média de longo período a extrapolação para bacias são 

aceitáveis até a dimensão de 1,1 km2 (Figura 10), e subdimensiona para a bacia 

menor. No entanto, este resultado deve ser visto com cuidado, pois a diferença 

pode ser devido a incapacidade de definição de uma vertente para medir toda a 

vazão de saída da bacia.   

Para Q95, vazão de 95 % da curva de permanência, representativa das 

condições de escoamento de vazão de estiagem não regularizada, o efeito da 

extrapolação pode ser observado na figura 11.  

Para as vazões de bacias na micro – escala observa-se que o erro é 

significativo. Com base na extrapolação seriam estimadas vazões superiores as 

verdadeiras para as pequenas bacias. Na outorga do uso da água representaria 

aprovar um volume que não existe, gerando um potencial conflito.  
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Figura 10 - Vazões médias de longo período na bacia do rio Ijuí e Uruguai. O ajuste da 

curva pontilhada foi realizado onde a linha é cheia (Silva Jr. et al. 2003). 

 

 

Figura 11 - Vazões de 95% da curva de permanência na bacia do rio Ijuí e Uruguai. O 
ajuste da curva pontilhada foi realizado onde a linha é cheia (Silva Jr. et al. 2003). 
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3.4. EFEITO DO USO DO SOLO SOBRE O ESCOAMENTO 

A ação do homem sobre o uso do solo pode produzir alterações substanciais 

nos processos hidrológicos terrestres. Os principais efeitos hidrológicos são a 

redução ou aumento da vazão média, máxima e mínima de uma bacia 

hidrográfica e; alteração da qualidade da água. Da mesma forma o 

reflorestamento deve ter efeito contrário de redução da vazão média de uma 

bacia.  

As principais conclusões são (Tucci, 2002): 

 O desmatamento para culturas anuais aumenta o escoamento médio de 

uma bacia pela redução da evapotranspiração. O impacto que isto tem 

sobre a vegetação e os sistemas hídricos dependem dos efeitos de 

escalas nas bacias de maior porte. Este efeito foi comprovado em 

regiões ou bacias em que o balanço hídrico afetou pouco a circulação da 

atmosfera. Resultados de pesquisa na área de meteorologia mostram 

que quando ocorre um desmatamento numa área onde a umidade do 

solo tem forte efeito nos processos atmosféricos, como a Amazônia, 

pode ocorrer a redução da precipitação e, em último estágio da vazão; 

 A maioria do conhecimento hidrológico tem sido monitorada em 

pequenas bacias, mas resultados sobre grandes bacias como do rio 

Paraná e Paraguai, mostram efeitos semelhantes. Na figura 12 pode-se 

observar a variação da relação entre precipitação e vazão na 

incremental de Itaipu após a década 70 em função da alteração do uso 

do solo na bacia depois da década 70. No anexo B é apresentado o 

resultado de uma análise para o rio Paraná quanto ao aumento 

verificado na vazão depois de 1970 em função da variabilidade climática 

e o uso do solo; 

 O impacto do desenvolvimento urbano pelo desmatamento e ocupação 

com áreas impermeáveis e com condutos, aceleram o escoamento e 

aumentam de forma significativa às inundações nas bacias urbanas. O 

aumento do escoamento devido ao efeito da urbanização aumenta à 

vazão média de enchente em sete vezes, tornando os rios 

insustentáveis, com inundações frequentes, além de outros efeitos como 

aumento da produção de sedimentos e estabilização dos leitos e da 

deterioração da qualidade da água.  

Este processo vem sendo observado em diferentes cidades brasileiras 

com efeito econômico e social marcante (Tucci, 2007b). 

 O reflorestamos de pequenas e médias bacias tende a diminuir o 

escoamento médio e máximo, mas como benefício reduz a erosão e a 
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regularização natural do escoamento entre períodos secos e úmidos. O 

uso de reflorestamento deve ter o cuidado de verificar todos os impactos 

sobre a bacia hidrográfica.   

 

 
 

Figura 12 - Relação entre precipitação anual e vazão anual para a bacia incremental de 
Itaipu para os períodos observados antes e depois de desmatamento e alteração do uso 

do solo na bacia.  (Tucci,2007b) 

 

3.5 VARIABILIDADE E MUDANÇA CLIMÁTICA 
 

O clima apresenta variabilidade do espaço e no tempo sazonal e interanual. 

A escala temporal pode variar de horas até milênios, os estudos em recursos 

hídricos geralmente estudam o comportamento dos sistemas hídricos dentro da 

sazonalidade anual e para períodos de dados geralmente da ordem de 15 a 80 

anos. O estudo do comportamento climático na escala decadal ou tempos 

maiores permite analisar a influência do comportamento climático sobre o sistema 

global e, em específico os recursos hídricos.   

Os processos interanuais e interdecadais geralmente analisados se referem 

a tendências de variabilidade solar, efeitos do El Niño – Southern Oscilation 

(ENSO), mudanças na atmosfera, mudanças na variabilidade da extensão e 

volume da terra e gelo e a variabilidade da biosfera são estudos que permitem 

analisar a variabilidade do clima. A variabilidade solar pode contribuir para 

explicar as oscilações de temperatura de 9 a 10 anos, mas apenas somente este 
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efeito não explica o comportamento da variabilidade. O ENSO mostra a inter-

relação entre o aquecimento da temperatura do leste do oceano Pacífico Sul com 

a Southern Oscilation e influencia o clima de grande parte do globo. El Niño foi 

utilizado por pescadores peruanos no século 19 para descrever o aquecimento da 

temperatura do mar na costa do Peru no período do Natal. Atualmente o termo 

descreve a fase de aquecimento natural que ocorre da oscilação da temperatura 

do mar na área tropical do Oceano Pacífico. A variação ou a oscilação da 

temperatura do mar está associada ao comportamento da atmosfera. O ENSO é o 

componente da atmosfera deste processo e indica a variação de pressão do ar 

entre Darwin na Austrália e o Sul do Pacífico, na ilha de Taiti. Quando a pressão 

está alta em Darwin em Taiti está baixa e vice-versa. El Niño e La Niña são as 

fases extremas da Oscilação do Sul (Southern Oscilation), sendo o El Nino a fase 

quente no leste do Pacífico e La Nina a fase fria.   

Amostras de gelo, registros biológicos, registros geológicos, observações de 

superfícies do clima, variações do gelo e dos oceanos são elementos estudados 

para procurar separar os efeitos do aquecimento global e a variabilidade natural 

do clima.  

O efeito das mudanças climáticas sobre o território brasileiro tem sido obtido 

com base nos modelos climáticos como apresentado no capítulo anterior, 

considerando vários cenários. Os principais aspectos ressaltados pelos modelos 

são a redução de umidade no Norte da Amazônia que pode limitar a florestar e 

transformar a cobertura do solo. Pequeno aumento de escoamento e precipitação 

no Sul e Sudeste do Brasil, que seria benéfico para os usos dos recursos hídricos, 

descontando o cenário da inundação. Observa-se também redução de vazão no 

Centro-Oeste, Nordeste e parte do Norte do Brasil. 

3.6 EFEITO DE ELASTICIDADE RELAÇÃO ENTRE AS ANOMALIAS3 DAS 
VARIÁVEIS HIDROLÓGICAS 

A relação entre as variáveis de entrada e saída dos sistemas hidrológicos 

apresentam um comportamento não-linear em função dos diferentes subsistemas 

e características do sistema físico. Geralmente a precipitação, sua distribuição 

temporal e espacial é a principal variável de entrada. A evaporação apresenta 

menor variabilidade e menor efeito nas regiões mais úmidas. Na Figura 13 é 

apresentada como exemplo a variabilidade relativa de precipitação, evaporação e 

vazão onde se observa que as anomalias (variação com relação à média) variam 

de acordo com o tipo da variável e suas características. 

                                                 
3 Anomalia é entendido aqui como a variação de um valor da variável no tempo com relação a sua 

média. 
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A alteração da precipitação apresenta impacto relativo diferenciado sobre a 

vazão da bacia hidrográfica (efeito de elasticidade ou de amplificação). Observa-

se nos dados (Figura 13) que nos anos com valores extremos (inundações e 

secas) a resposta da bacia se amplifica (anomalia) com relação a variação 

adimensional da precipitação. Esta condição ocorre devido a proporcionalidade 

com os valores de precipitação se relacionam com os de vazão. Nos anos mais 

úmidos o aumento de precipitação produz maior aumento da vazão já que a 

infiltração aumenta pouco e a evapotranspiração potencial diminui pelo aumento 

da chuva, o que aumenta proporcionalmente mais o escoamento. No sentido 

contrário, nos anos secos, a redução de precipitação produz aumento da 

evapotranspiração que reduz em maior magnitude a vazão. Portanto, a anomalia 

da vazão (resposta da bacia hidrográfica) amplifica os efeitos da anomalia de 

precipitação nos anos extremos.  

 

Figura 13 - Variabilidade de anomalias de precipitação (P/Pm), Evaporação (E/Em) e 
Vazão (Q/Qm) de um afluente do rio Uruguai (rio Faxinal) 

Em climas semiáridos o efeito combinado da diminuição da precipitação e 

aumento da evapotranspiração potencial é significativo e o escoamento deve ser 

analisado através da combinação de efeitos destas variáveis climáticas. Nos 

climas úmidos como a região Sudeste do Brasil, como a evapotranspiração varia 

pouco, utiliza-se a muito mais a precipitação para caracterizar a vazão, já que na 

relação do coeficiente de escoamento está embutida a perda para a 

evapotranspiração. Num clima semiárido o efeito combinado é mais significativo.  

Esta análise procura destacar que na relação entre precipitação e vazão 

(dentro de uma visão macro) os seguintes aspectos devem ser destacados: 
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 Existe uma natural amplificação das anomalias da vazão (resposta da 

bacia) em função das anomalias da precipitação e da evapotranspiração 

potencial; 

 A relação não-linear entre precipitação e vazão depende do 

armazenamento, de acordo com o tamanho da bacia e da 

evapotranspiração principalmente em regiões semiáridas: 
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4. DADOS HIDROLÓGICOS 

4.1. REDE HIDROMETEROLÓGICA DO BRASIL  

O desenvolvimento e proteção dos recursos hídricos dependem do 

conhecimento do comportamento da bacia hidrográfica quanto à interação dos 

processos físicos, químicos e biológicos. Para isto é necessário à obtenção de 

informações sobre este comportamento no tempo e espaço com 

representatividade para o futuro. A obtenção das informações básicas deve ser 

contínua no tempo e distribuída espacialmente pra ser representativa e cobrir as 

regiões brasileiras em termos espaciais.  

Os dados coletados envolvem principalmente as seguintes variáveis: 

quantidade da água, sedimentos na água e qualidade da água. Para entender o 

comportamento dos outros processos relacionados com a água na bacia 

hidrográfica são utilizadas amostragens dentro de uma visão de pesquisa em 

bacias pilotos om representatividade de ecossistemas. Portanto, existem redes de 

coleta de dados institucionais que têm o objetivo de cobrir o território e permitir o 

conhecimento do comportamento abrangente e coleta de dados específicas 

dentro de projetos de pesquisas.  

4.1.1 Histórico 

No Brasil, foram instalados alguns postos isolados ainda no século 19, como 

o posto mais antigo do país Mineração Morro Velho, em Nova Lima, Minas Gerais 

em 1855, postos como da cidade de Curitiba e Fortaleza no final do século. A 

Rede sistemática de coleta de dados no iniciou no século 20 com o DNOCS - 

Departamento Nacional de Obras Contra Secas e INMET Instituto Nacional de 

Meteorologia, principalmente com dados de precipitação e climáticos (ANA, 

2014). A série com marcas de inundações mais longa do Brasil é de Blumenau 

que iniciou em 1852, no entanto, a série contínua neste local teve início em 1935. 

Em nível privado houve a instalação de postos da São Paulo Light and Power em 

1909. Em 1920, foi criada, no âmbito do Serviço Geológico e Mineralógico do 

Ministério da Agricultura, Indústria e Comércio, a Comissão de Estudos de Forças 

Hidráulicas, que se constituiu no núcleo do qual se originaram os futuros órgãos 

nacionais dedicados à hidrometria. Esta comissão atuava em hidrologia onde na 

realidade era apenas a pluviometria.  

Ao longo do tempo a Rede Hidrologia vinha sendo mantida dentro do âmbito 

do Ministério de Energia e voltada principalmente para os aproveitamentos 

hidrelétricos. Com a criação da ANA (Agência Nacional de Águas) a rede foi 

transferida para esta entidade que fica no âmbito do Ministério do Meio Ambiente. 

No entanto, no início da década de 90 foi criada uma legislação de compensação 
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a inundação dos reservatórios, que garantiu recursos permanentes para a rede 

hidrológica. 

4.1.2 Características das Redes  

Existem várias redes de observação de dados hidrológicos no país. A 

principal e mais extensa é a rede de coleta de dados da ANA. Existem também 

redes de outras entidades federais, estaduais e empresas privadas. Todos os 

dados devem ser enviados para a ANA que mantém um banco de dados de 

acesso público (Hidroweb)4. As estações cadastradas no Banco de Dados da 

ANA são 11.260, 30,62 % são da ANA. As estações em operação5 são 8.744 

sendo 39% da ANA. Neste conjunto estão estações convencionais e estações 

que operam com transmissão das informações em tempo real e disponíveis na 

internet.  Nas tabelas 7 e 8 são apresentadas as estações por região brasileira e 

por tipo de estação, respectivamente estações da ANA e de outras entidades. 

Tabela 7 - Estações da ANA em Operação (ANA,2007) 

Regiões Hidrográficas 

Tipos de Estações Equipamentos 

P E P+E F FD 
F+F
D 

P+E
+F+
FD 

S Q PR FR T 

Amazônia 488 6 494 60 219 279 773 80 87 66 9 158 

do Tocantins-Araguaia 187 6 193 8 91 99 292 47 48 19 1 14 

Atlântico Nordeste 
Ocidental 

126 2 128 2 65 67 195 13 16 18 2 14 

do Parnaíba 48 0 48 0 49 49 97 13 16 2 7 2 

Atlântico Nordeste Oriental 105 0 105 15 168 183 288 19 19 2 8 2 

do São Francisco 323 7 330 6 217 223 553 43 45 71 63 9 

Atlântico Leste 196 3 199 4 160 164 363 37 40 22 8 6 

Atlântico Sudeste 260 0 260 6 188 194 454 48 61 46 32 13 

do Paraná 515 22 537 9 345 354 891 126 182 63 18 19 

do Paraguai 112 0 112 11 57 68 180 25 26 4 1 12 

do Uruguai 157 5 162 1 80 81 243 39 39 33 1 12 

Atlântico Sul 209 6 215 21 124 145 360 45 47 31 22 16 

TOTAL 
2.72

6 
57 

2.78
3 

143 1.763 
1.90

6 
4.68

9 
535 626 377 172 277 

P = Pluviométrica; E = Evaporimétrica; F = Fluviométrica; FD = Fluviométrica com Medição de 
Descarga Líquida; S = Sedimentométrica; Q = Qualidade da Água; PR = Pluviográfica; FR = 
Fluviográfica; T = Telemétrica 

 

  

                                                 
4 Os dados da ANA podem ser acessados pela internet, o que é um grande avanço se comparados com muitos países no 

mundo onde este tipo de dados é de pouco acesso.  
5 Que continuam em funcionamento atual 
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 Tabela 8 -  Estações de outras entidades em Operação (ANA,2007) 

Regiões Hidrográficas 

Tipos de Estações Equipamentos 

P E P+E F FD 
F+F
D 

P+E
+F+
FD 

S Q PR FR T 

Amazônia 127 36 163 80 78 158 321 14 57 52 19 43 

do Tocantins-Araguaia 76 21 97 50 61 111 208 2 30 23 3 54 

Atlântico Nordeste 
Ocidental 

34 8 42 0 2 2 44 0 0 17 0 0 

do Parnaíba 80 1 81 15 16 31 112 0 9 13 0 2 

Atlântico Nordeste Oriental 1087 21 1108 265 40 305 1413 0 239 75 14 13 

do São Francisco 482 30 512 270 77 347 859 27 221 118 32 51 

Atlântico Leste 503 45 548 191 61 252 800 43 177 153 30 8 

Atlântico Sudeste 365 13 378 213 144 357 735 4 166 82 54 118 

do Paraná 2020 51 2071 610 579 1189 3260 31 514 316 144 252 

do Paraguai 33 7 40 96 101 197 237 51 156 9 0 28 

do Uruguai 111 17 128 36 83 119 247 14 5 17 9 51 

Atlântico Sul 458 23 481 162 147 309 790 15 41 55 25 76 

TOTAL 
5.37

6 
27
3 

5.64
9 

1.98
8 

1.389 
3.37

7 
9.02

6 
20
1 

1.61
5 

930 330 696 

P = Pluviométrica; E = Evaporimétrica; F = Fluviométrica; FD = Fluviométrica com Medição de 
Descarga Líquida; S = Sedimentométrica; Q = Qualidade da Água; PR = Pluviográfica; FR = 
Fluviográfica; T = Telemétrica 

 

 
Precipitação 
 

A grande maioria das estações na rede básica de monitoramento de 

precipitação observam apenas os totais diários. Observações da intensidade da 

precipitação também são importantes para o planejamento de redes de drenagem 

urbana e para estudos da erosividade em áreas agrícolas. Existem pelo menos 

1.600 estações com dados sobre a intensidade da precipitação, mas os dados 

nem sempre são divulgados para uso geral. Muitos dos dados foram obtidos a 

partir de pluviógrafos que registraram as observações em fita de papel, e 

relativamente poucas destas fitas foram processadas na forma digital que permite 

análise e interpretação por computador. Os dados pluviográficos são importantes 

para pequenas bacias e áreas urbanas.  

Além de dados pluviográficos, existem radares meteorológicos no Brasil que 

podem fornecer informações sobre a intensidade da precipitação e distribuição 

espacial. Existem pelo menos 7 radares no país. A calibração operacional desses 

radares também exige uma rede pluviométrica de superfície de alta densidade, o 

que em geral somente é feito por períodos curtos em função dos custos. O 

monitoramento da precipitação via satélite está disponível em tempo real em 

várias instituições americanas e no CPTEC (www.cptec.inpe.br). Entretanto, esse 

tipo de dado pode subestimar (se não for ajustado a rede de dados) a 

precipitação produzida por nuvens estratiformes (baixas) que representam 

http://www.cptec.inpe.br/
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significativa porcentagem das chuvas observadas em algumas regiões, como as 

tipicamente observadas no litoral do Nordeste. Resultados do programa LBA - 

Large Scale Biophere Atmosphere Interaction in the Amazon (Nobre et al. 1996) 

indicam que em certos períodos mais chuvosos durante o verão, até 50% do total 

pluviométrico é proveniente de nuvens estratiformes cuja precipitação é 

subestimada pelos satélites passivos (i.e., aqueles que estimam a chuva pela 

radiação de onda eletromagnética emitida por nuvens).  

Existem também os radares (i.e., sensoriamento remoto ativo) à bordo de 

satélites, como no caso do programa “Tropical Rainfall Measurement Mission - 

TRMM” da NASA/EUA. O TRMM produz estimativas de precipitação via satélite 2 

vezes ao dia em cada local que podem ser usadas para calibração dos métodos 

passivos baseados no monitoramento de satélite de órbita polar. Entretanto, tanto 

os sensores ativos como os passivos também requerem redes terrestres para 

calibração, de alta resolução e com dados disponíveis com alta frequência 

temporal e em tempo real, o que coloca restrições operacionais significativas. Os 

dados pluviométricos via satélite apresentam algumas restrições significativas 

com relação à resolução espacial e temporal. Em geral, a precisão desses 

métodos é maior para grandes áreas (da ordem de 100 x 100 km) e escalas de 

tempo mais longas (pelo menos 3 horas e melhor ainda no que se refere às 

estimativas das acumulações mensais). 

É importante destacar a disponibilização de dados pluviométricos 

convencionais (totais diários) de forma digital, através da página de acesso 

público da ANA. Séries históricas podem ser obtidas. Os dados pluviométricos via 

radar são complexos. Os dados brutos, necessários para muitos estudos de 

pesquisa, são compostos por arquivos enormes, de difícil manipulação e exigem 

software específico para tratamento, em geral não de domínio público, de alto 

custo. Os radares operacionais do sistema de proteção ao tráfego aéreo 

armazenam apenas figuras com informações básicas o que limita bastante o uso 

em pesquisa. As estimativas via satélite também são volumosas, mas estão 

disponíveis em forma digital em bancos de informação meteorológica situados 

nos EUA. 

Evaporação e Evapotranspiração 

Esta variável representa da ordem de 65 a 90 % do total precipitado que é 

perdido para atmosfera no balanço hídrico da bacia ou de um lago, no entanto, 

tem uma base de dados limitada. A rede básica contém atualmente da ordem de 

57 estações evaporimétricas. A rede é pequena e os equipamentos usados na 

sua maioria são obsoletos, apesar da importância desta variável. A lei obriga 

empresas de energia a monitorar as afluentes aos reservatórios, as defluentes, e 

o volume de água armazenada, mas a empresa não é obrigada a monitorar 
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evaporação. Além do monitoramento das perdas de água de reservatórios, a 

estimativa da evaporação obviamente tem grande importância na agricultura para 

o planejamento de programas de irrigação. As perdas de água por evaporação 

têm uma importância especialmente crítica no Nordeste que tem pouca água, 

muitos açudes, e alta evaporação. Além das perdas da água, a evaporação 

também resulta na salinização de reservatórios, assim diminuindo a vida útil. 

A evaporação pode ser estimada a partir de (a) tanques, por fórmulas 

baseadas em considerações físicas e (b) diretamente, pela integração no tempo 

do produto da componente vertical do vento e conteúdo de umidade do ar em 

torres micrometeorológicas com medidas de alta frequência temporal (da ordem 

de dezenas de Hertz). Este último é usado em monitoramento experimental; (c) 

por equações com base em outras variáveis climáticas. 

Além das estações na rede da ANA, existem outras estações controladas 

pelo INMET e outras agências, em geral associadas às secretarias estaduais de 

agricultura. 

As torres micrometeorológicas, usadas para as estimativas diretas da 

evapotranspiração (ou evaporação em corpos d'água) são mais complexas no 

que se refere à operação e manutenção. Há um longo histórico de uso desse tipo 

de instrumento na Amazônia, onde no início da década de 80 foram iniciadas as 

medidas na floresta amazônica, no contexto do convênio entre o Institute of 

Hydrology na Inglaterra e o INPE e INPA em Manaus. Essas foram as primeiras 

medidas diretas em florestas tropicais úmidas. No início dos anos 90, o projeto 

ABRACOS (“Anglo-Brazilian Climate Observation Study”), ainda em convênio 

entre o Institute of Hydrolology, o INPE e várias universidades no Brasil, 

passaram a fazer medidas em pastagens em Rondônia. Foi então possível 

monitorar o impacto da mudança do uso do solo, de floresta tropical para 

pastagens em Rondônia, no balanço energético na superfície. Em meados na 

década de 90 surgiu o programa LBA com estudos intensivos do intercâmbio de 

água entre vegetação de diferentes tipos e a atmosfera na Amazônia e também 

do cerrado no Brasil Central. A ênfase destes estudos foi científica visando 

determinar valores dos parâmetros dos processos físicos a serem incluídos em 

modelos do clima global. Outras torres micrometeorológicas com medidas de 

longo prazo, não especificamente relacionadas com os objetivos científicos do 

LBA, são mantidas pela USP com o apoio da FAPESP. Existem outros projetos 

de pesquisa que possuem coleta de dados indiretos como balanço de energia que 

permitem a estimativa desta variável.  
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Níveis e Vazões  

Conforme mostra as Tabela 7 e Tabela 8, o número de estações 

fluviométricas é grande, mas concentrado em bacias grandes e de potencial 

energético. Muitos destes postos não possuem dados no ramo superior das 

curvas – chave existindo importante extrapolação que leva a incertezas nas 

vazões finais. Isto também ocorre no ramo inferior das curvas-chaves devido a 

mobilidade da seção.  

No caso dos grandes rios do Brasil, o uso do método ADCP (“Accoustic 

Döppler Current Profiler”) é promissor, fornecendo estimativas do transporte de 

sedimento em suspensão, além da estimativa da vazão; mas o uso dessa técnica 

é complexo em rios com pouca profundidade. Têm ocorrido várias tentativas de 

monitorar níveis de água em rios (e várzeas) com altimetria de satélite. Mas por 

enquanto, a técnica é difícil de usar; o “footprint” do sensor na superfície terrestre 

é grande, aumenta muito quando a água não é calma, e a precisão na vertical não 

é suficiente para o monitoramento do comportamento dos rios. Mesmo assim, é 

uma técnica que pode tornar-se mais útil no futuro. Estimativas de área alagada 

também podem ser obtidas via sensoriamento remoto. 

Água subterrânea 
 

O monitoramento das águas subterrâneas é muito mais fragmentado, sendo 

uma responsabilidade estadual e não federal. Existem dados em diferentes 

entidades sem uma centralização, a CPRM tem desenvolvido um banco de dados 

(SIAGAS). É importante que o sistema da ANA incorpore estas informações e 

exista um programa de recuperação dos dados em empresas e entidades, dentro 

de determinados padrões. 

 Muitos dados são disponíveis por projetos específicos, seja de pesquisa ou 

de entidades como o do projeto internacional sobre aquífero Guarani financiado 

em parte pelo “Global Environment Facility” GEF.  

Medição e monitoramento do sedimento transportado em rios 

Conforme as informações da ANA existem 534 estações sedimentométricas, 

com dados coletados quatro vezes por ano. O conhecimento do transporte de 

sedimentos tem uma importância especial para o setor energético, porque a 

deposição de sedimento diminui a vida útil de um reservatório.  

O significado físico da coleta de amostras de água quatro vezes por ano, 

para determinar a concentração de sedimentos limita a melhor definição da 

relação de vazão sólida e líquida, devido a amostragem. Além disto, em algumas 

regiões do país, as visitas ao campo para coletar amostras sobre o transporte de 

sedimentos evitam períodos de enchentes visto que é difícil, e até perigoso, 
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aproximar-se dos rios nestas condições. Entretanto, é exatamente em períodos 

de enchente que os volumes de sedimentos transportados são os maiores. 

 Qualidade da água em rios 
 

Existem 457 estações na rede da ANA que registram a qualidade da água, e 

novamente a frequência da amostragem é de três em três meses. Um quarto das 

estações está localizado na bacia do Rio Paraná. No caso desta rede, as 

variáveis registradas são temperatura, pH, turbidez e condutividade. Ao nível 

estadual, também existem outras redes de instrumentação com frequência maior 

de amostragem, talvez mensal, com análise de aproximadamente 20 parâmetros. 

O maior problema das redes é a falta de medição da vazão, o que dificulta a 

análise da carga. 

 Conclusões sobre a qualidade de água dependem muito do (além da 

frequência de amostragem) método usado para coletar as amostras, a maneira de 

armazenar e transportá-las ao laboratório, o tempo de armazenamento e a técnica 

de análise química utilizada. Portanto é essencial padronizar os procedimentos 

usados, comparando análises das mesmas amostras obtidas por distintos 

laboratórios para identificar diferenças entre as medidas realizadas pelos 

laboratórios. Estes problemas são reconhecidos, mas levará muito tempo e 

recursos para colocar dados de qualidade em uma base comum que permita a 

comparação da qualidade de água em locais diferentes, e/ou em períodos 

diferentes no mesmo local. 

A coleta de amostras de três em três meses não permite avaliar as cargas 

difusas que normalmente ocorrem no início das precipitações. Como a 

programação dificilmente cobre este período, estes dados são desconhecidos.   

4.2. DIAGNÓSTICO DA REDE E DOS DADOS HIDROLÓGICOS  

A rede de observação deve ser representativa quanto a identificação das 

condições de variabilidade climática, considerando este projeto e representativa 

para a gestão de recursos hídricos dentro de uma visão abrangente da avaliação 

da disponibilidade hídrica, racionalização, impacto dos usos da água e 

conservação e preservação do meio ambiente e vulnerabilidade a eventos 

extremos.  

O objetivo principal desta avaliação está relacionado a avaliação da rede de 

observação para variabilidade e mudança climática, mas alguns aspectos 

identificados da Rede Hidrometeorológica relativo ao uso na gestão são 

discutidos a seguir de forma mais resumida.  
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4.2.1 Representatividade da Rede de Monitoramento  

Os dados hidrológicos devem possui representatividade temporal e espacial 

para a gestão dos recursos hídricos, considerando também alterações antrópicas 

das bacias e rios do sistema hídrico. A representatividade espacial do clima, 

incluindo-se variáveis climáticas e principalmente precipitação e evaporação deve 

ser amostral em termos de comportamento: O comportamento da precipitação é o 

que apresenta maior variabilidade espacial, principalmente em regiões de maior 

relevo, como a Serra do Mar. A representatividade temporal é importante para 

entender os processos no tempo destas variáveis em função de efeitos naturais e 

antrópicos.  

A Organização Mundial de Meteorologia – OMM apresenta a densidade 

mínima de estações, por tipo de monitoramento. Avaliando essas recomendações 

nas principais bacias brasileiras, verifica-se uma baixa distribuição de estações 

pluviométricas nas bacias Amazônica e do Tocantins, enquanto que nas demais a 

densidade de pontos é compatível. Entretanto, há uma concentração de estações 

em áreas urbanas e em alguns Estados, como São Paulo e Minas Gerais, e 

próximo a núcleos urbanos. A mesma situação é observada na distribuição das 

estações fluviométricas, com a existência do agravante da baixíssima ocorrência 

de estações em pequenas bacias. A evaporação possui baixa densidade em todo 

o país.  

Cabe ressaltar que grande parte das estações hidrológicas se concentra 

em bacias de interesse energético, motivada pela própria origem do 

monitoramento das águas no Brasil, coordenada pelo setor elétrico. Também se 

observa um baixíssimo número de estações de medições de vazões em bacias 

pequenas (< 500 km2). Esta condição compromete a maioria das análises de 

outorga de usos que utilizam bacias desta magnitude. As metodologias de 

Regionalização de vazão tendem a extrapolar e obter erros superiores a 100% 

dependendo do tamanho da bacia onde se deseja a informação.  

Quanto aos postos pluviométricos 

A representatividade espacial dos postos pluviométricos é razoável em 

quase todo o território nacional, já que são postos de menor custo de instalação e 

operação. No entanto, a cobertura de postos pluviográficos que medem a 

precipitação dentro do dia (usam registradores mecânicos ou eletrônicos) é 

reduzida e alguns postos ainda necessitam de interpretação, pois grande parte 

dos registradores são mecânicos com registros em papel. A falta destes dados 

limita estudos na área de drenagem urbana, avaliação de sedimentos na 

agricultura e área rural de forma geral, riscos de inundações em bacias médias e 

pequenas. A proporção recomendada de postos segundo a WMO de 1 posto 
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pluviográficos para cada 10 postos pluviométricos com cobertura maior nas 

regiões de maior alteração de topografia e variação meteorológica.  

Ainda sobre os postos pluviométricos, existem potenciais incertezas 

espaciais em algumas áreas onde a cobertura é limitada devido a dificuldades de 

operar estes postos, como na Amazônia e no Pantanal. Na Amazônia os postos 

estão concentrados junto aos rios onde existem áreas habitadas, ou seja, em 

regiões onde a floresta é menos densa. Estudos com bacia em chuva de satélite 

têm identificado que podem existir incertezas na precipitação da Amazônia devido 

a tendenciosidade de localização dos postos pluviométricos e climáticos, 

considerando que a precipitação na floresta pode ser superior à das clareiras. A 

variabilidade espacial da precipitação no Pantanal é bastante alta, variando de 

1500 mm de chuva anual para menos de 1000 m entre o Planalto e os limites Sul 

do Pantanal junto ao rio Paraguai. Esta variabilidade pode estar condicionada a 

precariedade da quantidade de postos de observação. Outras regiões podem 

possuir incertezas que devem ser examinadas como a Mata Atlântica devido a 

variação topográfica e o semiárido, devido aos condicionantes climáticos.  

 

Evaporação e Evapotranspiração 

A evaporação e evapotranspiração são variáveis fundamentais do balanço 

hídrico, principalmente num clima tropical ou subtropical do Brasil. No entanto, 

estes valores são geralmente obtidos de forma indireta de outras variáveis 

climáticas com razoável incerteza, apesar da sua menor variabilidade espacial e 

temporal. Os dados de evaporação são precários e usam medidores antigos que 

pouca confiabilidade. A evapotranspiração é obtida de outras variáveis climáticas 

e raramente existem medidas mais diretas para dar confiabilidade.  

Evapotranspiração real geralmente representa pelo menos 65% da 

precipitação, restando para o escoamento até 35%. O efeito do conhecimento 

desta variável na determinação de balanço hídrico de lagos, reservatórios e 

demanda hídrica é significativa. Por exemplo, estima-se que a evaporação do 

lago Sobradinho chegue a cerca de 300 m3/s na vizinhança de 15% da sua vazão 

média. Estes valores podem ter incertezas devido à falta de informações 

qualificadas desta variável. Portanto é importante uma revisão da rede 

climatológica para melhorar as informações climáticas desta variável, 

principalmente nas regiões onde a demanda por esta informação é fundamental.  

Níveis e Vazões 

Os dados de níveis d´água e a vazão, da mesma forma que de sedimentos e 

qualidade da água são os mais desafiadores e apresentam maiores incertezas. A 

cobertura temporal e espacial é limitada. A rede hidrométrica foi planejada no 

século passado dentro de uma visão de planejamento energético de grandes 
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Usinas hidrelétricas, portanto grande parte dos postos com séries longas estão 

em grandes rios, enquanto que os afluentes em pequenas bacias praticamente 

não existem dados. Isto limita muito a gestão dos recursos hídricos e pode gerar 

conflitos, já que ao extrapolar dados de bacias maiores para menores são 

introduzidos erros que tendem a superestimar a vazão, ou seja, tende a 

superestimar a disponibilidade hídrica, que se reflete na outorga de água que não 

existem ou ainda comprometer a qualidade da água de um rio em função da 

estimativa da vazão. 

Portanto, é necessária uma revisão da rede de monitoramento quando a 

magnitude das bacias hidrográficas em regiões brasileiras onde a demanda por 

esta informação é um limitante para a gestão de recursos hídricos. Esta revisão 

deve considerar os aspectos superficiais e subterrâneos das vazões dos rios.  

Sedimentos 

A rede de dados de coleta de postos com sedimentos foi estabelecida em 

função de projetos de interesse, principalmente hidrelétricos. Torna-se necessário 

desenvolver um estudo que melhor oriente uma revisão da rede de coleta de 

sedimentos para melhor entender os aspectos relacionados ao seguinte:  

(a) Mobilidade de seções dos rios com sedimentação e assoreamento em 

função de condições naturais e antrópicas da bacia hidrográfica e 

potenciais projetos de barragens;  

(b) produção de sedimentos das bacias hidrográficas devido a alterações por 

agricultura, desmatamento e outros, que contribuem para a carga difusa;  

Dentro deste contexto é fundamental a revisão da metodologia de 

monitoramento para preservar informações muitas vezes desprezadas como a 

fixação da seção de medição de vazão e o acompanhamento de sua alteração 

com o tempo dentro da visão de mobilidade. Além disso, outros aspectos devem 

ser vistos como a avaliação das características dos sedimentos e carga agregada 

ao material sólido que pode contribuir para contaminação em função dos usos da 

terra na bacia hidrográfica.  

Qualidade da Água 

O monitoramento de qualidade da água do país praticamente não existe 

porque de um lado mede-se vazão em não se mede concentração de poluentes e 

quando se mede concentração não existe vazão. Uma grande parte dos estudos 

de licenciamento e de enquadramento é praticamente inútil por falta de 

informações confiáveis. A medida da concentração sem a vazão é uma 

informação que não permite conclusão sobre a contaminação.  
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No caso da rede da ANA que são poucos o posto de qualidade da água 

existe a tendência de existir este vazão em conjunto com concentração. No 

entanto, no restante das redes no país estas informações não existem num 

mesmo posto, geralmente existem apenas concentrações. Portanto a rede de 

monitoramento de qualidade e seus padrões de coleta, laboratórios entre outros 

necessitam de uma revisão urgente e de qualidade para que seja possível ter 

dados de qualidade da água no país. Atualmente pode-se dizer que não existem. 

Rede Telemétrica 

Existem algumas redes telemétricas implantadas e implantação do país em 

função de maior investimento recente da mitigação dos desastres naturais. O que 

se observa são redes telemétricas de observação das variáveis, mas não um 

sistema de alerta que possui vários componentes para a tomada de decisão.  

Um sistema de alerta possui mais componentes além da rede telemétrica 

como: (a) base dados específicos; (b) modelo de previsão antecipada do evento; 

(d) rede de observação; (e) protocolos de transferência de informação e de 

avaliação de resultados para a sociedade, com metas e objetivos.  

Banco de Dados 

O banco de dados da Hidroweb disponibilizado pela ANA foi um grande 

avanço para os gestores de recursos hídricos, por disponibilizar os dados para 

qualquer usuário na internet, no entanto, foi criado com um intervalo de tempo fixo 

e diário. Está sendo planejada melhoria para que se possa acessar a informação 

em intervalos menores que um dia.  

A base de dados necessita uma de modernização dentro de uma visão de 

atendimento dos usuários de recursos hídricos e a população de forma geral. 

Seria importante ter uma arquitetura de dados que permita receber todas as 

informações potenciais dentro do contexto da gestão. Existem recursos 

permanentes para a base de dados dentro da legislação de compensação dos 

reservatórios e uma parcela destes recursos poderia ser investida na 

modernização. 

4.2.2 Características das Estações e observação  

A maior parte das estações de monitoramento ainda é operada por meio da 

coleta manual dos dados, seja por um observador hidrológico, geralmente 

residente em local próximo à estação, ou através das equipes técnicas de 

hidrometria, que percorrem as estações em roteiros de operação, com frequência 

trimestral. 

Os dados diários coletados pelos observadores são enviados por correio 

ao fim do mês, ou então coletados pelas equipes de hidrometria durante as visitas 
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de inspeção. Dessa maneira, o dado pode demorar de 2 a 4 meses para ser 

integrado ao banco de dados da ANA, em Brasília. A vazão, os parâmetros de 

qualidade de água e a descarga sólida são medidos no local pela equipe de 

hidrometria, para somente ser enviado após o término do roteiro de operação, que 

pode levar até um mês. 

Todos os dados são recebidos nos escritórios das entidades operadoras, 

digitados no sistema Hidro, analisados e somente então enviados à ANA. A 

análise dos dados é realizada inicialmente preliminar e um estudo consistência é 

realizado num intervalo maior de tempo. Na base de dados existem dados 

consistidos e os esperando consistência.  

As medidas do nível dos rios e das chuvas são realizadas diariamente por 

observadores em todas as estações, mesmo que possuam equipamentos 

registradores. A proporção de equipamentos registradores ainda é pequena 

(cerca de 8% nas fluviográficas e 11% nas pluviográficas). Mesmo entre os 

registradores, a grande maioria utiliza gráficos em papel, exigindo a troca de 

papel (diária no caso dos pluviógrafos) e cuidados constantes de manutenção e 

calibração do aparelho. Estes aparelhos apresentam grande erro e um custo alto 

de processamento dos dados. É evidente o ganho econômico em trocar um 

aparelho com registrador analógico com papel para um data logger. A redução de 

custo de processamento paga o equipamento rapidamente.  

Na medição de vazão são usados molinetes e ADCP. Considerando o 

custo de homem hora em grande parte dos rios o uso do ADCP torna a atividade 

muito mais rentável. Isto não implica o abandono total dos molinetes que são uteis 

em rios menores.  

O sistema de coleta de dados necessita de uma modernização urgente 

quanto aos equipamentos utilizados e a redução de tempo de processamento 

para que os dados se tornem disponíveis com qualidade. Em regiões remotas que 

necessitam equipamentos que funcionam isoladamente como Amazônia e 

Pantanal devem ter um programa especial de equipamentos e manutenção.  

O sistema como um todo necessita usar técnicas de coleta de dados 

remoto e equipamentos registradores com sensores e registradores modernos 

que a tecnologia atualizada. O resultado econômico será positivo na medida em 

que reduz sensivelmente o tempo de homem/hora da atividade.  

A falta de recursos financeiros e humanos, a falta de uma indústria nacional 

de equipamentos na área e altos custos dos equipamentos importados, além dos 

entraves da legislação de licitação, bem como a falta de um planejamento e de 

um gerenciamento integrado a nível nacional, tem dificultado a evolução da oferta 

desse serviço à sociedade.  
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A prática da implantação de redes de monitoramento e a diversidade de 

suas finalidades específicas faz com que seja impossível a existência de uma 

rede única consensual para atender a todos sem duplicações de equipamento. 

Também é pouco provável, que se consiga um modelo de gestão integrada das 

redes aceitável pela maioria. Entretanto é consensual que as redes e os postos 

avulsos devem ter certo tipo de integração para possibilitar as trocas e 

cruzamentos de dados, a redução de custos de equipamentos e instalações e a 

formação de um mercado nacional de equipamentos e serviços mais forte porque 

mais coerente, com incentivos por meio de centros de pesquisa e laboratórios de 

equipamentos. 

Para tornar possível um mínimo de padronização de equipamentos, de 

instalações e de compatibilidade de dados, se faz necessário produzir, a nível 

nacional, um esforço de normatização incluindo a logística de operação, 

manutenção, aferição e calibração de postos, bem como os padrões de 

transmissão e disponibilização de dados.  

Isto é essencial para possibilitar o estabelecimento de uma política industrial 

capaz de fomentar a capacitação da indústria nacional para fornecer 

equipamentos e serviços e peças para manutenção, tanto na área de 

instrumentos e equipamentos de registro e transmissão de dados como na área 

de equipamentos e serviços de instalação. 

4.3 INTEGRAÇÃO, SISTEMATIZAÇÃO E DISPONIBILIZAÇÃO DE 
INFORMAÇÕES HIDROMETEOROLÓGICAS. 

Observa-se que a rede meteorológica brasileira, apesar de possuir uma boa 

gestão, ao longo do tempo necessita de alguns aprimoramentos e uma revisão 

detalhada para sua modernização, tendo em vistas as atribuições de 

monitoramento para gestão dos recursos hídricos.  

Algumas das principais limitações existentes são: 

 Limitada disponibilidade das informações de registradores de postos 

de precipitação e vazão em áreas urbanas e mesmo quando existem 

não estão disponíveis no banco de dados; 

 Postos fluviométricos bem equipados em bacias de pequenas bacias 

para a outorga e licenciamento de grande parte de empreendimentos 

atualmente em desenvolvimento neste tipo de bacias: abastecimento 

de água humano e animal, irrigação, PCHs, entre outros.  

 Falta de informações na coleta de dados de evaporação e 

evapotranspiração, sedimentos e qualidade da água; 
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 Série de vazões em rios sujeitos a efeito de remanso como de maré 

ou refluxo. Existem várias áreas costeiras onde há apenas 

informações de níveis. 

Portanto, recomenda-se um estudo de avaliação e modernização da base de 

dados física e hidrológica com vistas a integração da rede existente visando 

atender a Gestão Sustentável dos Recursos Hídricos no país.  

Este contexto envolve um Sistema de Suporte a Decisão com os seguintes 

componentes principais:  

(a) Banco de dados moderno voltado aos usuários dentro de um SIG;  

(b) Modernização da rede de monitoramento tanto em amostragem como em 

equipamentos, aí incluídos o sistema de monitoramento de alerta e de 

projetos pilotos em áreas de interesse estratégico onde existem conflitos e 

grande demanda de água e de impacto de qualidade da água.  

(c)  Sistema de voltado a gestão de outorga e enquadramento associado ao 

banco de dados; 

(d) Sistema de Previsão de curto prazo e sazonal associado a base de 

dados e aos sistema de monitoramento para atendimento dos eventos 

extremos. 
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5. ANÁLISE DAS SÉRIES E PROJEÇÕES 
 

Com a contribuição de Bibiana Rodrigues Colossi e Cassio Almeida  

 

A análise de séries hidrológicas foi realizada com objetivo de caracterização 

espacial e temporal do clima e dos recursos hídricos no Brasil visando orientar 

estratégias relacionadas às pesquisas e desenvolvimento no âmbito do Plano 

Nacional de Mudanças Climáticas. Este estudo deve ser entendido como amostral 

e global, sem a pretensão de ser extensivo. 

 A visão espacial foi estabelecida com base nos biomas que são 

representativos de ecossistemas, climas e comportamento hidrológicos. É 

evidente que dentro dos biomas existem variabilidade de condicionantes como 

aquíferos que condicionam as vazões mínimas, de determinados aspectos do 

clima e de ecossistema, mas esta é a primeira etapa de uma divisão integradora 

do ambiente clima-solo-água–planta que caracteriza o ambiente natural.  

No item seguinte deste capítulo é apresentada a caracterização espacial e 

temporal adotada dentro do estudo com os biomas brasileiros, a seleção das 

séries hidrológicas de precipitação evaporação e vazão mais longa existentes 

nestes biomas e análise de comportamento temporal e espacial dos biomas com 

base nas séries, como representatividade das condições climáticas brasileiras.  

5.1. UNIDADE DE ANÁLISE - BIOMAS  

A avaliação do comportamento hidroclimático de uma determinada área 

envolve vários aspectos do conhecimento: clima, solo, geologia, vegetação, 

sistemas hídricos, entre outros. A caracterização de áreas que integrem vários 

destes aspectos tendo como análise a gestão dos recursos hídricos pode ter 

vários recortes que venham a influenciar nesta gestão. Todos estes componentes 

não mostram necessariamente uma condição única devido a recortes 

diferenciados de comportamento, no entanto, o que mais se aproxima de uma 

visão integrada e que leva em consideração comportamentos hídricos 

diferenciados são os Biomas. Estes sistemas possuem certa proximidade quanto 

à fauna e flora em função do seu clima e solo e representam dentro de um padrão 

natural, condicionantes que se refletem nos recursos hídricos.  

Bioma é conceituado como um conjunto de vida (vegetal e animal) 

constituído pelo agrupamento de tipos de vegetação contíguos e identificáveis em 

escala regional, com condições geoclimáticas similares e história compartilhada 

de mudanças, o que resulta em uma diversidade biológica própria (IBGE, 2014). 

O Bioma é uma unidade que integra ecossistemas num espaço geográfico com 
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certa homogeneidade, cujas características específicas são definidas geralmente 

pelo clima, a fitofisionomia, o solo e a altitude.  

No Brasil existem seis (6) biomas terrestres (Tabela 9 e Figura 14). A zona 

costeira seria o sexto bioma e completa com o bioma marinho. Existem também 

classificações de biomas de transição entre os citados, que detalham um pouco 

mais esta classificação, que não foi utilizado neste estudo. 

Tabela 9 - Biomas Brasileiros. 

Bioma 
Área 
Km2 Características climática e hídrica 

Amazônia 4.196,94 
Clima tropical úmido, precipitação anual acima de 2000 
mm e altas vazões específicas (>30 l/s/km2); vegetação 
exuberante e alta 

Cerrado 2.036,45 

Grande variabilidade sazonal da precipitação, com 6 seis 
meses sem chuva, lençol freático baixo, vegetação 
rasteira, alta regularização natural do escoamento e com 
altas vazões especificas mínimas. 

Mata Atlântica 1.110,18 
Vegetação exuberante, grande declividade, precipitações 
orográficas e altas, baixa regularização natural. 

Pampa 176,50 
Clima subtropical, vegetação rasteira, baixa regularização 
de vazão natural, precipitação abaixo de 1500 mm anuais. 

Pantanal 150.36 

Baixa precipitação anual, menor que evapotranspiração, 
grande retenção de água de montante proveniente do 
Planalto, exuberante vegetação de banhado e grande 
variabilidade sazonal das lagoas naturais. 

 

 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Macroclima
http://pt.wikipedia.org/wiki/Fitofisionomia
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Figura 14 - Biomas Terrestres do Brasil (IBGE,2014). 

5.2 SELEÇÃO DOS DADOS 

Os objetivos da seleção dos dados hidrológicos neste estudo são de 

entendimento do comportamento hidroclimático das regiões brasileira tendo como 

consideração os efeitos de longo prazo eu estejam ocorrendo e os potenciais 

efeitos sobre os recursos hídricos e sua gestão. 

Os dados hidrológicos selecionados são a precipitação e evaporação que 

implicitamente caracterizam o clima da região e as vazões que retratam o 

comportamento integrado do clima e da bacia hidrográfica. Nesta análise 

preliminar do entendimento do comportamento da variabilidade dos processos 

hidrológicos nos biomas brasileiros adotou-se o critério de selecionar postos com 

representatividade temporal longa, ou seja, postos com registros longos nas 

regiões.  

A atividade de seleção dos dados foi realizada pela equipe da Agência 

Nacional de Águas (ANA). Na definição das séries hidrometeorológicas 
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considerou-se os seis Biomas terrestres Brasileiros (figura 15) como domínios 

geográficos para seleção das estações Hidrometeorológicas.  

Os critérios adotados na seleção dos dados foram os seguintes: 

 O intervalo de tempo adotado foi de séries mensais, considerando 

uma discretização temporal adequada para fins de análises 

hidroclimatológicas no contexto das mudanças climáticas 

(excetuando-se as inundações); 

  Considerou-se também o tamanho das séries como fator 

fundamental para a busca de representatividade temporal dos 

processos. Desta forma, foram levantadas em cada um dos seis 

biomas as séries de chuvas, vazões e cotas que apresentassem no 

mínimo 40 anos de dados sem falhas, sem exigência de 

continuidade;  

 Considerou-se também apenas os anos que não apresentassem 

falhas, aqueles anos que porventura não tivessem completos seriam 

considerados um ano com falha, de modo que todos os valores deste 

ano não seriam considerados (são substituídos pelo código de falhas 

-99999.); 

 Foram considerados os dados brutos sempre que em determinada 

data não houvesse dados consistidos visando ampliar o tamanho das 

séries e possibilitar um espectro maior de estações, além de 

possibilitar incorporar dados mais recentes.  

O posto com maior número de anos de dados sem falhas foi utilizado como 

posto de referência e os outros foram utilizados para o preenchimento das 

falhas. Foram verificadas as compatibilidades entre os postos. Esta análise deve 

ser considerada como preliminar considerando a extensão dos biomas que 

possuem variações espaciais importantes quanto as suas características 

climáticas e outros fatores, portanto imaginar que apenas um posto de série 

longa possa representar seu comportamento é uma limitação. Futuros estudos 

devem analisar esta variabilidade espacial. 

 

Precipitação  

Na tabela10 são apresentados os postos pluviométricos selecionados em 

cada Bioma. Características destes postos estão no anexo A. 

Tabela 10 - Postos Pluviométricos nos Biomas Brasileiros. 

Bioma Postos Pluviométricos 
Período de 

Monitoramento 
(anos) 

Número de Anos 
Completos* 
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Amazônia 00244006* 100 62 
 00244007 76 52 
 00360000 51 47 
 00155001 73 41 
 00455001 50 41 
 08068000 52 44 

Caatinga 00739038* 103 102 
 00737006 103 101 
 00340031 103 99 
 01341011 79 69 

Cerrado 01144027* 101 82 
 01143010 76 72 
 00642001 87 77 
 00542012 100 89 
 01556002 87 71 
 02348034 69 66 
 01348000 47 37 

Mata Atlântica 02549006* 121 105 
 02346045 116 94 
 02347026 111 91 
 00835068 93 82 
 02141044 91 81 

Pampa 03052009* 68 68 
 03052007 68 67 
 03053007 68 68 
 02956007 65 59 
 03252008 47 44 

Pantanal 01657000* 78 49 
 01655003 46 41 
 01957000 63 45 
 01756000 44 40 

* Incluindo preenchimento de falhas nos postos de referência. 

Os postos com série longa (acima de 40 anos) de precipitação no bioma 

Amazônia concentram-se na metade norte do bioma, não havendo nenhum na 

parte mais ao sul do bioma. Desta forma, foram selecionados seis postos com 

série longa e representativa. O posto de referência escolhido foi o posto 

00244006; e os postos 00244007, 00360000 e 00155001 foram utilizados para o 

preenchimento de falhas na sua série. Para o bioma Caatinga, foram 

selecionados quatro postos. O posto de referência é o posto 00739038, por ser o 

posto com série mais longa no bioma. O posto 00737006 foi utilizado para 

preencher eventuais falhas em sua série. 

O posto de referência para o bioma Cerrado é a estação 01144027. Os 

postos 01143010, 00642001 e 00542012 foram usados para preencher eventuais 

falhas na série do posto de referência. Além destes, foram selecionados mais três 

postos pluviométricos de forma a avaliar, representativamente, o bioma Cerrado. 

Na Mata Atlântica, um total de cinco postos pluviométricos foi selecionado. O 

posto de referência escolhido é a estação 2549006. Os postos 2347026 e 

2346045 foram utilizados para preencher eventuais falhas na série. Para o bioma 

Pampa, o posto de referência é o de código 3052009, tendo as falhas sido 



 

 

_________________________________________________________________________ 

66 

 

preenchidas com o auxílio dos postos 3052007 e 3053007. Utilizou-se o posto 

3052007 para o preenchimento de três anos do posto de referência (1945-1947), 

que apresentava valores nulos, enquanto que o posto 3052007 apresentava 

valores não-nulos. Devido à proximidade entre ambos os postos, fez-se essa 

modificação, pois foi considerado que houve algum problema de medição (ou até 

mesmo a não medição) nesses anos. Ainda, foram selecionadas as estações 

2956007 e 3252008.  

Por fim, o posto pluviométrico de referência no bioma Pantanal é a estação 

1657000. Os postos 1655003 e 1957000 foram empregados no preenchimento de 

falhas na série. Complementarmente, será analisado o posto 1756000. 

Evaporação 

Na Tabela 11 são apresentados os postos com evaporação selecionados em 

cada Bioma. Características dos postos estão no Anexo A. 

Tabela 11 - Postos com dados de Evaporação nos Biomas Brasileiros. 

Bioma 
Postos 

Climatológicos 

Período de 
Monitoramento 

(anos) 

Número de 
Anos 

Completos* 

Amazônia 82331* 53 53 

  82240 53 - 

Caatinga 82789* 53 52 

  82689 54 - 

Cerrado 83423* 53 53 

  83377 52 - 

Mata Atlântica 83844* 53 50 

  83897 53 - 

  83781 53 - 

Pampa 83980* 53 47 

  83964 53 - 

Pantanal 83405* 53 43 

  83552 37 - 
* Incluindo preenchimento de falhas nos postos de referência. 

 

Todos os postos de evaporação identificados possuem série com 52 anos. 

Todos foram obtidos junto ao INMET – Instituto Nacional de Meteorologia. Foram 

identificados dois postos com série longa de evaporação no bioma Amazônia, 

sendo que o posto de referência utilizado foi a estação 82331, cuja série foi 

preenchida com dados do posto 82240. 
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Para o bioma Caatinga, o posto de referência é o de código 82789, cujas 

falhas foram preenchidas ou, com a média dos meses correspondentes, ou com 

dados do posto 82689. O posto de referência para evaporação no bioma Cerrado, 

83423, teve suas falhas preenchidas com auxílio do posto 83377 ou com a média 

dos meses correspondentes à falha. No bioma Mata Atlântica, o posto de 

referência é o 83844, cujas falhas foram preenchidas, ou com a média dos meses 

correspondentes, ou com os postos 83897 e 83781. 

Para o bioma Pampa, o posto de referência é o de código 83980, cujas 

falhas foram preenchidas pelos dados do posto 83964, ou pela média do mês 

correspondente. Por fim, o posto de referência de evaporação para o bioma 

Pantanal é o posto 83405. Suas falhas foram preenchidas com o auxílio do posto 

83552, ou com a média do mês correspondente. 

Vazão 

Na tabela 12 são apresentados os postos pluviométricos selecionados em 

cada Bioma. Características dos postos selecionados estão no anexo A 

Para o bioma Amazônia, foram selecionados seis postos fluviométricos com 

série maior que 40 anos com dados. O posto de referência utilizado foi o posto 

13870000, que apresenta 80 anos de dados com 62 deles sem falhas. As falhas 

foram preenchidas pelas médias dos meses faltantes. Não se utilizou outros 

postos para o preenchimento, devido à falta de dados consistentes para os meses 

faltosos. Além disso, devido as diferentes áreas de drenagem dos postos, as 

vazões apresentavam valores diferentes, impossibilitando a utilização dos postos 

de preenchimento. 

Quatro postos fluviométricos foram selecionados para o bioma Caatinga, 

sendo a estação 36020000 o posto de referência, cuja série foi preenchida com a 

média referente ao mês, quando necessário. O posto fluviométrico utilizado no 

bioma Cerrado foi o posto 44200000 que apresenta um total de 79 anos de dados 

com 75 deles sem falhas, sendo que estas foram preenchidas pela média dos 

meses correspondentes. Foram selecionados outros três postos fluviométricos, de 

modo a avaliar o bioma de forma representativa. 

Para o bioma Mata Atlântica, foram selecionados quatro postos 

fluviométricos. O posto utilizado como referência é o posto 64620000 que 

apresenta 80 anos de dados e todos eles sem falhas. Dentre os três postos 

selecionados para o bioma Pampa, a estação 75550000 é o postos de referência, 

que por apresentar uma série com 69 anos de dados sem falhas, não necessitou 

preenchimento. 
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Para o bioma Pantanal, apenas uma estação fluviométrica possui série 

maior que 40 anos, o posto 67100000. As falhas neste posto foram preenchidas 

com as médias dos meses correspondentes. 

 

 

Tabela 12 Postos Fluviométricos nos Biomas Brasileiros. 

Bioma 
Postos 

Fluviométricos 

Período de 
Monitoramento 

(anos) 

Número de Anos 
Completos* 

Amazônia 13870000* 80 62 

  14710000 45 41 

  15700000 44 42 

  1705000 69 46 

  27500000 42 40 

  31520000 49 46 

Caatinga 36020000* 101 85 

  45020000 83 82 

  49370000 82 80 

  51280000 83 76 

Cerrado 44200000* 79 75 

  46830000 73 73 

  64465000 73 73 

  66260001 79 74 

Mata Atlântica 64620000* 80 80 

  54500000 82 77 

  58060000 79 74 

  50230000 64 47 

Pampa 75550000* 83 69 

  87270000 64 62 

  85470000 46 40 

Pantanal 67100000* 75 71 
* Incluindo preenchimento de falhas nos postos de referência. 

 

5.3 AMAZÔNIA  
 

Com base nos postos levantados no item anterior, o comportamento 

sazonal e interanual das séries de precipitação, vazão e evaporação são 

analisados para o bioma Amazônia. Na Figura 15 é apresentada a localização dos 

postos selecionados.  
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5.3.1 Comportamento sazonal 

A análise do comportamento sazonal de uma série permite avaliar a 

existência de períodos característicos secos e úmidos. O conhecimento da 

existência destes períodos, e do quão afastadas da média anual as variáveis 

hidrológicas estão, ou seja, quão intensa é a cheia e a estiagem, é fundamental 

no planejamento e gestão dos recursos hídricos. Os Gráfico 1 e Gráfico mostram 

a variabilidade sazonal do posto de referência e para os demais postos de 

precipitação. As figuras mostram na maior parte do bioma Amazônia que as 

chuvas concentram-se no período entre novembro e maio, sendo o período entre 

junho e outubro consideravelmente mais seco.  
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Figura 15 - Postos com dados de precipitação, vazão e evaporação selecionados 
para o bioma Amazônia. 

Observa-se que a estação 80680000, localizada no extremo noroeste do 

bioma, apresenta uma tendência sazonal diferente dos demais postos, com 
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chuvas bem distribuídas ao longo do ano e baixa sazonalidade, com clima menos 

variável. 

 

Gráfico 1 - Variação sazonal de precipitação para o posto de referência no bioma 
Amazônia. 

 
Gráfico 2 - Variação sazonal de precipitação para os demais postos selecionados no 

bioma Amazônia. 

No Gráfico 3 são apresentados os valores relativos de evaporação que 

ocorrem entre os meses de junho e novembro no bioma Amazônia. A evaporação 

varia em aproximadamente 40%, para cima ou para baixo, em torno da 

evaporação média anual. Nos Gráfico 4 e Gráfico 6 são apresentadas a variações 

das vazões.  

Estes resultados mostram mudança da sazonalidade da vazão entre postos 

mais a montante e jusante em função do tempo de deslocamento da onda de 
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cheia na bacia, variando a sazonalidade de acordo com a localização do posto. A 

estação 17050000, localizada na região mais central do bioma, mostra a transição 

entre um regime característico e em função do tempo de deslocamento da onda. 

Também se observa que ao Norte da Amazônia, como o regime de chuva é 

diferente, também existe defasagem na sazonalidade das vazões (postos 

14710000). A delimitação destas variações não é bem definida aqui devido ao 

pequeno número de postos.   

 

 
Gráfico 3 - Variação sazonal de evaporação para o posto de referência no bioma 

Amazônia. 

 

 
Gráfico 4 - Variação sazonal de vazão para o posto de referência no bioma Amazônia 
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Gráfico 5 - Variação sazonal de vazão para os demais postos selecionados no bioma 

Amazônia. 

5.3.2 Comportamento interanual 

A análise interanual permite avaliar a existência de não-estacionariedade 

na série hidrológica, ou seja, se ao longo dos anos há alguma tendência de 
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dos períodos com relação à média. Os Gráfico 6 e Gráfico 7 mostram a 

variabilidade interanual do posto de referência de precipitação para os demais 

postos com dados de precipitação. Observa-se um período chuvoso entre 1950 e 

final de da década de 70 e períodos secos prolongados na primeira parte do 

século vinte até 1950 e atualmente desde 1991.  
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Gráfico 6 - Variação interanual de precipitação para o posto de referência no bioma 

Amazônia. 

 
Gráfico 7 - Variação interanual de precipitação para os demais postos selecionados no 

bioma Amazônia. 
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Gráfico 8 - Variação interanual de evaporação para o posto de referência no bioma 

Amazônia. 

O Gráfico 9 mostra a variação de longo período das anomalias de vazões 

do posto de referência. O que se destacada é a forte variação de patamar entre o 

início da série até 1950 e depois de 1960.  A figura mostra ainda vazões 

decrescentes após o ano de 2009, com vazões bastante baixas em 2011. Como 

somente um posto da série possui série antes de 1960, na figura 26 observa-se 

que para este posto não existiu esta anomalia. Esta variação pode ter ocorrido 

pode incertezas na série, mas deve-se verificar se realmente existiram vazões 

muito baixas, considerando que as chuvas até cerca de 1960 não apresenta 

redução desta magnitude nas anomalias (Gráfico 10).  

 

Gráfico 9 - Variação interanual de vazão para o posto de referência no bioma Amazônia. 
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Já pelos Gráfico 10 e Gráfico 11, observa-se que os postos 14710000, 

localizado na região norte do bioma, e o posto 27500000, na área mais a sudeste 

do bioma, apresentam, de maneira geral, tendências opostas ao longo do tempo.  

Considerando o posto de referência de precipitações e vazões observa-se 

que a Amazônia (Sul) passou um período muito seco antes de 1960 e mais 

recentemente depois de 1991 (chuvas). Nas vazões isso se refletiu muito mais no 

período anterior a 1950, enquanto mais recentemente não se observou uma 

variabilidade marcante apesar da redução da precipitação.  

Isto pode ser devido a uso do solo ou também por problemas nas vazões. 

Também se destaca o comportamento diferenciado tanto na sazonalidade como 

no interanual do Norte e Sul da Amazônia, como já tem sido destacado por outros 

estudos na literatura. Em termos interanuais observa-se que os períodos úmidos 

possuem correlação negativa entre Norte e Sul, no entanto melhores conclusões 

podem obter com estudos mais detalhados com mais dados. A correspondência 

de variabilidade observada nas precipitações não é observada no posto de vazão 

de referência provavelmente pelas distorções das vazões do início do período que 

provavelmente possuem incertezas.  

 

Gráfico 10 - Variação interanual de vazão para os demais postos selecionados no bioma 
Amazônia. 
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Gráfico 11 - Variação interanual de vazão para os demais postos selecionados no bioma 

Amazônia. Detalhe do período entre 1965 e 2012. 

5.4 CAATINGA  

Com base nos postos levantado o comportamento sazonal e interanual das 
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Figura 16 - Bioma Caatinga e os postos pluviométricos, de evaporação e vazão 

selecionados do Bioma. 
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5.4.1 Comportamento sazonal 

A análise do comportamento sazonal de uma série permite avaliar a 

existência de períodos característicos secos e úmidos dentro do ano. Nos Gráfico 

12 e Gráfico 13 são apresentadas as anomalias de precipitação sazonal da região 

da Caatinga para o posto de referência e dos demais postos. Pela análise destas 

figuras, observa-se que o período caracteristicamente mais chuvoso na Caatinga 

é entre janeiro e maio, chegando a valores extremamente baixos de precipitação 

entre junho e outubro. No período de chuvas, as médias mensais chegam a ser 

entre 2,5 e 3 vezes igual à média. Contudo, o posto 1341011, localizado ao Sul no 

bioma, apresenta um regime de chuvas diferente, com menor variação da 

sazonalidade e com o mês mais chuvoso em novembro, e não em março, como 

todos os demais postos.  

 
Gráfico 12 - Variação sazonal de precipitação para o posto de referência no bioma 

Caatinga. 
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Gráfico 13 - Variação sazonal de precipitação para os demais postos selecionados no 

bioma Caatinga. 

Pelo Gráfico 14 percebe-se que entre os meses de agosto e janeiro a 

evaporação é até 60% superior à média. No período entre fevereiro e julho, a 

evaporação fica até 45% abaixo da média. A evaporação retrata uma variação 

contrária a da precipitação, como era de se esperar.  

 
Gráfico 14 - Variação sazonal de evaporação para o posto de referência no bioma 

Caatinga. 
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sul do bioma, 51280000, apresenta um comportamento levemente distinto, com 

vazões claramente maiores já em novembro. 

 
Gráfico 15 - Variação sazonal de vazão para o posto de referência no bioma Caatinga. 

 
Gráfico 16 - Variação sazonal de vazão para os demais postos selecionados no bioma 

Caatinga. 
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O Gráfico 17 mostra um longo período seco de 1930 a 1960. Depois deste 

período as secas são menores, mas depois de 1991 observam um tendência de 

cerca de mais de 20 anos de precipitações médias móveis abaixo da média. Isto 

pode ser observado também nos outros postos da região, portanto não é um 

cenário isolado. Este período repete as condições também do Sul da Amazônia. 

No Gráfico 19 na variabilidade evaporação verifica-se como era de se esperar o 

comportamento inverso, com mais evaporação depois de 1991. Nos Gráfico 20 e 

Gráfico 21 observa-se novamente na vazão este período seco regional, tanto antes 

de 1960 como depois de 1991. Estas condições caracterizam a variabilidade 

climática regional.  

 
Gráfico 17 - Variação interanual de precipitação para o posto de referência no bioma 

Caatinga. 

 
Gráfico 18 - Variação interanual de precipitação para os demais postos selecionados no 

bioma Caatinga. 
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Gráfico 19 - Variação interanual de evaporação para o posto de referência no bioma 

Caatinga. 

 
Gráfico 20 - Variação interanual de vazão para o posto de referência no bioma Caatinga. 
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Gráfico 21 - Variação interanual de vazão para os demais postos selecionados no bioma 

Caatinga. 

5.5 CERRADO  
 

Com base nos postos levantado o comportamento sazonal e interanual das 

séries de precipitação, vazão e evaporação são analisados para o bioma Cerrado. 

Na Figura 17 é apresentada a localização dos postos selecionados. 
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entre novembro e abril. Destacam-se ainda os comportamentos distintos dos 

postos 542012, localizado no extremo norte do bioma, e 2348034, na região mais 
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do período úmido já no mês de outubro. Já a estação 542012 mantém-se no 

período de seca ainda pelos meses de outubro e novembro, porém nos meses de 

abril e maio ainda apresenta precipitações acima ou próximas à média.  

O Gráfico 24 apresenta a sazonalidade média da evaporação, com valores 

maiores no período seco (também um pouco mais frio) entre os meses de maio e 

outubro. Isto indica que no verão as precipitações reduzem a temperatura e a 

evaporação e no inverno que tem temperaturas mais amenas e não tem chuva a 

evaporação potencial é maior.   

A variabilidade das vazões apresentadas nos Gráfico 25 e Gráfico 26 
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no extremo sul do bioma, e nas proximidades da estação pluviométrica 2348034, 

onde a precipitação mantém-se mais constante em torno da média, e a 

regularização da bacia hidrográfica associada à estação fluviométrica é bem 

maior. Este comportamento de regularização natural é provável que seja devido 

ao tipo de geologia local que apresenta maior capacidade de infiltração e retenção 

da área, produzindo uma regularização natural.  
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Figura 17 - Postos de precipitação, vazão e evaporação selecionados para o bioma 
Cerrado. 
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Gráfico 22 - Variação sazonal de precipitação para o posto de referência no bioma 

Cerrado. 

 
Gráfico 23 - Variação sazonal de precipitação para os demais postos selecionados no 

bioma Cerrado. 
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Gráfico 24 - Variação sazonal de evaporação para o posto de referência no bioma 

Cerrado. 

 
Gráfico 25 - Variação sazonal de vazão para o posto de referência no bioma Cerrado. 
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Gráfico 26 - Variação sazonal de vazão para os demais postos selecionados no bioma 

Cerrado. 

5.5.2 Comportamento interanual 

A análise do Gráfico 27 mostra um prolongado período sequencial de anos 

de precipitações médias reduzidas (abaixo da média) desde 1980. O período 

anterior de 1942 a 1980 mostra valores médios acima da média (média móvel de 

cinco anos). Na figura 46 o comportamento dos demais postos mostram 

similaridades com o posto de referência. No Gráfico 28 a variabilidade da 

evaporação mostra uma tendência complementar a da precipitação, como era de 

se esperar quando o efeito é fundamentalmente climático.  

Nos Gráfico 29 e Gráfico 30 observam-se a variabilidade dos postos de 

vazão. A correspondência não é semelhante à da precipitação para alguns anos 

como mostra os anos iniciais de 1980 com muita vazão e depois o período seco 

depois na década 90, com recuperação nos anos recentes. 
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Gráfico 27 - Variação interanual de precipitação para o posto de referência no bioma 

Cerrado. 

 
Gráfico 28 - Variação interanual de precipitação para os demais postos selecionados no 

bioma Cerrado. 
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Gráfico 29 - Variação interanual de evaporação no posto de referência no Cerrado. 

 
Gráfico 30 - Variação interanual de vazão para o posto de referência no bioma Cerrado. 

Esta situação é observada também nos demais postos com variabilidade 

espacial de comportamento (Gráfico 31). Como a análise foi realizada com valores 

anuais pode ocorrer à distorção de precipitações concentradas no período 

chuvoso resultarem em grandes vazões, mas seu total anual ser semelhante aos 

demais anos. O reflexo destes valores anuais se explica melhor em anos secos. 

No início dos anos 80 houveram anos úmidos onde as precipitações se 

concentraram em alguns meses como total anual semelhante a outros anos. As 

cheias de 1980, 1982 e 1983 foram conhecidas na região. De outro lado estes 

postos podem refletir variações espaciais de comportamento das precipitações 

que não foram captados pela amostra de dados utilizada.  

0

0,5

1

1,5

1960 1970 1980 1990 2000 2010 2020

Ev
ap

o
ra

çã
o

 t
o

ta
l 

an
u

al
/E

va
p

o
ra

çç
ão

 t
o

ta
l a

n
u

al
 

m
é

d
ia

 d
e

 lo
n

go
 p

e
rí

o
d

o
 

Variação em torno da evaporação total anual média de longo 
período

Bioma Cerrado

83423

Média móvel de 5 anos

0

0,5

1

1,5

2

2,5

1930 1940 1950 1960 1970 1980 1990 2000 2010 2020

V
az

ão
 m

é
d

ia
 a

n
u

al
 /

V
az

ão
 m

é
d

ia
 d

e
 lo

n
go

 
p

e
rí

o
d

o

Variação da vazão média anual em torno da vazão média de longo período
Bioma Cerrado

44200000

Média móvel de 5 anos



 

 

_________________________________________________________________________ 

92 

 

 
Gráfico 31 - Variação interanual de vazão para os demais postos selecionados no bioma 

Cerrado. 

 
 

5.6 MATA ATLÂNTICA  
 

Com base nos postos levantado o comportamento sazonal e interanual das 

séries de precipitação, vazão e evaporação são analisados para o bioma Mata 

Atlântica Na figura 50 é apresentada a localização dos postos selecionados. 

 5.6.1 Comportamento sazonal 

A grande extensão do bioma Mata Atlântica, cobrindo aproximadamente 25° 

de latitude, propicia a existência de regimes climáticos e hidrológicos bastante 

diferentes ao longo do Bioma. O comportamento climático varia muito com a 

latitude. O comportamento dos postos mais ao Norte deve mostram 

comportamento climático diferenciado com os postos mais a Sul. Na Figura 18 

apresentado o comportamento do posto pluviométricos localizado mais ao Sul 

(Curitiba) onde a sazonalidade mostra período chuvoso de setembro março, mas 

com desvio padrão pequeno dentro do ano. Na Figura 18 pode-se observar a 

variação de sazonalidade de postos localizados na região Sudeste e o posto 

localizado no Nordeste.  

No Gráfico 32 observa-se a variação sazonal da evaporação potencial de um 

posto localizado na região Sul, representando a variação da evaporação com a 

temperatura de verão e inverno. 

Nos Gráfico 33 e Gráfico 34 pode-se observar o comportamento da 

variabilidade sazonal que reflete as condições observadas nas precipitações. 
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Assim como as precipitações, as vazões no bioma Mata Atlântica são, em geral, 

maiores no período compreendido entre novembro e abril. Contudo, a estação 

5023000, localizada no extremo norte do bioma, apresenta comportamento 

contrário. Ainda, destaca-se o comportamento diferenciado do posto 64620000, 

localizado na área mais ao sul do bioma, nas proximidades da estação 

pluviométrica 2549006, onde as vazões e precipitações tendem as oscilar 

relativamente próximas à média. 

 O comportamento hidrológico do bioma da Mata Atlântica não é uniforme 

devido à grande variação de latitude onde o clima se altera de trópico úmido, 

trópico, subtropical e temperado. Estas condições fazem com a sazonalidade das 

vazões também se altere já que num clima tropical a predominância da 

precipitação tende a ocorre no verão ou na transição e no clima temperatura no 

inverno, enquanto que na transição a tendência é não existir sazonalidade bem 

definida.  

Considerando o número amostrado era de se esperar uma maior 

variabilidade de sazonalidade. O posto de referência de chuvas mostra a 

característica de baixa sazonalidade pela sua localização mais ao Sul, da mesma 

forma que o posto de vazões.  

5.6.2 Comportamento Interanual 

A análise dos Gráfico 35 e 36, mostram a variabilidade das precipitações ao 

longo do bioma Mata Atlântica. Estendendo-se desde baixas latitudes até 

aproximadamente 30° sul, fica evidente a diferença no regime das precipitações 

entre as regiões norte e sul do bioma.  
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Figura 18 - Postos com dados de precipitação, vazão e evaporação selecionados 

para o bioma Mata Atlântica. 
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Gráfico 32 - Variação sazonal de precipitação para o posto de referência no bioma Mata 

Atlântica. 

 
Gráfico 33 - Variação sazonal de precipitação para os demais postos selecionados no 

bioma Mata Atlântica. 
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Gráfico 34 - Variação sazonal de evaporação para o posto de referência no bioma Mata 

Atlântica. 

 
Gráfico 35 - Variação sazonal de vazão para o posto de referência no bioma Mata 

Atlântica. 
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Gráfico 36 - Variação sazonal de vazão para os demais postos selecionados no bioma 

Mata Atlântica. 

No posto de Referência em Curitiba com uma das séries mais longas do 

país observa-se um período de média móvel acima da média de 1945 a 2008, 

com tendência mais acima da média depois de 1970. Observa-se que no final da 

primeira década do século 21 a tendência parece mudar. No entanto o período 

mais longo de média móvel abaixo da média observa-se do início do século até a 

década de 30. No Gráfico 38 observam-se outros postos e no posto do Nordeste 

mostra o período recente depois de 91 abaixo da média como os dados da 

Caatinga. 

Estas condições mostram a grande variação espacial do comportamento 

interanual do Brasil, refletido pela mudança climática dentro da latitude no país. 

No Gráfico 39 é apresentada a variação da evaporação potencial interanual. O 

comportamento se mostra oposto ao da precipitação como era de se esperar. O 

período entre 1985 e 2008 apresentou totais anuais de evaporação acima da 

média de longo período em quase todos os anos. Esta extrapolação, contudo, no 

geral manteve-se abaixo de 20%.  
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Gráfico 37 - Variação interanual de precipitação para o posto de referência no bioma 
Mata Atlântica. 

 

Gráfico 38 - Variação interanual de precipitação para os demais postos selecionados no 
bioma Mata Atlântica. 
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Gráfico 39 - Variação interanual de evaporação para o posto de referência no bioma Mata 

Atlântica. 

A mesma ampla variabilidade as precipitações é encontrada nas vazões no 

bioma Mata Atlântica. Nos Gráfico 40 e Gráfico 41 são apresentadas as variações 

de vazões. Nestas séries os dados depois de 2000 são limitados e dificultam o 

entendimento deste período.  

 
Gráfico 40 - Variação interanual de vazão para o posto de referência no bioma Mata 

Atlântica (os últimos devem ser desconsiderados). 
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No posto de referência que se localiza no Sul o comportamento reflete o 

período chuvoso depois de 1970, com crescimento da média móvel desde 1950, 

como observado na precipitação. Nos demais postos distribuídos em diferentes 

latitudes o entendimento do comportamento é prejudicado pela falha na série de 

dados, mas as vazões guardam uma semelhança com as precipitações.  

 
Gráfico 41 - Variação interanual de vazão para os demais postos selecionados no bioma 

Mata Atlântica. 

5.7 PAMPA  

Com base nos postos levantado o comportamento sazonal e interanual das 

séries de precipitação, vazão e evaporação são analisados para o Pampa Na 

Figura 19 apresentada a localização dos postos selecionados. 

5.7.1 Comportamento sazonal 

As figuras 57 e 58 mostram que no bioma Pampa não há estações secas e 

úmidas definidas. As precipitações mostram-se próximas à média ao longo de 

todo o ano, com variabilidade entre anos. Os postos escolhidos mostram variação 

entre si, já que o desvio padrão entre meses é muito pequeno.  

A análise do Gráfico 44 mostra a existência de um período de baixa 

evaporação entre abril e outubro no bioma Pampa devido ao inverno que na 

região é importante devido as suas características de clima subtropical ou 

temperado. A variação sazonal atinge quase 50% acima da média em dezembro, 

e 40% abaixo da mesma, em junho.  
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Os postos analisados para o bioma Pampa mostram a existência de 

vazões (Gráfico 49 e Gráfico 50) acima da média entre junho e outubro; crescentes 

entre março e setembro, e decrescentes a partir de então. Apesar da 

sazonalidade não mostra estas características, o período chuvoso inicia em 

março e termina em setembro. Estes valores são resultados com períodos 

chuvosos prolongados (maior duração) com baixa evaporação (Gráfico 44) que 

produzem vazões altas. Estas condições são típicas de um clima temperado.  
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Figura 19 - Postos com dados de precipitação, vazão e evaporação selecionados 

para o bioma Pampa. 
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Gráfico 42 - Variação sazonal de precipitação para o posto de referência no bioma 

Pampa. 

 
 

 
Gráfico 43 - Variação sazonal de precipitação para os demais postos selecionados no 

bioma Pampa. 
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Gráfico 44 - Variação sazonal de evaporação para o posto de referência no bioma 

Pampa. 

 
Gráfico 45 - Variação sazonal de vazão para o posto de referência no bioma Pampa. 
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Gráfico 46 - Variação sazonal de vazão para os demais postos selecionados no bioma 

Pampa. 

5.7.2 Comportamento interanual 

A análise dos Gráfico 47 e Gráfico 48 mostra um comportamento 

aproximadamente uniforme das precipitações em todo o bioma Pampa. Para os 

quatro postos selecionados; a precipitação supera a média em até cerca de 70%, 

e atinge valores até 40% abaixo da mesma. 

 
Gráfico 47 - Variação interanual de precipitação para o posto de referência no bioma 

Pampa. 
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Gráfico 48 - Variação interanual de precipitação para os demais postos selecionados no 

bioma Pampa. 

No Gráfico 49 observa-se que o período entre 1979 e 2003 apresentou 

apenas dois anos com evaporação acima da média de longo período. Ao 

contrário, a última década (período entre 2004 e 2013) apresentou apenas um 

ano com resultado levemente abaixo da média. Nos Gráfico 50 e Gráfico 51, são 

apresentadas as variações interanuais de vazão, mostrando comportamento 

semelhante as das precipitações com aumento das vazões depois de 1980 e até 

próximo cerca de 2005-2006. Nos demais postos se observa a mesma tendência 

de média móvel de 5 anos. O período anterior desde 1940 se mostra mais seco.  

 
Gráfico 49 - Variação interanual de evaporação para o posto de referência no bioma 

Pampa. 
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Gráfico 50 - Variação interanual de vazão para o posto de referência no bioma Pampa. 

 

 
Gráfico 51 - Variação interanual de vazão para os demais postos selecionados no bioma 

Pampa. 

5.8 PANTANAL  
 

Com base nos postos levantado o comportamento sazonal e interanual das 

séries de precipitação, vazão e evaporação são analisados para o bioma Pantanal 

Na Figura 20 é apresentada a localização dos postos selecionados. 
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5.8.1 Comportamento sazonal 

A análise da variação sazonal da precipitação no bioma Pantanal mostra 

um padrão bem definido. O período úmido estende-se de novembro a março. Já 

no período seco, que ocorre de abril a outubro, a precipitação atinge valores 

extremamente baixos. 

A evaporação total média mensal (Gráfico 57) no bioma Pantanal mostra-

se até 45% acima da média nos meses entre julho e dezembro, e até 40% abaixo 

da mesma, no período entre janeiro e junho. A variação sazonal para o posto 

83552, empregado para preenchimento de falhas, não será aqui apresentada, 

devido à grande quantidade de falhas apresentada pela série.  

Pelos Gráfico 58 e Gráfico 59 observa-se que o período de maiores vazões 

no bioma Pantanal encontra-se entre os meses de abril e setembro. Contudo, a 

variação de vazão entre os meses é bastante suave; com uma variação de 

apenas cerca de 20%, superior ou inferior à média histórica, para o posto 

67100000. 
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Figura 20 - Postos com dados de precipitação, vazão e evaporação selecionados para o 

bioma Pantanal. 
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Gráfico 52 - Variação sazonal de precipitação para o posto de referência no bioma 

Pantanal. 

 
Gráfico 53 - Variação sazonal de precipitação para os demais postos selecionados no 

bioma Pantanal. 
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Gráfico 54 - Variação sazonal de evaporação para o posto de referência no bioma 

Pantanal. 

 
Gráfico 55 - Variação sazonal de vazão para o posto de referência no bioma Pantanal. 

 
5.8.2 Comportamento interanual 

A análise dos Gráfico 56 e Gráfico 57 mostram que o período 

compreendido entre aproximadamente 1970 e 1990 apresentou valores de 

precipitação acima da média histórica. Esta variação, contudo, é bastante sutil 

para o posto de referência, mantendo-se em geral inferior a 20% de superação da 

média de longo período.  

Os valores de evaporação (Gráfico 58) apresentados para o bioma 
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interanual para o posto 83552, empregado para preenchimento de falhas, não 

será aqui apresentada, devido à grande quantidade de falhas apresentada pela 

série. 

 
Gráfico 56 - Variação interanual de precipitação para o posto de referência no bioma 

Pantanal. 

 

 
Gráfico 57 - Variação interanual de precipitação para os demais postos selecionados no 

bioma Pantanal. 

0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

1,2

1,4

1,6

1,8

1960 1965 1970 1975 1980 1985 1990

P
re

ci
p

it
aç

ão
/P

re
ci

p
it

aç
ão

 t
o

ta
l a

n
u

al
 

m
é

d
ia

 d
e

 lo
n

go
 p

e
rí

o
d

o

Variação em torno da precipitação total anual média de longo período 
Bioma Pantanal

1657000

5 por Média Móvel (1657000)

0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

1,2

1,4

1,6

1920 1930 1940 1950 1960 1970 1980 1990 2000 2010 2020

P
re

ci
p

it
aç

ão
/P

re
ci

p
it

aç
ão

 t
o

ta
l 

an
u

al
 m

é
d

ia
 d

e
 lo

n
go

 p
e

rí
o

d
o

Variação em torno da precipitação total anual média de longo período 
Bioma Pantanal

1655003

1957000

1756000



 

 

_________________________________________________________________________ 

113 

 

 
Gráfico 58 - Variação interanual de evaporação para o posto de referência no bioma 

Pantanal. 

O Gráfico 59 mostra a grande variação das vazões médias anuais no 

bioma Pantanal. O período compreendido entre os anos de 1960 e 1975 

apresentou vazões até 60% inferiores à vazão média de longo período, enquanto 

o período entre 1975 e 2000 apresentou valores até 80% acima da média 

histórica. Depois de 200º aparentemente a vazão média volta ao patamar antes 

de 70. Portanto observa-se que houve um período de 40 anos (1960 a 2000) com 

valores grande desvio padrão de vazões e níveis no Pantanal.  

 

 
Gráfico 59 - Variação interanual de vazão para o posto de referência no bioma Pantanal. 
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5.9. ANÁLISE DO COMPORTAMENTO DAS SÉRIES  

A análise neste capítulo procura identificar de forma mais ampla a tendência 

das séries hidrológicas nas regiões brasileiras e analisar comportamentos 

sazonais e interanuais. O comportamento sazonal é bastante conhecido, mas os 

dados consolidam as informações mostrando a tendência sazonal de cada região.  

A variabilidade interanual tem uma grande influência na sustentabilidade 

humana, já que a população e os projetos geralmente possuem resiliência para a 

sazonalidade e para algum ano seco ou úmido, no entanto uma sequência de 

anos abaixo ou acima da média produz grande vulnerabilidade as condições de 

seca e inundações numa região. O risco é de que a não-estacionariedade das 

séries provoquem estas condições levando a insustentabilidade hídrica.  

Para analisar as características temporais acima se utilizou séries 

hidrológicas de Precipitação, evaporação e vazão de postos com séries de pelo 

menos 40 anos de dados nos biomas brasileiros. Esta avaliação deve ser vista 

como amostral e espacialmente amostral. O uso de P(t), E(t) e Q(t) foi para 

buscar consistência entre informações de fontes diferentes e avaliar resultados de 

não-estacionariedade devido ao uso do solo, se fosse possível detectar a este 

nível. No entanto, deve-se estar ciente do efeito de elasticidade da vazão com 

relação a precipitação como descrito no final do capítulo 3. A análise foi realizada 

utilizando-se de anomalias dos valores (Precipitação/Precipitação média do 

período, da mesma forma que as outras variáveis). 

As principais observações por região são sintetizadas na tabela abaixo e as 

observações mais globais são as seguintes: 

 A sazonalidade está relacionada com o clima, na medida em que as 

precipitações ocorrem no verão ou um pouco defasado deste em 

climas tropicais e subtropicais e no inverno em clima temperado. No 

Brasil a maioria das regiões tem o ciclo hidrológico anual de outubro a 

maio, com variantes dentro deste quanto ao período mais chuvoso, 

enquanto que no Sul, principalmente Santa Catarina e Rio Grande do 

Sul a sazonalidade é pequena devido a transição climática. Não foi 

examinado se a sazonalidade tem se alterado nos últimos anos. Mas 

em estudos anteriores (Tucci, 1991) foi estimado pelos modelos 

climáticos que poderia ocorrer uma alteração na sazonalidade do Rio 

Uruguai com aumento de chuvas de verão e redução de chuvas de 

inverno devido ao aumento de temperatura. Isto pode ocorrer, mas 

em anos mais quentes e aleatórios na série; 
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 Observa-se que na Amazônia, Caatinga e Cerrado, que representam 

Norte, Nordeste e Centro Oeste que existe um período prolongado de 

médias móveis de vazões anuais abaixo da média, se comparado 

com o período anterior, principal a década de 80, que foi chuvosa. 

Como este período é de 20 anos representam um significativo 

impacto na região com redução importante de vazões no Nordeste; 

 No Sul e Sudeste do Brasil observa-se no período recente um 

aumento de vazão depois de 1970-1975 até cerca de 2005, com 

cerca de 30 a 35 anos. Este aumento proporcionou aumento 

significativo na geração de energia e da disponibilidade hídrica de 

forma geral e aumento de inundações.  

Esta tendência de longo prazo observada nas regiões brasileira tem um 

componente de variabilidade climática que provavelmente é de origem natural 

sobreposta de efeitos de uso do solo como na bacia do rio Paraná na incremental 

de Itaipu e de mudança climática em menor grau e de difícil comprovação já que 

estes efeitos ocorrem de forma superposta nos dados hidrológicos.  

A variabilidade interdecadal observada é fundamental para sustentabilidade 

dos projetos em recursos hídricos e o melhor entendimento dos riscos 

associados. Exemplo desta situação é o período do início da década de 50, onde 

ocorreu o maior período seco do rio Paraná. Este período é utilizado para o 

dimensionamento da energia dos aproveitamentos hidrelétricos. As vazões deste 

período provavelmente não existem mais devido ao efeito do uso do solo e 

provavelmente a energia calculada não é confiável.  Na Tabela 4 foi apresentado 

o destaque as secas do Rio Grande do Sul que na década de 40 fizeram o 

movimento de população rural para os Estados vizinhos e Centro – Oeste. A 

repetição de um período deste pode criar condições vulneráveis ao Estado que 

tem sua infraestrutura projetada para dados que não cobrem este período e 

devem estar subdimensionada, como está acontecendo na atualidade com a 

Região Metropolitana de São Paulo.  Estes exemplos mostram a necessidade de 

aumentar o conhecimento sobre as tendências interdecadais e a identificação dos 

efeitos combinados que tornam as séries não-estacionária. 

 

 

Tabela 13 - Resumo das características observadas1 

Bioma 
Sazonalidade 
(Precipitação) 

Interanual3 Observação 

Amazônia 

Úmido Janeiro a Maio2 
(Sul); março a julho 

(Norte) 
 

Seco: 1928 – 1950; 1991 
- 2010 
Úmido – 1950 – 1977; 
(*) problemas na série de 

Comportamento 
complementar e 
diferenciado entre o 
Norte e Sul da 
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referência de vazão Amazônia 

Caatinga 
Úmido: dezembro – 

Maio e Outubro a Abril 
(Sul) 

Seco: 1928 -1960 e 
1991-2008 
Úmido: 2960 - 1990 

No Sul da região o 
comportamento tem 
algumas alterações. 

Cerrado Úmido: Novembro-Abril 

Perto da média de 1940 
a 1983; Seco 1991-2008 
Para Precipitação; 
Seco – 1953 – 1977 e 
1988 a 2008 para Vazão 

Existem tendências 
diferentes para 
Precipitação e vazão 
que pode ser por 
amostragem ou outros 
efeitos. 

Mata 
Atlântica 

Úmido: Novembro a 
Março (Sul) e Março a 

Julho (Nordeste) 

Seco: 1900-1925 e 1940 
a 1946 
Úmido: 1950 a 2008 
Somente Sul 

Grande diferença de 
comportamento em 
função da latitude. 
Este Bioma deveria ser 
desmembrado. 

Pampa 

Sazonalidade baixa na 
chuva e predominância 
de junho a outubro no 

período úmido 

Seco 1942-1951 
Úmido -1969 – 2008 

Clima de transição 
entre subtropical e 
temperado com baixa 
sazonalidade. 

Pantanal 
Úmido: Novembro a 

Março com sazonalidade 
bem definida 

Seca de 1960 a 1975 
Úmido de 1975 a 2008 

Período seco marcante 
na década 60. 

1. Podem existir dentro dos biomas variações diferentes que não foram cobertas pela 
amostragem do estudo 
2. Período úmido anomalia > 1 
3. O períodos são aproximados e baseados na média móvel de 5 anos. 
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6. IMPACTOS E ADAPTAÇÃO DOS RECURSOS 
HÍDRICOS 

6.1 EFEITOS 
 

Os empreendimentos relacionados cos recursos hídricos ao longo do século 

vinte foi baseado em técnicas estatísticas considerando séries estacionárias. Os 

resultados têm mostrado que existem incertezas que alteram o risco dos projetos 

tornando a infraestrutura de recursos hídricos vulneráveis. O maio exemplo disto 

é a Região Metropolitana de São Paulo na atualidade. Para reduzir a 

vulnerabilidade é necessário entender melhor os efeitos que ocorrem sobre as 

séries e desenvolver estratégias de mitigação para aumentar a resiliência dos 

projetos.  

No Capítulo 3 foram discutidas as séries e os principais aspectos que 

potencialmente podem produzir séries não estacionárias. Neste capítulo são 

analisados os impactos sobre diferentes projetos as condicionalidades da não-

estacionariedade.  

Os principais estudos mencionados envolvem o seguinte:  

 Disponibilidade hídrica natural para outorga e para vazão de referência 

de enquadramento dos rios;  

 Regularização de vazão para usos da água como: energia, 

abastecimento de água, irrigação navegação; 

 Dimensionamentos específicos como reservatórios, vertedores, diques 

e outras obras quanto às condições de inundações;  

A base do projeto destas infraestruturas é a estatística a série histórica das 

vazões medidas nos rios. Os métodos de dimensionamento admitem que as 

séries são estacionárias. No entanto, devido aos efeitos antrópicos como: usos da 

água, desmatamento, reflorestamento, que ocorrem sobre a mudança climática 

têm produzido alteração nas séries hidrológicas, tornando estas séries não-

estacionárias, como discutido no Capítulo 3.  

Esta condição faz com que aumentem as incertezas sobre o funcionamento 

dos projetos existentes e projetados de recursos hídricos quanto: vulnerabilidade 

de eventos extremos, disponibilidade hídrica, qualidade da água e meio ambiente 

e como consequência conflitos sobre os usos e impactos da água.  

6.2 POTENCIAIS IMPACTOS SOBRE RECURSOS HÍDRICOS  

6.2.1 Abastecimento urbano 
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O abastecimento de água de comunidades pode ser realizado através de 

poços para populações de até 5.000 habitantes, por pequenas bacias de acordo 

com a disponibilidade e demanda a fio d’água ou por regularização ou ainda por 

grandes bacias em função da localização da demanda. A fragilidade maior a 

variabilidade climática estão nas comunidades que atualmente possuem seu 

abastecimento nas seguintes condições: 

 Regiões semiáridas onde a disponibilidade é pequena, independentemente 

da regularização; 

 Localidades abastecidas por rios de pequena bacia sem regularização, 

mesmo tendo uma vazão média alta. Nas cabeceiras do rio Uruguai é 

comum encontrar comunidades nestas condições que sofrem frequentes 

racionamentos por falta de regularização; 

 Mananciais urbanos com demanda acima da capacidade da disponibilidade 

hídrica, como em parte da Região Metropolitana de São Paulo, onde a 

demanda retirada para abastecimento é superior a disponibilidade de 

alguns mananciais; 

 Redução da disponibilidade pela poluição dos sistemas hídricos devido ao 

ciclo de contaminação urbano (Tucci, 2002). 

A grande fragilidade dos sistemas de abastecimento urbanos estão 

relacionados com a falta de monitoramento por parte da maioria das companhias 

de abastecimento da disponibilidade hídrica dos mananciais, ficando sempre 

sujeita a variabilidade interanual e ao racionamento.  Estas companhias 

geralmente estão focadas no tratamento da água e de alguma forma no 

tratamento de esgoto (com pouco sucesso) e geralmente não tratam de conhecer 

a disponibilidade do seu insumo básico que é água. Este cenário gera maiores 

incertezas a sustentabilidade da quantidade e qualidade da água de 

abastecimento, já que qualquer anomalia maior sobre o sistema hídrico poderá 

gerar impactos significativos. 

Observou-se em extensa região do país que houve aumento na vazão 

depois dos anos 70. Considerando que grande parte das séries hidrológicas, 

utilizadas no planejamento e projeto de abastecimento, iniciaram depois desta 

data, é provável que os sistemas de abastecimento estejam subdimensionados. O 

Rio Grande do Sul é um exemplo desta situação, já que a década de 40 (42-52) 

foi muito seca e são poucas as séries que englobam este período. 

Dimensionando reservatórios com a série que não considera a década de 40, o 

reservatório pode estar subdimensionado em 50% (Rio Uruguai, como citado 

anteriormente). Repetindo-se uma estiagem prolongada, a economia do Estado 

ficará comprometida. 
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A forma de mitigar estes cenários é desenvolver estudos que analisem as 

alternativas emergenciais destes cenários e estudem mecanismos de segurança 

para atender este tipo de cenário.   

6.2.2 Irrigação 

A irrigação é um dos grandes consumidores de água com pouca 

racionalização do seu uso. A tendência é de que num cenário crítico de 

disponibilidade hídrica aumente o conflito entre a irrigação e o abastecimento de 

água, que já ocorre. Como a irrigação geralmente ocorre distribuída pelas 

propriedades e a ação envolve proprietários privados e as empresas de 

abastecimento de água são empresas com maior inércia e estão a jusante destas 

propriedades, num período crítico o abastecimento será penalizado e exigirá 

medidas fortes para inverter a prioridade prevista na legislação para o 

abastecimento humano.  

Com a outorga e cobrança do uso da água e da cobrança, poderão ocorrer 

dois processos opostos na área rural: (a) redução da demanda da irrigação nos 

projetos existentes devido à cobrança e à racionalização do uso da água, criando 

melhores oportunidades para a sustentabilidade regional da atividade, com 

obediência aos acordos e às decisões dos comitês de bacia; (b) aumento de 

conflitos, com dificuldades na implementação das decisões dos comitês e de 

restrições de diferentes naturezas. 

No Nordeste grande parte da irrigação é realizada a partir do rio São 

Francisco, que por ser uma bacia muito grande, normalmente não apresenta 

limitações de disponibilidades apesar do conflito com a energia. No entanto, este 

cenário será sempre crítico para os perímetros fora do São Francisco onde as 

garantias são limitadas e dependente da variabilidade interanual para a garantia 

da sustentabilidade. Para aumentar a garantia são necessários reservatórios que 

garantam a disponibilidade entre anos secos, mas reservatórios de maior volume 

se comparado com a vazão média, possuem grande tempo de residência nos 

anos secos, o que tende a salinizar devido à alta evaporação. Este cenário pode 

ser minimizado em parte com uso de conjuntos de reservatórios ou práticas locais 

como reservatórios subterrâneos. Aqui também o conflito entre o uso humano e a 

é significativo.  

Nesta região do país observa-se uma tendência a média móvel declinante 

da precipitação e de aumento da evapotranspiração desde 1991, agravando ainda 

mais a sustentabilidade da população. A avaliação da tendência interdecadal e os 

efeitos climáticos para esta região são fundamentais para o planejamento de 

ações. 
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Na região semiárida a tendência é do uso agrícola na vizinhança dos 

grandes mananciais seja voltado para produtos de maior rentabilidade e para 

agricultura de subsistência nas áreas de pouca disponibilidade de água. A 

fruticultura e o café em algumas regiões têm mostrado rentabilidade que tornam 

viáveis o investimento, principalmente pela maior número de safras em um 

mesmo ano. Por outro lado, esses empreendimentos exigem regularização da 

água sem falhas durante períodos longos, já que o plantio é permanente. Pode-

se, assim, esperar uma tendência de investimento de empresas agrícolas na 

região do São Francisco, com crescimento econômico da região por meio de 

investimentos privados. A sustentabilidade desse processo em longo prazo 

dependerá do aprimoramento tecnológico. Nas áreas agrícolas fora da cobertura 

da disponibilidade hídrica sem riscos, onde os rios não foram perenizados, o 

potencial de água é pequeno, sendo pouco eficiente e conflituoso o recurso 

sistemático à irrigação de baixo valor agregado. De acordo com as condições 

atuais, o desenvolvimento se dará muito mais no sentido de buscar a 

sustentabilidade social da população por meio da melhora dos indicadores sociais 

a partir de investimentos sociais não necessariamente relacionados à água.  O 

cenário potencial é de gradual solução de alguns problemas críticos de 

sustentabilidade social, como mencionado, por meio de investimentos externos à 

região, proporcionando atendimento a uma maior demanda por água para 

irrigação, sobretudo para a fruticultura irrigada praticada no raio de ação dos rios 

perenes ou perenizados.  

Na região Sul e Sudeste do país a irrigação não abrangem grandes áreas 

até porque os períodos secos não têm sido muito longos desde a década de 70, o 

que leva parte dos agricultores a não optarem pela irrigação. No entanto, se 

houver uma modificação de tendência poderá aumentar a demanda por irrigação, 

tornando-se viável a sua implantação em função de um maior resultado 

econômico e da diminuição da disponibilidade nos períodos secos.   

O Centro-Oeste onde se encontra grande parte do cerrado brasileiro, área 

de grande potencial agrícola depende muito da regularização da água já que o 

lençol freático é profundo (Planalto) e a sazonalidade anual da precipitação 

mostra vários meses (maio a agosto) praticamente sem precipitação. Devido à 

grande capacidade de regularização natural projetos dos mais diferentes tipos 

estão em concorrência com a água e conflitos são emergentes. Existe a 

possibilidade de várias colheitas num ano com grande rentabilidade com 

irrigação, com resultados econômicos muito bons nos últimos anos. Desta forma a 

tendência é de conflitos entre agricultores, indústria principalmente de cana e 

PCHs.   

Quanto aos programas de conservação do solo, nas regiões em que o agricultor é 

mais bem treinado e em que há uma ação mais presente da extensão rural 
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deverão apresentar resultados bons como já acontece hoje. Em outras regiões, 

prevê-se uma ação federal mais efetiva para garantir investimentos em 

capacitação do homem do campo, em pesquisa aplicada e em extensão rural.  Os 

grandes desafios deverão envolver no controle da ocupação dos limites da 

Amazônia e o desenvolvimento do Cerrado. Esse processo dependerá muito das 

políticas governamentais de apoio de investimento. 

O desenvolvimento da agricultura que atualmente é predominantemente de 

sequeiro dependerá muito do conhecimento da disponibilidade hídrica e dos 

conflitos da água.  

6.2.3 Energia  
 
Em termos mundiais, o Brasil é um dos grandes produtores mundiais de 

energia hidrelétrica com 10% da produção mundial. O sistema de produção 

hidrelétrico brasileiro representa 75% da capacidade instalada, mas opera na 

produção com 90% da demanda, mantendo parte das térmicas desligadas que 

custam mais para produzir. 

Desta forma, este sistema é fortemente dependente da disponibilidade 

hídrica de médio e longo prazo, para a produção de energia firme e, portanto, da 

garantida de atendimento do sistema. O sistema foi projetado com base na 

probabilidade de falha estimada através do uso de séries históricas de vazão que 

iniciaram em 1930 e incorporam mais informações anualmente. 

Silveira e Guerra (2001) avaliaram a crise de energia atual do setor elétrico e 

mostraram que os investimentos no setor entre 1985 e 1995 (Gráfico 60) foram 

inferiores à demanda o que resultou no rebaixamento do reservatório equivalente 

do sistema Sudeste Centro Oeste como pode ser observado no Gráfico 61 

transformando um sistema de regularização interanual em um sistema de 

regularização intra-anual. 
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Gráfico 60 - Incremento de anual de potência instalada (Aneel, 2001) 

 
Gráfico 61 - Nível de (%) de armazenamento do reservatório equivalente do sistema 

SE/CO de janeiro de 1997 a junho de 2001 (Aneel, 2001) 

Apesar de o sistema hidrelétrico apresentar uma grande interligação 

energética, o que reduz o risco de falha do sistema como um todo, grande parte 

do conjunto de usinas hidrelétricas está localizado na região Sudeste, o que 

concentra o risco de falha do ponto de vista espacial, porque as diversas usinas 

estão sujeitas a variabilidades climáticas simultâneas. 

Desde 1970 as regiões Centro – Oeste, Sul e Sudeste apresentam vazão 

média cerca de 30% superiores a do período anterior (veja capítulo 5), o que 

significa que, para a mesma capacidade instalada, é possível gerar mais energia, 

com menor risco de falha. Isto tem permitido, ao longo do tempo, aumentar a 

energia firme das usinas. 
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O aumento de vazões ocorre, pelo menos parcialmente, como consequência 

de um aumento simultâneo, mas menos intenso, das precipitações na mesma 

região do Brasil. Enquanto isto, algumas regiões na África, como a bacia do rio 

Congo e a região subsaariana experimentam um longo período menos úmido do 

que o anterior, e a redução das vazões. 

Os processos que produzem alterações climáticas deste tipo, em regiões 

distintas, ainda são pouco explicados pelos climatologistas. Existem períodos 

longos, de aproximadamente 30 anos, de variabilidade climática, que deve ser 

diferenciada da modificação climática (veja análise no capítulo 3). O primeiro 

período observado se estendeu de 1940 a 1970, quando ocorreram sequências 

de El Niños de fraca intensidade e La Niñas de forte intensidade, o que indica 

períodos mais secos em parte das regiões da América do Sul. O segundo período 

se estende de 1970 até 2000, quando ocorreram El Niños mais intensos e La 

Niñas menos intensas. Observa-se nas séries do capítulo 4 que esta tendência se 

alterou depois de 2008, mas é cedo para saber se estamos num período de 

vazões menores, apesar da crise atual de oferta de água para geração de 

energia. Soma-se a isto o aumento da vazão devido ao desmatamento como 

demonstrado na Figura 14 do Capítulo 3.  

Este comportamento somente poderia ser observado estatisticamente com 

séries suficientemente longas e tem passado sem ser considerado. Somente 

agora, com mais conhecimento sobre o clima, e com séries de dados 

hidrometeorológicos que se aproximam dos 100 anos, é possível observar estes 

processos. Em algum grau, parte desta variabilidade climática tem sido prevista 

com base em modelos de circulação atmosférica, em horizontes de 

aproximadamente seis (6) meses. Tucci et al (2002) mostraram que permitem 

reduzir as incertezas nas previsões de até seis meses no rio Uruguai (Capítulo 5). 

O sistema elétrico brasileiro, mesmo com o período de vazões altas atual, 

está no limite de atendimento da demanda (como citado acima). Condições 

climáticas mais desfavoráveis resultariam em condicionantes críticos ao 

desenvolvimento econômico brasileiro, mantidas as tendências de aumento da 

demanda e de reduzida ampliação da oferta. Somado a este processo nas últimas 

décadas os reservatórios hidrelétricos de regularização não tem sido construídos, 

apenas reservatórios de queda. Na Figura 21 pode-se observar a redução da 

relação hectômetro/MW (Volume por Energia gerada) do sistema equivalente 

nacional, mostrando a diminuição significativa com o tempo da capacidade de 

regularização do sistema. Este processo agrava a capacidade do sistema em 

manter uma geração média de energia para uma mesma capacidade instalada e 

ficando mais dependente das vazões naturais dos rios que foi muito boa entre 

1970 e 2008, mas pode-se estar entrando num risco maior no período atual. 

Portanto, a avaliação estatística da capacidade de geração e regularização está 
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prejudicada pela variação decadal que leva a riscos maiores do que esperado. A 

visão estatística de dimensionamento de longo prazo pode levar a riscos de 

menor intervalo devido aos diferentes efeitos das séries. 

 
 

Figura 21 - Variação da Relação entre Volume equivalente e Potência instalada  

(fonte: Marcio Nobrega) 

6.2.4 Navegação  
 

O cenário do transporte do país está muito concentrado no rodoviário e a 

capacidade deste sistema está no limite. A tendência é de ampliação dos outros 

meios de transporte na medida em que o país se sofistica e cresce. Portanto, o 

transporte hidroviário interior deverá se incrementar, principalmente em função 

das grandes áreas de produção agrícola no Centro-Oeste do país. O transporte 

hidroviário é uma das importantes alternativas devido a sua economia de escala. 

No entanto, é fortemente dependente da variabilidade dos níveis dos.   

  A carga transportada por um barco depende fundamentalmente do calado 

do rio. Como seu transporte pode demorar vários dias em rios como Paraná, 

Paraguai, Jacuí, Amazonas, entre outros é necessário prever com antecedência 

os níveis para estabelecer a carga a ser transportada. Da mesma forma em 

termos de condições médias futuras é possível avaliar os custos de transporte em 

função dos níveis de água e a capacidade de transporte das embarcações. Como 

a maioria dos rios não possuem regularização para navegação (com poucas 

exceções, como no Tietê e o Jacuí, ainda com conflitos com outros usos) o 

http://rhama.net/wordpress/?pagename=album&?pp_album=main&pp_cat=default&pp_image=volporcapa.JPG
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impacto de períodos longos acima ou abaixo dos conhecidos pode comprometer o 

preço e a viabilidade do transporte hidroviário.  

Os riscos de navegação podem ser observados no rio Paraguai que passou 

13 anos (1960 a 1973) com níveis muito abaixo do período anterior e posterior. 

Estas condições no rio Paraguai duplicam o custo de transporte porque é 

necessário um número maior de barcos para levar a mesma carga.  

 

6.2.4 Qualidade da água e meio ambiente  
 

A qualidade da água depende da vazão nos rios. Quanto maior a vazão, 

maior será a capacidade de diluição dos corpos de água. No entanto, deve-se 

considerar outro efeito que é o aumento da demanda bentônica (carga no fundo 

dos rios) quando a vazão aumenta e a erosão do fundo incorpora esta carga no 

volume transportado pelo rio, reduzindo a sua qualidade. No rio Paraguai e seus 

afluentes, uma das condições mais críticas de qualidade da água ocorre durante o 

início do período chuvoso, em algumas lagoas e trechos de rios. Com início das 

chuvas, grande parte da parcela inicial de escoamento que chega aos rios, traz 

consigo grande quantidade de matéria vegetal. Este volume adicional e a erosão 

do fundo em alguns pontos traz aumento da carga de matéria vegetal para 

decomposição no rio. A matéria vegetal em decomposição utiliza grande 

quantidade de oxigênio (mesmo processo da inundação de mata em reservatórios 

construídos), reduzindo o OD (oxigênio dissolvido) dos rios, chegando a zero em 

muitos trechos, o que produz mortandade de peixes.  

Na maioria dos sistemas hídricos as condições críticas de qualidade da água 

ocorrem durante as estiagens quando a vazão nos rios diminui e sua capacidade 

de diluição das cargas urbanas e rurais diminui. Nas áreas urbanas, início das 

inundações a carga do pluvial também gera condições críticas de qualidade da 

água.  

A questão básica deste sistema é quais são as condições que podem ser 

agravadas com a variabilidade climática?   

 Períodos mais secos como ocorreram antes da década de 70 podem 

representar um menor capacidade de diluição, e piora da qualidade 

da água dos rios;  

 De outro lado, intensificando as precipitações nos centros urbanos 

devido ao efeito de aquecimento das superfícies urbanas e 

processos convectivos, as cargas pluviais representarão custos 

maiores para melhoria da qualidade da água; 
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 O desmatamento e a expansão das áreas agrícolas tenderão a 

ampliar a carga difusa rural sobre os sistemas hídricos, além de 

reduzir a capacidade de regularização natural das bacias. No 

entanto, a expansão do uso do plantio direto pode ser uma atenuante 

neste processo, apesar de ainda não se dispor de avaliação 

adequada das cargas de pesticidas e outros compostos; 

 Como condicionante ambiental para conservação da fauna e flora é 

muito mais importante a manutenção da variabilidade sazonal do que 

efetivamente um valor limite como discutido na qualidade da água. 

Evidentemente que um valor limite baixo pode comprometer a fauna 

do rio, mas a duração de valores acima ou abaixo de determinados 

patamares pode alterar significativamente a flora.  No rio Paraguai a 

sustentabilidade do Pantanal depende muito mais da ocorrência do 

extravasamento da calha do rio, onde este volume alimenta os 

baixios com água e sedimentos que permite a sustentabilidade 

destas áreas como banhado. Alterando a magnitude das inundações 

reduzirá as áreas inundadas e o banhado pode se transformar em 

cerrado devido ao balanço hídrico negativo desta área, como de 

certa forma ocorreu entre 1960 e 1973.  

A construção de um reservatório que regulariza a vazão a jusante, reduzindo 

sua amplitude altera os condicionantes ambientes a jusante em função da 

redução da amplitude de variação dos níveis e vazões. Neste sentido, o impacto 

potencial da variabilidade climática pode produzir alteração da paisagem e 

alteração ambiental de alguns ambientes. Somando-se a isto as ações antrópicos 

é necessário conhecer as consequências desta complexa realidade que o homem 

pode produzir.  

O comprometimento ambiental de regiões como Amazônia, Pantanal, 

Cerrado, entre outros, pela variabilidade climática e ações antrópicas, deve ser 

examinado para que medidas preventivas e mitigadoras possam ser planejadas, 

principalmente no zoneamento ecológico em desenvolvimento a nível de governo. 

6.2.6 Inundações 

A inundação ribeirinha é um processo natural em que o rio inunda o seu leito 

maior de acordo com a intensidade e duração das precipitações e condições 

iniciais de umidade. Quando ocorrem modificações no rio, como a construção de 

uma barragem os níveis de inundação podem se alterar em função das condições 

operacionais da barragem. 
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Os principais impactos sobre a população ocorrem devido à falta de: 

conhecimento sobre a ocorrência dos níveis de inundações e; do planejamento da 

ocupação do espaço de acordo com os riscos de ocorrência das inundações.   

As medidas de controle são não-estruturais e estruturais. As medidas de 

controle não-estruturais envolvem a convivência da população com o rio através 

do alerta e do zoneamento das áreas de inundação e as medidas estruturais 

envolvem a modificação do rio construção de obras de proteção como diques, 

barragens, canalizações entre outras.  Os custos do primeiro tipo geralmente são 

muito menores que os das medidas estruturais. No Brasil recentemente foi 

desenvolvido uma programa de redução de desastres naturais focado no alerta e 

em medidas estruturais para mitigação e controle. No entanto, não existem 

medidas de longo prazo de prevenção da ocupação das áreas de riscos por meio 

de zoneamento de áreas de inundação.  

O cenário comum de impacto é decorrência do seguinte: a população ocupa 

a várzea de inundação quando ocorre uma sequência de anos de níveis anuais 

máximos pequenos, já que áreas planas são propícias ao assentamento.  Quando 

retornam os anos com maiores inundações os prejuízos são significativos e a 

população exige dos governos uma ação no sentido de construir obras de 

controle como barragens, entre outros. Estes projetos têm sido construídos sem 

uma avaliação econômica de custo x benefício podendo levar a investimentos 

maiores que os benefícios de redução dos impactos.  

Na Figura 22 podem-se observar os níveis de enchentes no rio Iguaçu em 

União da Vitória. Num período longo as inundações ficaram abaixo de 5 anos de 

tempo de retorno. As enchentes após 1982 produziram prejuízos superiores a 

US$ 150 milhões. No rio Itajaí existem registros iniciando em 1852, com todos os 

níveis acima no leito menor do rio. Na Figura 23 pode-se observar também a 

variabilidade destes níveis e observar que entre 1911 e 1983 não ocorreram 

níveis acima de 13,04 m (risco de aproximadamente 15 anos), enquanto antes e 

depois deste período verificou-se vários níveis que chegaram até 17,10 m. Tanto 

neste caso como no anterior as séries contínuas de registros que iniciaram em 

1930 apresentaram tendenciosidade de amostra para avaliação do risco. Neste 

caso, também os prejuízos foram significativos, em 1983 (risco de cerca de 30 

anos) os mesmos representaram 8% do PIB do Estado de Santa Catarina da 

época.  

No alto rio Paraguai existe uma das maiores banhados do mundo, 

denominado Pantanal. Nesta região sempre houve uma convivência pacífica entre 

o meio ambiente e a população. Na década de 1960 houve 13 anos de níveis 

baixos, com isto houve ocupação dos vales de inundação. Esta população foi 

desalojada nas décadas seguintes e devido as alterações de leito a variabilidade 
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dos fluxos no Pantanal teve que abandonar suas propriedades e estão vivendo na 

periferia das cidades da região em estado de pobreza. 

Desta forma a variabilidade climática condiciona a ocupação do espaço rural 

e urbano quando não existe um programa preventivo de controle de inundações, 

levando a grandes prejuízos por parte importante da sociedade brasileira que 

ocupa áreas de risco.  

 

Figura 22 - Níveis máximos de enchentes no rio Iguaçu em União da Vitória (bacia de 
cerca de 25.000 km2), (Tucci and Villanueva, 1997) 

 

Figura 23-  Níveis de cheia em Blumenau, SC, 
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6.3 ADAPTAÇÃO E MITIGAÇÃO  

6.3.1 Vulnerabilidades6 

Desenvolvimento humano nas últimas décadas está ficando cada vez mais 

sofisticados devido ao aumento da população, pressionando os sistemas naturais, 

pelo crescimento econômico e interdependência de recursos, novas tecnologias e 

necessidades.  

Os riscos relacionados aos recursos hídricos são devido a efeitos devido a 

população e as condições ambientais naturais e antrópicas desenvolvidos sobre 

os sistemas hídricos. Estes impactos podem ser classificados de acordo com 

aspectos da gestão socioeconômica como:  

 Desenvolvimento Urbano: supply & sanitation, urban drainage and 
solids; 

 Energia: demand and production (hydropower);  

 Navegação;  

 Desenvolvimento Rural  

 Desastres Naturais relacionados a águas: 

 Qualidade da Água e Meio Ambiente. 

O cenário de mudanças climáticas aumentou as vulnerabilidades da 

população às catástrofes naturais e antropogénicas. No passado uma inundação 

ou seca teria um impacto limitado espaço, mas hoje em dia estes eventos podem 

criar vulnerabilidades que poderiam se espalhar para outras regiões, tais como a 

redução da produção e o preço aumentam em commodities de agricultura, 

energia (elétrica e óleo), impactos econômicos, refletindo no mercado, entre 

outros.  

As principais fontes de riscos e vulnerabilidade são a mudança climática e a 

variabilidade dos sistemas naturais, desenvolvimento económico e social das 

regiões. As interações dessas condições são o desafio na sociedade moderna, a 

fim de diminuir o risco e desenvolver a sustentabilidade da população e do 

ambiente. Nos capítulos anteriores foram identificados os potenciais riscos e os 

impactos dentro da realidade brasileira.  

6.3.2 Mitigação e sua estrutura de gestão 

As medidas de mitigação atuam dentro de um planejamento de aumentar a 

resiliência da população e dos sistemas às mudanças climáticas por meio de 

melhoria da infraestrutura com planos consistentes de redução de impactos 

potenciais e prognósticos para redução das incertezas dos riscos de impactos. 

                                                 
6 Vulnerabilidade climática é entendida como a incapacidade que um sistema tem de retornar as 

condições prévias a um evento climático. 
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As potenciais medidas de mitigação são: 

 Previsão de variáveis hidrológicas; e 

 Estudos de cenários de alteração das variáveis e gestão dos riscos.  

A estrutura de gestão dos riscos e da vulnerabilidade de alterações 

climáticas e/ou de usos do solo e da água tem uma estrutura como a apresentada 

na Figura 24.  

 

Figura 24 - Estrutura do prognóstico para gestão dos recursos hídricos. 

O componente de monitoramento envolve o conhecimento sobre as 

condições Hidrometeorológica, usos da água e uso do solo. Estas informações 

deve subsidiar o desenvolvimento científico e tecnológico que é o segundo 

componente no âmbito de processos hidrológicos, processos de Tempo e clima e 

desenvolvimento Econômico Social relacionado com os usos da água e do Solo. 

No quarto componente estão as medidas técnicas que apoiam a mitigação: 

Previsão de curto prazo e previsão sazonal para antecipar a ocorrência dos 

eventos críticos e de importância para a gestão e a Predição de Cenários. Estes 

elementos permitem desenvolver resiliência para os setores de sociedade que 

representa o quinto componente. Em cada um dos setores são desenvolvidos 

mecanismos de prevenção e gestão do risco que mitigue os impactos setoriais.   

A previsão é a estimativa num tempo definido de uma variável hidrológica e, 

portanto pode ser: 

 Previsão de Curto prazo (desde antecedências de minutos até alguns 

dias, podendo chegar a 1 mês). Este tipo de avaliação depende do 

sistema e de sua inércia. Esta previsão também é chamada em tempo 

real. Este tipo de previsão pode ser desenvolvido somente com modelos 

hidrológicos ou combinação de modelos hidrológicos e de tempo e clima. 
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Este tipo de informação é utilizado principalmente para operação e alerta 

de sistemas hídricos;  

 Previsão sazonal ou de longo prazo que é realizada à partir de 1 mês até 

6 a 9 meses. Este tipo de previsão depende muito dos modelos 

climáticos e é utilizada principalmente para planejamento; 

A predição de cenários envolve a análise de cenários para planejamento e 

controle dos recursos hídricos considerando os diferentes aspectos como uso do 

solo, mudança climática, usos da água, entre outros.  

6.3.3 Prognóstico hidroclimático 

 A avaliação dos impactos das mudanças climáticas sobre a hidrologia, 

sobre os recursos hídricos e sobre as vazões dos rios normalmente está baseada 

em uma metodologia que pode ser descrita em seis etapas:  

1. Definição de cenários de emissão de gases de efeito estufa. 

2. Predição do clima global com um ou mais modelos globais. 

3. Predição do clima regional com um modelo regional alimentado por 

resultados do modelo global (downscaling dinâmico). 

4. Remoção de viés dos resultados das predições do clima. 

5. Predição das variáveis hidrológicas regionais através da aplicação de um 

modelo hidrológico previamente calibrado utilizando predições do clima 

atual e do futuro. 

6. Análise das modificações das vazões do futuro frente às vazões do 

presente. 

A terceira etapa, usualmente denominada downscaling dinâmico, nem 

sempre é realizada, embora existam vantagens importantes na sua realização, já 

que os modelos regionais, em geral, representam melhor aspectos do clima 

relacionados à topografia local, como a chuva orográfica. 
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7.  PESQUISA E DESENVOLVIMENTO EM CLIMA E RECUSOS 
HÍDRICOS 

7.1 PESQUISAS SOBRE CLIMA E RECURSOS HÍDRICOS 

Nos capítulos anteriores foram destacados os riscos e incertezas da gestão 

de recursos hídricos em função do comportamento climático de curto e longo 

prazo. Neste capítulo são apresentados os elementos principais da proposta de 

desenvolvimento científico e tecnológico voltados para aumentar o conhecimento 

sobre estes processos dentro do âmbito da mitigação e adaptação a estes efeitos 

na sociedade.  

Os objetivos das pesquisas são de ampliar o conhecimento na interação 

entre os processos climáticos e hidrológicos visando a gestão dos recursos 

hídricos dentro dos princípios da legislação, que são: assegurar a disponibilidade 

hídrica com qualidade, uso racional da água, prevenção e redução da 

vulnerabilidade a eventos extremos.  

Os principais aspectos necessários relacionados com o clima e recursos 

hídricos para atender os objetivos acima envolvem:  

Gerenciamento dos impactos da variabilidade climática sobre sistemas 

hídricos e a sociedade: São significativos os efeitos da modificação do uso 

do solo e da variabilidade climática de curto e médio prazo sobre a bacia 

hidrográfica e sobre as atividades humanas. O conhecimento desses 

impactos sobre os sistemas hídricos é, ainda, limitado.  

São várias as características desse problema que são essencialmente 

brasileiras como: a aptidão agropecuária do vasto território brasileiro, 

operação e a garantia do sistema energético, a conservação e preservação 

dos grandes biomas, a viabilidade do uso racional da água e redução da 

vulnerabilidade a eventos extremos. Além disso, para melhor gerenciar 

conflitos de uso da água como, por exemplo, entre irrigação, abastecimento 

de água, energia, navegação fluvial, controle de inundações e proteção 

ambiental, é essencial o conhecimento antecipado do comportamento hídrico 

desses sistemas. 

Os desafios para a ciência são a avaliação integrada dos processos 

meteorológicos, hidrológicos e dos ecossistemas sujeitos à variabilidade 

climática; desenvolvimento de modelagem desses processos integrados e a 

avaliação dos cenários de desenvolvimento das regiões brasileiras.  

Estudo do Comportamento dos sistemas hídricos: O entendimento do 

comportamento hidrológico na bacia hidrográfica, que envolve processos 
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químicos, físicos e biológicos, é essencial para fazer face aos demais 

desafios aqui apresentados (ver item anterior).  

A diversidade dos ecossistemas brasileiros sujeitos às diferentes ações 

antrópicas se caracteriza por singularidades que necessitam ser 

compreendidas para buscar a sustentabilidade dos ecossistemas. A 

quantidade de informações existente sobre esses diferentes sistemas é 

limitada no país, o que tem dificultado o seu gerenciamento em bases 

científicas adequadas. 

Os desafios deste componente são de identificar as necessárias 

características importantes relacionadas a esses sistemas e de monitorar, na 

forma de projetos-piloto representativos, as variáveis explicativas. Estas 

informações e os resultados das pesquisas permitirão criar uma base 

concreta para as ações públicas e privadas no uso e conservação dos 

sistemas hídricos nos diferentes biomas brasileiros, sujeitos a diferentes 

antropismos.  

Este componente tem como ênfase o entendimento integrado em diferentes 

escalas dos processos hidroclimáticos e dos ecossistemas.  

7.2 LINHAS DE PESQUISA 
 

7.2.1 Estrutura do Programa de Pesquisa  

As linhas de pesquisa identificadas visando atender os objetivos de 

aumentar o conhecimento são as seguintes: 

 Processos climáticos e hidrológicos; 

 Prognóstico de variáveis hidroclimáticas; 

 Impactos de cenários hidroclimáticos e mitigações.  

A estrutura do programa de pesquisa é caracterizada na Figura 24, onde são 

incluídas as três principais linhas de pesquisa deste programa proposto, indicando 

o fluxo de dependência entre as mesmas. As linhas de interligação entre os 

componentes podem ser muito maiores que os apresentados na figura, mas 

mantiveram-se as principais e o próprio desenvolvimento do programa permitirá 

um maior aprofundamento nas interações.  

Esta estrutura está em conformidade com a estrutura apresentada na Figura 

25, mas com maior detalhe em alguns dos componentes. A importância deste 

desenvolvimento é de que a pesquisa tenha um resultado direto para uso na 

prática da gestão dos recursos hídricos dentro do contexto nacional buscando: 
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 Prevenção às condições críticas de estiagem e seca que podem 

afetar a sustentabilidade hídrica das populações; 

  Desenvolvimento de conhecimento para estabelecimento de padrões 

para gestão dos riscos das obras hidráulicas, nos seus diferentes 

estágios como a segurança de barragem; 

  A prevenção para evitar conflitos pelo uso da água e mecanismos 

para sua solução quando existirem com base em informações 

confiáveis quanto a impactos potenciais; 

 Dar mais sustentabilidade aos ecossistemas naturais e antrópicos 

com melhor definição para a regulação da outorga e enquadramento 

dos rios.  

 Sustentabilidade econômica, social e ambiental dos ambientes 

urbanos.  

 
Figura 25 - Estrutura das linhas de desenvolvimento de pesquisa. 
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7.2.2 Processos Climáticos e hidrológicos 

O comportamento dos biomas brasileiros depende fundamentalmente dos 

processos climáticos e hidrológicos para a sua sustentabilidade e 

desenvolvimento, combinado com as oportunidades, geologia, solo, fauna e flora. 

Como foi mencionada no Capítulo 4, a rede de monitoramento não possui dados 

de pequenas bacias, onde é possível melhor entender os processos. Esta linha de 

pesquisa procura desenvolver pesquisas que permitam entender os processos 

integrados entre clima e hidrologia para melhor desenvolver e conservar estes 

ambientes dentro do cenário brasileiro.  

Os enfoques das pesquisas deste componente devem procurar atender o 

seguinte: 

 Avaliação dos processos integrados climático e hidrológicos em 

diferentes escalas temporais e espaciais: O comportamento de um 

sistema hidroclimático nas suas diferentes escalas permite conhecer a 

disponibilidade hídrica no tempo e no espaço que são os condicionantes 

necessários para o uso da água e sua conservação. Como foi 

apresentado no Capítulo 3, existem respostas diferenciadas a ação 

antrópica em função da escala da bacia; 

 Desenvolver o entendimento dos processos de interligação da 

variabilidade temporal e espacial dos processos hidrológicos e ecológicos 

que define a ecohidrologia7. A ciência atual se desenvolve dentro de 

fragmentos de conhecimento. A meteorologia, hidrologia, ecossistema 

seguem desenvolvimento independentes e com pouca interação para 

entendimento dos processos que influenciam de forma integrada cada 

componente. Portanto, deve-se procurar integrar as áreas para melhor 

entender os impactos antrópicos num sistema sujeito a um efeito não-

linear combinado de ações climáticas e antrópicas como uso do solo e da 

água.  

7.2.3 Prognóstico de variáveis hidroclimáticas  
 

O prognóstico é a medida principal para entender os impactos e mitigá-los. 

O prognóstico de uma variável hidrológica pode ser realizado pela previsão ou 

predição da variável. A previsão de uma variável num sistema hídrico envolve a 

estimativa num determinado período de tempo desta variável.  A predição é a 

estimativa da vazão sem relação com um período de tempo definido, como a 

                                                 
7 Ecohidrologia é defina como a ciência que descreve os mecanismos hidrológicos que suporta os 

processos e tendências ecológicas (Rodriguez-Iturbe, 2000).  
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vazão com um determinado nível de probabilidade de ocorrência num 

determinado local (Tucci, 2002). 

A previsão tem sido classificada em curto prazo ou tempo real ou previsão 

de sazonal. A previsão de curto prazo ou previsão em tempo real (tradução mais 

fiel seria previsão em tempo atual) é realizada para antecedências de horas e dias 

em função do tempo de resposta das bacias hidrográficas e do conhecimento 

antecipado da precipitação, sua distribuição temporal e espacial. Este tipo de 

previsão é utilizado para mitigar os efeitos das alterações climáticas como o alerta 

das inundações ribeirinhas para a população, operação de obras hidráulicas como 

barragens, sistemas de comportas, entre outros.  

Para caracterizar a previsão sazonal pode-se distinguir a antecedência de 

semanas, meses ou anos baseada em informações indiretas ou estatísticas locais 

(geralmente denominadas de predição). Recentemente, em função da ampliação 

da capacidade dos modelos climáticos pode-se distinguir a previsão de alguns 

meses com o uso interrelacionado de modelos climáticos e hidrológicos e a 

previsão de alguns anos que são mais uma predição do que uma previsão. A 

literatura internacional define longo prazo como a previsão de nove (9) meses.  

Este tipo de previsão é utilizado para o planejamento energético e formação 

de preço, para previsão de umidade do solo para agricultura e previsão de safra, 

condições básicas de navegação, inundações e secas em regiões críticas.  Este 

tipo de previsão vem revolucionar a gestão dinâmica dos recursos hídricos. 

A estimativa com antecipação de vários anos das condições climáticas, 

como a que vem sendo realizado sobre o impacto da modificação climática, tem a 

finalidade de analisar potenciais efeitos de variabilidade climática e modificação 

climática e seus efeitos sobre a sociedade. A análise de tendência de longo prazo 

é essencial para preparar a sociedade para potenciais efeitos dos condicionantes 

climáticos. A história é pródiga em exemplos mostrando como as sociedades 

foram afetadas por períodos longos de secas ou inundação sobre a sua 

sustentabilidade e características. 

A previsão ou a predição geralmente possuem duas áreas, a climatologia ou 

meteorologia (dependendo da antecipação) e a hidrológica. Neste sentido é 

necessário o desenvolvimento do conhecimento integrado destes dois 

componentes na busca do aumento da precisão das estimativas dos 

prognósticos.  

Os componentes principais desta linha de pesquisa são: 

 Previsão de curto prazo: envolve o aprimoramento das previsões de 

variáveis tais como precipitação, níveis, vazões e temperatura de curto 
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prazo que permita o melhor gerenciamento dos impactos da variabilidade 

meteorológica e hidrológico sobre a sociedade; 

 Previsão sazonal: envolve também o aprimoramento das previsões de 

variáveis hidroambientais com antecedência de longo prazo que permita 

reduzir os riscos de sustentabilidade climática de longo prazo; 

 Predição e tendências de longo prazo: as tendências de longo prazo das 

variáveis climáticas e hidrológicas tem mostrado uma grande influência 

nos recursos hídricos do país. A avaliação do impacto de variabilidade e 

potencial modificação climática são essenciais para estar preparado para 

os desafios que o clima pode produzir na sociedade. 

7.2.4 Impactos de cenários hidroclimáticos 

O desenvolvimento social e econômico depende fundamentalmente dos 

recursos naturais de uma região. Os recursos hídricos podem sofrer impactos 

significativos reduzindo a qualidade de vida da sociedade, a sua sustentabilidade, 

da mesma forma que pode estrangular a conservação do ambiente.  

Geralmente, quando se caracteriza as condições climáticas e dos recursos 

de uma região, utiliza-se de indicadores médios, no entanto observar-se que 

existem variabilidades temporais e espaciais que podem comprometer a 

sustentabilidade do conjunto homem-ambiente. A magnitude da variabilidade 

também é diferente de acordo com a variável analisada. Uma pequena 

variabilidade na precipitação pode produzir uma maior variabilidade no 

escoamento de um rio tanto quando diminui como quando aumenta (Tucci, 2002).  

O impacto dos diferentes cenários climáticos e do uso do solo é fundamental 

para o desenvolvimento dos recursos hídricos e a conservação ambiental. Estes 

condicionantes podem produzir condicionantes limitantes aos usos múltiplos e 

produzir conflitos no uso da água e na conservação. Nos últimos anos com o 

aumento das séries hidrológicas observa-se que as mesmas tendem a ser não-

estacionárias em função da variabilidade climática e das alterações do uso do 

solo na bacia hidrográfica (citados acima). Este efeito traz novos condicionantes 

para os usos dos recursos hídricos que necessitam ser considerados no seu 

gerenciamento, já que os projetos atuais se baseiam em séries hidrológicas 

estacionárias.  

A mitigação das alterações provocadas no uso do solo e na variabilidade 

climática necessitam ser introduzidas no gerenciamento dos recursos hídricos, o 

que requer o uso de séries não-estacionárias no planejamento e a mitigação dos 

impactos nos seus diferentes cenários. 

As linhas de pesquisas dentro deste componente envolvem o seguinte: 
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 Avaliação do impacto da variabilidade ou modificação climática em 

conjunto com alterações do uso do solo nas variáveis hidrológicas e no 

uso e conservação dos recursos hídricos. Esta avaliação deve analisar o 

efeito sobre os usos da água e a conservação ambiental dentro do 

contexto da gestão de recursos hídricos; 

 Desenvolvimento de medidas de mitigação relacionadas com os 

impactos identificados no item anterior. Esta linha de pesquisa deve atuar 

sobre o desenvolvimento integrado de medidas de mitigação dentro do 

contexto dos mecanismos de gestão da sociedade e dos usos da água e 

conservação ambiental.  
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7.3 MONITORAMENTO REPRESENTATIVO 

 
As análises apresentadas nos capítulos anteriores mostram que existe uma 

variabilidade climática associada a diferentes ações antrópicas nas bacias 

brasileiras. Estas alterações têm componentes espaciais e temporais e 

necessitam de registros representativos de comportamento. 

Com relação às informações hidrológicas e as linhas de pesquisas 

destacadas nos itens anteriores observa a demanda do seguinte:  

7.3.1 Rede básica representativa de dados hidroclimático:  

Como base para as linhas de pesquisas para entendimento dos processos e 

os impactos sobre dos eventos climáticos é necessário o aprimoramento da rede 

de monitoramento. Considerando os biomas e as bacias hidrográficas com suas 

subdivisões torna-se necessário rever a análise apresentada no capítulo 5 e 

selecionar um grupo de postos por cada subdivisão, preferencialmente que já 

tenha uma série temporal longa e aprimorar o seu monitoramento com 

equipamentos mais modernos e redundância para evitar falhas. Esta seria a rede 

básica de acompanhamento do comportamento climático, resultados do uso do 

solo e da água.  

Esta base de dados deve contemplar objetivos de entendimento do seguinte:  

 Variabilidade de longo termo;  

 Intensidade e frequência de ocorrência que produzam efeito de 

inundações, como o das cidades; 

 Representatividade de escalas espaciais. 

7.3.2 Rede representativa de bacias pilotos:  

Esta rede de monitoramento é proposta visando amostrar biomas, 

combinados com uso da terra e uso da água com bacias em diferentes escalas 

para melhor entendimento dos processos hidroclimática e ecológicos, inclusive 

fauna e flora.  

Este monitoramento é fundamental para o entendimento dos processos e 

das fortalezas e fragilidades destes sistemas quanto a variabilidade e mudança 

climática e outros efeitos antrópicos. O conhecimento deste comportamento 

permite orientar o desenvolvimento sobre estas bacias e a sustentabilidade do 

meio aquático.  

As etapas desta atividade envolvem o seguinte: 

 Esta atividade deve ser precedida por um estudo de identificação de 

representatividade, proposta de localização das bacias pilotos e 
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projeto das observações a serem mantidas como um laboratório 

natural do funcionamento dos ecossistemas brasileiros; 

 Identificação das variáveis a serem monitoradas em mais de uma 

escala. Por exemplo, bacias pilotos que variem entre as escalas de 

alguns hectares, 1 a 10 km2 e acima de 10 km2. Estas bacias seriam 

uma dentro da outra para analisar os efeitos de escalas. Sobre as 

mesmas podem ter cobertura vegetal natural e antrópicas para 

entender o efeito do desmatamento e uso do solo. As variáveis 

envolvem, precipitação, evapotranspiração, escoamento no rio, lençol 

freático, produção de sedimentos, qualidade da água (OD, DBO, 

nutrientes coliformes, turbidez, entre outros); 

 Instalação e operação desta rede em cooperação com Centros de 

Pesquisas e Universidades, preferencialmente próximas das mesas, 

criando uma rede de pesquisa de bacias de piloto de monitoramento 

com um horizonte no mínimo de 10 anos; 

 Desenvolvimento de protocolo de operação e manutenção e coleta de 

dados, publicação em meio de acesso público; reuniões periódicas 

para a melhoria operacional; 

 Todos os pesquisadores serão convidados a apresentar projetos de 

pesquisa e poderão ser financiados pelo CTHidro dentro da linha de 

pesquisa de aumentar o conhecimento dos processos integrados; 

 Produção de eventos periódicos para discussão da linha de pesquisa 

e evolução do processo de monitoramento e desenvolvimento de 

conhecimento.  

7.3.3 Monitoramento para previsão  

No monitoramento atual já existe uma rede telemétrica para alerta em tempo 

real para mitigar o efeito de inundações em vários locais do território nacional. No 

entanto, grande parte desta rede foi instalada sem uma visão de mitigação de 

efeitos em locais específicos. Um projeto de telemétrica faz parte de um projeto 

onde são definidos objetivos específicos de previsão e mitigação de impactos.  

No cenário brasileiro recomenda-se o desenvolvimento de um programa de 

alerta que atenda objetivos como os seguintes: 

 Alerta de inundação para locais específicos de interesse estratégico; 

 Operação e alerta para obras hidráulicas para segurança, 

principalmente em cascatas de reservatórios; 
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 Previsão sazonal de vazão para geração energética. Este tipo de 

previsão permite antecipar o custo de energia e precauções; 

 Previsão sazonal de umidade de solo para apoio ao plantio de 

sequeiro e demanda de água para agricultura 

Para o desenvolvimento destes objetivos torna-se necessário uma base de 

dados que combinem rede hidroclimática e sistema operados. Podem ser 

agregados outros instrumentos como sistema de estimativa de chuva por satélite 

e radar.  

Os estudos associados envolvem a integração da previsão de tempo e clima 

para as variáveis climáticas como precipitação e evaporação e modelos 

hidrológicos para a previsão de vazão e umidade do solo.  

7.4 DESENVOLVIMENTO DE INDICADORES 

 

Neste estágio de proposta foram identificados alguns indicadores de 

acompanhamento e análise das condições hidrológicas que podem ser obtidos do 

monitoramento representativo (item 7.3.1). Cada um destes indicadores está 

relacionado com aspectos climático e hidrológico do comportamento da bacia 

hidrográfica e do ecossistema: 

Os indicadores, que são variáveis climáticas, hidrológicas e ambientais 

propostos são os seguintes: 

Precipitação total diária, mensal e anual: permite examinar o 

comportamento da quantidade de água aportada a bacia hidrográfica e sua 

variabilidade no tempo e espaço para uma região, bioma ou bacia 

hidrográfica; 

Precipitação máxima anual de 10, 30 e 60 minutos: esta precipitação 

permite analisar o efeito sobre a produção de sedimentos em áreas rurais e 

as condições em áreas urbanas. Ao longo do tempo pode mostrar se estes 

valores mostram variação das suas estatísticas em função de efeito de ilha 

de calor e mudança climática.  

Evaporação e evapotranspiração total diária, mensal e anual: Esta 

informação obtida diretamente ou obtida indiretamente permite avaliar o 

balanço hídrico e as condições específicas da bacia; 

Vazão máxima, média e mínima mensal: os valores médios e limites de 

vazão permitem entender o comportamento e os processos ao longo do 

tempo e da escala hidrológica.  

Q95 e H95 – Vazão de 95% da curva de permanência e a profundidade de 

escoamento para esta vazão. A vazão Q95 é utilizada como vazão de 
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referência para licenciamento ambiental e muitas vezes como vazão 

remanescente na outorga de recursos hídricos. A profundidade para esta 

vazão é um indicador para sobrevivência da fauna (< 0,30 são limitantes 

para peixes); 

Recarga subterrânea (R) – com base nos dados de vazão de um rio é 

possível estimar a recarga subterrânea da bacia e avaliar se esta variável 

está sofrendo alterações ao longo do tempo que possa afetar os aquíferos. É 

um indicador das condições de manutenção do lençol freático; 

Vazão sólida: A vazão sólida é um importante indicador da produção de 

sedimentos na bacia hidrográfica. É estimativa com base na relação 

descarga líquida e sólida. 

Os indicadores de qualidade da água devem ser escolhidos de acordo com 

as características das fontes de poluição de cada bacia e a conservação dos 

sistemas aquáticos.  

Estes indicadores devem ser vistos como uma primeira recomendação e 

devem ser examinados junto com o conjunto de dados de cada bacia e permitem 

analisar a variabilidade temporal espacial. São necessários indicadores também 

de uso da água e uso do solo associados a estes dados hidrológicos. Alguns 

destes indicadores sugeridos são: 

Vazão outorgada: variação da vazão outorgada à montante do local de 

monitoramento ao longo do tempo; 

Indicadores do uso do solo: proporção de mata natural, campo e 

agricultura na bacia hidrográfica. 

7.5 DESENVOLVIMENTO DE FERRAMENTAS 

No desenvolvimento do conhecimento em clima e recursos hídricos é 

fundamental a evolução dos modelos matemáticos pra representação do tempo e 

clima e dos processos hidrológicos na bacia hidrográfica. Estas metodologias têm 

apresentado uma grande evolução ao longo do tempo e atualmente são a causa 

principal do aumento de conhecimento dos processos integrados hidroclimáticos.  

Os modelos podem ser do tipo comportamento que retratam os processos 

naturais e antrópicos e os modelos de gestão que combinam modelos para 

tomada de decisão. O destaque é realizado para os modelos de comportamento 

que os seguintes:  

Modelos de Tempo e Clima: representam os processos na atmosfera em 

combinação com o solo e os oceanos e prevê as variáveis com 

antecedência de alguns dias (modelos de previsão de curto prazo) e 
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previsão sazonal que são modelos climáticos com antecedência de até nove 

(9) meses. Este tipo de modelagem é uma das principais ênfases em 

desenvolvimento na meteorologia e climatologia. O desafio maior é ampliar o 

desempenho destes modelos na previsão distribuída de eventos de tempo e 

antecipação com melhores resultados das previsões sazonais; 

Modelos Hidrológicos Precipitação - Vazão- estes modelos retratam os 

processos hidrológicos de transformação de precipitação em vazão na bacia 

hidrográfica, incluindo rios e lagos, considerando todas as fases desta parte 

do ciclo hidrológico. Estes modelos do tipo distribuído mostraram grande 

avanço nos últimos anos na previsão do ciclo hidrológico terrestre, com uso 

em planejamento, projeto, avaliação do efeito antrópico previsão de curto 

prazo e sazonal das vazões. Um desafio maior existe na integração deste 

tipo de modelo com os modelos de tempo e clima; 

Modelos Integrados: Quantidade de água, sedimentos e qualidade da 

água: são modelos que permitem integrar módulos de sedimentos e de 

qualidade da água para avaliar todas as variáveis destes processos quando 

ocorrem determinados impactos. Este tipo de modelagem está em 

desenvolvimento com diferentes tipos de resultado dependendo do tipo de 

sistema em avaliação.  

Modelos de Ecossistemas: é o tipo de modelo anterior integrado com 

variáveis que retratam um ecossistema. Este é um modelo também em 

desenvolvimento, que exige uma maior cooperação entre grupos de 

diferentes formações.  

7.6 PESQUISAS 

Para um desenvolvimento mais detalhado do investimento das pesquisas é 

necessário desenvolver um detalhamento com prospecção sobre os componentes 

desta proposta. Na Figura 26 é apresentação entre os elementos apresentados 

na Figura 25 e nos textos acima e nos itens anteriores. O monitoramento é 

realizado pela rede atual, destacado pela rede representativa e uma rede de 

pesquisa denominada de rede piloto. A rede telemétrica deve ser revista dentro 

de objetivos específicos de previsão e alerta.  

Os modelos matemáticos: tempo e clima, hidrológicos e de ecossistemas 

possuem linhas amplas e pesquisas específicas, mas sempre que possível devem 

existir programas para desenvolvimento integrado destes modelos. Deve-se evitar 

criar uma rede ou programa de pesquisa com tópicos separados com 

desenvolvimento paralelo, mas uma única rede que leve a integração destas 

modelagens.  
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As linhas de pesquisa foram ordenadas dentro de um a visão de 

conhecimento de processos, métodos de prognóstico e de avaliação e mitigação 

de impactos. Os resultados podem ser visíveis em cada um destes componentes, 

mas para a sociedade o resultado final estará no último componente. Estes 

elementos são a base da pesquisa que deve ser detalhada dentro de uma 

prospecção que detalhe as linhas específicas para a construção de um programa 

ação de investimentos que pode ser realizado dentro do sistema investimento em 

pesquisa.  
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Figura 26 - Integração entre os elementos da proposta de programa de pesquisa 

Neste item são destacados alguns tópicos que podem ser desenvolvidos 

dentro destas linhas de pesquisas, destacados no texto a seguir.   

Avaliação dos efeitos do crescimento urbano no regime de 

precipitação: Considerando a alta concentração de áreas urbanas no país 

onde 86% da população vivem em cidades no Brasil, as projeções de 

mudanças climáticas de aumento das intensidades das chuvas e o efeito 

que isto pode provocar nas inundações da drenagem urbana é fundamental 

avaliar o efeito deste processo.  

Os modelos climáticos ainda possuem limitações de avaliação deste 

processo, mas é possível verificar se os dados existentes, principalmente 

depois da década estão apresentando tendência de alteração nas curvas de 

Intensidade x Duração x frequência das cidades e as potenciais causas 

deste processo: (a) efeito de ilha de calor; (b) período amostral e 

variabilidade; (c) mudança climática. Estas condições podem tornar as séries 

não-estacionárias e alterar o custo de projeto da drenagem das cidade.  

Avaliação dos efeitos da mudança do uso do solo no regime de 

precipitação e na vazão: As alterações induzidas pelo uso do solo podem 

ter significativas influências climáticas e os efeitos são ainda pouco 

conhecidos, como reconhecido nos levantamentos do IPCC.  Em particular, 

é importante conhecer os efeitos das alterações do uso do solo no ciclo 

hidrológico e do carbono. Os casos específicos da Amazônia e do Cerrado 

são de particular interesse no contexto regional e global. De outro lado, os 

dados de vazão têm mostrado efeito de aumento da vazão pelo 
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desmatamento em bacias como a do rio Paraná. Torna-se necessário uma 

pesquisa integrada de meteorologia e hidrologia para entender quando a 

precipitação sofre alterações devido ao desmatamento e quando é 

desprezível e outros efeitos como a redução da evapotranspiração pode 

aumentar a vazão.  

Estudos de longo prazo em bacias pilotos para conhecer melhor os 

fatores que influenciam a composição físico-química da água nos 

sistemas hídricos brasileiros, e a sua estrutura biológica: O balanço 

hídrico são os fatores primários que influenciam a quantidade da água; as 

interações entre a água, a atmosfera, e as características físicas de 

superfície e aquíferos. A quantidade e qualidade da água dependem destas 

condições e influenciam a estrutura e função das comunidades biológicas, 

compreendendo o plâncton (fitoplâncton, zooplâncton e bacterioplâncton), os 

organismos bentônicos que fornecem alimentação e suporte para espécies 

de invertebrados, e os vertebrados (peixes, anfíbios, pássaros, mamíferos). 

As interações e retroações são altamente complexas, e a complexidade é 

aumentada ainda mais pela mobilidade tanto da água como das populações 

que dela dependem. Este entendimento permitirá desenvolver indicadores 

biológicos associados às características dos rios. Estas pesquisas estão 

associadas ao monitoramento proposto no item 7.3. 

Regionalização dos indicadores hidrológicos e climáticos: considerando 

as características similares de determinados climas e das características 

físicas e hidrológicas das bacias é possível desenvolver relações regionais 

em escala que permita extrapolar conclusões nos biomas e dar suporte a 

gestão dos recursos hídricos.   

Previsão de curto Prazo: Existe uma demanda para o aprimoramento da 

integração da modelagem de tempo com a hidrológica para a previsão de 

vazão em nível em tempo real de forma operacional para eventos extremos, 

associados ao impacto direto sobre a população como a geração de mapas 

de inundação. Estas tem sido aprimoradas nos últimos anos e devem ter o 

apoio dentro de uma visão aplicada e de extensão para os sistema de alerta 

em andamento no país. Existem vários aspectos que podem ser 

aprimorados como: (a) uso ensemble de modelos na previsão de tempo; (b) 

melhora da discretização temporal dos modelos de tempo e hidrológico; (c) 

avaliação de incertezas das previsões associado a uma banda de confiança 

para o gestor de risco; (d) uso destes modelos para redução do volume de 

espera de reservatórios hidrelétricos para aumentar a geração com a mesma 

segurança.  
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Previsão Sazonal: Na gestão de recursos hídricos a previsão sazonal é 

fundamental no planejamento de vários setores como: (a) agricultura na 

previsão de safra e na melhor definição do período de plantio e gestão da 

irrigação ou do risco de sequeiro; (b) na energia a previsão de afluência dos 

reservatórios permite melhor gerenciar os riscos relacionados com a geração 

hídrica e térmica que influencia nos preços e na inflação; (c) na navegação 

permite o planejamento de transporte de carga nos rios; (d) nas inundações 

o planejamento para mitigação dos seus efeitos, da mesma forma que nas 

secas. 

A previsão sazonal depende principalmente da capacidade dos modelos 

climáticos em prever as condições de precipitação e evaporação nas bacias 

de interesse com a antecedência desejada, além do modelo hidrológico que 

deve prever as vazões. Portanto, o uso combinado de modelos para reduzir 

as incertezas, o downscaling das previsões e o uso de modelos regiões ou 

de malhas estruturadas são linhas importantes a serem desenvolvidas, 

juntamente com os componentes hidrológicos para determinação das 

vazões e dos condicionantes das bacias hidrográficas.  

Estudo de cenários em bacias hidrográficas que integrem os efeitos: O 

desenvolvimento de modelos que permitam levar em conta o uso do solo e 

uso da água em conjunto com os cenários climáticos permitirá melhor 

analisar os cenários futuros previstos para bacias que potencialmente 

podem sofrer impactos significativos nos setores de recursos hídricos. Neste 

componente deve-se investir no aprimoramento dos modelos hidrológicos 

que retratam o uso do solo e de balanço que levam em conta os efeitos 

mencionados e nos modelos climáticos que representam os processos. No 

segundo estágio está uso destas ferramentas dentro da gestão de recursos 

hídricos.  

Avaliação de cenários de inundações em cidades: Os modelos climáticos 

ainda apresentam maiores incertezas na avaliação da mudança climática 

relacionadas com as inundações e modificações das chuvas intensas devido 

a abrangência destas áreas, principalmente em climas tropicais. O 

aprimoramento destas tecnologias poderá melhor entender estes processos 

e o risco futuro no qual a sociedade estará envolvida.  
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8. CONCLUSÕES  

A variabilidade e mudança climática é um processo que sempre esteve 

presente no desenvolvimento do homem. A história tem vários relatos de 

sustentabilidade devido ao clima em várias sociedades. Conhecimento deste 

comportamento aumentou muito nas últimas décadas o que tem permitido se 

antecipar aos impactos que podem gerar vulnerabilidade.  

Além do impacto da mudança climática nas últimas décadas com o aumento 

da população observa-se grande antropismos nas bacias hidrográficas com 

desmatamento e urbanização, ocupação de áreas de risco de inundação e 

ampliação da população em zonas áridas, além da construção de obras 

hidráulicas e uso da água que alteram o balanço hídrico das bacias hidrográficas.  

Estas ameaças a sustentabilidade podem se agravar, exigindo uma gestão 

mais eficiente dos recursos hídricos, da qualidade da água e da vulnerabilidade a 

eventos extremos.  

O Programa Nacional de Adaptação à mudança climática vem 

desenvolvendo um Plano. O recorte de recursos hídricos possui cinco eixos. Este 

relatório trata do eixo de Geração de conhecimento. O objetivo principal deste 

componente é o de desenvolver as estratégias para melhor entender as 

mudanças climáticas dentro da realidade brasileira.  Os objetivos específicos são 

os seguintes: Monitoramento do Clima e dos Recursos Hídricos; e 

Desenvolvimento de Conhecimento.   

O estudo apresentou os elementos básicos sobre clima no capítulo 2, 

enquanto que no capítulo 3 foram apresentados os conceitos sobre séries não-

estacionárias e suas causas :variabilidade e mudança climática, usos do solo, uso 

da água e obras hidráulicas. O monitoramento atual foi resumido e apresentado 

um diagnóstico da rede visando obter mais informações para este tipo deste 

estudo (capítulo 4) e revisado dentro do contexto da pesquisa no capítulo 7.  

Para procurar entender as tendências temporais da sazonalidade e da 

variabilidade interanual, utilizou-se dados hidrológicos amostrados nos biomas 

brasileiros. Os resultados amostrais mostraram duas grandes tendências 

interanuais que parecem não terem relação com a mudança climática antrópica, 

mas um processo de longo prazo de redução na vazão média de cinco (5) anos 

desde de 1991 no Norte, Nordeste e Centro – Oeste e aumento nesta mesma 

média desde a década 1970 no Sul e Sudeste do Brasil, mas indicadores de 

alteração para redução desde 2008. Um grande desafio destes resultados é como 

tratar o planejamento da infraestrutura de água dentro destas tendências de longo 

prazo (interdecadais).  
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A pergunta sem resposta é a seguinte; Qual a tendência para as próximas 

décadas onde essa infraestrutura está sendo projetada? Qual a incerteza e o 

efetivo risco destes projetos? Como abordar o risco quando o se efetivar, como 

aconteceu em São Paulo com a estiagem deste ano? A gestão de risco e os 

Planos de Emergências devem ser desenvolvidos para Mitigar estes efeitos e 

aumentar a resiliência da segurança hídrica. 

No capítulo 6 foram destacados os potenciais impactos nos setores de 

recursos hídricos em função do risco e incerteza das séries e da potencial 

variabilidade climática. Nos anexos B e C, são apresentados destaques sobre o 

rio Paraná (energia) e rio Paraguai.  

O capítulo 7 apresenta uma proposta de linha de desenvolvimento de 

pesquisa voltada para os objetivos deste Plano de Adaptação a variabilidade 

climática, integrando monitoramento, modelos, indicadores e linhas de pesquisas. 

Existe uma grande oportunidade para o desenvolvimento científico e tecnológico 

nesta área considerando a diversidade do território brasileiro quanto a biomas e 

condições climáticas e hidrológicas.  
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ANEXO A – POSTOS SELECIONADOS POR BIOMA 
 
AMAZÔNIA 
 
Tabela 14 - Postos pluviométricos selecionados para o bioma Amazônia. 

Nome São Luís* São Luís Óbidos Manaus Itaituba Taraquá 

Código 244006* 244007 155001 360000 455001 8068000 

Município São Luís São Luís Óbidos Manaus Itaituba 
São Gabriel 

da 
Cachoeira 

Latitude (°) -2,88 -2,53 -1,9 -3,11 -4,82 0,13 

Longitude 
(°) 

-44,35 -44,3 -55,51 -59,95 -56 -68,54 

Altitude (m) 50,86 30 37 67 45 86 

Bacia 3 3 1 1 1 1 

Sub-bacia 33 33 17 14 17 14 

Responsável INMET SUDENE INMET INMET INMET ANA 

Operadora INMET SUDENE INMET INMET INMET CPRM 

* Posto de Referência. 
 
Tabela 15 - Postos fluviométricos selecionados para o bioma Amazônia. 

Nome Lábrea* Caracaraí Manicoré 
Óbidos - 

Porto 
Conceição 

do Araguaia 
Bom 

Jardim 

Código 13870000* 14710000 15700000 17050000 27500000 31520000 

Curso d'água Rio Purus Rio Branco 
Rio 

Madeira 

Rio 
Solimões/ 
Amazonas 

Rio 
Araguaia 

Rio 
Guama 

Município Lábrea Caracaraí Manicoré Óbidos 
Conceição 

do Araguaia 
Ourém 

Latitude (°) -7,25 1,82 -5,81 -1,94 -8,26 -1,54 

Longitude (°) -64,79 -61,12 -61,3 -55,51 -49,25 -47,06 

Altitude (m) 60 -99999 -99999 -99999 141,89 -99999 

Área de 
Drenagem 
(km²) 

226000 126000 1150000 4670000 332000 5220 

Bacia 1 1 1 1 2 3 

Sub-bacia 13 14 15 17 27 31 

Responsável ANA ANA ANA ANA ANA ANA 

Operadora COHIDRO CPRM COHIDRO ANA CPRM CPRM 

* Posto de Referência. 
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Tabela 16 - Postos climatológicos selecionados para o bioma Amazônia. 

Nome Manaus* Parintins 

Código 82331* 82240 

Estado AM AM 

Latitude (°) -3,1 -2,63 

Longitude (°) -60,01 -56,73 

Altitude (m) 62,25 29 

Em operação Sim Sim 

Responsável INMET INMET 

* Posto de Referência. 
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CAATINGA 
 

Tabela 17 - Postos pluviométricos selecionados para o bioma Caatinga. 

Nome 
Jardim* Piancó 

Rio de 
Contas 

Ubajara 

Código 739038* 737006 1341011 340031 

Código Adicional 076 3844313 4776138 145 

Município 
Jardim Piancó 

Rio de 
Contas 

Ubajara 

Latitude (°) -7,58 -7,21 -13,56 -3,85 

Longitude (°) -39,28 -37,92 -41,82 -40,91 

Altitude (m) 630 250 1002 870 

Bacia 3 3 5 3 

Sub-bacia 36 37 52 34 

Responsável FUNCEME ANA DNOCS FUNCEME 

Operadora FUNCEME CPRM DNOCS FUNCEME 

* Posto de Referência. 
 

Tabela 18 - Postos fluviométricos selecionados para o bioma Caatinga. 

Nome Arneiroz* Juazeiro Pão de Açúcar Iaçu 

Código 36020000* 48020000 49370000 51280000 

Curso d'água 
Rio Jaguaribe 

Rio São 
Francisco 

Rio São 
Francisco Rio Paraguaçu 

Município Arneiroz Juazeiro Pão de Açúcar Iaçu 

Latitude (°) -6,32 -9,4 -9,75 -12,76 

Longitude (°) -40,16 -40,5 -37,44 -40,21 

Altitude (m) 325 357,74 8,1 222 
Área de 
Drenagem (km²) 5870 516000 615000 22800 

Bacia 3 4 4 5 

Sub-bacia 36 48 49 51 

Responsável ANA ANA ANA ANA 

Operadora CPRM CPRM CPRM CPRM 

* Posto de Referência. 
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Tabela 19 - Postos climatológicos selecionados para o bioma Caatinga. 

Nome Triunfo * São Gonçalo 

Código 82789* 82689 

Estado PE PB 

Latitude (°) -7,81 -6,75 

Longitude (°) -38,11 -38,21 

Altitude (m) 1105 233,06 

Em operação Sim Sim 

Responsável INMET INMET 

* Posto de Referência. 
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CERRADO 
 

Tabela 20 - Postos pluviométricos selecionados para o bioma Cerrado. 

Nome Ibipetuba* Boqueirão Amarante 
Teresina - 

CHESF 

Campina 
do Monte 

Alegre 
Cuiabá 

Campinaç
u 

Código 1144027* 1143010 642001 542012 2348034 1556002 1348000 

Município 
Santa Rita 
de Cássia 

Mansidão Amarante Teresina 
Campina 
do Monte 

Alegre 
Cuiabá 

Campinaç
u 

Latitude (°) -11 -11,34 -6,25 -5,08 -23,59 -15,62 -13,79 

Longitude 
(°) 

-44,52 -43,82 -42,85 -42,79 -48,49 
-56,1 

-48,57 

Altitude (m) 436 411 72 100 570 145 683 

Bacia 4 4 3 3 6 6 2 

Sub-bacia 46 46 34 34 64 66 20 

Responsáve
l 

ANA ANA DNOCS ANA DUKE INMET ANA 

Operadora CPRM CPRM DNOCS CPRM DUKE INMET CPRM 

* Posto de Referência. 
 

Tabela 21 - Postos fluviométricos selecionados para o bioma Cerrado. 

Nome São Francisco* Tibagi Ibipetuba Cuiabá 

Código 44200000* 64465000 46830000 66260001 

Curso d'água Rio São Francisco Rio Tibaji Rio Preto Rio Cuiabá 

Município São Francisco Tibagi 
Santa Rita de 

Cássia 
Cuiabá 

Latitude (°) -15,94 -24,52 -11 -15,61 

Longitude (°) -44,86 -50,41 -44,52 -56,1 

Altitude (m) 448 750 432 140,3 

Área de 
Drenagem (km²) 

184000 8840 17900 23500 

Bacia 4 6 4 6 

Sub-bacia 44 64 46 66 

Responsável ANA ANA ANA FURNAS 

Operadora CPRM AGUASPARANÁ CPRM FURNAS 

* Posto de Referência. 
 

Tabela 22 - Postos climatológicos selecionados para o bioma Cerrado. 

Nome Goiânia* Brasília 

Código 83423* 83377 

Estado GO DF 

Latitude (°) -16,66 -15,78 
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Longitude (°) -49,25 -47,92 

Altitude (m) 741,48 1159,54 

Em operação Sim Sim 

Responsável INMET INMET 

* Posto de Referência. 
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Mata Atlântica 
 

Tabela 23 - Postos pluviométricos selecionados para o bioma Mata Atlântica. 

Nome Curitiba* Tatuí Luz (Estação) 
Vitória do Santo 

Antão 
Campos 

Código 2549006* 2347026 2346045 835068 2141044 

Código 
Adicional 

  E4-036 E3-036 ANA 83698 

Município Curitiba Tatuí São Paulo 
Vitória do Santo 

Antão 
Campo dos 
Goytacazes 

Latitude (°) -25,43 -23,36 -23,53 -8,11 -21,75 

Longitude (°) -49,26 -47,85 -46,63 -35,28 -41,33 

Altitude (m) 924 610 730 137 25 

Bacia 6 6 6 3 5 

Sub-bacia 65 62 62 39 58 

Responsável ANA DAEE-SP DAEE-SP ANA INMET 

Operadora AGUASPARANÁ DAEE-SP DAEE-SP CPRM INMET 

* Posto de Referência. 
 

Tabela 24 - Postos fluviométricos selecionados para o bioma Mata Atlântica. 

Nome Rio dos Patos* Araçuaí Ponte Alta 1 Estância 

Código 64620000* 54500000 58060000 50230000 

Código 
Adicional 

  
 

  ANA 

Curso d'água Rio dos Patos Rio Araçuaí Rio Paraibuna Rio Piauitinga 

Município Prudentópolis Araçuaí 
São Luís do 
Paraitinga 

Estância 

Latitude (°) -25,2 -16,85 -23,33 -11,26 

Longitude (°) -50,94 -42,06 -45,14 -37,44 

Altitude (m) 690 270 888 20 

Área de 
Drenagem 
(km²) 

1090 16000 277 322 

Bacia 6 5 5 5 

Sub-bacia 64 54 58 50 

Responsável ANA ANA ANA ANA 

Operadora 
AGUASPARAN

Á 
CPRM CPRM CPRM 

* Posto de Referência. 
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Tabela 25 - Postos climatológicos selecionados para o bioma Mata Atlântica. 

Nome Paranaguá* Florianópolis 
São Paulo Mir de 

Santana 

Código 83844* 83897 83781 

Estado PR SC SP 

Latitude (°) -25,53 -27,58 -23,5 

Longitude (°) -48,51 -48,56 -46,61 

Altitude (m) 4,5 1,84 792,06 

Em operação Sim Sim Sim 

Responsável INMET INMET INMET 

* Posto de Referência.  

PAMPA 
 

Tabela 26 - Postos pluviométricos selecionados para o bioma Pampa. 

Nome 
Passo São 

José* 
Passo da 
Guarda 

Lavras do Sul Plano Alto 
Granja Santa 

Maria 

Código 3052009* 3052007 3053007 2956007 3252008 

Código 
Adicional 

  
 

  ANA ANA 

Município Canguçu 
Encruzilhada 

do Sul 
Lavras do Sul Uruguaiana Rio Grande 

Latitude (°) -30,87 -30,9 -30,81 -29,76 -32,4 

Longitude (°) -52,25 -52,46 -53,9 -56,52 -52,55 

Altitude (m) 50 60 300 120 12 

Bacia 8 8 8 7 8 

Sub-bacia 87 87 87 76 88 

Responsável CEEE CEEE CEEE ANA ANA 

Operadora CEEE CEEE CEEE CPRM CPRM 

* Posto de Referência. 
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Tabela 27 - Postos fluviométricos selecionados para o bioma Pampa. 

Nome Garruchos* Passo Montenegro Ponte São Gabriel 

Código 75550000* 87270000 85470000 

Código Adicional - - - 

Curso d'água Rio Uruguai Rio Caí Rio Vacacaí 

Município São Borja Montenegro São Gabriel 

Latitude (°) -28,18 -29,7 -30,35 

Longitude (°) -55,64 -51,44 -54,31 

Altitude (m) 60 0,27 81,56 

Área de Drenagem 
(km²) 

116000 4360 965 

Bacia 7 8 8 

Sub-bacia 75 87 85 

Responsável ANA ANA ANA 

Operadora CPRM CPRM CPRM 

* Posto de Referência. 
 

Tabela 28 - Postos climatológicos selecionados para o bioma Pampa. 

Nome Bagé* 
Encruzilhada do 

Sul 

Código 83980* 83964 

Estado RS RS 

Latitude (°) -30,53 -31,33 

Longitude (°) -52,51 -54,1 

Altitude (m) 427,75 242,31 

Em operação Sim Sim 

Responsável INMET INMET 
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PANTANAL 
 

Tabela 29 - Postos pluviométricos selecionados para o bioma Pantanal. 

Nome Cáceres* Taiamã Corumbá Ilha Camargo 

Código 1657000* 1655003 1957000 1756000 

Código 
Adicional 

83405   83554 ANA 

Município Cáceres 
Santo Antônio 
do Leverger 

Corumbá 
Barão de 
Melgaço 

Latitude (°) -16,05 -16,72 -19 -17,05 

Longitude (°) -57,68 -55,35 -57,65 -56,58 

Altitude (m) 118 165 126 113 

Bacia 6 6 6 6 

Sub-bacia 66 66 66 66 

Responsável INMET ANA INMET ANA 

Operadora INMET ANA INMET CPRM 

* Posto de Referência. 
 

Tabela 30 - Postos fluviométricos selecionados para o bioma Pantanal. 

Nome Porto Murtinho* 

Código 67100000* 

Código Adicional ANA 

Curso d'água Rio Paraguai 

Município Porto Murtinho 

Latitude (°) -21,7 

Longitude (°) -57,89 

Altitude (m) 70,75 

Área de Drenagem (km²) 576000 

Bacia 6 

Sub-bacia 67 

Responsável ANA 

Operadora CPRM 

* Posto de Referência. 

 
Tabela 31 - Postos climatológicos selecionados para o bioma Pantanal. 

Nome Cáceres* Corumbá 

Código 83405* 83552 

Estado MT MS 

Latitude (°) -16,05 -19,02 

Longitude (°) -57,68 -57,67 

Altitude (m) 118 130 
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Em operação Sim Sim 

Responsável INMET INMET 

* Posto de Referência.  
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ANEXO B MODIFICAÇÃO DAS VAZÕES DEVIDO A 
VARIABILIDADE CLIMÁTICA E USO DO SOLO NA 
BACIA DO RIO PARANÁ 

 
Alteração no uso do Solo na bacia do rio Paraná 

A bacia do rio Paraná sofreu grande desmatamento ao longo do século 

vinte. Nas figuras 88 e 89 pode-se observar a evolução deste desmatamento e 

observa-se que na década de 60 a região que cobre os dois Estados, que 

representa na maior parte a bacia do rio Paraná, já se encontrava com pequena 

cobertura vegetal natural. O desmatamento no Estado de São Paulo é anterior ao 

do Paraná, que em 1965 possuía 23,6 % de cobertura, na sua maioria na área de 

contribuição direta ao rio Paraná no trecho atual do reservatório de Itaipu.  

O desmatamento ocorrido foi realizado para diferentes usos. Em São Paulo, 

inicialmente foi utilizado para café e depois para a cana de açúcar e no Paraná, o 

processo foi semelhante, mas o café foi substituído por plantios anuais como a 

soja e milho. No final da década de 60 houve uma grande geada no Paraná que 

matou grande parte das árvores de café e ocorreu a substituição do café (que 

leva cerca de 4 anos para crescer e dar resultados econômicos) pela soja, plantio 

anual com forte modificação nas características hidrológicas das bacias 

hidrográficas. Na figura 90 é apresentada a amostra da evolução do uso do solo 

numa região do Paraná. Na Tabela 32 é apresentada a evolução dos valores das 

figuras 88 e 89 e do Leste do Paraguai. 

Tabela 32 - Evolução do desmatamento da cobertura original 

Ano São Paulo 
% 

Ano Paraná 
% 

Ano Leste do 
Paraguai 

% 

< 
1886 

81,8 < 1890 83,4 1945 55 

1886 70,5 1890 83,4 1960 45 
1907 58,0 1930 64,1 1970 35 
1935 26,2 1937 58,7 1980 25 
1952 18,2 1950 39,7 1990 15 
1962 13,7 1965 23,9   
1973 8,3 1980 11,9   

  1990 5,2   

 
Kroner (1990) apresentou um estudo detalhado da evolução da erosão do 

solo no estado do Paraná entre 1952 e 1985.  Para caracterizar esse processo, o 

autor escolheu quatro áreas de estudo (aproximadamente de 100.000 ha), como 

amostras de quatro regiões do Estado.  As áreas 2, 3 e 4 são representativas do 

terceiro planalto ou planalto de Guarapuava e a região 1 é a amostra 
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representativa do segundo ou planalto de Ponta Grossa.  Em cada área foram 

realizadas as avaliações do uso do solo entre 1952 e 1980, entre outras 

atividades.  

Nas Figura 27 e Figura 28 são apresentadas a evolução da mudança do 

uso do solo nas quatro áreas entre 1952 e 1985. Na região 1 (Ponta Grossa), 

pode-se observar que as áreas de florestas não sofreram grande alteração no 

período; houve redução de pastagem em detrimento do aumento de culturas 

anuais. Na região 2 (Sudoeste) observou-se uma forte redução de florestas, 

inicialmente em detrimento da pastagem e do café (menor proporção).  
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Figura 27 - Desmatamento no Estado de São Paulo. 

No entanto, após os anos 70 houve um forte incremento das culturas anuais.  

Na região 3 (Norte) observou-se que já em 1952 a área de floresta era pequena, 

com predominância do café e pastagem. Na década de 1970, como na região 

anterior, inicia um forte incremento das culturas anuais, reduzindo o café e as 



 

 

_________________________________________________________________________ 

171 

 

pastagens. Na região 4 (Oeste) observou-se uma sistemática redução das 

florestas e das áreas de café (principalmente do primeiro) em detrimento 

principalmente das pastagens. As culturas anuais não representaram uma área 

significativa.  

 
Figura 28 - Evolução do desmatamento no Paraná (Gubert Filho, 1986 apud 

Themag, 1994a). 

O Paraná na primeira metade do século desenvolveu principalmente a 

cafeicultura. Com as geadas de 1969 a 1975 iniciou-se um novo ciclo, que 

transformou o uso de solo de café para soja. Essa última uma típica cultura anual, 

muitas vezes plantada em rotação com o trigo, de acordo com a sazonalidade. 

Esse processo teve uma intensa mecanização sem a apropriada prática de 

conservação do solo. Na Figura 33 é apresentada a evolução do número de 

tratores/colheitadeiras no estado do Paraná entre 1960-1985. Novamente, 

observa-se um forte gradiente de aumento de máquinas após a década de 70. 
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Parchen e Bragagnolo (1991) apresentaram os principais impactos desse 

processo na região, que são os seguintes: (a) depauperação dos solos arenosos 

no noroeste paranaense, formação de voçorocas e início do processo de 

desertificação; (b) degradação física e empobrecimento, aliado a fortes processos 

de erosão laminar nos solos derivados do derrame basáltico nas regiões oeste e 

norte do Estado; (c) redução da cobertura vegetal, assoreamento dos rios, 

contaminação por agrotóxicos.  

 

 
Figura 29 - Áreas de amostragem no Estado do Paraná, na bacia do rio Paraná 

 

 
Figura 30 - Evolução do uso do solo na região 1 (Kroner, 1990) 
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Figura 31 - Evolução do uso do solo na região 2 (Kroner, 1990) 

 
Figura 32 - Evolução do uso do solo na região 3 (Kroner,1990) 
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Figura 33 - Evolução do uso do solo na região 4 (Kroner, 1990). 

Em 1978 o governo Federal instituiu o Programa Nacional de Conservação 

do Solo e o Paraná criou a versão estadual chamado de Programa Integrado de 

Conservação dos Solos, seguido por outros programas na década de 80. Esses 

programas buscaram disseminar a prática de conservação do uso do solo, que 

permite uma maior infiltração da precipitação em detrimento do escoamento 

superficial, que gera maior erosão do solo fértil. Esse programa se desenvolveu 

principalmente após 1980, com base em microbacias. Esses programas usaram 

as estratégicas técnicas: (a) aumento da cobertura vegetal do solo, visando 

reduzir a energia do impacto das gotas de chuva; (b) aumento da infiltração da 

água no perfil do solo visando reduzir o escoamento superficial e promover maior 

disponibilidade de água no perfil do solo; (c) controle do escoamento superficial, 

visando reduzir os efeitos erosivos da água de escoamento superficial, evitando o 

transporte de solo para os mananciais e facilitando o processo de infiltração da 

água. Na Tabela 33 são apresentados os resultados dessas práticas no Estado 

entre 1984 e 1990.  
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Figura 34 - Evolução dos tratores e colheitadeiras no Paraná (Parchen e Bragagnolo, 

1991). 
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Tabela 33 - Resultados de práticas agrícolas no Paraná (Parchen e Bragagnolo, 1991) 

Prática 
ANO 

TOTAL 
1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 

Terraceamento (1000 ha) 442,5 156,9 150 300 650 368 262 2.329 

Reflorestamento 
(ha) 

2.734 4.634 2.620 3.460 5.000 12130 11.260 41.841 

Adequação de estradas (km) 665 989 1.975 5.734 5.000 7.600 6.250 28.213 

Número de microbacias (valores 
acumulados) 

338 498 547 680 1.017 1.150 1.200 1.200 

 
 
 
Efeito na Variabilidade das vazões  
 

Barros et al.  (1995) descobriram tendências positivas na precipitação anual 

na maior parte da Argentina no período 1916-91, especialmente depois da década 

de cinquenta. Eles apresentaram a variação média espacial da precipitação anual, 

calculada com registros dos postos Paraná, Rosário, Concórdia, Buenos Aires, las 

Flores Azul e Mar del Plata, que “mostra um aumento na média de 850 mm na 

década 20 até 1150 mm na década de 80.   A maior parte desse aumento ocorreu 

depois de 1960."   Os autores também dizem que “na parte nordeste da Argentina 

e no Paraguai…[houve] .... Um aumento marcante até 1960, seguido por um 

decréscimo até o presente".  

As séries de vazões na bacia do rio Paraná apresentam uma importante 

não-estacionariedade entre os períodos antes e depois da década de 70. Na 

tabela 34 são apresentadas as estatísticas destes valores para várias seções do 

rio Paraná. Pode-se observar que o incremento de vazão varia na vizinhança de 

30%. Este processo também é observado em várias sub-bacias do rio Paraná em 

território brasileiro. Na figura 96 pode-se observar a série em Itaipu.  

Esta variação de vazão é resultado de aumento de precipitação ou da 

alteração do uso do solo? Caso tenha sido devido ao aumento de precipitação, 

será devido a modificação climática ou variabilidade natural do clima? 

Tabela 34 - Vazão média anual m3 s - 1. 

Local Antes de1970 1970-1990 
Aumento 

% 

Rio Paraná em Jupiá  5,852 (+) 6,969 19,1 

R. Paranapanema em Rosana 1,057 (+) 1,545 46,2 

R.  Paraná em São José 6,900 (+) 8,520 23,3 

R. Paraná em Guaira 8,620 (+) 11,560 34,1 

R. Paraná em Posadas 11,600(*) 14,255 22,9 

R.  Paraná em Corrientes 15,265 19,510 27,8 
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+ series de 1930-1970; * series de 1901-1970 

Segundo Eletrobrás (1995) não teria ocorrido esse aumento e trata-se de 

apenas uma questão amostral. O estudo obteve estacionariedade em dois 

períodos 1931/1970 e 1978/1992. Esses dois períodos poderiam representar dois 

patamares distintos de condição da bacia (duas realidades diferentes, antes e 

depois dos efeitos do desmatamento seguido do uso com culturas anuais) e, 

portanto, estacionários dentro de cada um deles, já que os grandes gradientes de 

mudança ocorreram entre 1970 e 1980.  Os autores também escolheram vários 

períodos de diferentes tamanhos, encontrando alguns com aumento de vazão e 

outros com diminuição. No caso da diminuição, os períodos escolhidos, com 

exceção de dois, encontram-se todos antes de 1970. Os dois no período, depois 

de 1970, na realidade são um único, porque existe uma grande superposição. Da 

mesma forma que o argumento anterior, esse período poderia ter uma pequena 

diminuição, depois de a bacia ter atingido um estágio de desmatamento no final 

da década de 70. Além disso, com as práticas conservacionistas iniciadas em 

1978 no estado do Paraná a bacia poderia ter apresentado uma redução do 

escoamento superficial. Além disso, a análise realizada desprezou a correlação 

interanual das vazões, que pode ser importante devido à grande magnitude da 

área de drenagem envolvida, que pode regularizar naturalmente o escoamento 

mínimo entre um ano e outro. O que se observa na série é o aumento gráfico de 

patamar de vazão média entre o período 1932-1970 e 1971-1992. Na Figura 36 

pode-se observar a variação na relação entre precipitação e vazão dos dois 

períodos mostrando que houve alteração no coeficiente de escoamento e no uso 

do solo.   

Outro questionamento que pode ser colocado é o da inconsistência das 

séries hidrológicas em função da sua curva de descarga e/ou assoreamento ou 

erosão das seções de medição. Esta questão não é real, pois se observou a 

mesma tendência em diferentes locais da bacia, o que seria improvável que todos 

apresentassem o mesmo tipo de tendenciosidade.  Nas Figura 35 é apresentada 

a série de vazões médias anuais do rio Paraná em Guaíra, onde se observa 

nitidamente o aumento das vazões citadas.  
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Figura 35 - Vazões em Guaíra no rio Paraná (Itaipu, 1995). 

 
 

Figura 36 - Relação entre Precipitação e vazão na incremental de Itaipu para os 
períodos antes e depois de 1970 

As causas potenciais desse aumento de vazão são as seguintes: (a) 

aumento da precipitação no período devido a modificação climática ou condições 

amostrais; (b) modificação do uso do solo por desmatamento; (c) variabilidade 

amostral da vazão, em conjunto com a precipitação. 
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Nesse estudo e nos anteriores foram levantados elementos circunstanciais, 

para caracterizar cada um dos elementos acima discutidos a seguir: 

Os elementos atualmente existentes sobre a modificação climática, como 

descrito no capítulo anterior, mostram que existe uma tendência de aquecimento 

do globo e aumento da temperatura. O aumento ou diminuição da precipitação 

depende de cada região em específico.   

As previsões apresentadas são baseadas em modelos que ainda 

apresentam grandes incertezas e as projeções de modificação foram realizadas 

para o próximo século, enquanto que as alterações atuais, se existem, estão 

dentro da faixa de flutuação natural dos processos climatológicos. 

A outra hipótese de aumento da precipitação se refere ao impacto devido ao 

desmatamento ocorrido na região Sul e Sudeste. Nos resultados apresentados de 

ensaios de modelos na Amazônia sobre o desmatamento de grandes áreas tem 

demonstrado que existe um ciclo interno que pode afetar a precipitação regional, 

o seu impacto é, em geral, de reduzir a precipitação com o desmatamento e não 

de aumentar. No entanto, deve-se considerar também, que as incertezas dessas 

avaliações ainda são muito grandes. 

A série de precipitações da bacia incremental apresentou uma média cerca 

de 6% superior, para o período de 1971 a 1990, se comparada com o período de 

1930-1970. Esse aumento não se mostrou estatisticamente significativo no 

período, para indicar qualquer potencial alteração climática, e pode ser 

simplesmente uma flutuação de uma série temporal.  Existe, no entanto, a 

possibilidade que parte deste aumento depois dos anos 80 tenha algum 

componente de alteração climática.  

Desmatamento: A literatura é unânime em experimentos, demonstrando que o 

desmatamento produz aumento de escoamento médio. Com relação as 

estiagens, o desmatamento pode provocar uma diminuição ou aumento do 

escoamento mínimo, de acordo com as condições do solo e com o tipo de 

tratamento usado no desmatamento e uso do solo, após o desmatamento.  

Essas conclusões, no entanto, se referem principalmente a bacias de 

pequena escala, onde o experimento pode ser controlado. Para bacias maiores a 

literatura é pobre sobre o assunto porque a variabilidade espacial dos diferentes 

fatores que interferem no escoamento é muito grande. 

No entanto, devem-se observar alguns indícios importantes na bacia 

incremental em estudo: (a) o desmatamento inicial (até 1970) na bacia 

incremental foi utilizado para a implantação do café na região Norte do estado do 

Paraná. O café tem características semelhantes a uma área com  mata, no que se 

refere ao efeito sobre o escoamento já que o solo é protegido e a cobertura é 
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mantida;  (b) na década de 70 iniciaram os seguintes processos: (a) forte 

incremento de culturas anuais como o soja, milho e trigo, que geram maior 

escoamento e se mantém ao longo dos anos; (c) aumento da mecanização, que 

aumenta ainda mais o escoamento médio, devido a compactação do solo(ver item 

anterior); (d) incremento do desmatamento no oeste do Paraná. Esse tipo de uso 

do solo tem condições de provocar um aumento mais importante na vazão média, 

como a literatura tem mostrado. No final da década de 70 iniciou um forte 

processo de conservação do uso do solo no Paraná. O processo de conservação 

do solo induz a um aumento da infiltração, o que pode permitir um aumento das 

vazões mínimas. 

A literatura mostra, também, que o desmatamento seguido de ocupação do 

solo com culturas anuais, a bacia não recupera o balanço hídrico, como acontece 

quando ocorre o crescimento da floresta natural.  

Esses indícios levam a crer que parte do aumento das vazões tenha sido 

devido ao desmatamento da bacia incremental. A maior dificuldade é conhecer o 

real impacto do desmatamento sobre bacias do porte da bacia incremental, que é 

um dilema da hidrologia de escala. As dúvidas principais do problema são as 

seguintes: 

 O aumento do escoamento numa pequena bacia (de alguns hectares) 

devido ao desmatamento pode ter seu efeito reduzido se, para a água se deslocar 

sobre a bacia, sejam criadas condições hidrológicas de evapotranspiração do 

escoamento excedente, que restituam, numa escala maior, as condições 

anteriores com florestas ou minimizem seus efeitos; 

 Potencialmente as principais condições podem ser as seguintes:  

 Maior extravasamento das vazões durante as cheias e como as 

cheias ocorrem no período de maior evaporação potencial, o excesso 

poderia ser restituído a atmosfera;  

 A água no seu transporte pelos rios e no subsolo, ao longo da bacia, 

permite que os volumes, antes interceptados e evaporados. Esses 

efeitos podem ser maiores ao longo de uma bacia grande.  

Muller et al (1998) analisaram dados de precipitação do estado do Paraná e 

São Paulo procurando identificar as alterações das variáveis hidrológicas nas sub-

bacias contribuintes do rio Paraná, com área total da ordem 500.000 km2. Foram 

utilizados dados de precipitação e vazão das bacias contribuintes do rio Paraná. 

Na tabela 35 são apresentados resultados sínteses das sub-bacias do Paraná. 

Pode-se observar claramente o aumento nas precipitações e das vazões. Para 

separar os efeitos da chuva e do uso do solo foram analisados os coeficientes de 

escoamento (uso do solo) e do efeito da chuva pela proporcionalidade que 
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deveria se refletir na vazão, desprezando o efeito de elasticidade. Na tabela 36 

foram estimados os componentes de alteração da chuva que seria variabilidade 

climática e o efeito devido ao uso do solo.  
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Tabela 35 - Vazões dos períodos anteriores e posteriores a 1970 nas sub-bacias do rio 
Paraná (Muller et, 1998). 

Bacia 
P2 – P1 

mm 

Q2 – Q1 

mm 
C1 = Q1/P1 C2 = Q2/P2 Q2/Q1 

Grande 228 90 0,33 0,34 1,18 

Tietê 193 101 0,24 0,28 1,34 

Paranapanema1 183 153 0,25 0,32 1,45 

Incremental1 127 199 0,29 0,39 1,44 

1 1931-1994; incremental se refere a bacia contribuinte do rio Paraná a seção da 

barragem de Itaipu. 

Não foi possível analisar o efeito de elasticidade e é provável que o efeito de 

elasticidade esteja aumentando o efeito do uso do solo nos valores. 

Tabela 36 - Alterações nas séries e componentes do uso do solo e variabilidade climática  

Bacia 
Aumento das 

vazões 
% 

Aumento devido 
somente a precipitação 

% 

Aumento devido ao 
uso do solo 

% 

Grande 18 15 3 
Tietê 34 16 18 
Paranapanema1 45 14 21 
Incremental1 44 8 36 

 

Também foram analisados os dados de vazão mínima na bacia do rio 

Paraná como mostra a tabela 37 e a figura 98. Fica claro também o aumento das 

vazões mínimas nestas bacias como resultado provavelmente do efeito do 

aumento da precipitação, com algum componente de uso do solo.  

 

Tabela 37 - Variação percentual de aumento da vazão mínima de 30 dias em sub-bacias 
do rio Paraná (dados obtidos de Mueller et al. 1998) 

Posto Aumento percentual 
Área da bacia 

km2 

Cinzas 53 2015 
Cinzas 71 5622 

Laranjinha 63 3445 
Capivari 32 722 
Tibagi 33 8948 
Tibagi 71 21955 

Dos Patos 18 1806 
Ivaí 12 3572 
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Figura 37 - Aumentos percentuais de vazão mínima de 30 dias para sub-bacias 
do rio Paraná 
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ANEXO C: VARIABILIDADE DE VAZÕES E USO DO SOLO NO RIO 
PARA GUAI 

 
A bacia do rio Paraguai mostrou ao longo do século vinte, significativa 

variabilidade hidrológica. Na Figura 38 são apresentados os níveis máximos 

anuais em Ladário para o todo o período de registro. Pode-se observar que entre 

1900 e 1960 os níveis máximos ficaram, em média da ordem de 4,00 m, enquanto 

que entre 1960 e 1972 da ordem de 2,00 m. Já entre 1973 e 1995 variou em 

cerca de 5,0 m.  Na figura 100 são apresentadas as curvas de permanências 

destes períodos mostrando as diferenças de níveis também para o restante da 

série. 

Considerando que os leitos são móveis e a erosão e sedimentação são 

significativas as primeiras questões que foram investigadas são as seguintes: (a) 

a mudança do leito pode explicar as variações de nível observadas na década de 

60? (b) a escala de Ladário poderia ter mudado de posição ou local durante o 

período?  (c) estas variações podem ser explicadas pela variação do uso do solo 

a montante? (d) estas variações podem ser explicada pela variabilidade climática 

ou modificação climática? 

 

Figura 38 - Níveis máximos em Ladário e média móvel de 5 anos. 

Para analisar a primeira questão utilizaram-se os dados fluviométricos com 

dados da década de 60 de outros postos, além Ladário, para verificar se 

apresentavam a variabilidade relativa entre a década de 60 e o período 

subsequente, já que não existiam dados anteriores. Na Figura 39 são 
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apresentados os dados de vazão adimensionalizados com relação a sua média 

para alguns postos da região. Na Figura 40 são apresentadas as vazões em 

Coxim no rio Taquari entre 1969 e 1984, mostrando o mesmo comportamento. A 

variabilidade dos níveis e vazões dos postos é semelhante a observada em 

Ladário, uma eventual mudança de leito não poderia explicar toda esta flutuação. 

 

Figura 39 - Curva de permanência dos três períodos: 1900- 1960; 1961-1972 e 
1973 – 1995. 

 

Figura 40 - Vazões adimensionais de alguns postos do Alto Paraguai com séries a 
partir de 1960. 

Na década de 70 ocorreram dois fatores importantes, o primeiro foi uma 
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anuais (como a soja) e aumento do rebanho de gado, principalmente no Planalto 

do rio Taquari.  As culturas anuais produzem dois efeitos fundamentais no ciclo 

hidrológico: aumento do escoamento médio pelo desmatamento e contínua 

alteração no solo e produção de sedimentos.  O solo do Planalto é muito frágil e a 

expansão do gado e soja geraram aumento significativo na produção de 

sedimentos. No entanto, a área ocupada pela soja é insignificante se compara 

com a área de gado (Figura 41). Além disso, o solo onde o gado ocupa é pouco 

produtivo e frágil. Esta fragilidade facilita a erosão principalmente nos caminhos 

formado pelo deslocamento dos rebanhos.  

 

 

Figura 41 - Vazões em Coxim no rio Taquari entre 1969 e 1984 (Collishonn, 2001) 

 

O segundo fator importante foi o aumento da precipitação que levou ao 

aumento da capacidade erosiva e da vazão média de enchente. Os resultados 

mostraram que no período da década de 60 as precipitações estiveram abaixo da 

média de longo período, da ordem de 15% (na média do período), durante todos 

os anos. 
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Figura 42 - Área ocupada em (ha) (Collishonn,2001) 

Collishonn (2001) analisou o efeito do uso do solo e da variabilidade da 

precipitação através de um modelo hidrológico. O modelo foi ajustado para o 

período após 1973 e elaborado o prognóstico para o período anterior a 1973. Na 

Figura 42 são apresentados os resultados. Pode-se observar que o modelo 

superestima os resultados para o período antes de 73, indicando que os 

parâmetros não representam as condições físicas deste período existindo 

componentes do uso do solo que não foram retratados.  Na Figura 43 são 

apresentados os resultados do ajuste do modelo para o período anterior a 1973 e 

verificação para o período posterior. Pode-se observar que o modelo tende a 

subestimar o período verificado, mostrando o mesmo efeito anterior. Estes 

resultados mostram que houve efeito do uso do solo além da variabilidade da 

precipitação. O citado autor estimou preliminarmente que da alteração total de 

200 mm para 500 mm, entre os dois períodos, o uso do solo corresponderia a 

valores entre 74 e 100 mm, sendo da ordem de um terço do total de alteração da 

variação do escoamento. Resultados semelhantes ao obtidos na bacia do rio 

Paraná. 

O comportamento não-estacionário das séries hidrológicas no rio Paraguai a 

jusante em Porto Pilcomayo próximo a Assunção mostra tendência semelhante as 

observadas a montante (Figura 44). Observa-se uma tendência crescente das 

vazões adimensionais (média móvel de 10 anos) após 1973, como o trecho 

superior do rio Paraguai. Como se observa nesta série longa de jusante o 

comportamento de montante e jusante na bacia são semelhantes, já que este 

posto engloba as vazões do Pantanal o grande regulador de vazão do rio 

Paraguai. 
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Figura 43 - Ajuste do modelo com dados depois de 1973 e verificação par o 
período anterior (Collischonn, 2001) 

 

 

Figura 44 - Ajuste do modelo ao período anterior a 1973 e verificação para o 
período posterior (Collischonn, 2001). 
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Figura 45 - Variabilidade das vazões em Pilcomayo no rio Paraguai 

 
 
Análise Comparativa 
 

Utilizando as séries mais longas dos rios Paraguai, Uruguai e Paraná no seu 

trecho inferior e obtendo a média móvel de 10 anos obtém-se os resultados da 

Figura 45. Pode-se observar que tanto o rio Paraná como Uruguai apresentam 

tendências semelhantes, mas o Uruguai apresenta maior variabilidade de curto 

prazo, características de uma bacia menor com menor sazonalidade e memória 

(menor regularização). A bacia do rio Paraguai mostrou grande variabilidade entre 

a década de 60 e o período posterior, passando de um estado muito seco para 

um estado muito úmido.   
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Figura 46 - Média móvel de dez anos das vazões no rio Paraguai em Pilcomayo, 
Uruguai em Paso de Los Libres e Paraná em Posadas. 

As três séries mostram tendência semelhante quanto aos períodos úmidos e 

secos. Observe que as três curvas seguem uma tendência decrescente ao longo 

da primeira parte do século até cerca de 1970, quando todas três curvas 

começam aumentar e depois dos anos 80 ficam acima da média do período 

anterior. Como o gráfico trata da média móvel de 10 anos existe uma inércia na 

tendência dos valores. Na Figura 46 são apresentados os valores com média 

móvel de cinco (5) anos onde se observa a mesma tendência, mas com maiores 

flutuações. 

Na Figura a relação de tendência entre a variação de pressão 

(padronizadas) entre o Taiti e Darwin na Austrália, indicador das condições do 

Oceano Pacífico e as anomalias dos três rios. 
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Figura 47 - Média móvel de cinco anos das vazões no rio Paraguai em Pilcomayo, 
Uruguai em Paso de Los Libres e Paraná em Posadas. 

 

Figura 48 - Comparação das anomalias de vazão com diferença de pressão do 
Taiti e Austrália no Oceano Pacífico. 

Observe a Figura 48 onde se destacou a anomalia de pressão do Pacífico. 

Nesta figura os valores são negativos (temperaturas mais altas) ou com tendência 

decrescente desde parte da década de 70, oscilando nesta faixa até 2001. Este 

período coincide aproximadamente com o período de vazões acima da média das 

vazões observadas no rio Paraguai, Uruguai e Paraná. No período anterior existe 
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também tendências inversas. O período de valores negativos indicam de 

tendência de temperatura do mar mais alta do que quando estão positivos. Neste 

cenário maior evaporação do mar e maior umidade na atmosfera, potencializando 

maior quantidade de precipitação.  

A média móvel de cinco anos na figura 110 mostra que nos últimos anos 

esta tendência poderia estar diminuindo, sendo que em 1999 e 2000 os valores 

foram positivos e 2001 levemente positivos com tendência decrescente. Na Figura 

a média de cinco anos mostra uma tendência crescente até 2000 e pequena 

redução em 2001. A observação desta anomalia pode ser um indicador 

importante da tendência do escoamento nas bacias da região, visando antecipar 

ocorrência de períodos secos e úmidos. 

Estas relações podem ser utilizadas para previsão de longo prazo das 

tendências de aumento e diminuição da umidade nas bacias brasileiras do rio da 

Prata. Collischonn et al (2001) mostraram a complementaridade das séries de 

vazões entre a África e a América do Sul. Enquanto na África. desde de 1970 os 

períodos são muito secos, parte da América do Sul (bacia do Prata) passa por 

período úmido acima da média. Condições como estas levam a pergunta óbvia: 

será um comportamento da variabilidade natural ou impacto climático? Uma 

pergunta simples para um problema complexo que exige ainda muita avaliação 

detalhada e entendimento do que está ocorrendo.  

 

 

Figura 49 - Anomalias da diferença de pressão entre Taiti e Darwin no Oceano 
Pacífico e sua média móvel de 5 anos 
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