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RESUMO 

No último século, foram constatadas ao redor do planeta, mudanças de tendências 

no clima que implicaram em alterações nos ciclos hidrológico e biogeoquímicos, 

resultando em impactos ambientais para diversos ecossistemas. É inegável que a 

pressão das atividades humanas sobre os recursos naturais do planeta está 

associada às alterações ambientais que não seriam verificadas sob outras 

condições. Neste sentido, o Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas 

publica regularmente Relatórios de Avaliação (AR) sobre o estado da atmosfera e os 

possíveis cenários de evolução climática, associados ao desenvolvimento técnico, 

econômico e cultural da sociedade. Os resultados apresentados pelos ARs são 

obtidos a partir de modelos acoplados de circulação geral oceano-atmosfera 

(AOGCM), integrantes do Projeto de Intercomparação de Modelos Acoplados 

(CMIP). Considerando o CMIP, o IPCC estabelece quatro linhas evolutivas distintas 

– Vias de Concentração Representativa (RCP) – baseando-se na convergência dos 

resultados apresentados por cada um dos modelos. Os RCPs, por sua vez, ao 

estimarem os padrões de evolução da forçante radiativa até 2100, permitem 

estabelecer o grau de vulnerabilidade, o qual os países poderão estar submetidos. 

Neste contexto, considerando a necessidade de retirada d´água de rios e 

mananciais para o consumo humano, dessedentação animal e atividades agrícolas, 

além da dependência da matriz energética brasileira frente aos recursos hídricos e, 

consequentemente, sua vulnerabilidade às variações no sistema climático, é de 

grande importância a realização de estudos que considerem a disponibilidade 

hídrica para as principais bacias do país nas próximas décadas. Neste trabalho é 

realizada uma análise de vazões para a bacia hidrográfica do Rio Tietê até o ano de 

2100, considerando os modelos climáticos MIROC5 e CCSM4, apresentados no 

Quinto Relatório de Avaliação (AR5) e a utilização do modelo chuva-vazão SMAP. 

São expostas as projeções de vazão futura elaborados para os cenários RCP4.5 e 

RCP8.5 de ambos modelos, sendo realizada também uma análise comparativa no 

clima presente, visando entender como os eventos extremos mais frequentes, 

presentes em todos os cenários estudados, podem modificar as atividades sociais, 

econômicas e ambientais do estado de São Paulo e de todo o país. 

 

PALAVRAS – CHAVE: Modelagem chuva-vazão, SMAP, MIROC5, CCSM4  
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ABSTRACT 

In the last century, changes in climate trends were observed around the planet, 

which led to alterations in the hydrological and biogeochemical cycles, resulting in 

environmental impacts for several ecosystems. It is undeniable that the pressure of 

human activities on the natural resources of the planet is associated with 

environmental changes that would not be verified under other conditions. In this 

regard, the Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) regularly publishes 

Assessment Reports (AR) on the state of the atmosphere and possible climate 

change scenarios associated with the technical, economic and cultural developments 

of society. The results presented by ARs are obtained from coupled Atmosphere-

Ocean General Circulation Models (AOGCM), which integrate the Coupled Model 

Intercomparison Project (CMIP). Considering the results of the CMIP, IPCC 

establishes four distinct evolutionary lines – Representative Concentration Pathways 

(RCPs) – based on the convergence of the results presented by each one of the 

models. The RCPs, in turn, when estimating the patterns of evolution of the radiative 

forcing until 2100, allow to establish the degree of vulnerability to which the countries 

may be submitted. In this context, considering the need for water withdrawal from 

rivers and water springs for human consumption, animal watering, agricultural 

activities, besides the dependence of the Brazilian energy matrix on water resources, 

and consequently its vulnerability to variations in the climate system, it is of great 

importance to carry out studies that consider the water availability for the main basins 

of the country in the coming decades. In this work, a flow analysis for the Tietê river 

basin is carried out up to the year 2100, considering the climate models MIROC5 and 

CCSM4 presented in the IPCC’s Fifth Assessment Report (AR5) and the use of the 

SMAP (Soil Moisture Accounting Procedure) rainfall-runoff model. Future flow 

projections for RCP4.5 and RCP8.5 scenarios of both models are presented. A 

comparative analysis between both models was also carried out in the present 

climate, aiming to understand how the most frequent extreme events, present in all 

the studied scenarios, can modify the social, economic and environmental activities 

of the São Paulo state and also of the whole country. 

 

KEY WORDS: Rainfall-runoff modeling, SMAP, MIROC5, CCSM4 
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1. INTRODUÇÃO 

A água é considerada o recurso natural mais abundante da Terra. Possuindo 

um volume estimado de 1,36 bilhão de km³, tem como principais reservatórios os 

oceanos, calotas polares, aquíferos, rios, lagos, além da biosfera e atmosfera – 

todos com quantificações de fluxo discrepantes (TUCCI, 2009). 

Considerada um bem de domínio público e um recurso natural limitado, a 

água é dotada de valor econômico, conforme o estabelecido pela Lei Nº 9.433, de 08 

de janeiro de 1997. Elemento importante para o desenvolvimento e manutenção da 

vida no planeta, é essencial para o abastecimento humano, dessentação animal, 

irrigação, processos industriais, aquicultura, mineração, turismo, navegação, lazer e 

geração de energia elétrica. 

A disponibilidade hídrica nas bacias brasileiras, contudo, está sujeita não 

somente à gestão de seus múltiplos usos, como também às alterações climáticas 

futuras. Fatores como a utilização de combustíveis fósseis e mudanças nos padrões 

de consumo, por exemplo, contribuíram para que se observasse no último século, a 

intensificação da pressão das atividades humanas sobre os recursos naturais do 

planeta. 

Conforme exposto por Steffen et al. (2005), atualmente são constatadas uma 

série de mudanças de tendência no clima, impulsionadas principalmente a partir do 

século XX. São destacados pelos autores itens como o crescimento da população 

mundial e do consumo de água, além das perdas de florestas e biodiversidade. Tais 

mudanças promoveram, dentre outros impactos, alterações no ciclo hidrológico, 

trazendo consequências para o abastecimento populacional, saúde, economia e, 

especificamente no Brasil, também para o setor elétrico. 

A energia hidráulica transformada em energia elétrica é um dos usos mais 

frequentes dos recursos hídricos no Brasil (TUCCI, 2009). Segundo a Terceira 

Edição do Atlas de Energia Elétrica do Brasil (ANEEL, 2008), a hidroeletricidade 

responde pela maior parte da produção da energia elétrica, sendo o aproveitamento 

do potencial hidráulico da ordem de 30%. 

Destaca-se que embora existam outras fontes de energia renovável 

associada à água, tais como a força das marés e das ondas, estas ainda não são 

implementadas em escala comercial devido às limitações da tecnologia disponível e 

da falta de estudos específicos (EPE, 2007). 
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De acordo com da Silva, et al. (2018), o uso de água para a geração de 

energia é incentivado pelo governo por consistir em uma fonte renovável e ter um 

baixo custo associado. No entanto, tem-se como lado negativo a dependência da 

matriz hidroelétrica às condições climáticas de uma região, bem como da forma 

como os recursos hídricos locais são geridos. 

Do ponto de vista econômico, portanto, considerando que a hidroeletricidade 

é fortemente dependente do regime de precipitação, faz-se necessária a criação de 

cenários climáticos e a previsão de vazões, de modo a possibilitar o gerenciamento 

mais robusto dos recursos hídricos, permitindo que sejam atendidos todos os usos 

múltiplos previstos por lei. 

Nesse contexto, ressalta-se o Quinto Relatório de Avaliação (AR5) 

disponibilizado pelo Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas (IPCC). 

O referido documento, baseando-se em extensa bibliografia, traz uma série de 

projeções climáticas históricas e futuras, resultantes da análise modelos 

provenientes de diversos países. Tais projeções sugerem possíveis cenários 

climáticos para o planeta, de acordo com diferentes linhas evolutivas tecnológicas e 

sociais. 

Em relação à precipitação, são apontados no AR5, por exemplo, a redução 

de 22% no nordeste do Brasil e o aumento de 25% no sudeste da América do Sul, 

havendo também a extensão períodos de seca na América do Sul a leste dos 

Andes. O IPCC ainda sugere redução da oferta de água potável em territórios 

subtropicais secos, o que potencializaria disputas pelo uso de bacias hidrográficas 

(IPCC, 2013). 

Considerando a crise hídrica ocorrida no Estado de São Paulo entre 2014 e 

2015 – a mais rigorosa do registro 1981-2014, conforme destacado por Coelho et al. 

(2015) – que provocou à diminuição da vazão disponível no Sistema Cantareira e 

levou à disputa pelo uso da água do Rio Paraíba do Sul por parte dos estados de 

Rio de Janeiro e São Paulo; e considerando a relevância do Rio Tietê para o 

abastecimento do Estado – especificamente do Sistema Alto-Tietê, que apresenta o 

maior volume operacional em hm³ dentre os sistemas empregados em São Paulo 

(SABESP 2018) – assim como sua importância para a dessedentação animal e 

produção da energia elétrica, objetiva-se, neste estudo, avaliar cenários de 

disponibilidade hídrica para a Bacia do Rio Tietê, a partir do modelo chuva-vazão 
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SMAP e dos dados de precipitação disponibilizados AR5 do IPCC, no período de 

2010 a 2100. 
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2. OBJETIVOS 

O presente trabalho objetiva a geração de cenários de disponibilidade 

hídrica para a bacia do Rio Tietê no período compreendido entre 2010 a 2100, 

considerando que  a referida bacia é importante para a captação de água destinada 

ao abastecimento humano, dessedentação animal e produção industrial, 

apresentando também expressivos aproveitamentos hidrelétricos em seu curso 

d’água principal. 

 

2.1. OBJETIVOS ESPECIFICOS 

Dentre os objetivos específicos encontram-se: 

 Utilização de dados de precipitação disponibilizados pelo AR5 do IPCC 

referentes ao período histórico e aos cenários futuros de evolução climática; 

 Utilização modelo chuva-vazão SMAP já calibrado, em sua versão 

mensal, de modo a se obter a previsão de vazão para o período de janeiro de 1931 

a dezembro de 2005; 

 Comparação da vazão histórica simulada com a vazão natural 

observada, obtendo-se de um coeficiente de correlação entre as mesmas; 

 Aplicação da remoção de viés e a inserção dos dados de previsão de 

precipitação futura no modelo SMAP, para a obtenção de projeções de vazão para o 

período de 2010 à 2100; 

 Comparação do desempenho de diferentes modelos do IPCC no que 

concerne a simulação da condição de evolução climática da Bacia Hidrográfica do 

Rio Tietê. 
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3. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

3.2. CICLO HIDROLÓGICO 

O ciclo hidrológico é o fenômeno global de circulação fechada da água entre 

a superfície terrestre e a atmosfera, impulsionado fundamentalmente pela energia 

solar associada à gravidade e à rotação terrestre (Tucci, 2009). 

Considerando os diferentes reservatórios de água existentes no planeta, 

fazem parte do ciclo hidrológico a circulação da água presente no interior do solo, 

superfície terrestre, atmosfera, oceanos e até mesmo os seres vivos, especialmente 

os organismos vegetais. 

Segundo Tucci (2009), o intercâmbio entre as circulações da superfície 

terrestre e da atmosfera ocorre em dois sentidos, sendo este: superfície-atmosfera, 

onde o fluxo de água ocorre fundamentalmente na forma de vapor, resultado dos 

fenômenos de evaporação e de transpiração; e atmosfera-superfície, no qual o fluxo 

de água ocorre em qualquer estado físico, sendo mais relevante o fenômeno da 

precipitação (figura 1). 

 

 

Figura 1 – Representação simplificada dos processos ocorridos ao longo do Ciclo Hidrológico (fonte: 
U.S. Geological Survey – USGS, 2019). 
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Destaca-se que o ciclo hidrológico é fechado em nível global, mas não local, 

o que implica que os volumes de água evaporada não precipitam necessariamente 

na mesma área, devido aos movimentos de massa de ar e à Circulação Geral 

Atmosférica. 

O ciclo hidrológico pode ser inicialmente descrito a partir da evaporação da 

água do solo e dos oceanos, lagos, rios, reservatórios e demais cursos d’água. 

Contribuem também para o processo evapotranspiração dos organismos vegetais e 

a sublimação do gelo, esta última referente às regiões de geleiras ou longas 

extensões cobertas pela neve. 

Ressalta-se que o vapor de água transfere à atmosfera o calor latente 

consumido na transição de fase, e este é transferido novamente à superfície durante 

a precipitação. Deste modo, o vapor de água é considerado um eficiente veículo de 

calor, transportando energia das regiões mais aquecidas da Terra para as mais frias 

(Varejão, 2005). 

Posteriormente, o vapor de água se condensa, formando microgotículas que 

se mantêm suspensas no ar devido à turbulência natural. Estas por sua vez, ao se 

chocarem com os aerossóis, formam núcleos higroscópicos, dando origem às gotas. 

As gotas de água podem crescer através de processos de difusão e aglutinação e, 

segundo Varejão (2005), também através do mecanismo de acreação (colisão-

coalescência). De modo geral, o processo de crescimento das gotas resulta de 

movimentos desordenados, seguidos pela aglutinação, onde gotas maiores ou mais 

velozes englobam outras gotículas em sua trajetória. 

Formam-se então as nuvens: um conjunto visível de gotículas de água, 

partículas de gelo, ou de ambas, em suspensão na atmosfera. Ressalta-se que 

mesmo após a formação das nuvens continuam ocorrendo fenômenos de 

aglutinação e crescimento das gotas. Quando estas atingem um tamanho e peso 

suficientes, tornando-se mais pesadas que as forças de sustentação das nuvens – 

de modo que a Força da Gravidade (Fg) supere a turbulência normal – ocorre a 

precipitação, que em sua forma mais comum é a chuva, podendo ocorrer também 

em forma de garoa, granizo, neve ou sairava. 

Segundo Tucci (2009), no trajeto em direção à superfície terrestre, já se 

inicia a evaporação da precipitação, sendo, em alguns casos, um processo tão 

significativo que a precipitação é totalmente vaporizada. Parte do volume de água 
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que chega à superfície é interceptado pela cobertura vegetal, não contribuindo para 

o escoamento superficial da bacia. 

O restante da água que atinge à superfície se divide em parte, no volume 

que infiltra e percola o solo, e parte no volume que passa a compor o escoamento 

superficial. Há infiltração de toda precipitação que chega ao solo, enquanto a 

superfície deste não se saturar. A umidade resultante da infiltração, por sua vez, 

volta à atmosfera através da transpiração dos vegetais. 

O escoamento superficial, enfim, segue para as cotas mais baixas devido à 

atuação da gravidade, alimentado a rede drenagem existente na bacia hidrográfica. 

A água escoada chega aos oceanos, onde a circulação se dá por meio de processos 

físicos e meteorológicos, tais como os ventos e as correntes oceânicas. 

Ressalta-se que o ciclo hidrológico como se conhece atualmente só é 

possível devido a efeito estufa natural da Terra, que impede a perda do calor emitido 

pela superfície, e resulta da absorção da radiação solar na forma de ondas curtas. 

 

3.3. BACIA HIDROGRÁFICA 

A bacia hidrográfica é uma área de captação natural da precipitação, na qual 

os escoamentos convergem para um único ponto de saída, o exutório. É composta 

por uma rede de drenagem e uma série de superfícies vertentes, de modo a formar 

cursos de água que confluem e resultam em um leito único, tendo como 

características principais a área de drenagem, o comprimento do rio principal, a 

declividade do rio e a declividade da bacia (Tucci, 2009). 

A bacia hidrográfica também pode ser considerada um sistema físico, na 

qual o volume de água precipitado é a entrada, e o volume de água escoado pelo 

exutório é e a saída. Os demais volumes, tais quais aqueles referentes à água 

evaporada, transpirada e infiltrada, são considerados perdas intermediárias. 

Ainda segundo Tucci, os processos hidrológicos em uma bacia hidrográfica 

podem ter duas direções predominantes, sendo estas: vertical e longitudinal. O 

processo vertical seria representado pela precipitação, evapotranspiração, além da 

umidade e escoamento no solo; enquanto o longitudinal compreenderia os 

escoamentos superficial e subterrâneo (MMA, 2006). 

Destaca-se que além da sua importância para a análise dos processos 

relacionados ao ciclo hidrológico, a bacia hidrográfica é fundamental para gestão 
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dos recursos hídricos no Brasil, sendo considerada a unidade territorial para 

implementação da Política Nacional de Recursos Hídricos e atuação do Sistema 

Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos, conforme o estabelecido no 

inciso terceiro, parágrafo terceiro da Lei Nº 9.433, de 08 de janeiro de 1997. 

Para o presente trabalho, optou-se por analisar a bacia hidrográfica do Rio 

Tietê, devido a sua importância para o SIN e para o abastecimento humano, 

dessedentação animal e produção industrial. 

 

3.4. CARACTERIZAÇÃO DA BACIA DO RIO TIETÊ 

A Bacia do Rio Tietê está inserida na Região Hidrográfica do Paraná (figura 

2), conforme estabelecido pela Divisão Hidrográfica Nacional instituída pelo 

Conselho Nacional de Recursos Hídricos (CNRH). Formada pelo rio Tietê – curso de 

água principal que dá nome à bacia – e seus afluentes, a referida bacia abrange 

quase todo o Estado de São Paulo, atravessando 62 municípios. 

 

 

Figura 2 – Representação da Região Hidrográfica do Paraná, onde está inserida a Bacia do Rio Tietê 
(fonte: SSRH, 2018). 
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O rio Tietê, por sua vez, é um rio de domínio estadual, de acordo com o 

Artigo 26 da Constituição Federal de 1988, por ter todo o seu percurso, desde a 

nascente até sua foz, no âmbito do Estado de São Paulo. Nascendo a 1030 metros 

de altitude na Serra do Mar, o ponto de origem de sua nascente está localizado no 

município de Salesópolis, a 22 km do oceano Atlântico e a 96 km da capital do 

Estado (SSRH 2018). 

Seu percurso é caracterizado pela existência de declives acentuados e 

relevo rochoso, que constituem um impedimento para seu curso ao litoral e, 

consequentemente, o seu desague no mar. Deste modo, o rio Tietê atravessa toda a 

Região Metropolitana de São Paulo e segue para o interior do Estado, desaguando 

posteriormente no rio Paraná, após um percurso de 1.100 quilômetros até o 

município de Itapura, localizado na divisa com o estado de Mato Grosso do Sul 

(figura 3) (CBH-AT 2009). 

 

 

Figura 3 – Representação da Bacia Hidrográfica do Rio Tietê, na qual é possível observar o percurso 
do rio até seu ponto de desague, próximo ao estado de Mato Grosso do Sul. (fonte: SSRH, 2018). 
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Neste sentido, ressalta-se a forte integração do rio Tietê com os municípios 

que atravessa, sendo considerado o maior rio estadual e o curso hídrico mais 

característico do município de São Paulo. Representa ainda grande importância no 

papel de colonização das cidades interiores, sendo símbolo das diversas fases 

econômicas vivenciadas no Estado, tais como a cafeicultura e industrialização 

(Zanirato 2011). 

Com população total de 30.727.413 habitantes e uma densidade 

demográfica de 386,6 hab./km² a Bacia do Rio Tietê se destaca por sua importância 

para a economia, tendo correspondido em 2014 por 77,8% (R$ 1,1 trilhão) do PIB do 

Estado de São Paulo. Ressalta-se também a importância da referida bacia para o 

abastecimento público, navegabilidade – associada à Hidrovia Tietê-Paraná – e a 

produção de energia hidroelétrica, esta última representada pela existência de 

reservatórios de grande interesse, como o de Mario Lopes Leão (Promissão) e o de 

Barra Bonita, integrantes do Sistema Interligado Nacional (SIN), dentre outros 

(SSRH 2018). 

 

3.4.1. GESTÃO DA BACIA  

Considerando o modelo de gestão descentralizado adotada no Estado de 

São Paulo, representado pelas Unidades de Gerenciamento de Recursos Hídricos – 

UGRHI, conforme previsto pela Lei Estadual 7663, de 30 de dezembro de 1991, 

tem-se que a bacia do rio Tietê compreende seis UGRHIs – ou sub-bacias 

hidrográficas – sendo estas: Alto Tietê (AT), onde está inserida a Região 

Metropolitana de São Paulo; Piracicaba/Capivari/Jundiaí (PCJ); Sorocaba/Médio 

Tietê (SMT); Tietê/Jacaré (TJ); Tietê/Batalha (TB); e Baixo Tietê (BT) (SSRH 2018). 

Para facilitar a deliberação de assuntos referentes às sub-bacias e a 

elaboração de planos de gestão que considerem coerentemente as particularidades 

de cada UGRHI, foram criados comitês específicos para cada uma das seis sub-

bacias. Destaca-se que os comitês são órgãos colegiados, de nível regional e 

estratégico e, como previsto pela Lei 9433/97, de caráter consultivo e deliberativo, 

compondo o Sistema Integrado de Gerenciamento de Recursos Hídricos. 

O Comitê da Bacia Hidrográfica do Alto Tietê (CBH-AT) foi o primeiro a ser 

criado, sendo estabelecido pela Lei Estadual Nº 7663/1991, mas instalado somente 

em 1994. Ressalta-se que seus cinco subcomitês – Alto Tietê-Cabeceiras; Cotia-
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Guarapiranga; Juqueri-Cantareira; Billings-Tamanduateí e Pinheiros-Pirapora – 

foram criados somente a partir de 1997. 

Dentre os demais, destaca-se a instalação do Comitê das Bacias 

Hidrográficas dos Rios Piracicaba, Capivari e Jundiaí (CBH-PCJ) em 1993, seguida 

em 1994, pela instalação do Comitê de Bacia Hidrográfica do Baixo Tietê (CBH-BT). 

Posteriormente, foram instalados os Comitês de Bacia Hidrográfica Sorocaba e 

Médio Tietê (CBH-SMT) e Tietê e Jacaré (CBH-TJ) em 1995 e, o Comitê da Bacia 

Hidrográfica do Tietê-Batalha (CBH-TB) em 1996. 

Atuando como braço importante no auxílio da gestão dos comitês do Estado 

de São Paulo, foram criadas três Agências de Bacia, sendo duas destas referentes à 

gestão do Rio Tietê: Agência da Bacia Hidrográfica do Alto Tietê (FABHAT) e 

Agência da Bacia Hidrográfica do Rio Sorocaba e Médio Tietê (FABH-SMT) (SSRH 

2017). As referidas agências têm por objetivo desenvolver, facilitar e implementar os 

instrumentos da política de recursos hídricos no âmbito das bacias hidrográficas, 

além de prestar apoio administrativo, técnico e financeiro ao comitês e promover a 

capacitação de recursos humanos para o planejamento e gerenciamento dos 

recursos hídricos. 

 

3.4.2. DISPONIBILIDADE HÍDRICA NA BACIA  

Em relação à disponibilidade hídrica da Bacia do Rio Tietê, segundo o Plano 

Estadual de Recursos Hídricos do Estado de São Paulo – PERH (2017), a vazão 

total média do rio é 672 m³/s e a vazão outorgada total é de 181,95 m³/s, sendo 

161,5 m³/s de vazão superficial e 20,5 m³/s de vazão subterrânea. Tem-se ainda a 

precipitação anual média de 2968 m³/s e a evapotranspiração anual média de 2296 

m³/s. Ressalta-se, contudo, que esta disponibilidade representa somente a 

contribuição hídrica das UGRHIs nas respectivas Qmédia, Q95% e Q7,10, não 

sendo consideradas as contribuições das UGRHIs À montante ou das sub-bacias 

provenientes de outros Estados limítrofes a São Paulo, como Minas Gerais, Paraná 

e Mato Grosso do Sul. 

Ainda segundo o PERH (2017), são retirados do rio Tietê 142,538 m³/s 

(vazão média), sendo as maiores vazões destinadas para o uso urbano e industrial, 

principalmente nas áreas de maior concentração populacional localizadas nas 

UGRHIs à cabeceira do Rio Tietê. 
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Ainda quanto à disponibilidade hídrica, tem-se que a sub-bacia do Alto Tietê 

é a que apresenta menor oferta de água per capita, devido à sua reduzida área 

geográfica e elevada concentração populacional. Neste contexto, destaca-se o 

agravamento da situação do Alto Tietê nos anos de 2014 e 2015, onde tal 

característica associada a redução da precipitação resultou em uma crise hídrica, 

com drástica redução da disponibilidade de água no sistema integrado 

macrometropolitano, com o Sistema Alto Tietê chegando a apenas 5,8% de seu 

volume útil, gerando reflexos no abastecimento público, industrial e agrícola (SSRH 

2017). 

 

3.5. CLIMA 

O conceito de clima sofreu diversas variações ao longo dos séculos, até que 

se estabelecesse a definição existente atualmente. Na Grécia Antiga, por exemplo, a 

palavra “clima” era utilizada para descrever a inclinação da superfície terrestre, 

considerando que as diferenças no tempo ocorriam apenas do Norte para o Sul. 

Com o advento das Grandes Navegações no século XV, no entanto, foi 

possível concluir que as variações climáticas estendiam-se também por áreas 

irregulares, sendo afetadas pela circulação geral da atmosfera e pela distribuição e 

configuração dos oceanos e continentes (OMM, 2011). 

Deste modo, os estudos referentes ao tempo e clima foram sendo 

constantemente aprimorados, com o emprego do método científico e a criação de 

equipamentos, como o termômetro e o barômetro, que possibilitaram maior acurácia 

nas medições e a descoberta de relações entre variáveis físicas distintas (OMM, 

2011). 

Atualmente, o clima pode ser conceituado como a integração das condições 

de tempo para certo período e em determinada área, de modo a representar o 

comportamento médio da atmosfera. O tempo, por sua vez, consiste no estado 

momentâneo da atmosfera, considerando as condições atmosféricas de dado local 

em determinado período cronológico (Reboita et al., 2012). 

Ressalta-se que o conceito de clima estabelecido neste contexto, retrata 

uma situação extremamente improvável no sistema climático atmosférico real. Isso 

porque o referido sistema é composto por diversos parâmetros, e de subsistemas 

associados, todos correlacionados entre si. Deste modo, a existência de um estado 
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médio de todas estas variáveis em um mesmo intervalo de tempo, pode ser 

considerada apenas hipoteticamente (Peixoto e Oort, 1991). 

Para a Organização Meteorológica Mundial (OMM, 2011), o conceito de 

clima pode ser definido como “a descrição estatística, em termos de média e 

variabilidade de elementos relevantes, tais como temperatura, precipitação, pressão 

atmosférica, umidade e ventos, durante determinado período de tempo, com 

variações de meses a milhares ou milhões de anos”. 

As informações utilizadas para a determinação do clima são obtidas 

principalmente a partir de estações meteorológicas que registram elementos como a 

temperatura, umidade do ar, pressão atmosférica, ventos, precipitação, dentre 

outros. Estes elementos, por sua vez, são influenciados por uma série de fatores 

ambientais, também denominados controles climáticos, que se apresentam de modo 

distinto em cada região do globo, sendo os principais: latitude, altitude, massas de 

ar, continentalidade, as correntes oceânicas, vegetação e relevo (Reboita et al., 

2012). 

Ainda de acordo com a OMM (2011), o período clássico para definição de 

clima consiste em 30 anos, denominados normais climatológicas. Estas possibilitam 

a comparação entres os dados coletados em diversas partes do planeta, sendo 

possível estabelecer a descrição estatística de um sistema climático. Este, por sua 

vez, é composto por cinco componentes principais, sendo estes: 1) amosfera; 2) 

hidrosfera; 3) criosfera; 4) geosfera; e 5) biosfera. 

Ressalta-se, contudo, que o sistema climático está em constante mudança, 

devido à interação entre seus componentes internos e à influência de fatores 

externos, como ciclos solares e vulcanismo. Fatores antrópicos, como altas 

emissões de gases estufa e alterações na cobertura da superfície da Terra, também 

podem promover alterações em determinadas características do sistema climático. 

 

3.6. VARIABILIDADE E MUDANÇA CLIMÁTICA 

A variabilidade climática pode ser definida como “a variação no estado 

médio do clima em todas as escalas temporais e espaciais, além dos eventos 

climáticos individuais” (OMM, 2011). 

Caracterizada como interna ou externa, a variabilidade pode ocorrer em 

função de processos naturais presentes dentro do sistema climático (variabilidade 
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interna) ou mesmo, devido à variação de fatores externos naturais ou 

antropogênicos (variabilidade externa). 

De modo geral, está associada aos desvios climáticos estatísticos ocorridos 

durante determinado período de tempo. Ressalta-se que tais desvios só são 

considerados como variabilidade, quando comparados com estatísticas de longo 

prazo. Nestes casos recebem então a denominação de anomalia. 

Todos os elementos do sistema climático podem apresentar variabilidade 

associada, sendo esta temporal ou espacial. Tal variabilidade pode estar relacionada 

tanto à fatores ligados à circulação geral da atmosfera, quanto a sistemas 

meteorológicos de escala distintas (Reboita et al., 2010). 

Já a mudança climática, segundo a OMM (2011) consiste na “variação 

estatística significativa da média de um elemento climatológico ou de sua 

variabilidade em períodos de tempo mais extensos”, tais como décadas ou séculos. 

Conforme destacado pela OMM (2011), a mudança climática se refere ao 

aumento da frequência de eventos que costumavam ser raro, o que significa em 

termos estatísticos que a curva da distribuição da probabilidade de eventos 

meteorológicos sofre alteração. 

Ressalta-se ainda que para a OMM, as principais diferenças entre os 

conceitos de variabilidade e mudança climática consistem no fato da primeira se 

referir somente às alterações ocorridas em períodos de tempo menores, tais como 

meses ou anos; enquanto a última é caracterizada por alterações que ocorrem em 

períodos de tempo mais longos, sendo, portanto, a persistência de condições 

anômalas. 

Não existe um consenso sobre os fatores responsáveis pela mudança 

climática no planeta. Conforme destacado pela OMM (2011), esta pode ser resultado 

de processos naturais internos ou processos externos, como de variações no ciclo 

do sol ou mudanças no uso da terra. 

Para a Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do Clima 

(United Nations Framework Convention on Climate Change - UNFCCC), contudo, a 

mudança climática pode ser atribuída direta ou indiretamente à atividade humana. A 

ação antrópica, portanto, seria a principal responsável por alterar a composição da 

atmosfera global e a variabilidade climática natural observada. 

Ressalta-se que a OMM é uma agência especializada da Organização das 

Nações Unidas (ONU) para meteorologia, sendo a porta-voz dos assuntos 
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relacionados ao tempo e ao clima, hidrologia operacional e as ciências geofísicas 

relacionadas. Consistindo em uma organização intergovernamental, com adesão de 

191 Estados Membros e Territórios e tendo como corpo supremo o Congresso 

Meteorológico Mundial. A UNFCCC, por sua vez, foi criada durante a Conferência 

das Nações Unidas para o Meio Ambiente e o Desenvolvimento, realizada em 1992 

no Rio de Janeiro, com objetivo de estabilizar as concentrações de gases de efeito 

estufa na atmosfera. 

Consequentemente, mesmo para representantes de uma mesma 

organização, o tema ainda não é conclusivo, embora seja exaustivamente debatido 

pela comunidade científica.  

 

3.7. PAINEL INTERGOVERNAMENTAL DE MUDANÇAS CLIMÁTICA (IPCC)  

O Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas (IPCC) foi criado 

em 1988, no âmbito da ONU, devido às inciativas do Programa das Nações Unidas 

para o Meio Ambiente (PNUMA) e da OMM. Ressalta-se que, por ser endossado 

pela Assembléia Geral da ONU, alguns de seus compromissos são delineados de 

acordo com a Resolução 43/53, de 06 de dezembro de 1988, da referida assmbléia. 

A tarefa inicial do IPCC consistiu na preparação de uma revisão bibliográfica 

do conhecimento referente à mudança climática e seus impactos sociais e 

econômicos, estabelecendo também recomendações e estratégias para a criação de 

uma futura convenção internacional sobre o clima. Desde então, com o intuito de 

proporcionar o acesso às informações técnico, científica e socioeconômica, 

relevantes para as problemáticas relacionadas às mudanças climáticas globais, o 

IPCC reúne em um documento, o Relatório de Avaliação (Assesment Report – AR), 

as evidências científicas relacionadas ao tema. 

Ao longo de sua existência o IPCC já produziu cinco Relatórios de 

Avaliação, publicados respectivamente em 1990, 1995, 2001, 2007 e 2013/2014. 

Estes abrangem conhecimento científico, produzido a nível mundial, sobre o estado 

atual das mudanças climáticas e os possíveis cenários de evolução da atmosfera do 

planeta. Conjuntamente aos ARs, são produzidos também Relatórios de 

Metodologia, Relatórios Especiais e Trabalhos Técnicos, devido a solicitações de 

esclarecimentos referentes a assuntos científicos por parte da UNFCCC, governos e 

organizações internacionais. 
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Neste contexto, representantes dos governos membros do IPCC se reúnem 

uma ou mais vezes por ano nas Sessões Plenárias do Painel, elegendo cientistas, 

que durante um ciclo de avaliação, serão responsáveis pela construção do próximo 

Relatório de Avaliação. Atualmente, participam do IPCC aproximadamente 2500 

pesquisadores de diversos países, especialistas em diferentes áreas, divididos em 

três Grupos de Trabalho (GT). Estes se reúnem regularmente a cada quatro anos e 

discutem evidências científicas recentes e o estado da arte de modelos 

computacionais climáticos, com a meta de chegar a um consenso sobre as 

tendências mais recentes em mudança do clima (IPCC, 2013). 

Ressalta-se que desde a criação do IPCC, os ARs influenciam diretamente 

na formulação de políticas climáticas internacionais. O Primeiro Relatório de 

Avaliação do IPCC (FAR) publicado em 1990, por exemplo, destacou a necessidade 

de cooperação global para o enfrentamento das mudanças climáticas, 

desempenhando, portanto, um importante papel na criação da UNFCCC. O Segundo 

Relatório de Avaliação (SAR), publicado em 1995, por sua ver forneceu dados 

importantes a serem considerados na criação do Protocolo de Quioto, em 1997. 

Atualmente, o IPCC se encontra em seu sexto ciclo de avaliação, onde 

preparará três relatórios especiais e o sexto relatório de avaliação. Em maio de 2019 

foram finalizados o refino de 2019 e uma atualização das Diretrizes do IPCC de 

2006 sobre Inventários Nacionais de Gases de Efeito Estufa, com o Sexto Relatório 

de Avaliação (AR6) sendo finalizado somente em 2022. Os esboços aprovados 

destes documentos, contudo, já se encontram disponíveis para a consulta pública na 

plataforma online do IPCC1. 

Destaca-se que dentre os relatórios especiais, encontram-se: o Relatório 

Especial sobre Aquecimento Global de 1.5 ° C (SR15)”, solicitado pelos governos 

mundiais sob o Acordo de Paris; o Relatório Especial sobre Mudanças Climáticas e 

Terra (Special Report on Climate Change and Land – SRCCL); e o Relatório 

Especial sobre a Oceanos e Criosfera em um Clima em Mudança (Special Report on 

the Ocean and Cryosphere in a Changing Climate – SROCC). 

 

                                                           
 

1
 https://www.ipcc.ch/assessment-report/ar6/ 

https://www.ipcc.ch/assessment-report/ar6/
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3.8. VIAS DE CONCENTRAÇÃO REPRESENTATIVAS  

O Quinto Relatório de Avaliação (AR5) do IPCC, finalizado entre 2013 e 

2014, contribuiu cientificamente para o estabelecimento do Acordo de Paris, e 

reafirma a influência humana no aquecimento da atmosfera e do oceano. 

De acordo com o AR5, a atividade antrópica vem promovendo alterações no 

ciclo hidrológico global, resultando em reduções do gelo e neve, elevação do nível 

médio do mar e em mudanças em alguns eventos climáticos extremos. Para o AR5, 

portanto, maior parte dos aspectos da mudança do clima, persistirá por muitos 

séculos, ainda que as emissões de dióxido de carbono (CO2) sejam interrompidas 

(IPCC, 2013). 

Destaca-se ainda no referido relatório, a introdução do conceito de Vias de 

Concentração Representativas (Representative Concentratition Pathways – RCP), 

que incluem abordagens de mitigação das mudanças climáticas. 

Para compreender melhor os RCPs, contudo, é necessário retomar o 

conceito de “Cenários de Emissões”. Estes cenários foram definidos conjuntamente 

ao Terceiro Relatório de Avaliação (IPCC, 2000), através do Relatório Especial 

sobre Cenários de Emissões (Special Report on Emissions Scenarios - SRES). 

Os SRES são compostos por quatro linhas evolutivas qualitativas, que 

originaram quatro conjuntos de cenários denominados “famílias”: A1, A2, B1 e B2. O 

cenário A1, contudo, foi subdivido em três outros grupos, que caracterizam 

desenvolvimentos alternativos da tecnologia de energia: A1FI (intenso uso de 

combustível fóssil), A1B (uso balanceado de combustíveis fósseis e não fósseis) e 

A1T (predominantemente uso de combustíveis não fósseis). 

Os seis grupos de cenários estabelecidos no Terceiro Relatório de Avaliação 

(IPCC, 2000), representam as linhas evolutivas que descrevem a relação entre as 

forças motrizes das emissões de gases do efeito estufa e aerossóis e a sua 

evolução, globalmente, durante o século XXI. Ressalta-se que cada linha evolutiva 

representa um modo diferente de desenvolvimento demográfico, social, econômico, 

tecnológico e ambiental. Os cenários “A” têm maior ênfase no crescimento 

econômico enquanto os cenários “B” têm mais ênfase na proteção ambiental. Os 

cenários com índice 1 assumem uma maior globalização e os cenários com índice 2 

uma maior regionalização. 

Destaca-se que os SRES não apresentam estratégias de mitigação, 

representando somente o possível desenvolvimento futuro das emissões de 
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substâncias com efeito radiativo potencial (gases do efeito estufa e aerossóis), 

baseando-se na combinação de forçantes, como crescimento demográfico e 

desenvolvimento sócio econômico e tecnológico (Marengo et al., 2007). 

Baseando-se nos SRES, foram desenvolvidos quatros cenários – RCP2.6, 

RCP4.5, RCP6.0 e RCP8.5 – definidos por sua via de radiação total e com base em 

projeções futuras de crescimento populacional e desenvolvimento tecnológico. Os 

cenários referentes aos RCPs fornecem uma estimativa do grau das forçantes 

radiativas no ano de 2100, em comparação com as condições anteriores à 

Revolução Industrial. 

Os cenários RCPs podem ser caracterizados da seguinte forma: 

a) RCP2.6: sem similaridade com os cenários SRES, assumindo que a redução 

das emissões de gases de efeito estufa é uma alta prioridade, de forma que as 

estratégias de mitigação serão voltadas ao desenvolvimento de um perfil energético 

mundial baseado em energias renováveis, energia nuclear e bioenergia O cenário 

RCP2.6 apresenta emissões globais líquidas de CO2 negativas após 2070; 

b) RCP4.5: semelhante ao B1, baseando-se, portanto, no alto nível de 

consciência ambiental e social, em conjunto com uma abordagem mundial, por parte 

do governo, das empresas, da mídia e do público em geral, direcionada para o 

desenvolvimento mais sustentável; 

c) RCP6.0: análogo ao A1B, assumindo uma combinação equilibrada de 

tecnologias e fontes de energia, com melhorias da tecnologia e de recursos de tal 

modo que não há dominância de apenas uma única fonte de energia; 

d) RCP8.5: semelhante  ao A1FI, assumindo que a maior fonte de energia 

mundial durante o século XXI continuará sendo os combustíveis fósseis. Devido às 

emissões cumulativas, este cenário apresenta uma abordagem consistente com a 

estratégia de desenvolvimento atual de diversos países. 

Na tabela 1, é possível observar um resumo das características dos cenários 

RCPs previstos no quinto Relatório do IPCC. 
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Tabela 1 – Características dos quatro cenários RCPs presente no Quinto Relatório 

de Avaliação (AR5) do IPCC 

Cenários Características

RCP2.6 Pico da forçante radiativa em ~3 W/m² até 2050, seguido de declínio

RCP4.5 Estabilização da forçante radiativa em 4,5 W/m² até 2100

RCP6.0 Estabilização da forçante radiativa em 6,0 W/m² até 2100

RCP8.5 Aumento da forçante radiativa para 8,5 W/m² até 2100, sem estabilização  

(Fonte: Autor, 2018) 
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4. REVISÃO DA LITERATURA 

4.1. SMAP (SOIL ACCOUNTING PROCEDURE) 

O modelo SMAP (Soil Moisture Accounting Procedure) é um modelo 

hidrológico, conceitual e determinístico, desenvolvido para simular a transformação 

da precipitação em vazão (Lopes et al., 1982). 

É também considerado um modelo matemático e concentrado ou, 

concentrado com aplicação semidistribuída, baseado no princípio da conservação de 

massa e no conceito de balanço hídrico. Neste, as equações de transferência se 

encontram somente em função do tempo, com a distribuição espacial da 

precipitação representada pelo peso espacial de cada estação pluviométrica. 

Inicialmente concebido para a obtenção de previsões diárias, o SMAP foi 

desenvolvido em 1981 por Lopes J.E.G., Braga B.P.F. e Conejo J.G.L., sendo 

apresentando no Simpósio Internacional sobre Modelagem de Chuva-Vazão 

(International Symposium on Rainfall-Runoff Modeling - Mississipi, EUA) e publicado 

pela Water Resourses Publications (Lopes et al., 1982). 

Destacam-se como vantagens do referido modelo a fácil utilização, a 

representação física dos processos hidrológicos e a possibilidade de usar poucos 

parâmetros para descrever toda a bacia. As principais entradas do modelo 

consistem nos dados de precipitação, evapotranspiração potencial e vazão natural, 

referentes à bacia analisada (Fernández Bou et al., 2015). 

O SMAP diário possui três reservatórios, sendo estes: Reservatório do Solo, 

Reservatório Subterrâneo e Reservatório de Superfície (figura 4), com o intuito de 

representar fisicamente os processos hidrológicos intermediários, da precipitação ao 

escoamento, sendo este superficial ou subterrâneo. 
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Figura 4 – Esquema de representação do funcionamento do Reservatório do Solo (Rsolo), 
Reservatório Subterrâneo (Rsub) e Reservatório de Superfície (Rsup), considerados no SMAP diário . 
É demonstrada a divisão do volume precipitado em escoamento de superfície e de subsuperfície. 
Após chegar ao solo a água pode evapotranspirar ou infiltrar, recarregando o reservatório 
subterrâneo se transformando em escoamento de base (fonte: Adaptado de Fernández Bou et al., 
2015). 

 

Em sua versão mensal, o SMAP é constituído de dois reservatórios 

matemáticos, o do solo (zona aerada ou não-saturada) e o subterrâneo (zona 

saturada), como pode ser visto na figura 5. O SMAP mensal caracteriza-se por ter 

suas funções de transferência atualizadas a cada mês, estando adaptado para a 

utilização de ferramentas de otimização, para a maximização do coeficiente de 

eficiência global. 
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Figura 5 – Esquema de representação do funcionamento do Reservatório do Solo (Rsolo) e do 
Reservatório Subterrâneo (Rsub), considerados no SMAP mensal. É demonstrado a divisão do 
volume precipitado em escoamento de superfície e de subsuperfície. Após chegar ao solo a água 
pode evapotranspirar ou infiltrar, recarregando o reservatório subterrâneo e se transformando em 
escoamento de base (fonte: Adaptado de Fernández Bou et al., 2015). 

 

Conforme exposto por Fernández Bou et al. (2015), considerando a 

característica matemática do modelo, os reservatórios podem ser descritos por uma 

série de equações, de modo a se obter a vazão total projetada pelo SMAP. Todas 

equações utilizadas na descrição do funcionamento do SMAP podem ser 

encontradas no trabalho de Fernández Bou et al. (2015), sobre as projeções de 

vazão para a Bacia do Rio Uruguai. 

Ressalta-se que o SMAP é composto por uma série de parâmetros físicos e 

temporais, sendo estes: capacidade de saturação do solo (Str); capacidade de 

campo (Capc); recarga subterrânea (Crec); constante de recessão do escoamento 

superficial (K2t), constante de recessão do escoamento (K), área de drenagem (Ad), 

precipitação (P), evapotranspiração potencial (Ept) e vazão observada (Qobs). 

Os referidos parâmetros podem ser caracterizados da seguinte forma: 

a) Str: volume máximo de água que um solo, sob dada condição, pode absorver 

na unidade de tempo por unidade de área; 

b) Capc: volume máximo de água que o solo consegue reter por longos 

períodos, contra a ação da gravidade, sem a ocorrência de evapotranspiração. 

Representa a quantidade de água retida no solo após a sua drenagem; 
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c) Crec: volume de água que chega ao nível freático através da zona aerada do 

solo, adicionando-se ao reservatório de água subterrânea; 

d) K2t e K: volume de água, referente ao escoamento subterrâneo, que contribui 

sozinho para a vazão; 

e) Ad: projeção horizontal existente dentro dos divisores topográficos de uma 

bacia hidrográfica. 

 

Considerando as características apresentadas, utilizou-se o modelo chuva-

vazão SMAP para a obtenção de projeções de vazão de longo termo (até 2100) para 

a Bacia do Rio Tietê, considerando os cenários de evolução climática e os modelos 

do IPCC. 

 

4.2. IPCC E A MODELAGEM CLIMÁTICA 

A utilização de modelos para a previsão de cenários climáticos futuros vem 

sendo amplamente estudada por centros climatológicos e de pesquisa ao redor do 

globo. Após o lançamento do Quarto Relatório de Avaliação do IPCC (AR4) em 

2007, que trouxe como base para os cenários, os resultados obtidos através dos 

Modelos Acoplados de Circulação Geral Oceano-Atmosfera (Coupled Atmosphere-

Ocean General Circulation Model – AOGCM), o emprego de tais modelos tornou-se 

então, tema de diversos artigos científicos, com a criação de análises comparativas 

e evolutivas (Kumar et al., 2013; Mehta et al., 2018; Oliveira et al., 2015; Orlowsky e 

Seneviratne 2013). 

O emprego de AOGCM, com assimilação de observações no oceano e 

forçantes naturais e antropogênicas na previsão de cenários climáticos futuros, é 

visto como forma de fornecer informações climáticas futuras e melhorias nas 

habilidades de previsão em escalas de tempo decadais, sendo um tópico importante 

para a comunidade climática (Chikamoto et al., 2012). 

A quinta fase do Projeto de Intercomparação do Modelo Climático (Coupled 

Model Intercomparison Project – CMIP5) presente no AR5 do IPCC teve por objetivo 

produzir dados que possibilitassem o avanço do conhecimento referente à 

variabilidade climática e às mudanças climaticas, estabelecendo um novo estado da 

arte para a modelagem de multimodelos (Taylor et al., 2012). 



36 

 

Ainda segundo Taylor et al. (2012), a principal proposta do CMIP5 consiste 

não somente em criar simulações para entender as condições climáticas do passado 

e futuro, mas também entender os mecanismos responsáveis pelas diferenças entre 

os modelos, explorar a capacidade dos sistemas de previsão em escalas de tempo 

decadais e determinar porque modelos com forçantes similares produzem resultados 

distintos. 

Para Hibbard et al. (2007), a estratégia do CMIP5, portanto, abrange dois 

experimentos de modelagem de mudança climática, sendo estes a integrações de 

longo termo e as previsões decadais. Os primeiros experimentos se referem a 

escalas de tempo maiores, tais como séculos, sendo iniciados no período pré-

industrial, onde as condições são consideradas como de quase equilíbrio para 

futuras comparações. Os outros experimentos, por sua vez, são de curto prazo, 

sendo iniciados com as condições atuais da atmosfera, do mar e do gelo oceânico. 

Ressalta-se que para as simulações históricas, adotou-se o período de 

1850-2005, utilizando forçantes tais quais variações na quantidade de energia solar, 

vulcanismo, gases de efeito estufa, aerossóis e mudanças na cobertura da 

superfície terrestre. 

Ambos os experimentos de longo e curto prazo seriam então, integrados 

usando AOGCMs ou modelos de complexidade intermediária do sistema terrestre 

(Earth Systems Model of Intermediate Complexity – EMIC). Tais modelos 

responderiam à concentrações especificas no tempo de vários constituintes 

atmosféricos, criando uma representação destes na atmosfera, oceano, terra e gelo 

marinho (Taylor et al., 2012). 

 

4.3. PROJETO DE INTERCOMPARAÇÃO DE MODELOS ACOMPLADOS 

A quinta fase do Projeto de Intercomparação de Modelos Acoplados (CMIP5) 

compreende os experimentos coordenados pelo Grupo de Trabalho sobre 

Modelagem Acoplada (Working Group on Couple Modelling – WGCM), com 

contribuições do AIMES (Analysis, Integration and Modeling of the Earth), seção 

principal do Programa Internacional da Geosfera-Biosfera (International Geosphere-

Biosphere Programme – IGBP) (Taylor et al., 2012). 

Com o objetivo de estruturar os experimentos de mudanças climáticas, o 

CMIP5 fornece componentes para as avaliações do IPCC, permitindo maior 
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compreensão das mudanças climáticas e seus impactos associados, como também 

o desenvolvimento de projeções de clima futuro. Ressalta-se que alguns dos 

experimentos incluídos no CMIP5 foram originalmente concebidos como parte de 

outros projetos de intercomparação de modelos, como por exemplo, Cloud 

Feedback Model Intercomparison Project (CFMIP) e Paleoclimate Modelling 

Intercomparison Project (PMIP). 

Inicialmente idealizado para responder as dúvidas originadas durante a 

elaboração do AR4, o CMIP5 estabeleceu as bases para a formulação do AR5, 

promovendo um conjunto de simulações padrão, com o intuito de avaliar: i) 

mecanismos responsáveis pelas diferenças nas projeções dos modelos, incluindo a 

quantificação de feedbacks importantes, como os associados às nuvens e ao ciclo 

do carbono; ii) capacidade dos modelos de simular o passado recente; iii) 

capacidade dos modelos de projetar mudanças climáticas futuras em duas escalas 

de tempo distintas (Taylor et al., 2012). 

De modo geral, a estratégia do CMIP5 é focada, principalmente, em dois 

aspectos distintos, sendo estes as simulações de curto prazo (até 2035) e as 

simulações de longo prazo (até 2100 e além), inicializadas a partir do final de 

simulações de evolução livre do período histórico. Estas últimas são utilizadas nos 

AOGCMs, apresentados no item 4.5 deste trabalho. 

 

4.4. UTILIZAÇÃO DOS MODELOS DO IPCC EM OUTROS ESTUDOS 

A conservação dos recursos hídricos está intrinsecamente associada à 

expansão econômica e cultural de uma nação, sendo trivial para o desenvolvimento 

de atividades agrícolas e industriais, como também para o abastecimento 

populacional e produção de energia elétrica. Devido à importância da água para o 

florescimento das sociedades, o estudo da disponibilidade hídrica futura, seja para 

bacias hidrográficas ou regiões estratégicas, torna-se fundamental para o 

planejamento integrado dos usos múltiplos do referido recurso. 

Considerando a relação existente entre a disponibilidade hídrica e as 

variáveis climáticas, são realizados constantemente estudos no Brasil e ao redor do 

mundo, objetivando a análise dos possíveis impactos das mudanças climáticas 

sobre as variáveis hidrológicas, como a precipitação e vazão. 



38 

 

Orlowsky e Seneviratne (2013), por exemplo, analisaram o déficit de 

precipitação em áreas estratégicas do planeta, considerando as simulações do 

CMIP5 para o período de 1950 a 2100. Foram utilizados diversos modelos descritos 

no AR5, dentre os quais o MIROC5 e o CCSM4, além dos cenários de evolução 

climática RCP2.6, RCP4.5 e RCP8.5, com o intuito de quantificar o Índice de 

Precipitação Padronizada (Standard Precipitation Index – SPI) e as Anomalias da 

Umidade do Solo (Soil Moisture Anomaly – SMA). 

No referido trabalho, observou-se que em termos de magnitude, as 

tendências regionais de SPI permaneceram inconclusivas, enquanto as SMAs 

sugeriram maior frequência de secas no Mediterrâneo, México, Amazônia, Nordeste 

do Brasil e África do Sul. Ressalta-se, contudo, que as SMAs também sugeriram o 

aumento da umidade em algumas regiões do planeta, como o Sahel, a África 

Oriental e o Sul da Ásia, concluindo-se que os déficits hídricos ocorridos no passado 

recente possívelmente não são causados somente pela diminuição da precipitação, 

como também pelo aumento da evapotranspiração. 

Kumar et al. (2013), por sua vez, analisaram as tendências de temperatura e 

precipitação do século XX e a sua persistência a longo prazo (Long-Term 

Persistence – LTP), durante o período de 1930 a 2004. Foram utilizados 19 modelos 

climáticos integrantes do CMIP5, dentre os quais o MIROC5 e o CCSM4, 

alcançando-se a conclusão de que os desempenhos destes eram diferentes para as 

tendências de temperatura e precipitação, demonstrando razoavelmente bem a LTP 

da temperatura, mas apresentando capacidade limitada para simular a LTP da 

precipitação. 

Neste trabalho foi destacado ainda, o aquecimento no centro-norte da Ásia, 

leste dos Estados Unidos, centro-sul da China, e centro-oeste da América do Sul e 

da África; com os modelos IPSL-CM5A-LR, MPI-ESM-LR, CCSM4.0, IPSL-CM5A-

MR e CanESM apresentando os melhores resultados. Destacou-se que e relação à 

precipitação, ocorre a inversão do ranking dos modelos de melhor desempenho, 

com o MIROC5 e o GFDL apresentando maior correlação significativa com a 

precipitação observada. 

Em relação ao Brasil Tejadas et al. (2016), avaliaram o impacto das 

mudanças climáticas sobre a vazão da Lagoa Mangueira, localizada no Sul do país; 

considerando as projeções de precipitação dos cenários A2 e B2 do IPCC. Em uma 

análise centrada nos períodos de 2030 e 2070, foi utilizado o modelo 



39 

 

MAGICC/ScenGen, (Model for the Assessment of Greenhouse gas Induced Climate 

Change/SCENario GENerator) versão 5.3, que considera as principais diretrizes 

estabelecidas pelo AR4. 

No referido estudo foi demonstrado, em relação aos resultados simulados de 

vazão média anual, pouca diferença entre o valor médio das anomalias no horizonte 

curto (2030), mas com aumento no horizonte longo (2070). Ressaltou-se ainda que, 

embora existisse uma maior concordância nos Modelos Climáticos Globais (MCGs) 

em relação ao aumento das vazões, a dispersão dos resultados obtidos precisaria 

ser considerada em estudos futuros. 

Para análise realizada na bacia do Rio Paracatu, localizada no Médio São 

Francisco (Mello et al., 2008), foi estimada a tendência de variação da 

disponibilidade hídrica até o final deste século, considerando os cenários A2 e B2 do 

IPCC e, sendo utilizado o  modelo de circulação geral global do Hadley Centre 

(HadCM3). 

Ao longo do trabalho, foram observadas tendências de aumento na 

disponibilidade hídrica em todas as estações fluviométricas para o cenário A2, 

enquanto para o cenário B2 não se verificou nenhuma tendência significativa. 

Destacou-se ainda o aumento da precipitação média no período de 2001 até 2059 

em ambos os cenários, enquanto a partir de 2060, projeta-se crescimento para o 

cenário A2 e diminuição para o cenário B2. 

No trabalho realizado por Gondim et al. (2011), por sua vez, analisou-se os 

impactos das mudanças climáticas na necessidade hídrica da cultura da bananeira, 

presente na bacia hidrográfica do Rio Jaguaribe, localizado no estado do Ceará. Foi 

estimada a evapotranspiração de referência (ETo) através de dados da temperatura 

média mensal, projetando-se a elevação na necessidade hídrica bruta média anual 

em relação às condições iniciais dos cenários A2 e B2 do IPCC, para o ano de 2040. 

No referido estudo, utilizou-se o sistema integrado de modelagem regional 

PRECIS versão 1.2, com as condições de contorno do Modelo Climático Regional 

HadRM3P, implementado no Brasil pelo Centro de Previsão de Tempo e Estudos 

Climáticos (CPTEC) e cuja dinâmica é baseada no HadRM3. Como resultados 

observou-se que a demanda de água para irrigação tende a aumentar no sentido 

Oceano-interior do semiárido, apresentando-se maior em 2040, no cenário A2, o que 

impacta a demanda de água para irrigação da cultura da bananeira. 
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Já Oliveira, Pedrollo e Castro (2015) analisaram as condições climáticas 

para a bacia do rio Ijuí (Rio Grande do Sul), importante para o desenvolvimento de 

atividades agrícolas. A referida análise foi efetuada para os anos de 1961 a 1975, 

visando à avaliação de 16 cenários climáticos e a disponibilidade hídrica para o 

período entre 1976 e 1990. Utilizou-se o modelo Eta CPTEC/ HadCM3, sendo 

considerados quatro membros do modelo global HadCM3 (CNTRL, LOW, MID e 

HIGH), com diferentes sensibilidades.  Aplicou-se ainda métodos de correção de 

viés para eliminar as tendências das séries climáticas simuladas. 

Considerando os resultados obtidos, os autores verificaram que apenas o 

membro Eta HIGH não se mostrou satisfatório no que concerne as análise de 

precipitação, evapotranspiração e vazão. Na análise individual dos parâmetros, 

concluiu-se que o membro Eta MID apresentou melhores resultados para a 

precipitação, enquanto o CNTRL obteve melhor desempenho para 

evapotranspiração. 

No que concerne às vazões, tem-se que aversão LOW do modelo Eta 

apresentou os melhores resultados em relação às vazões médias mensais, 

enquanto a versão MID obteve os resultados mais satisfatórios em relação à 

dispersão das vazões mensais. A versão CNTRL, por sua vez, apresentou os 

melhores resultados em relação à parcela das vazões baixas. 

Destaca-se ainda a dissertação desenvolvida por Silva (2012), a qual avaliou 

a disponibilidade hídrica do reservatório da barragem de Pedra do Cavalo, localizada 

no rio Paraguaçu (Salvador, Bahia), considerando os usos múltiplos da bacia e a sua 

suscetibilidade às mudanças climáticas. Foram gerados doze cenários, compostos 

por duas projeções de disponibilidade (sem e sob efeitos das mudanças climáticas), 

analisando-se também seis projeções de demanda de abastecimento, obtidas 

através do modelo AcquaNet. 

Ressalta-se que no referido estudo, as projeções de disponibilidade foram 

baseadas nas vazões afluentes ao reservatório, geradas pelo Modelo Hidrológico de 

Grandes Bacias (MGB-IPH), considerando-se o cenário SRES A1B do IPCC para o 

período de referência de 1961 a 1990. Utilizou-se também o modelo ETA 

(CEPTEC/INPE) para a geração do clima futuro, a partir das condições iniciais e de 

fronteira fornecidas pelo modelo HadCM3 do IPCC, com simulações para o período 

de 2010-2040. 
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Ao final, concluiu-se a redução significativa da vazão média mensal afluente 

a Pedra do Cavalo e o aumento da taxa de evaporação, o que consequentemente 

reduz a disponibilidade hídrica no local. Observou-se ainda que para o período de 

2011 a 2021, as mudanças climáticas impactariam em um aumento de 26% das 

vazões afluentes, uma redução de 41% entre 2021 a 2030 e uma redução de 60% 

entre 2031 a 2040. 

Destaca-se, especificamente em relação à bacia do Rio Paraíba do Sul, o 

trabalho elaborado por Amâncio (2018), que identificou os impactos das mudanças 

climáticas na disponibilidade hídrica a montante do Reservatório de Funil. Para tal 

foram consideradas as projeções de precipitação referentes aos modelos GFDL-

ESM2M, GFDL CM3, MIROC-ESM e MIROC-ESM-CHEM do AR5 do IPCC, para os 

cenários de evolução RCP 2.6, RCP 4.5 e RCP 8.5. Ressalta-se a utilização do 

modelo SMAP mensal para projeção das vazões futuras entre 2006 a 2100, e a 

remoção de viés das séries pluviométricas. 

Ao final do referido trabalho, concluiu-se pela tendência de diminuição de 

vazões na bacia, principalmente a partir de 2071, o que impossibilita a afirmação de 

que as atuais crises hídricas observadas para a referida bacia entre os anos de 

2013/2014 e 2014/2015 sejam reflexos diretos da mudança climática. 

Salientou-se ainda que as vazões geradas pelos modelos GFDL-CM3 e 

GFDL ESM2M, superaram as médias históricas em diversos períodos do ano, 

embora apresentassem os menores erros em comparação aos modelos MIROC. 

Estes últimos, por sua vez, subestimavam a vazão entre os meses de janeiro e 

junho, superestimando esses valores entre junho e setembro. 

 

4.5. MODELOS ESCOLHIDOS 

Diversos estudos demonstram que os modelos CMIP5 sofreram melhorias 

em comparação com os modelos CMIP3, considerando que a média do conjunto 

multi-modelo do primeiro é ligeiramente maior. Embora não existam diferenças 

estatisticamente significativas, tal fato sugere que padrões de precipitação 

específicos são melhores simulados pelos modelos do CMIP5 (Brown et al., 2013; 

Hirota et al., 2013; Thibeault et al., 2014). 

O modelo AOGCM MIROC (Model for Interdisciplinary Research on Climate) 

foi conjuntamente desenvolvido pelo Instituto de Pesquisa da Atmosfera e Oceano 
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(Atmosphere and Ocean Research Institute – AORI) da Universidade de Tóquio, 

pelo Instituto Nacional de Estudos Ambientais (National Institute for Environmental 

Studies - NIES) e pela Agência Japonesa de Ciência e Tecnologia da Terra Marinha. 

Conforme exposto por Chikamoto et al. (2012) “o componente atmosférico 

do MIROC é baseado em um núcleo dinâmico espectral global e um pacote padrão 

de física (K-1 Model Developers 2004) desenvolvido no Centro de Pesquisa do 

Sistema Climático (CCSR) / NIES / Frontier Research Center for Global Change 

(FRCGC)”. 

O modelo de circulação geral oceânica, por sua vez, baseia-se no 

componente oceânico do CCSR, incluindo também um modelo de gelo marinho, não 

sendo aplicada correção na troca de calor, água e fluxo de momento entre a 

atmosfera e o oceano. Também é utilizado um modelo de terreno que incorpora um 

módulo fluvial (Takata et al. 2003; K-1 Model Developers 2004 apud Chikamoto et al, 

2012). 

Em sua versão 5 (MIROC5), o modelo possui uma resolução espacial 

128x256, com 40 níveis verticais híbridos de pressão sigma na atmosfera. Apresenta 

também resolução oceânica de aproximadamente 1º na grade horizontal de 

coordenadas curvilíneas e 49 níveis verticais no oceano (Watanabe et al., 2010). 

Na Tabela 2 é possível observar um resumo das características do modelo 

MIROC5. 

 

Tabela 2 – Características do modelo MIROC5 

Resolução Espacial

Resolução Oceânica

Componente Atmosférico

MIROC 5
128 x 256; 40 níveis verticais híbridos de pressão sigma 

 ~1° na grade horizontal; 49 níveis verticais 

modelo de gelo marinho; modelo de terreno com módulo fluvial; 

sem correção nas trocas de calor, água, fluxo e momento

núcleo dinâmico espectral global; pacote padrão de física 

Componente Oceânico
 

(Fonte: Autor, 2019) 

 

Utilizado em diversos estudos para projeção de precipitação (Chikamoto et 

al., 2012; Thibeault et al., 2014; Hirota et al., 2013), o MIROC5 apresenta bom 

desempenho e simula adequadamente a distribuição de precipitação e as 

anomalias. Há registros, contudo, de que o modelo superestima a precipitação em 

determinadas áreas, como a regição nordeste dos Estados Unidos (Thibeault et al., 
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2014), e subestime os períodos de seca em outras áreas do globo, como o gradiente 

sul do Atlântico Norte (Shiogama et al., 2013). 

No Brasil o MIROC já foi utilizado para estudos de disponibilidade hídrica em 

bacias hidrográfica (Amâncio, 2018; da Silva et al., 2018; Debortoli et al., 2017), nos 

quais demonstrou boa capacidade de representar regiões sensíveis e simular os 

padrões de precipitação observados para o Brasil (principalmente para as regiões 

Nordeste, Sudeste e Amazônica), além de promover homogeneização espacial dos 

resultados e certa exatidão para simulação de regiões tropicais com baixa altitude e 

localizadas na costa nordeste. 

O Modelo AOGCM CCSM4 (Community Climate System Model), por sua 

vez, consiste na quarta versão da família de modelos CCSM, desenvolvido pelo 

Centro Nacional de Pesquisa Atmosférica dos Estados Unidos (National Center for 

Atmospheric Research - NCAR). O CCSM4 é composto por quatro outros modelos 

acoplados, sendo estes: CAM4.0 (Community Atmosphere Model), CLM4 

(Community Land Model, versão 4), CICE4 (Los Alamos Sea Ice Model) e POP2 

(Parallel Ocean Program, versão 2). 

Seu componente oceânico utiliza uma grade de 1,125 ° de resolução na 

direção zonal, com resolução meridional variando de 0,27 ° (próximo ao Equador) a 

0,54 ° (direção a polar de 33 ° N). Na direção vertical, por sua vez, existem 60 níveis, 

com 16 camadas. Já o componente atmosférico do CCSM4, possui uma grade de 

1,25 ° × 0,9 °, sendo divido em 26 camadas na direção vertical (Yuan et al., 2017). 

Ressalta-se que conforme exposto por Islam et al. (2017), o referido modelo contém 

um novo acoplador capaz de trocar fluxos e informações entre todos os modelos 

acoplados. 

O componente oceânico por sua vez, apresenta melhorias físicas como as 

parametrizações por fluxo próximo à superfícies e de transbordo para representar o 

Estreito da Dinamarca, o Mar de Weddell e os transbordamentos do Mar de Ross. 

Possui também um esquema de mistura de submesoescala, espessura vertical 

variável e coeficientes de difusividade e viscosidade horizontal modificados (UCAR, 

2016). 

Na tabela 3 é possível observar um resumo das características do modelo 

CCSM4. 
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Tabela 3 – Características do modelo CCSM4 

Resolução Espacial

Componente atmosférico

1,25° x 0,9°; 26 camadas na direção vertical

1,125° na direção zonal; resolução meridional variando de 0,27° a 0,54°

60 níveis com 16 camadas na direção vertical

Componente Oceânico
melhorias físicas nas parametrizações e nos coeficientes de 

viscosidade e difusividade.

acoplador para troca de fluxos e informações entre os modelos 

Resolução Oceânica

CCSM4

 

(Fonte: Autor, 2019) 

 

Também empregado em estudos de projeção climática (Islam et al., 2017; 

Meyer e Jin, 2016; Thibeault et al., 2014), o CCSM4 apresenta bom desempenho, 

produzindo fortes correlações entre os parâmetros analisados. O estudo realizado 

por Yuan et al (2017) sobres o fenômeno ENSO (Oscilação Sul El Niño) no oceano 

Pacífico, contudo, demonstra que o modelo subestima as dinâmicas oceânicas, 

superestimando as dinâmicas atmosféricas. 

Para as projeções de precipitação, o CCSM4 apresenta resultados 

satisfatórios, mas assim como o MIROC superestima a precipitação no nordeste dos 

Estados Unidos, demonstrando anomalias positivas nos marítimos canadenses 

(Thibeault et al., 2014), além de demonstrar erros sistemáticos na chuva do Oceano 

Índico (Islam et al., 2017). 

Considerando os erros apresentados por ambos os modelos, convém 

ressaltar que a remoção de viés é um passo extremamente importante na etapa de 

tratamento dos dados. Diversos estudos demonstram que a correção do viés 

melhora os resultados das simulações, reduzindo os erros médios de desempenho 

dos modelos (da Silva et al., 2018; Fernández Bou et al., 2015; Meyer e Jin, 2016). 

Segundo Meyer e Jin (2016), em seu trabalho sobre a correção de viés do 

CCSM4 para melhoramento da modelagem climática regional das monções norte 

americanas, por exemplo, a correção de viés promoveu uma melhoria das limitações 

do CCSM4, resultando em grande atividade convectiva e em uma distribuição 

sazonal da precipitação mais representativa. 

Da Silva et al. (2018), por sua vez, demonstrou em seu trabalho sobre a 

aplicação do modelo SMAP para a Bacia do Rio Grande, que a correção de viés na 

precipitação melhorou as simulações de vazão, fazendo com que as projeções 

históricas se aproximassem dos dados observados. 
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A remoção do viés, portanto, além de uma etapa necessária, permite um 

campo de evolução para os resultados, tornando as análises mais robustas e 

eficientes, uma vez que elimina os erros sistemáticos associados aos dados, 

mantendo a variabilidade natural simulada pelos modelos. 

 



46 

 

5. PROPOSTA METODOLÓGICA 

5.1. CALIBRAÇÃO E VALIDAÇÃO DO MODELO 

Para a calibração do modelo SMAP, inicialmente foram obtidos os dados 

mensais de vazão natural observada e de evapotranspiração junto ao ONS. Os 

dados de precipitação, por sua vez, foram disponibilizados pela Agência Nacional de 

Águas (ANA) através do banco de dados HidroWeb (http://hidroweb.ana.gov.br), no 

qual existe uma base histórica de medições de chuva, além de informações 

geográficas e temporais das estações pluviométricas. 

Ressalta-se que os dados supracitados são de domínio público, podendo ser 

utilizados em replicações ou estudos semelhantes. 

Considerando o inventário das estações nacionais, foram escolhidos 20 

postos pluviométricos, localizados dentro da Bacia Hidrográfica do Rio Tietê e 

representativos desta (figura 6). 

 

 

Figura 6 – Representação da espacialização dos postos pluviométricos na Bacia Hidrográfica do Rio 
Tiete. Os postos selecionados se encontram à montante da Usina Hidrelétrica de Promissão, com o 
intuito de padronizar a área de drenagem objeto da análise de conversão de precipitação em vazão, 
visto que esta usina foi utilizada como base para a obtenção dos dados de vazão natural e 
evapotranspiração (fonte: Autor, 2019). 

 

http://hidroweb.ana.gov.br/
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Ressalta-se que a seleção dos postos se baseou também na existência de 

um período de dados coincidentes, de modo que se obtivesse uma série ininterrupta 

de precipitação ao longo dos anos. Neste sentido, escolheu-se postos cujo 

percentual de falhas fosse inferior à 12% no período considerado de 1986 à 2005. 

Na Tabela 4 é possível observar os postos pluviométricos selecionados, além de 

informações como latitude, longitude, nome da estação e o percentual de falhas 

encontrado. 

 

Tabela 4 – Características dos postos pluviométricos selecionados para a obtenção 
dos dados de precipitação referentes à Bacia Hidrográfica do Rio Tietê 

Posto Código Nome Lat Lon Falhas (%)

P1 2148036 Fazenda Laranjal -21,7 -48,9997 5,42

P2 2148061 Usina Chibarro (CPFL) -21,1833 -49,5833 0,83

P3 2148121 Araruba -21,8833 -49,5333 6,25

P4 2149005 Mendonça -21,3167 -49,05 0,83

P5 2149008 Itajobi -22,3167 -48,8833 3,75

P6 2149064 Guaranta -22,7833 -48,1333 5,00

P7 2246021 Fazenda da Barra -23,0333 -47,85 2,08

P8 2246087 Barreiro -21,7 -48,5333 2,08

P9 2246090 Joanópolis -22,6667 -46,9667 0,42

P10 2247010 Corumbatai -21,8833 -48,15 0,83

P11 2248015 Guaianas -22,2167 -47,6167 0,00

P12 2248026 São Manuel -23,1667 -47,1333 0,00

P13 2248028 Anhembi -22,7333 -48,5667 0,83

P14 2248045 PCH Três Saltos -22,3833 -48,1667 1,25

P15 2346033 Santana de Parnaiba -23,45 -46,9167 2,08

P16 2346040 Monte Belo -22,95 -46,7 0,42

P17 2346345 Parelheiros -23,8333 -46,7333 0,00

P18 2347005 Laranjal Paulista -23,4833 -46,3667 0,83

P19 2347011 Fazenda Santa Rita -22,9333 -46,2667 0,42

P20 2347048 Sitio Frutolandia -23,75 -47,4833 0,42  

(Fonte: Autor, 2019) 

 

Posteriormente, foram realizados três testes de consistência, de modo a se 

analisar a confiabilidade dos dados pluviométricos obtidos, verificando se estes 

possuíam caráter tendencioso. Foram destacados os valores repetidos por mais de 

dois meses consecutivos, além daqueles negativos ou considerados extremamente 
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elevados, se comparados aos demais. Os dados considerados tendenciosos foram 

excluídos e tratados como falhas a serem preenchidas. Estas, por sua vez, foram 

preenchidas com a média dos valores dos três postos pluviométricos mais próximos 

e, localizados na mesma faixa de latitude. 

Após o tratamento dos dados de precipitação disponibilizados pela ANA, foi 

efetuada a inserção destes no modelo chuva-vazão SMAP, de modo que 60% dos 

dados fossem destinados à calibração e 40% destinados à validação do modelo. 

Ressalta-se que para a obtenção de resultados mais robustos, dispôs-se os dados 

de precipitação no modelo de modo que o período de calibração se iniciasse no 

mesmo mês em que se observasse um quadro de estiagem. 

Em seguida, foram inseridos os dados mensais de vazão natural e de 

evapotranspiração, referentes à Usina Hidrelétrica de Mario Lopes Leão – 

Reservatório Promissão, localizada no trecho do rio Tietê que corta o município de 

Promissão. Salienta-se que a vazão natural afluente a uma usina hidrelétrica 

consiste na vazão observada naquele posto de medição quando o rio se encontra 

em sua condição natural, sem qualquer reservatório capaz de regularizar a vazão. 

Destaca-se ainda que os dados de evapotranspiração consistem nas médias 

calculadas a partir de tanques de evaporação classe A, para cada um dos doze 

meses do ano, sendo necessário, portanto, a sua repetição ao longo do período 

adotado para a calibração do modelo. 

Após a inserção dos dados supracitados, foram definidos os parâmetros de 

inicialização do modelo, tais como: Ad, Str, Capc, K2t e K. Foram estabelecidos 

também os limites superior e inferior para o peso espacial e temporal dos postos, 

assim como os limites dos referidos parâmetros. Destaca-se que o escoamento de 

base inicial (ebin) e o teor de umidade inicial (tuin) foram calibrados manualmente, 

de modo que as curvas referentes à vazão observada e à vazão calculada pelo 

modelo estivessem em fase, com picos aproximados e seu início a partir de pontos 

próximos. Na Tabela 5 é possível observar os valores adotados para os parâmetros 

supracitados. 
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Tabela 5 – Valores adotados para os parâmetros de calibração do modelo chuva-
vazão SMAP referentes à Bacia Hidrográfica do Rio Tietê  

Limite

Ad 57700 -

Str 1050 400<2000

Capc 39,44 0,1<10

K2t 2,9 0<70

K 5,833 1<6

tuin 60 -

ebin 115 -

Parâmetros

 

(Fonte: Autor, 2019) 

 

A etapa de calibração do SMAP foi finalizada com a otimização do modelo, 

através da ferramenta SOLVER. Nesta foi definida a função objetivo, assim como os 

parâmetros e os limites a serem considerados, de modo a se obter a combinação de 

fatores, que respeitando as características da bacia, resultaram no maior valor de 

coeficiente de eficiência global para o modelo, sendo este: 1,7760.  

Ao fim da etapa de calibração, foi efetuada a validação do SMAP, adotando-

se procedimento semelhante, porém sem o emprego da etapa de otimização. Foram 

adotados os mesmos limites e parâmetros considerados na calibração, alterando-se 

apenas o período dos dados, o escoamento de base inicial (ebin) e teor de umidade 

inicial (tuin) manualmente, de modo que as curvas de vazão permaneçam em fase. 

Ressalta-se que a validação do modelo resultou em um coeficiente de eficiência de 

1,8423. 

 

5.2. SELEÇÃO DOS MODELOS DO IPCC E OBTENÇÃO DOS DADOS 

Para a seleção dos modelos climáticos a serem empregados no presente 

trabalho, foi considerado o AR5 do IPCC, no qual são apresentados 39 modelos, 

cujas avaliações e resultados se encontram dispersos em gráficos, imagens e 

tabelas apresentados ao longo do Capítulo 9 do referido relatório. 

Através de uma análise do referido capítulo, foram contabilizados os 

modelos de resultados mais robustos, quando comparados aos demais, sendo 

escolhidos inicialmente 13 modelos: MIROC-ESM, MIROC5, BCC-CSM1.1, 



50 

 

HadGEM2-ES, IPSL-CM5A-LR, CanESM2, NorESM1-M, GISS-E2-R, CCSM4, 

CSIRO-MK3.6.0, MRI-CGCM3, INM-CM4, GFDL-CM3 e MPI-ESM-P. 

Contudo, considerando fatores como a dificuldade de obtenção dos dados e 

a insuficiência destes para o período de análise desejado, foram excluídos da 

proposta diversos modelos. Após pesquisa bibliográfica referente aqueles restantes, 

optou-se por selecionar para o presente trabalho os modelos MIROC5 e CCSM4, 

conforme consta no item 4.4 deste trabalho. Tal seleção se baseou nos resultados 

obtidos por estudos semelhantes, que demonstraram um melhor desempenho dos 

referidos modelos na previsão de precipitação, inclusive para o Brasil. 

Posteriormente à seleção dos modelos, foram obtidos os dados de 

precipitação referentes ao MIROC5 e CCSM4 na plataforma “World Data Center for 

Climate (WDCC)”, hospedada pelo Centro Alemão de Computação Climática (DKRZ: 

Deutsches Klimarechenzentrum) e mantido pelo seu serviço de arquivamento a 

longo termo2. Nesta plataforma foram baixados os dados históricos e os dados 

referentes às projeções futuras de 2010 a 2100 dos cenários RCP8.5 e RCP 4.5, 

para cada um dos modelos.  

Considerando que os referidos dados se encontram em extensão .netCDF, 

cujo formato não é compatível com o modelo chuva-vazão SMAP empregado neste 

estudo, fez-se necessária a utilização do software matlab para conversão destes 

dados em arquivos texto a partir do script contido no Anexo 1 deste trabalho, de 

modo que pudessem ser inseridos como dados de entrada no referido modelo. 

 

5.3. RODANDO O MODELO  

Posteriormente à calibração e validação do modelo chuva-vazão SMAP, 

foram inseridos neste os dados de precipitação, de janeiro de 1931 a dezembro de 

2005, obtidos a partir dos modelos do IPCC. 

Esta etapa teve por objetivo verificar se a vazão para o clima presente 

simulada pelo modelo, considerando os dados referentes ao MIROC5 e CCSM4, 

assemelha-se aos dados de vazão natural observados. Esta comparação foi 

efetuada através da análise do período em comum entre os dados (1980-2005), ou 

seja, aquele no qual se deu a calibração e validação do SMAP, sendo calculados 

                                                           
 

2
 Disponíveis no site: https://cera-www.dkrz.de/WDCC/ui/cerasearch/ 
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para ambos os modelos o Erro Médio Absoluto (EMA) e e Erro Médio Relativo 

(EMR), conforme as Equações 1 e 2. 

 

                 (1) 

 

                (2) 

Posteriormente foi realizada a remoção do viés para a eliminação dos erros 

sistemáticos, estabelecendo-se uma relação entre as médias das chuvas observada 

e projetada, de modo a se obter um coeficiente de diferença para cada mês do ano 

(Equação 3). Em seguida, aplicou-se a correção do viés nos dados de precipitação 

dos cenários futuros – RCP4.5 e RCP8.5 – através da Equação 4, com o intuito de 

se obter previsões mais robustas. 

 

                (3) 

 

                      (4) 

 

Após a correção do viés, o SMAP foi rodado para o período  de 2010 a 2100, 

para ambos os cenários RCP4.5 e RCP8.5 e para cada um dos modelos, gerando 

projeções de vazão futura para a bacia. Calculou-se então, a média, o desvio padrão 

e a vazão acrescida de dois desvios padrões (95% da distribuição). 

Em seguida foram gerados gráficos de vazão futura simulada, com a 

comparação entre as vazões médias mensais simuladas e observadas. Por fim, 

foram analisadas as projeções geradas, observando o aumento da frequência dos 

eventos extremos de precipitação e dos períodos de seca. Tais tendências foram 

comparadas com as previsões presentes no AR5, de modo a se estabelecer os 

períodos futuros mais críticos para a bacia. Ademais, efetuou-se uma análise 
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comparativa entre os modelos MIROC e CCSM4, estabelecendo qual apresentaria 

melhor desempenho para a bacia estudada. 
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6. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

6.1. REMOÇÃO DE VIÉS 

Para compreender melhor os resultados de vazão simulados para o clima 

presente, realizou-se então o cálculo do EMA e do EMR, a partir dos resultados sem 

correção e dos dados de vazão observada, para o período em comum de 1980 a 

2005. Tal cálculo foi efetuado para ambos os modelos MIROC5 e CCSM4, com o 

intuito de comparar o desempenho destes. Os valores obtidos podem ser 

observados na Tabela 6 e, demonstram que o modelo CCSM4 apresenta menor erro 

associado às suas simulações. 

 

Tabela 6 – Comparação entre o Erro Médio Absoluto (EMA) e o Erro Médio Relativo 

(EMR) sem a correção de viés, referente aos modelos MIROC5 e CCSM4 para o 

período de 1980-2005  

Vazão Média Sem Correção 

1980-2005
MIROC5 CCSM4

Observada (m³/s) 808,71 808,71

Simulada (m³/s) 236,41 258,63

EMA (m³/s) 587,38 559,97

EMR (%) 69,14 68,12

BACIA DO 

TIETÊ

 
(Fonte: Autor, 2019) 

 
Considerando os resultados dispostos acimas e, analisando os dados de 

precipitação dos modelos MIROC5 e CCSM4, notou-se que estes apresentavam 

erros médios sistemáticos que influenciavam nos resultados das simulações, 

tornando-os tendenciosos e impossibilitando a observação adequada das previsões 

de vazão futura. A partir das análises do período em comum, por exemplo, pode-se 

observar que as simulações de vazão referentes aos modelos do IPCC eram 

extremamente divergentes das vazões observadas para a Bacia do Rio Tietê. 

Neste sentido, fez-se necessária a execução de mais uma etapa de 

tratamento dos dados do IPCC, com o emprego da remoção de viés. Tal escolha foi 

realizada com o intuito de verificar uma possível melhoria no desempenho do 

modelo para o período presente e, em caso positivo, o emprego da correção 

também para os dados de precipitação dos cenários RCP 4.5 e RCP 8.5, 

objetivando simulações de vazão futura mais robustas. 
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Como pode ser observado nas Tabelas 7 e 8, o emprego do coeficiente de 

correção (Cm) nos dados de precipitação aumentou as médias das vazões mensais 

projetadas de ambos os modelos, aproximando-as da vazão mensal observada para 

a bacia no mesmo período e diminuindo os erros absolutos associados aos dados. 

É possível destacar ainda, que a remoção do viés, embora bem sucedida 

para ambos os modelos, mostrou-se mais expressiva para os dados referentes ao 

modelo CCSM4, onde a vazão média corrigida se encontra extremamente próxima 

da vazão observada em todos os meses analisados. Cabe ressaltar, contudo, que o 

coeficiente de correção (Cm) aplicado ao modelo CCSM4 é maior que aquele 

calculado para o MIROC5 na maioria dos meses. Isso indica que o modelo CCSM4 

consegue capturar melhor o regime de precipitação sobre a bacia, mas as 

simplificações inerentes as suas parametrizações de cúmulos, convecção e 

microfísica de nuvens não possibilita que ele atinja os mesmos totais de precipitação 

observados. 

 
Tabela 7 – Comparação entre a vazão média observada para o período 1980-2005, 

e a vazão média simulada antes e após o emprego do coeficiente de remoção de 

viés (Cm), a partir dos dados de precipitação dos modelos MIROC5 e CCSM4 

aplicados ao SMAP 

Vazão Média 

Simulada Sem  

Correção 

(m³/s)

Coeficiente 

de 

Correção 

(Cm)

Vazão Média 

Simulada 

Corrigida 

(m²/s)

Vazão Média 

Observada 

(m³/s)

Vazão Média 

Simulada Sem  

Correção 

(m³/s)

Coeficiente 

de 

Correção 

(Cm)

Vazão Média 

Simulada 

Corrigida 

(m²/s)

Vazão Média 

Observada 

(m³/s)

Jan 488,29 1,84 1824,18 1295,04 380,15 1,37 1228,63 1295,04

Fev 306,11 1,18 1388,27 1412,58 617,05 1,21 1494,48 1412,58

Mar 185,26 2,30 1105,96 1138,62 503,34 1,45 1227,81 1138,62

Abr 166,37 3,43 826,07 824,54 258,44 2,37 811,70 824,54

Mai 200,38 2,99 753,27 695,58 177,48 3,69 657,76 695,58

Jun 193,61 2,05 956,56 716,46 165,04 3,65 598,41 716,46

Jul 168,77 1,12 700,47 539,54 152,75 2,79 507,48 539,54

Ago 160,07 0,75 517,33 486,58 141,06 2,82 470,24 486,58

Set 160,51 1,45 526,76 527,77 148,14 2,27 547,91 527,77

Out 171,39 1,87 580,30 582,88 145,33 2,24 612,17 582,88

Nov 242,51 1,40 595,47 611,27 171,97 1,38 655,89 611,27

Dez 388,38 1,83 959,24 873,73 242,81 1,48 910,88 873,73

Meses

MIROC5 1980-2005 CCSM4 1980-2005

 
(Fonte: Autor, 2019) 
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Tabela 8 – Comparação entre o Erro Médio Absoluto (EMA) e o Erro Médio Relativo 

(EMR) com a correção de viés, referente aos modelos MIROC5 e CCSM4 para o 

período de 1980-2005 

Vazão Média Corrigida 

1980-2005
MIROC5 CCSM4

Observada (m³/s) 808,71 808,71

Simulada (m³/s) 894,49 810,28

EMA (m³/s) 515,95 422,76

EMR (%) 66,49 53,86

BACIA DO 

TIETÊ

 

(Fonte: Autor, 2019) 

 

6.2. ANÁLISE DAS VAZÕES MÉDIAS 

A partir da detecção dos erros médios sistemáticos dos modelos na 

simulação do clima presente, os coeficientes de ajuste foram utilizados nas 

simulações dos modelos do IPCC para o período de 2010 a 2100. As médias destas 

diferenças podem ser observadas na figura 7. Nota-se para o clima presente (1931-

2005) que as curvas referentes à vazão média observada e a vazão média simulada 

apresentam comportamento semelhante, com picos e vales em fase. 

Observa-se também que no cenário RCP 4.5, com o MIROC5, as vazões 

médias do período úmido aumentam em relação à média atual em praticamente 

todos os anos analisados e, diminuem no período seco. Destaca-se ainda que a 

curva referente ao período de 2031 a 2070 apresenta a maior variação em relação à 

vazão média observada, alcançando vazões superiores a 2000 m³/s. 
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Figura 7 – Comparação entre as vazões médias mensais simuladas pelo modelo SMAP para o 
cenário do IPCC RCP4.5 do MIROC5, a vazão média mensal projetada e a vazão média natural 
mensal observada para a bacia do rio Tietê. A curva preta pontilhada se refere à vazão média 
observada para o clima presente (1931-2005), enquanto a curva vermelha pontilhada representa a 
vazão média projetada pelo modelo para o clima presente. As curvas verde, azul e lilás representam, 
respectivamente, as projeções de vazão futura para os períodos de 2010-2030, 2031-2070 e 2071-
2100 (fonte: Autor, 2019). 

 
Quanto aos valores de vazão média mensal, no primeiro terço do século 

(figura 8) são previstos eventos extremos principalmente nos anos de 2013 e 2028, 

visto que nestes a vazão projetada supera 95% da distribuição, ultrapassando 4000 

m³/s. Nota-se que para o período compreendido entre os anos de 2025 a 2026, a 

vazão simulada se encontra abaixo da média observada, sugerindo escassez 

hídrica. 

Para o segundo terço do século são previstos diversos eventos extremos, 

sendo os mais significativos àqueles referentes aos anos de 2032, 2035, 2039 e 

2056, em que a vazão supera os 8000 m³/s. Para os biênios de 2041 a 2042, 2053 a 

2054, 2059 a 2060 e 2069 a 2070, observa-se uma vazão inferior à média 

observada. 

Para o último terço do século, são previstos poucos eventos extremos se 

comparados com o restante do período de análise, sendo o mais relevante o do ano 

de 2092, no qual a vazão fica próxima aos 4000 m³/s. Ressalta-se que neste período 

é prevista a maior incidência de déficit hídrico no século, com a vazão simulada 
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abaixo da média observada nos anos de 2074 a 2077, 2079 a 2081, 2094 a 2095 e 

2096 a 2098. Para os demais anos, constata-se que a vazão permanece dentro da 

distribuição normal observada. 
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VAZÃO MÉDIA - RIO TIETÊ 
MIROC5 - CENÁRIO RCP4.5 - 2010-2100 

Vazão Projetada Média + Dobro do Desvio Padrão Média  
Figura 8 – Resultados de vazão futura mensal simulada para o período de 2010 a 2100 do cenário do 
IPCC RCP4.5 considerando o modelo MIROC5 para a bacia do rio Tietê, representados pela curva 
azul escuro. Tem-se como base de comparação a vazão média natural observada para o clima 
presente (1931-2005), representada pela curva vermelha, e esta vazão acrescida de dois desvios 
padrões (95% da distribuição), representada pela curva cinza (fonte: Autor, 2019). 

 

Em relação ao Cenário RCP8.5, observa-se na figura 9 que as vazões 

médias do período úmido aumentam em relação à média anual, e diminuem no 

período seco. Destaca-se que as três curvas de vazão projetada apresentam valores 

acima da média do clima presente em todo o período de análise, 

independentemente da estação do ano. Ressalta-se ainda que, ao contrário do 

observado para o cenário 4.5, no cenário 8.5 as vazões projetadas não superam em 

nenhum momento os 2000 m³/s. 
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Figura 9 – Comparação entre as vazões médias mensais simuladas pelo modelo SMAP para o 
cenário do IPCC RCP8.5 do MIROC5, a vazão média mensal projetada e a vazão média natural 
mensal observada para a bacia do rio Tietê. A curva preta pontilhada se refere à vazão média 
observada para o clima presente (1931-2005), enquanto a curva vermelha pontilhada representa a 
vazão média projetada pelo modelo para o clima presente. As curvas verde, azul e lilás representam, 
respectivamente, as projeções de vazão futura para os períodos de 2010-2030, 2031-2070 e 2071-
2100 (fonte: Autor, 2019). 

 

Quanto aos valores de vazão média mensal, observa-se que no primeiro 

terço do século (figura 10) está prevista a ocorrência de vários eventos extremos, 

sendo os mais relevantes associados aos anos de 2025, 2026 e 2030, nos quais a 

vazão ultrapassa os 7000 m³/s. Destaca-se que o início do século apresenta poucos 

períodos de escassez, com destaque para o ano de 2028, onde a vazão projetada é 

inferior a 95% da distribuição. 

Para o segundo terço do século os principais eventos de vazão extrema 

previstos são referentes aos anos de 2044 e 2057, nos quais a vazão alcança os 

8000 m³/s. Observa-se ainda neste período, anos marcados pela seca, 

principalmente no intervalo compreendido entre 2047 a 2049, onde a vazão 

projetada chega a aproximadamente 165 m³/s. 

Ainda segundo o modelo, no último terço do século ocorrerão diversos 

eventos extremos, principalmente nos anos de 2074, 2083 e 2090, nos quais a 

vazão alcançará um valor de superior aos 5000 m³/s. Para o período compreendido 



59 

 

entre 2070 a 2072 e 2080 a 2083, a vazão prevista permanecerá abaixo da média, 

sugerindo baixo índice pluviométrico. 
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Figura 10 – Resultados de vazão futura mensal simulada para o período de 2010 a 2100 do cenário 
do IPCC RCP8.5 considerando o modelo MIROC5 para a bacia do rio Tietê, representados pela curva 
azul escuro. Tem-se como base de comparação vazão média natural observada para o clima 
presente (1931-2005), representada pela curva vermelha, e esta vazão acrescida de dois desvios 
padrões (95% da distribuição), representada pela curva cinza (fonte: Autor, 2019). 

 

Considerando o modelo CCSM4, no que diz respeito à análise de vazão 

média (figura 11) para o clima presente (1931-2005), observa-se que a vazão média 

projetada possui comportamento extremamente semelhante à vazão média 

observada, principalmente de setembro à diante. 

A partir da detecção dos erros médios sistemáticos dos modelos na 

simulação do clima presente, os coeficientes de ajuste foram utilizados nas 

simulações dos modelos do IPCC para o período de 2010 a 2100. Com as médias 

destas diferenças, também observadas na figura 7, nota-se que no cenário RCP 4.5 

as vazões médias do período úmido têm valores próximos à vazão média observada 

em todos os meses analisados. 
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Figura 11 – Comparação entre as vazões médias mensais simuladas pelo modelo SMAP para o 
cenário do IPCC RCP4.5 do CCSM4, a vazão média mensal projetada e a vazão média natural 
mensal observada para a bacia do rio Tietê. A curva preta pontilhada se refere à vazão média 
observada para o clima presente (1931-2005), enquanto a curva vermelha pontilhada representa a 
vazão média projetada pelo modelo para o clima presente. As curvas verde, azul e lilás representam, 
respectivamente, as projeções de vazão futura para os períodos de 2010-2030, 2031-2070 e 2071-
2100 (fonte: Autor, 2019). 

 

Quanto aos valores de vazão média mensal, observa-se que no primeiro 

terço do século (figura 12) estão previstos poucos eventos extremos, sendo o mais 

significativo àquele referente ao ano de 2020, em que a vazão alcança os 3300 m³/s, 

superando 95% da distribuição. Destaca-se que para o biênio de 2024 a 2025, é 

prevista vazão abaixo da média observada, indicando baixo índice pluviométrico. 

Para o segundo terço do século, são previstos mais eventos extremos, com 

destaque para o ano de 2052, no qual a vazão supera os 4000 m³/s. Para este 

período são previstos também mais eventos em que a vazão projetada se encontra 

muito próxima ou abaixo da média calculada, ressaltando-se o biênio de 2044 a 

2045, no qual a vazão ficará abaixo dos 260 m³/s. 

O último terço do século, por sua vez, vivenciará o maior número eventos 

extremos significativos, com destaque para os anos de 2080 e 2086, onde a vazão 

superará os 5000 m³/s, sugerindo grandes níveis de precipitação. Destaca-se 

igualmente para este período, diversas ocorrências de seca, nos anos de 2070 a 
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2071, 2074 a 2076, e 2099 a 2100, marcados por vazões projetadas inferiores à 

média observada, alcançando valores abaixo dos 200 m³/s. 
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Figura 12 – Resultados de vazão futura mensal simulada para o período de 2010 a 2100 do cenário 
do IPCC RCP4.5 considerando o modelo CCSM4 para a bacia do rio Tietê, representados pela curva 
azul escuro. Tem-se como base de comparação a vazão média natural observada para o clima 
presente (1931-2005), representada pela curva vermelha, e esta vazão acrescida de dois desvios 
padrões (95% da distribuição), representada pela curva cinza (fonte: Autor, 2019).  

 

No que concerne o Cenário 8.5, observa-se na figura 13 que as vazões 

médias futuras projetadas referentes ao período úmido são sempre maiores que a 

vazão média observada e/ou projetada para o clima presente (1931-2005). No que 

concerne o período seco, nota-se uma aproximação dos valores das médias 

simuladas em relação às médias observadas. Destaca-se ainda que as vazões 

relativas ao período de 2071 a 2100 são as que apresentam o maior distanciamento 

das vazões médias observadas, provavelmente devido ao maior acúmulo de Gases 

de Efeito Estufa (GEE) na atmosfera ao longo do século XXI. 
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Figura 13 – Comparação entre as vazões médias mensais simuladas pelo modelo SMAP para o 
cenário do IPCC RCP8.5 do CCSM4, a vazão média mensal projetada e a vazão média natural 
mensal observada para a bacia do rio Tietê. A curva preta pontilhada se refere à vazão média 
observada para o clima presente (1931-2005), enquanto a curva vermelha pontilhada representa a 
vazão média projetada pelo modelo para o clima presente. As curvas verde, azul e lilás representam, 
respectivamente, as projeções de vazão futura para os períodos de 2010-2030, 2031-2070 e 2071-
2100 (fonte: Autor, 2019). 

 

No que diz respeito aos valores de vazão média, constata-se que no 

primeiro terço do século (figura 14) são previstos diversos eventos nos quais a 

vazão projetada é superior aos 95% da distribuição, com destaque para o ano de 

2021, onde é prevista vazão superior aos 7000 m³/s. Nota-se também a existência 

de períodos marcados pela escassez hídrica, tais como os anos de 2010 e 2015 a 

2016, onde a vazão se encontra abaixo da média observada. 

Para o segundo terço do século são previstos diversos eventos extremos, 

sendo os principais referentes aos anos de 2044 e 2061, com vazões superando os 

8000 metros cúbicos, indicando altos índices pluviométricos. Para o período 

compreendido principalmente entre 2033 a 2034, é prevista vazão inferior à média 

observada, alcançando valores menores que os 200 m³/s. 

Quanto ao último terço do século, estão previstos eventos extremos 

relevantes, sendo os principais relativos aos anos de 2073 e 2076, em que a vazão 

projetada é superior aos 6000 m³/s. Destaca-se para o referido período os anos 
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2087 a 2095, nos quais é prevista vazão abaixo da média calculada, indicando 

baixos índices pluviométricos. 
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Figura 14 – Resultados de vazão futura mensal simulada para o período de 2010 a 2100 do cenário 
do IPCC RCP8.5 considerando o modelo CCSM4 para a bacia do rio Tietê, representados pela curva 
azul escuro. Tem-se como base de comparação a vazão média natural observada para o clima 
presente (1931-2005), representada pela curva vermelha, e esta vazão acrescida de dois desvios 
padrões (95% da distribuição), representada pela curva cinza (fonte: Autor, 2019). 

 

É possível observar na Tabela 9, um resumo dos resultados das projeções 

futuras dos modelos MIROC5 e CCSM4 aplicados à bacia do rio Tietê. Nesta análise 

fica claro que embora apresentem resultados distintos, ambos os modelos seguem 

uma mesma tendência no que se refere aos cenários RCP4.5 e RCP8.5, algumas 

vezes apresentando extremos de vazão positiva e negativa nos mesmos anos e, até 

mesmo anomalias positivas e negativas no mesmo período. 
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Tabela 9 – Resumo dos resultados de vazão futura projetada para o período de 

2010 a 2100 pelo modelo SMAP a partir dos dados de precipitação dos modelos do 

IPPC, MIROC5 e CCSM4 

MIROC5 CCSM4

Extremos de Vazão Positiva: 2013, 2028, 

2032, 2035, 2039, 2056, 2092

Extremos de Vazão Positiva: 2020, 2052, 

2080, 2086

Extremos de Vazão Negativa: 2025-

2026; 2041-2042, 2053-2054, 2059-

2060, 2069-2070, 2074-2077, 2079-

2081, 2094-2095, 2096-2098

Extremos de Vazão Negativa: 2024-

2025, 2044-2045, 2070-2071, 2074-

2076, 2099-2100

Extremos de Vazão Positiva: 2025, 2026, 

2030, 2044, 2057, 2074, 2083, 2090

Extremos de Vazão Positiva: 2021, 2044, 

2061, 2073, 2076

Extremos de Vazão Negativa: 2028, 2047-

2049, 2070-2072, 2080-2083

Extremos de Vazão Negativa: 2010, 2015-

2016, 2033-2034; 2087-2095

RCP4.5

RCP8.5

 
(Fonte: Autor, 2019) 

 

6.3. ANÁLISE DO DESVIO PADRÃO E DA VARIABILIDADE 

A análise da variabilidade climática é um fator extremamente importante 

para previsões de curto e longo termo, pois permite compreender adequadamente 

alterações verificadas na circulação oceânica e atmosférica, estabelecendo quais as 

forçantes mais críticas. O estudo desta variável também é fundamental para 

determinar a influência antropogênica nas alterações climáticas globais observadas 

desde a Revolução Industrial. Destaca-se ainda que de acordo com o IPCC (2013), 

a variabilidade interna natural continuará sendo uma grande influência no clima, 

principalmente em previsões de curto termo e escala regional. 

Diversos estudos demonstram, contudo, que as simulações de modelos 

ainda não são capazes de replicar fielmente a magnitude e os padrões espaciais 

observados, consequentemente, subestimando ou superestimando a variabilidade 

climática natural (Delworth e Mann 2000; Krastov et al., 2014; 2018; Swanson et al., 

2009). O estudo realizado por Stouffer et al. (1994) demonstra ainda que 

flutuações da variabilidade dependem da sensibilidade do modelo climático 

utilizado, com modelos menos sensíveis apresentando menor variabilidade. 

Em seu estudo sobre a Variabilidade Climática Decadal (VCD) e sua relação 

com o estado da arte de modelos climáticos, por exemplo, Kravtsov, Grimm e Gu 

(2018), demonstram que, embora alguns modelos sejam capazes de simular 

https://www.nature.com/articles/367634a0#auth-1
https://www.nature.com/articles/s41612-018-0044-6#auth-1
https://www.nature.com/articles/s41612-018-0044-6#auth-2
https://www.nature.com/articles/s41612-018-0044-6#auth-3
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determinadas características do sistema climático, ainda apresentam 

discrepâncias quantitativas com VCD observada. 

Em outro estudo, este sobre a Oscilação Multidecadal do Atlântico, 

Kravtsov (2017) destaca diferenças pronunciadas em relação à variabilidade 

climática observada no século XXI e a aquela simulada pelos modelos integrantes 

do CMIP5. Ainda neste sentido, análises realizadas por Kravtsov et al. (2014), 

concluem que a variabilidade multidecadal do modelo do IPCC GFDL também exibe 

diferenças notáveis em relação ao clima observado no século XX e que as 

variabilidades simuladas de temperatura da superfície do mar (TSM) no atlântico são 

subestimadas. 

Considerando estes fatos, optou-se por analisar nos resultados obtidos a 

partir dos modelos MIROC5 e CCSM4, a discrepância existente entre variabilidade 

natural e aquela modelada para a Bacia do Rio Tietê. Para tal, comparou-se o 

desvio padrão calculado para cenários de evolução climática RCP 4.5 e RCP 8.5. 

No que se refere à análise do desvio padrão mensal para o modelo 

MIROC5, nota-se, nas figuras 15 e 16, que o período úmido de ambos os cenários 

apresenta os maiores desvios entre a vazão projetada para o clima presente e a 

vazão observada. Destaca-se também que o desvio padrão da vazão futura projeta 

ultrapassa os 1500 m³/s nos meses de janeiro e março. Para o período seco, 

observa-se um menor desvio entre todas as vazões comparadas. 

Contudo, ainda que a variabilidade simulada para o clima presente seja 

superior à observada, tem-se que o desvio padrão dos cenários futuros apresenta 

valores ainda maiores do que aqueles projetados para o clima presente. 
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Figura 15 – Comparação entre o desvio padrão mensal das vazões previstas pelo modelo SMAP para 
o período histórico e o cenário do IPCC RCP4.5 do MIROC5, e a vazão média mensal observada, 
disponibilizada pelo ONS, para a bacia do rio Tietê. As colunas vermelhas se referem ao desvio 
padrão da vazão observada (1931-2005), enquanto as azuis ao desvio padrão da vazão simulada 
para o clima presente (1931-2005). As colunas verdes representam o desvio padrão da vazão futura 
projetada (2010-2100) (fonte: Autor, 2019). 
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Figura 16 – Comparação entre o desvio padrão mensal das vazões previstas pelo modelo SMAP para 
o período histórico e o cenário do IPCC RCP8.5 do MIROC5, e a vazão média mensal observada, 



67 

 

disponibilizada pelo ONS, para a bacia do rio Tietê. As colunas vermelhas se referem ao desvio 
padrão da vazão observada (1931-2005), enquanto as azuis ao desvio padrão da vazão simulada 
para o clima presente (1931-2005). As colunas verdes representam o desvio padrão da vazão futura 
projetada (2010-2100) (fonte: Autor, 2019). 

 

Para o modelo CCSM4, observa-se também nas figuras 17 e 18 que o 

período úmido apresenta o maior desvio padrão entre as vazões projetada e 

observada para o clima presente, como também os maiores valores de vazão futura 

projetada, principalmente nos meses de fevereiro e março. No que concerne o 

período seco, nota-se também menor desvio entre todas as vazões comparadas, 

com resultados inferiores aos 500 m³/s e as simulações do clima presente se 

equiparando aos observados, o que demonstra a maior robustez do modelo CCSM4 

em comparação com o MIROC5. 

Ressalta-se que nas simulações do clima presente a variabilidade das 

vazões modeladas com o CCSM4 foi mais próxima da observada do que nas 

simuladas com o MIROC5, principalmente no que concerne o cenário RCP 4.5. 

Também se observa para o CCSM4 que o desvio padrão dos cenários futuros é 

superior, na maioria dos meses, ao simulado para o clima presente. 
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Figura 17 – Comparação entre o desvio padrão mensal das vazões previstas pelo modelo SMAP para 
o período histórico e o cenário do IPCC RCP4.5 do CCSM4, e a vazão média mensal observada, 
disponibilizada pelo ONS, para a bacia do rio Tietê. As colunas vermelhas se referem ao desvio 
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padrão da vazão observada (1931-2005), enquanto as azuis ao desvio padrão da vazão simulada 
para o clima presente (1931-2005). As colunas verdes representam o desvio padrão da vazão futura 
projetada (fonte: Autor, 2019). 
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Figura 18 – Comparação entre o desvio padrão mensal das vazões previstas pelo modelo SMAP para 
o período histórico e o cenário do IPCC RCP8.5 do CCSM4, e a vazão média mensal observada, 
disponibilizada pelo ONS, para a bacia do rio Tietê. As colunas vermelhas se referem ao desvio 
padrão da vazão observada, enquanto as azuis ao desvio padrão da vazão simulada para o clima 
presente (1931-2005). As colunas verdes representam o desvio padrão da vazão futura projetada 
(2010-2100) (fonte: Autor, 2019). 

 
Na Tabela 10 é possível observar os desvios padrão calculados para o clima 

presente (1931-2005), para as simulações do clima presente (1931-2005) pelo 

modelo e para cada cenário futuro (2010-2100), em ambos os modelos. São 

destacados em amarelo os desvios simulados para o clima presente; em vermelho 

os valores dos cenários RCP4.5 e RCP8.5, superiores em 10% à variabilidade 

simulada para o clima presente; e em azul os valores dos cenários RCP4.5 e 

RCP8.5, inferiores em 10% à variabilidade simulada para o clima presente. 

Ressalta-se que nas simulações do CCSM4, para o clima futuro, fica nítido o 

aumento da variabilidade da série temporal, explicitada pelo desvio padrão, 

indicando uma maior concentração de eventos nos extremos da distribuição. Este 

padrão não é tão nítido nas simulações do MIROC5 já que, como comentado 
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anteriormente, nas simulações do clima presente deste a sua variabilidade já é 

significativamente maior do que a observada, no mesmo período. 

 

Tabela 10 – Desvio padrão calculado para o período de 1931-2005 a partir dos 

dados de vazão observada e projetada e, desvio padrão calculado para o período de 

2010-2100 referente aos cenários RCP4.5 e RCP8.5 de projeção de vazão futura, 

referentes aos modelos MIROC5 e CCSM4 

Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez

Observado (1931-2005) 432,06 557,32 395,45 267,62 215,23 367,96 172,50 146,04 212,51 247,34 193,99 314,09

Simulado (1931-2005) 1776,60 1020,04 752,79 623,30 555,61 626,30 329,95 228,86 245,15 309,08 310,03 810,02

RCP 4.5 (2010-2100) 1741,51 939,81 1982,99 612,43 540,62 519,28 270,73 235,16 248,42 373,70 520,08 743,49

RCP 8.5 (2010-2100) 1508,66 1283,59 1598,51 448,43 521,39 531,63 396,99 238,42 378,14 353,71 570,95 995,50

Observado (1931-2005) 432,06 557,32 395,45 267,62 215,23 367,96 172,50 146,04 212,51 247,34 193,99 314,09

Simulado (1931-2005) 621,00 829,95 652,55 520,67 473,26 408,03 251,65 259,68 258,31 350,46 292,72 468,95

RCP 4.5 (2010-2100) 755,84 997,59 882,47 476,07 401,54 455,91 340,11 262,27 181,70 265,86 297,29 420,03

RCP 8.5 (2010-2100) 873,39 1256,05 1317,09 792,94 430,87 629,67 917,42 391,01 401,96 569,43 503,00 817,57

DESVIO PADRÃO - VAZÃO (m³/s)

MODELOS

MIROC 5

CCSM4

 
(Fonte: Autor, 2019) 
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7. CONCLUSÃO 

Após a análise das projeções geradas para a Bacia do Rio Tietê, percebe-se 

uma tendência de aumento dos eventos extremos de vazão, seguidos por longos 

períodos de seca, nos quais a vazão projetada é inferior à média observada para os 

anos de 1931 a 2005. Tais percepções, cujo padrão é mais acentuado nos 

resultados do modelo MIROC5, condizem com as previsões do último Relatório de 

Avaliação (IPCC, 2013), que afirma a maior frequência dos eventos extremos. 

Destaca-se que o período entre as décadas de 2010 a 2100 deverá ser 

marcado, de acordo com estas projeções, pela ocorrência de elevados níveis de 

precipitação, resultando, em alguns casos, em vazões superiores aos 8000 metros 

cúbicos; como também por longas secas, em que a vazão registrada será inferior 

aos 200 metros cúbicos. Tais eventos se mostram bastante extremos quando 

comparados com a Média de Longo Termo (MLT) da bacia que é de 701 m3/s, obtida 

entre os anos de 1931 a 2005. 

Salienta-se que a análise comparativa entre os modelos no período de 1980 

a 2005 permitiu concluir que o CCSM4 projetou para o clima presente resultados 

mais coerentes com as vazões naturais observadas na bacia, indicando que suas 

projeções futuras são mais robustas que aquelas obtidas com o MIROC5. Destaca-

se contudo, que a remoção de viés foi mais acentuada no CCSM4, motivo pelo qual 

o referido modelo apresentou menores EMA e EMR. Ressalta-se ainda que o 

cenário RCP8.5 do CCSM4 projetou as baixas vazões registradas entre 2014 a 

2016, período considerado crítico para a disponibilidade hídrica do Tietê. 

Embora a correção do viés tenha eliminado os erros sistemáticos dos 

modelos, implicando em melhores previsões por parte do CCSM4, salienta-se que a 

análise da variabilidade climática simulada para o clima presente (1931-2005) 

permitiu observar que o desvio padrão projetado pelo modelo MIROC5 é muito 

superior à variabilidade natural observada, enquanto o CCSM4 apresenta nas suas 

simulações uma variabilidade mais compatível com o observado para a bacia. Tal 

fato indica que o modelo desenvolvido pelo NCAR, de fato, seria mais adequado 

para estudos de evolução climática na Bacia Hidrográfica do Rio Tietê. 

De modo geral, faz-se necessário ressaltar que, conforme demonstram as 

projeções futuras, o maior problema está associado à má distribuição das vazões ao 
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longo do próximo século. A existência de anos consecutivos com vazões superiores 

aos 95% da distribuição para a bacia pode implicar em sérios problemas estruturais, 

caso o dimensionamento da macrodrenagem não tenha previsto tal volume de água, 

ocasionando inundações, surtos de doenças e problemas relacionados à logística 

urbana. 

Em contrapartida, prolongados períodos com vazões inferiores à média 

podem afetar diretamente os usos múltiplos da bacia, ocasionando conflitos entre os 

municípios e até mesmo entre os estados, como aquele verificado em 2014-2015, 

em que as vazões baixas do Rio Tietê instigaram o desentendimento entre os 

estados de São Paulo e Rio de Janeiro pelas águas do Rio Paraíba do Sul. Vazões 

tão baixas podem implicar ainda na redução de armazenamento nos reservatórios 

que compõem o SIN e colocar a segurança energética do país em alerta, 

maximizando a utilização de fontes não renováveis e, em casos mais graves, 

ocasionando o racionamento de energia no Brasil. 

Deste modo, as tendências observadas significam a necessidade de uma 

gestão mais robusta da Bacia do Rio Tietê, de modo que esta contemple estes 

possíveis cenários visando a continuidade do atendimento no próximo século de 

todos os seus usos consultivos e não consultivos. Deverão ser consideradas novas 

estratégias de controle, tais como a criação de reservatórios de amortecimento para 

os períodos de precipitação intensa e, reservatórios de acumulação para 

abastecimento populacional durante os anos onde se prevê a escassez de água. 

Continuará sendo de extrema importância a conscientização populacional quanto ao 

uso da água e a criação de novas tecnologias que diminuam as perdas produtivas e 

de abastecimento. 
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ANEXOS 

ANEXO 1. SCRIPT PARA CONVERSÃO DOS DADOS EM FORMATO .NETCDF 

PARA ARQUIVOS TEXTO.  

 

arq = 'caminho_pasta\pr_Amon_CCSM4_historical_r1i1p1_185001-200512.nc'; 

ncdisp(arq) 

prec = ncread(arq,'pr'); 

Time = ncread(arq,'time'); 

Lat = ncread(arq,'lat'); 

Lon = ncread(arq,'lon'); 

Lon2 = Lon-180; 

open Lat 

open Lon2 

Time2 = [] 

for i = 1:length(Time); 

Time2 = [Time2,datenum(1850,i,1)]; 

end 

Prec_r1i1p1 = prec(105,74,:);     %posição da longitude,latitude no arquivo 

Prec_r1i1p1_hist = squeeze(Prec_r1i1p1); 

plot(Prec_r1i1p1_hist) 

save -ascii Dados_Prec_r1i1p1_hist.txt Time2 Prec_r1i1p1_hist 

save Dados_Prec_r1i1p1_hist.mat Time2 Prec_r1i1p1_hist 

load Dados_Prec_r1i1p1_hist.mat 

clear all 

 

arq = 'caminho_pasta\pr_Amon_CCSM4_rcp45_r1i1p1_200601-210012.nc'; 

ncdisp(arq) 

prec = ncread(arq,'pr'); 

Time = ncread(arq,'time'); 

Lat = ncread(arq,'lat'); 

Lon = ncread(arq,'lon'); 

Lon2 = Lon-180; 

open Lat 

open Lon2 
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Time2 = [] 

for i = 1:length(Time); 

Time2 = [Time2,datenum(2005,i,1)]; 

end 

Prec_r1i1p1 = prec(105,74,:);     %posição da longitude,latitude no arquivo 

Prec_r1i1p1_rcp45 = squeeze(Prec_r1i1p1); 

plot(Prec_r1i1p1_rcp45) 

save -ascii Dados_Prec_r1i1p1_rcp45.txt Time2 Prec_r1i1p1_rcp45 

save Dados_Prec_r1i1p1_rcp45.mat Time2 Prec_r1i1p1_rcp45 

load Dados_Prec_r1i1p1_rcp45.mat 

clear all 

 

arq = 'caminho_pasta\pr_Amon_CCSM4_rcp85_r1i1p1_200601-210012.nc'; 

ncdisp(arq) 

prec = ncread(arq,'pr'); 

Time = ncread(arq,'time'); 

Lat = ncread(arq,'lat'); 

Lon = ncread(arq,'lon'); 

Lon2 = Lon-180; 

open Lat 

open Lon2 

Time2 = [] 

for i = 1:length(Time); 

Time2 = [Time2,datenum(2005,i,1)]; 

end 

Prec_r1i1p1 = prec(105,74,:);     %posição da longitude,latitude no arquivo 

Prec_r1i1p1_rcp85 = squeeze(Prec_r1i1p1); 

plot(Prec_r1i1p1_rcp85) 

save -ascii Dados_Prec_r1i1p1_rcp85.txt Time2 Prec_r1i1p1_rcp85 

save Dados_Prec_r1i1p1_rcp85.mat Time2 Prec_r1i1p1_rcp85 

load Dados_Prec_r1i1p1_rcp85.mat 

clear all 

 


