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1.

Contextualização

O Risco Físico a ser caracterizado na primeira etapa de uma Análise Custo-Benefício (ACB) em
recursos hídricos possui uma componente climática que pode ser estruturada de diferentes
maneiras. A discussão em torno da representatividade dos Modelos Climáticos Globais e de sua
aplicabilidade em situações específicas, como no planejamento e gestão de sistemas hídricos,
conduziu à uma abordagem que, frente às reconhecidas restrições das projeções climáticas,
pudesse fornecer resultados mais amplamente utilizáveis.

Estudos anteriores realizados na região da bacia do Piancó-Piranhas-Açu permitiram um caminho
alternativo ao emprego das tradicionais modelagens preditivas no exercício de entender e
responder à possíveis variações hidrológicas provocadas pelas mudanças do clima. Dessa forma,
os dados disponibilizados por esses estudos de apoio foram empregados no sentido de, por meio
de uma análise criteriosa e contextualizada, comporem cenários climáticos futuros diversificados
que conferissem a abrangência necessária no âmbito do planejamento sob incerteza.

O principal direcionamento considera que as séries de vazão projetadas para o futuro e estimadas
para o passado pelos Modelos Climáticos Globais (MCG) podem ser interpretadas para além de
seus valores absolutos, e pelo mapeamento e entendimento dos padrões hidroclimáticos
evidenciados, é possível compor cenários climáticos contextualizados e representativos,
trabalhando de maneira estratégica a variável intrínseca das previsões, a incerteza. Tal análise foi
conduzida a partir de dados de vazão pois estes incorporam as variações de evaporação, suas
interações com a precipitação e a influência de ambas na disponibilidade hídrica de uma região.

A partir dos cenários gerados pelos MCG, o processo de triagem conduzido teve como
pressuposto central que, abandonando-se a pretensão em prever o futuro mais provável, as
configurações finais deveriam apenas garantir um conjunto satisfatório de cenários possíveis,
assegurando igualmente sua plausibilidade. Desse modo, foram identificadas as tendências mais
significativas entre as modelagens, de maneira a constituir um arranjo final relevante de
desdobramentos futuros praticáveis.

Aos cenários selecionados deu-se o nome de Cenários Climáticos Consensuais, definidos por três
quadros climatológicos de naturezas individuais e distintas, intitulados: Árido; Extremos e
Moderado. A representatividade desses cenários consensuais se evidencia pelo processo de
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triagem do qual emergiram, de forma que um refinamento inicial selecionou apenas aqueles que
reafirmavam as tendências majoritárias mapeadas a partir das modelagens projetadas pelos
MCG, dentre as quais 70% indicaram o agravamento e aumento da frequência dos eventos
críticos de vazão. Ressalta-se ainda que, a título de comparação, foi considerado também um
quarto cenário denominado Histórico, o qual pretende retratar um futuro em que não há influências
das mudanças do clima, ou seja, os padrões de vazão repetem aqueles observados no passado.

O cenário Árido se apresentou como o mais recorrente, caracterizado como aquele no qual a
região está se tornando consideravelmente mais seca, seguido pelo Extremos, no qual se observa
o agravamento tanto dos eventos secos e chuvosos, no entanto, se destacando o aumento mais
expressivo dos eventos secos. Por fim, o Moderado, representa um cenário onde há apenas um
agravamento discreto das condições de escassez, a região se torna suavemente mais seca do
que em relação ao cenário Histórico. Apesar deste último ser o menos evidente, tal cenário faz-se
expressivo na composição final de situações pertinentes ao planejamento estratégico frente às
mudanças do clima.

Nesse sentido, pretende-se neste apêndice técnico expor e discutir a compreensão desses
componentes no contexto da trajetória metodológica proposta para a composição de cenários
climáticos futuros e configuração das séries de vazões futuras, bem como peculiaridades que
levaram a sua estruturação e os principais elementos que a definem.

É importante destacar que a trajetória metodológica concebida foi estruturada a partir da
interpretação e conciliação entre diferentes conceitos estatísticos e hidrológicos consolidados. O
trabalho foi desenvolvido de forma a atender critérios técnicos e conceituais previamente
acordados e continuamente validados, que coordenados entre as partes interessadas, sustentam
os propósitos do projeto em promover estratégias robustas e resilientes.
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2.

Abordagem Proposta: consubstanciando modelagens climáticas

Nas seções seguintes pretende-se aprofundar a discussão, no âmbito deste projeto, em torno de
cenários climáticos futuros, da metodologia proposta para a concepção destes cenários e da
maneira como eles se traduziram em padrões de vazão futura.

Figura 2.1
Etapas da ACB abordadas por este apêndice técnico
ETAPA

Caracterização do Risco Físico

ETAPA ❷ Cálculo do Risco Climático Total

Onde e de que estamos em risco?

Qual a magnitude da perda esperada?

Cenários climáticos:
alterações nos padrões
hidrometeorológicos

Cenários de
distribuição e
disponibilidade
hídrica:

Padrões de vazão futura
(oferta)

Métodos de estimação de perdas
por setor usuário

[I]

Perdas econômicas para cada cenário:
RISCO CLIMÁTICO TOTAL

RISCO FÍSICO
Trajetórias socioeconômicas
locais (demandas)

[IV]

Novo
Risco Físico

[III]

Perdas econômicas recalculadas

[V]

[II]
Novas vazões

Novas demandas

parâmetros
alterados pelas
medidas

MEDIDAS DE ADAPTAÇÃO
IDENTIFICADAS

Custos das
medidas

ETAPA ❸ Avaliação de medidas
Como responder?

Perdas
evitadas:
benefícios das
medidas

RELAÇÃO
CUSTO/BENEFÍCIO

Fonte: Elaboração própria.

Históricamente a resolução de problemas foi condicionada a um pensamento linear que tem como
premissa dominante a estacionariedade dos fenômenos. Isso quer dizer que, diante de
questionamentos, procura-se em padrões passados o entendimento do futuro. Dessa lógica
emergiram as técnicas mais tradicionais de planejamento infraestrutural em setores como
saneamento, transporte e recursos hídricos, de forma que se torna um hábito assumir como
constante o comportamento de variáveis complexas.
Tal abordagem é descrita por Quay (2010) como “Prever e Planejar”, tendo suas origens na
década de 60 e sendo embasada principalmente na percepção do mundo como um conjunto
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estável e previsível. Essa concepção influenciou consideravelmente as estratégias de
desenvolvimento e, como resultado, mudando-se as premissas, é evidenciada a fragilidade de
sistemas pouco flexíveis, e, portanto, cada vez mais vulneráveis. Apesar disso, esse tipo de
compreensão sistemática da realidade impulsionou a expansão das capacidades humanas no
ambiente físico e social, e a partir delas é que se começa a pensar em alternativas mais
abrangentes e contextualizadas.

A influência desse tipo de interpretação e resposta aos fenômenos naturais é facilmente
identificada na hidrologia clássica. Seguindo a sistemática “prever e planejar”, a concepção de
sistemas hídricos foi, tradicionalmente, sustentada pela replicação da estacionariedade de
variáveis hidroclimáticas. Mais recentemente, diante das alterações provocadas pelas mudanças
do clima, o elemento “prever”, imperativo à abordagem habitual, passou a ser representado pelos
Modelos Climáticos Globais e suas simulações de clima futuro.

Nesse sentido, resultados de Modelos Climáticos Globais são muitas vezes prontamente
assumidos como cenários futuros prováveis, tendo suas incertezas negligenciadas, e sendo
incorporados no processo de planejamento frente às mudanças do clima sem um direcionamento
crítico adequado. A ciência preditiva é essencial para o avanço da compreensão de sistemas
complexos como o ambiente terrestre, mas suas contribuições na elaboração de respostas
práticas devem ser interpretadas com algumas ressalvas. É reconhecido que, apesar da evolução
dos métodos de regionalização e aumento da resolução dos modelos, os cenários climáticos
projetados ainda carregam significativos componentes de imprecisão.
Quay (2010) defende ainda uma nova perspectiva de gestão que ele descreve como “governança
antecipatória” e que consiste em abraçar a incerteza inerente ao exercício de se planejar para o
futuro e assim incorporá-la no processo, criando sistemas mais versáteis e, consequentemente,
resilientes. Essa alteração de paradigma surge para reconhecer que há aspectos do futuro que
dificilmente serão antecipados, mas que, no entanto, não precisam representar uma ameaça caso
ocorram.

O caráter contingente das mudanças do clima, somado à incerteza inerente às projeções
climáticas e diante da demanda por interpretações mais representativas, conduziu, na conjuntura
deste estudo, à uma trajetória metodológica que propõe entender a natureza incerta dos cenários
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climáticos e, ao invés de responder à prováveis acontecimentos, se preparar para seus possíveis
desdobramentos.

2.1

Panorama Preliminar: estudos de apoio

Diferentes estudos já foram realizados no local, disponibilizando uma base de dados preliminar
robusta. Entre eles, dois projetos se destacaram pela consistência e relevância de suas
informações no contexto considerado, funcionando como pano de fundo para a concepção dos
cenários climáticos e das séries de vazão futura. A tabela abaixo relaciona tais estudos e suas
maiores contribuições no âmbito desta aplicação.
Tabela 2.1
Relatórios adotados como principais fontes de informação
RELATÓRIO

CONTRIBUIÇÕES

ESCOPO

Estudo Para Refinamento do
Balanço Hídrico e Definição de
Diretrizes,
Metodologias
e
Ferramenta para Subsidiar o
Estabelecimento
de
Regras
Operativas para 204 Reservatórios
Localizados na Região Semiárida,
Contemplando
Estimativas
de
Oferta
Hídrica
e
Demandas
Associadas, Criação de Base de
Dados e Aplicação de Ferramenta
de Suporte e Decisão. ANA (2015)

 Caracterização
hidroclimática
detalhada: séries pseudo-históricas
de vazão e evaporação por
reservatório;
 Levantamento
das
demandas
atuais por reservatório; e
 Estruturação e detalhamento do
sistema de suporte à decisão para
os
reservatórios
estratégicos
(Aquanet).

204 reservatórios
estratégicos
do
semiárido
(incluindo os 51
do Piranhas-Açu).

Adaptação do Planejamento e da
Operação dos Recursos Hídricos à
Variabilidade
e
Mudanças
Climáticas na Bacia Estendida do
Rio São Francisco. Projeto de
Cooperação Técnica ANA-UFC Nº
033/2013. FUNCEME (2015)

 Análise estatística dos resultados
de 21 Modelos Climáticos Globais
do AR5 (RCP 4.5 e 8.51),
mapeamento de tendências e
diagnóstico dos resultados; e
 Séries futuras de precipitação,
evaporação, temperatura e vazão
de 2011 a 2070 e estimadas para o
passado entre 1970 – 2000.

Dois
maiores
reservatórios:
Hidrossistemas
Assu e CoremasMãe d'água.

Fonte: Elaboração própria.

1 Representative Concentration Pathways (RCPs) são as trajetórias de concentração de gases do efeito estufa adotadas no AR5-IPCC
(Fifth Assessment Report – Intergovernmental Panel on Climate Change) para a realização das modelagens climáticas e pesquisas
relacionadas. Os RCPs se dividem em quatro cenários possíveis de diferentes concentrações (2.6, 4.5, 6.0 e 8.5), sendo mais
comumente analisados o 4.5 e o 8.5.
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O estudo realizado pela ANA (em andamento) forneceu uma descrição hidroclimática criteriosa da
região. Partindo de uma extensa e diversificada fonte de dados, elaborou, de maneira bem
fundamentada em diversas análises estatísticas, séries históricas e pseudo-históricas de
diferentes variáveis de interesse.
Por outro lado, o estudo da Funceme2 (em andamento) procurou identificar tendências climáticas
na bacia do Piancó-Piranhas-Açu por meio da análise dos resultados gerados por 21 Modelos
Climáticos Globais do IPCC-AR5, produzindo ainda, com base nos dados projetados, séries de
vazões futuras a partir do emprego de um modelo hidrológico.

Considerando os aspectos expostos previamente, esses dados foram instrumentalizados na
concepção de uma abordagem sensível às peculiaridades da bacia e que expressasse novas
perspectivas para a concepção de cenários climáticos. Foi definido que os dados utilizados nas
análises seriam os de vazão, uma vez que estes já carregam embutidas as complexas interações
entre precipitação e evaporação observadas na região já consideradas nos estudos.

2 Analisar mudanças climáticas na bacia estendida do São Francisco (bacias dos rios Jaguaribe e Piranhas-Açu) em seus principais
hidrossistemas por meio da comparação entre as variáveis meteorológicas nos séculos XX e no século XXI. Obtenção das
precipitações médias dos modelos do IPCC-AR5 para bacia de interesse e posterior correção estatística para remoção de viés.
Estimativas das evapotranspirações (ETp) usando o método de Hargreaves. Em seguida, o cálculo das vazões foi feito utilizando o
modelo hidrológico SMAP, tendo como dados de entrada as evapotranspirações e precipitações corrigidas.
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3.
3.1

Aplicação no Semiárido: lidando com eventos extremos
Conjuntura Climática e Hidrológica

A bacia de estudo encontra-se localizada no semiárido setentrional entre os estados da Paraíba e
do Rio Grande do Norte, região que, em decorrência de uma conjunção de fatores climáticos e
geológicos, apresenta um regime de precipitação caracterizado por expressivas variações intra e
interanuais.

Quadro 3.1
Variações Hidroclimáticas no Semiárido Setentrional
Em um ano hidrológico é possível observar dois períodos marcantes, um seco e um chuvoso, que se
diferenciam de maneira significativa ao longo dos meses. Uma vez que a disponibilidade hídrica da região é
determinada majoritariamente pela precipitação incidente durante o período chuvoso, seu comportamento
configura variações interanuais que conferem ao semiárido uma dinâmica particular.
Em relação às variações intra-anuais, é consolidado que o período de chuvas na região se concentra entre
os meses de fevereiro e maio. Em contrapartida, as variações interanuais se distribuem de maneira menos
evidente, alternando anos de seca e cheia que se configuram em função de elementos pouco mapeados e
compreendidos, dificultando o exercício de previsão desses fenômenos.

Infraestrutura e gerenciamento de recursos hídricos

A bacia do Piancó-Piranhas-Açu se caracteriza essencialmente como um sistema de reservatórios
integrados onde atuam 51 unidades estratégicas, estando cerca de 70% da capacidade de
armazenamento de água da bacia concentrada entre seus dois maiores reservatórios, Engenheiro
Armando Ribeiro Gonçalves (Assu), no Rio Grande do Norte, e Coremas/Mãe d’Água, e ainda em
seu terceiro maior, Engenheiro Ávidos, na Paraíba (ANA, 2016). A bacia não conta com rios
perenes e o escudo cristalino (formação geológica muito antiga) predominante na região dificulta a
recarga de água subterrânea. Nesse sentido, as taxas intensas de evaporação no semiárido são
capazes de esvaziar, nos meses sem precipitação, açudes com capacidade menor que 5 hm³,
bem como anular a vazão regularizada de açudes maiores e consumir, por meio dos espelhos
d´água dos reservatórios, expressiva parcela do volume armazenado (ANA, em andamento).

Esse quadro evidencia uma região de extremos climáticos, condição que afeta diretamente o
gerenciamento dos recursos hídricos. Durante os períodos secos, açudes menores se esvaziam e
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os maiores, em decorrência do desequilíbrio entre precipitação e evaporação, não conseguem
manter o fluxo projetado para a perenização. Já nos períodos chuvosos, como a precipitação
excede muito o poder de armazenamento dos reservatórios, estes chegam a verter volumes de
água superiores às suas respectivas capacidades. Tal configuração complexa é agravada pela
persistência dos anos de cheia e, principalmente, dos de seca, que ocorrendo de maneira
sequencial, estressam os sistemas hídricos a níveis críticos (ANA, em andamento).

Particularidades estatísticas das séries de vazão

Os Estados onde se localiza a bacia de estudo são reconhecidos por reproduzirem a máxima
variabilidade hidroclimática do semiárido. Esse contexto é evidenciado nas séries temporais de
precipitação, e consequentemente vazão, registradas para a região. Variáveis hidrológicas são
associadas a processos estocásticos, entretanto, para a maioria das aplicações em hidrologia
estatística, é imperativo que as séries temporais sejam estacionárias ou homogêneas, ou seja,
apresentem padrões de variabilidade em torno da média únicos e constantes.

Nesse sentido, os atributos das séries de precipitação e vazão dos reservatórios do PiancóPiranhas-Açu não correspondem aos requisitos habitualmente considerados em diagnósticos
hidrológicos, apresentando-se, em decorrência dos fatores expostos, de forma não-homogênea e
não-estacionária. Neste cenário, a média não carrega muita informação acerca dos fenômenos
observados localmente, uma vez que estes se caracterizam principalmente pela ocorrência de
valores extremos, como evidenciado pela Figura 3.1.
Figura 3.1
Distribuição Normal e Distribuição de Valores Extremos

Fonte: Elaboração própria.
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Dessa forma, o primeiro passo consistiu em definir o método estatístico mais adequado para o
entendimento e replicação dos padrões hidrometeorológicos que caracterizam as séries de vazão
da região.

3.2

A Técnica dos Quantis

Os quantis são pontos de uma série de dados tomados a intervalos regulares. Xavier et al. (2001)
elucida os conceitos e explora as aplicações possíveis da técnica dos quantis em séries temporais
caracterizadas por eventos extremos.
Sendo 𝑿 um valor qualquer de uma série histórica de uma variável climática aleatória e contínua,
define-se o quantil 𝑄𝑝 , para 𝒑 (𝟎 < 𝒑 < 𝟏), como um valor da mesma unidade de 𝑋 e contido na
série, tal que:

Prob (X < Qp) = p

Onde 𝑝 é identificado como a ordem quantílica associada ao quantil 𝑄𝑝 .
Interpretando-se essa definição, tem-se que em 𝑝% das realizações da variável aleatória no
período de tempo analisado, é esperado que um evento 𝑋 qualquer da variável climática
considerada não ultrapasse o valor do quantil 𝑄𝑝 , enquanto em (100 − 𝑝)% do tempo é esperado
que esse valor seja excedido.
Por que partir da técnica dos quantis?

A aplicabilidade estatística dessa definição é abrangente e se estende aos campos da
meteorologia, climatologia e hidrologia, englobando diferentes situações de interesse, como por
exemplo, monitoramento de chuvas, mapeamento do comportamento de áreas homogêneas,
acompanhamento de regimes pluviométricos, entre outros, sendo já utilizada pelos núcleos
estaduais de recursos hídricos da região Nordeste, como a Secretaria de Recursos Hídricos do
Ceará, na identificação de possíveis períodos secos e chuvosos. Xavier et al. (2002) ressalta
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ainda a possibilidade de aplicação da Técnica dos Quantis na análise de possíveis mudanças e
variações climáticas, calculando-se e comparando-se os quantis para intervalos consecutivos no
tempo.

3.3

Enquadrando Fenômenos de Vazão em Classes de Eventos

Uma aplicação prática empregou e deu visibilidade à técnica dos quantis, em um estudo pioneiro
realizado por Pinkayan (1966) a respeito da ocorrência de eventos secos e chuvosos sobre
extensas áreas continentais. Tal estudo pretendia identificar padrões de distribuição e
periodicidade de eventos extremos, sendo amplamente citado por diversas pesquisas realizadas
em diferentes estados do nordeste brasileiro.

Pinkayan (1966) estabeleceu faixas de quantis, definidas a partir de intervalos de ordens
quantílicas fixados, visando enquadrar episódios de precipitação em classes de eventos
independentes e a partir delas mapear comportamentos e tendências.
Considerando uma série temporal de dados de uma variável climática {𝑋1 , 𝑋2 , … , 𝑋𝑁 }, com N
observações ao longo do período considerado, têm-se que, uma vez calculados a partir dessa
série os quantis das respectivas ordens quantílicas, 𝑄0,15 , 𝑄0,35 , 𝑄0,65 𝑒 𝑄0,85 , as classes de
eventos são definidas pelos seguintes intervalos:

Muito seco (MS) ↔ Xi < Q15%
Seco (S) ↔ Q15% < Xi < Q35%
Normal (N) ↔ Q35% < Xi < Q65%
Chuvoso (C) ↔ Q65% < Xi < Q85%
Muito chuvoso (MC) ↔ Q85% < Xi
Percentis e classes de eventos no contexto do estudo
O enquadramento de fenômenos de vazão em classes de eventos estabelece a natureza deste
evento a partir do percentil ao qual ele pertence, e consequentemente, à probabilidade de
ocorrência associada a ele. Dessa forma, em termos de frequência, define-se como eventos Muito
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Secos aqueles que ocorrem em 15% do tempo, o que também se aplica para os Muito Chuvosos,
de maneira que, os extremos se caracterizam por corresponderem, individualmente, aos menores
intervalos de eventos entre as observações. Por outro lado, eventos normais incorporam os
valores em torno da mediana, ocorrendo em 30% do tempo, ou seja, o maior dos intervalos entre
as observações, como exemplificado pela figura abaixo.

Tal abordagem se apresenta especialmente vantajosa por permitir uma análise segura e precisa
em termos probabilísticos, mostrando-se imune a interpretações enviesadas comuns no caso de
séries assimétricas, além de oferecer extrema simplicidade conceitual.

A escolha das ordens quantílicas limítrofes de cada classe de eventos é arbitrária e irá depender
das finalidades de cada pesquisa. Nesse estudo optou-se por adotar os intervalos definidos por
Pinkayan (1966) em função de sua consolidada aplicabilidade em regiões do Nordeste, de
maneira que, tal classificação de eventos norteia todas as fases da metodologia apresentada,
sendo

eventualmente

adaptada

para

o

processo

de

mapeamento

de

parâmetros

hidrometeorológicos (pág. 18) em função da natureza dos dados e da estrutura de análise.

Dentre as possibilidades de intervalos de quantis separatrizes, o Percentil é aquele que divide a
série de dados em cem partes iguais, sendo este a base de categorização empregada na
metodologia proposta. Tal sistematização permite um diagnóstico sensível às características
específicas dos dados.

Parâmetros relevantes
Como discutido anteriormente, em função da elevada variabilidade climática observada no
semiárido, a média, neste contexto associada a uma expressiva variância, não é um parâmetro
representativo de seus fenômenos hidrológicos. Nesse sentido, a mediana surge como uma
medida de tendência central mais apropriada, sendo inclusive caracterizada como o quantil de
ordem 𝑝 = 0,50 (𝑜𝑢 50%).

Por outro lado, considerando a influência marcante dos extremos na dinâmica local, os valores
máximos das séries temporais também podem ser empregados no sentido de fornecer uma base
comparativa e evidenciar situações limite.
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Figura 3.2 - Intervalos das classes de eventos definidas pelos valores de percentil.

Fonte: Elaboração própria.

3.4

Trajetória Metodológica

Constatações e justificativas

A análise dos dados de vazão gerados a partir dos resultados das projeções dos 21 modelos
climáticos globais do IPCC (FUNCEME, 2015) confirmou o caráter diverso dessas simulações ao
fornecer um espectro de cenários futuros amplo. À vista disso, foi entendido que essas
modelagens não deveriam ser compreendidas como um fim em si, mas poderiam funcionar como
ferramenta para a composição de cenários climáticos que, distante do apelo de um futuro
provável, representassem uma perspectiva tão possível quanto plausível.
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Portanto, a trajetória metodológica proposta não procura classificar qual simulação melhor
descreve uma suposta conjuntura climática, e sim identificar, entre as variadas possibilidades
projetadas, uma amostra adequada aos propósitos do projeto. A ideia central consiste em
consubstanciar tendências evidenciadas pelas modelagens e compatibilizá-las a partir do contexto
local, de forma a selecionar entre elas modelos representativos que reproduzam cenários
climáticos consensualmente estabelecidos.
Elucidação dos conceitos empregados

A partir disso propôs-se que, para contrapor valores questionáveis no contexto de uma aplicação
prática, as simulações seriam categorizadas não de acordo com resultados absolutos, mas com
base nas variações previstas por cada modelo em relação ao seu futuro projetado e respectivo
passado estimado. Tais variações, expressas por deltas de parâmetros hidroclimáticos que
reproduzem padrões de magnitude de vazão, frequência e distribuição de eventos, seriam então
analisadas, triadas, e selecionadas para compor cenários climáticos futuros abrangentes e
verossímeis: os denominados cenários consensuais. Por fim, esses parâmetros são aplicados nas
séries de vazão pseudo-históricas consolidadas, produzindo as séries de vazão futuras. O
esquema da Figura 3.3 presenta a sequência lógica empregada da composição dos cenários
climáticos consensuais até a configuração das séries futuras de vazão.
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Figura 3.3
Detalhamento da sequência lógica empregada na composição dos cenários consensuais e
configuração das séries de vazões futuras

Séries de Vazão

Análise de
Parâmetros

Triagem de
Projeções e
Consolidação de
Cenários

Aplicação de
Parâmetros em
Séries Pseudohistóricas e

•Séries de precipitação e evaporação geradas por 21 Modelos Climáticos
Globais do IPCC e analisadas pela Funceme (2015) (RCP 4.5 e 8.5) para os
dois maiores reservatórios (Assu e Coremas-Mãe d’água) e séries de
vazão produzidas a partir de modelagem hidrológica (SMAP) com dados
de entrada das saídas dos MCG, sendo:
 30 anos históricos estimados (1970 – 2000)
 50 anos futuros (2016 – 2065): horizonte de projeto

•Entendimento de cada RCP como uma modelagem distinta e
independente
•Classificação dos eventos de vazão de acordo com a Técnica dos Quantis
•Análise dos deltas de magnitude e frequência de eventos de vazão de
cada classe calculados a partir das séries de vazão passadas e futuras

•Estudo comparativo das projeções previstas por cada modelagem
•Análise das tendências gerais
•Refinamento dos modelos representativos
•Seleção dos cenários de interesse
•Análise dos padrões de distribuição de eventos
•Consolidação de Cenários Climáticos Consensuais

•Correlação dos 51 reservatórios estratégicos da bacia com os dois
maiores considerados nas análises
•Aplicação dos deltas de magnitude e padrões de distribuição de eventos
nas séries pseudo-históricas de vazões geradas pelas Engecorps (2015)
•Verificação da consistência dos resultados finais de séries futuras de
vazão para cada reservatório

Configuração das
Séries de Vazões
Futuras

Fonte: Elaboração própria.
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3.5

Mapeamento de Parâmetros Hidrometeorológicos: magnitude,
frequência e distribuição de eventos

Nesta etapa, os elementos apresentados e discutidos anteriormente se unem para consolidar a
metodologia proposta. A análise concentrada nas variações previstas por cada modelo exigiu um
enfoque que considerasse as assimetrias características das variáveis climáticas do semiárido.
Nesse ponto, a Técnica dos Quantis e sua aplicação na classificação de eventos de vazão
direcionaram o mapeamento dos parâmetros hidrometeorológicos que diferenciam cada cenário
climático.

É importante ressaltar que os percentis foram calculados a partir das séries mensais de vazão
estimados para 30 anos históricos e projetados para 50 anos no futuro, sendo que, os RCP 4.5 e
8.5 de um mesmo modelo foram considerados como
modelagens distintas e independentes, contabilizando
42 cenários possíveis por hidrossistema simulado (Assu
e Coremas-Mãe d’água), sendo os modelos nomeados

O estudo de apoio elaborado pela Funceme
(2015) analisou o desempenho de 21 modelos
climáticos globais do
IPCC-AR5

de M01 à M21 para cada RCP.

Motivações e estabelecimento de premissas

A seguir são expostas as motivações das premissas estabelecidas no contexto desta seção,
sendo na sequência apresentados os conceitos empregados para o mapeamento de cada um dos
parâmetros considerados.

De acordo com os dados considerados na análise, observou-se que:
 Como os percentis foram calculados a partir de séries mensais de vazão, os fenômenos
considerados envolvem aqueles característicos tanto do período seco quanto do período
chuvoso;
 O período seco não apresenta variabilidade significativa (água incidente nesses meses
corresponde a uma parcela pouco representativa em relação ao total);
 O período chuvoso se caracteriza principalmente pela quadra chuvosa, que vai de
fevereiro a maio. No entanto, foi identificado que em se tratando de vazão, esse período se
estende aproximadamente até junho; e
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 Pretende-se identificar principalmente o comportamento do período chuvoso, pois esses
meses (fevereiro, março, abril, maio e junho) irão diferenciar os padrões de disponibilidade
de água de cada ano.

Isto posto, define-se as premissas:
 Os eventos de vazão menores que o Percentil 50% (considerando que metade das
observações correspondem ao período seco) são referentes aos menores valores
registrados e, portanto, pertencentes ao período seco; e
 Os eventos Muitos Secos característicos do período chuvoso possuem magnitude de
vazão próxima a de todos os eventos do período seco.
Critérios aplicados à esta seção

Dessa forma, delimita-se, visando o mapeamento de parâmetros relevantes, um novo intervalo de
classificação de eventos de vazão.
Muito seco (MS) ↔ Xi < Q55%
Seco (S) ↔ Q55% < Xi < Q65%
Normal (N) ↔ Q65% < Xi < Q85%
Chuvoso (C) ↔ Q85% < Xi < Q95%
Muito chuvoso (MC) ↔ Q95% < Xi < MAX

Essa atualização na demarcação dos limites das classes considera que os eventos Muito Secos
se situam abaixo do Percentil 55%, ou seja, todos os eventos do período seco somados aos
eventos mais fracos de vazão do período chuvoso, correspondentes, por sua vez, à 5% do total
dos eventos desse período. Os demais eventos do período chuvoso caracterizam as classes
restantes, também orientadas de acordo com sua frequência de ocorrência.

Como apresentado anteriormente, esta alteração nos intervalos de percentis que definem as
classes de eventos se aplica somente para esta seção em razão das características dos dados
utilizados, de como se distribuem os fenômenos de vazão ao longo do tempo e dos parâmetros
que nesta fase se pretende mapear.
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Plotando-se em um gráfico as ordens quantílicas pelos valores dos percentis correspondentes,
expressos em magnitude de vazão, têm-se a representação abaixo, facilitando a visualização do
conceito apresentado.
Figura 3.4
Representação gráfica dos intervalos de classes de eventos assumidos na etapa de
mapeamento de parâmetros
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Fonte: Elaboração própria.

O entendimento dos padrões contidos nas modelagens climáticas analisadas considerou que eles
se evidenciam a partir de três parâmetros prioritários. O estudo de como se configuram estes
parâmetros entre as projeções examinadas sustenta a avaliação conduzida até a composição e
consolidação dos cenários climáticos futuros, sendo eles: magnitude de vazão, frequência de
eventos e distribuição e persistência de anos de seca e cheia.

A magnitude de vazão revela a amplitude de um fenômeno específico qualquer, enquanto a
frequência indica quanto eventos de determinada faixa de amplitude ocorreram ao longo do
período considerado. Por outro lado, a distribuição e persistência dos anos de seca e cheia
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caracterizam uma análise macro de como tais fenômenos estão posicionados no tempo, podendo
ser sequenciais, periódicos ou aleatoriamente espaçados.
ESPECIFICAÇÃO DOS PARÂMETROS CONSIDERADOS

Magnitude de vazão

A magnitude de vazão de um evento diz respeito à magnitude de um determinado fenômeno de
vazão, ou seja, eventos Muito Secos apresentam magnitude de vazão criticamente baixa,
enquanto os Muito Chuvosos, extremamente alta. Dentro deste contexto, a variabilidade projetada
desse parâmetro foi analisada em termos da variação percentual da magnitude de vazão por
percentil, denominada ∆%Q.
Dessa forma, para uma dada ordem quantílica p, têm-se, para cada modelo:
∆%QP = [(QP) projetada - (QP) estimada]
(QP) estimada
Onde o cálculo do percentil futuro pode ser realizado a partir da série completa para o período de
50 anos projetados, ou segmentado entre os 5 decênios que o compõem, fornecendo uma análise
da evolução da variação percentual da magnitude de vazão ao longo do tempo.

Considerando-se que o percentil que define o limite superior de uma determinada classe
corresponde ao seu evento mais intenso, são apresentadas abaixo as premissas no mapeamento
das tendências deste parâmetro para cada classe de eventos.
 A diferença de magnitude entre dois eventos inseridos em uma mesma classe é pequena;
e
 A análise de variabilidade do evento mais intenso de uma classe é um bom indicador da
alteração de magnitude da magnitude de vazão daquela classe.

Como consequência, a análise de variação da magnitude de vazão estará concentrada no
percentil que estabelece o limite superior de cada classe. Ou seja, para mapear as tendências dos
eventos Muito Secos analisa-se o percentil 55%, para os eventos Secos, analisa-se o percentil
65%, e assim por diante. Considerando uma série histórica e uma série futura hipotéticas,
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estimadas por um modelo qualquer, têm-se que a variação percentual da magnitude de vazão por
classe de eventos, segundo essa metodologia, é dada de acordo com a Figura 3.5.

Dessa maneira, fixados os percentis a serem analisados nas séries históricas e futuras de cada
modelagem, observa-se que o sinal do ∆%Q indica a tendência genérica da classe, segundo a
tabela abaixo.
Tabela 3.1
Tendência genérica de cada classe de eventos de acordo o sinal do delta percentual da
magnitude de vazão
∆%Q

Percentil
55%
65%
85%
95%
Máximo

+ (aumento)

- (diminuição)

MS menos seco
S menos seco
N mais chuvoso
C mais chuvoso
MC mais chuvoso

MS mais seco
S mais seco
N mais seco

C menos chuvoso
MC menos chuvoso

Fonte: Elaboração própria.

Figura 3.5
Representação gráfica do cálculo do delta percentual da magnitude de vazão
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Fonte: Elaboração própria.
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Frequência de eventos

Outro parâmetro considerado, a frequência dos eventos, procura identificar a variação do número
de fenômenos de vazão por classe. Para tanto, enquadra-se as vazões futuras em classes de
eventos definidas de acordo com as magnitudes de vazão associadas aos valores dos percentis
calculados e fixados a partir das séries de vazões passadas. O exemplo gráfico abaixo elucida
esse conceito.

Para o mapeamento das tendências deste parâmetro por classe de eventos, observou-se que:
 Uma vez que as variações de magnitude influenciam diretamente o número de eventos de
cada classe, busca-se com a análise de frequência a identificação dos mesmos padrões,
porém aplicados a novos parâmetros; e
 O entendimento da variação do número de eventos por classe é uma abordagem
complementar à análise da variação da magnitude de vazão, de forma que elas devem ser
entendidas conjuntamente.

Portanto, assumiu-se como premissa que:

O aumento ou diminuição do número de eventos de uma classe irá depender do tamanho do
intervalo da classe no futuro em relação ao seu tamanho no passado.

Dessa forma, a análise da variação da frequência de eventos estará concentrada na variabilidade
do tamanho dos intervalos que definem cada classe. Considerando uma variação hipotética dos
percentis limites de cada intervalo, a representação gráfica abaixo elucida esse conceito.
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Figura 3.6
Representação gráfica da variação do número de eventos de uma classe
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Fonte: Elaboração própria.

Por fim, a variação percentual do número de eventos por classe é definida a partir da comparação
entre o tamanho do intervalo desta classe fixado no passado em relação ao seu novo tamanho de
intervalo no futuro, como retratado graficamente na Figura 3.7.

26 / 51
FGV Projetos CE Nº 1826/16

Figura 3.7
Representação gráfica da variação do número de eventos de cada classe e seu respectivo
tamanho de intervalo no futuro em relação ao passado
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Fonte: Elaboração própria.

Segundo este exemplo, os eventos muito secos, fixados no passado por um intervalo
correspondente a 55% das observações, no futuro é definido por 68% delas, tendo, desta forma, o
tamanho do intervalo aumentado em 23%, caracterizando-se assim as variações de frequência de
eventos por classe.

Distribuição e persistência de anos de seca e cheia

O terceiro parâmetro considerado diz respeito a como esses fenômenos de vazão se distribuem
no tempo. Os danos associados à ocorrência de eventos Muito Secos ou Muito Chuvosos podem
ser consideravelmente potencializados quando estes ocorrem sequencialmente e por períodos
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prolongados. A partir deste parâmetro procura-se evidenciar as variações interanuais próprias do
semiárido.
Quadro 3.2
Definindo anos de seca e cheia
Anos de seca ou cheia são, na prática, difíceis de se prever. Isso principalmente porque decorrem de
fatores pouco rastreáveis e que, portanto, não são compreendidos em sua plenitude. Dessa forma, um
período prolongado de seca pode se configurar lentamente, só sendo identificado após esta já estar
estabelecida. Nessas circunstâncias, a região é atingida sem planejamento prévio, penalizando ainda mais
sistemas já vulneráveis.
Como a concepção do que caracteriza um período de seca é até certo ponto nebulosa, variando de acordo
com o local onde ele se configura, o mapeamento deste parâmetro envolve a observação de elementos
locais evidenciados por padrões hidroclimáticos.

O mapeamento desse parâmetro considerou que um ano de seca ou de cheia será determinado
principalmente pelo comportamento de seu período chuvoso. Portanto, se estabeleceu que
quando a vazão de três meses consecutivos compreendidos nesse período (fevereiro, março,
abril, maio e junho) for menor que o percentil 15%
dos respectivos meses, e, a soma das vazões dos 5
meses também for menor que o percentil 15% da
distribuição das somas, está configurado um ano de

Ressalta-se que, como a análise de distribuição e
persistência de eventos foi empregada apenas nos
meses chuvosos, os intervalos de valores de
percentis que definem as classes de eventos
voltam a ser fixados de acordo com aqueles
definidos por Pinkayan (1966).

seca. Para os anos de cheia, adota-se que esses
parâmetros devem ser maiores que o percentil 85%.

No contexto do projeto, o emprego de cenários futuros que apresentem diferentes distribuições e
persistências de anos de seca e cheia, uma vez aplicado ao planejamento sob incerteza, promove
sistemas mais resilientes diante de tais fatores imprevisíveis.
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4.

Compondo cenários climáticos consensuais

Os conceitos apresentados na seção anterior foram aplicados para cada uma das modelagens
consideradas, sendo os resultados analisados com a finalidade de, a partir das considerações
levantadas, compor o conjunto de cenários climáticos consensuais mais adequados. O esquema
abaixo indica de maneira introdutória as principais fases do processo de seleção e como ele foi
conduzido, sendo cada uma delas detalhadas na sequência.

Figura 4.1
Fases do processo de seleção dos modelos representativos e consolidação dos cenários
consensuais
Estudo da variabilidade prevista
para a magnitude de vazão e
número de eventos por classe para
cada modelagem

ANÁLISE DE
PARÂMETROS

Identificação dos padrões
projetados pela maioria das
modelagens

MAPEAMENTO DE
TENDÊNCIAS

Etapas de refinamento, definição
dos grupos de cenários consensuais
e análise detalhada dos modelos
representativos potenciais

TRIAGEM DE PROJEÇÕES

Seleção final dos modelos
representativos de cada cenário
consensual

CONSOLIDAÇÃO DE CENÁRIOS

Fonte: Elaboração própria.

Análise de parâmetros

Nesta primeira fase, as análises de magnitude de vazão e frequência de eventos foram realizadas
para cada uma das modelagens. Procedeu-se da mesma maneira para ambos os reservatórios
considerados. Foi identificado o comportamento de cada classe apenas de forma genérica,
observando o sinal do coeficiente de variação de seus parâmetros.

Considerando a simulação dos 21 modelos em dois reservatórios, e, assumindo cada projeção do
RCP 4.5 e do 8.5 como uma modelagem distinta e independente, foram gerados 42 cenários
preliminares de aumento ou diminuição de magnitude de vazão e frequência de eventos, como
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exemplificado pela figura abaixo. Observa-se que os modelos foram nomeados de M01 à M21
para cada RCP.
Tabela 4.1
Exemplo hipotético do comportamento genérico de cada classe em relação aos parâmetros
analisados para uma modelagem qualquer
MODELAGEM M0X
Parâmetros
Classe de Eventos
Magnitude
Frequência
Muito Secos
+
Secos
Normais
Chuvosos
+
Muito Chuvosos
+
+
Fonte: Elaboração própria.

Uma seleção preliminar consistiu em eliminar os modelos que tiveram, ao longo de suas séries de
precipitação projetadas, valores muito desalinhados. Ou seja, em razão da própria natureza de
uma simulação climática, alguns modelos apresentaram resultados desproporcionais, de forma
que estes seriam potencializados e transferidos para as séries de vazão futuras no processo de
modelagem hidrológica. Assim o número de modelagens por reservatório consideradas no
mapeamento de tendências reduziu de 42 para 26.
Mapeamento de tendências

Como apresentado, a pretensão principal dos cenários estudados é compor um conjunto de
situações possíveis, se abstendo de tentar prever o futuro mais provável, porém garantindo que a
amostra final seja plausível dentro do contexto observado. Nesse sentido, a identificação dos
cenários de interesse promoveu a seleção das configurações mais comumente projetadas para os
parâmetros de magnitude de vazão e frequência entre as modelagens.

Dessa forma, com base nos cenários genéricos restantes, analisou-se as tendências mais
significativas evidenciadas pelas modelagens para cada classe de eventos, assumindo-se aquelas
indicadas pela maioria como as mais plausíveis para os futuros a serem considerados no contexto
do planejamento em adaptação às mudanças do clima. Tais tendências, observadas em ambos os
reservatórios, são apresentadas nas tabelas abaixo.
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Tabela 4.2
Tendências majoritárias observadas para cada classe de eventos em relação ao parâmetro
magnitude de vazão
Classe de Eventos
Muito Secos
Secos
Normais

Tendências Majoritárias – Magnitude de Vazão

Chuvosos
Muito Chuvosos

Não houve concordância em relação a tendências
significativas para essas classes

Mais de 70% das modelagens indicam que os
eventos dessas classes estão ficando mais secos

Fonte: Elaboração própria.

Tabela 4.3
Tendências majoritárias observadas para cada classe de eventos em relação ao parâmetro
número de eventos
Classe de Eventos

Tendências Majoritárias - Frequência

Muito Secos

Mais de 70% das modelagens indicam que os
eventos Muitos Secos estão aumentando em número

Secos
Normais

Mais de 80% das modelagens indicam que o número
de eventos dessas classes está diminuindo

Chuvosos
Muito Chuvosos

Não houve concordância em relação a tendência do
número de eventos Muito Chuvosos
Fonte: Elaboração própria.

Triagem de projeções

A partir das tendências majoritárias identificadas para cada classe de eventos no processo de
mapeamento, iniciou-se o refinamento de modelagens e reconhecimento dos cenários de
interesse em adaptação às mudanças do clima. Esse processo envolveu um diagnóstico integrado
e iterativo dos resultados, de forma que a seleção dos cenários triados nessa fase não obedeceu
uma sequência puramente linear. Apesar disso, critérios gerais foram empregados gradativamente
de modo a diferenciar os cenários mais apropriados ao propósito do estudo dos demais.

A primeira etapa de refinamento, focada na análise do parâmetro de magnitude, consistiu em
descartar as modelagens que apresentavam magnitudes de vazão futuras que correspondiam às
tendências reconhecidas como majoritárias.
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A segunda etapa de refinamento, focada na análise do parâmetro frequência, partiu das
modelagens resultantes da triagem anterior, procurando identificar novas tendências e
configurações predominantes. Com base nas configurações resultantes dos produtos dessas duas
etapas, critérios deliberativos foram adotados para o estabelecimento dos cenários de interesse,
como por exemplo:
 Consistência de aparição: priorização das configurações mais frequentemente observadas;
 Abrangência do conjunto de cenários: os cenários de interesse deveriam representar uma
amostra satisfatória que incluísse situações plausíveis diversificadas; e
 Coerência gráfica: fez-se uma análise preliminar das representações gráficas das
modelagens de forma a garantir uma consistência mínima entre os valores e fornecer um
último filtro ao processo de triagem.

Ao final desta análise, obteve-se 20 modelagens remanescentes para o reservatório Assu e 25
para o Coremas, configurando 7 cenários de interesse. O gráfico abaixo representa um exemplo
de como se distribuem essas modelagens em relação a variação percentual de magnitude de
vazão (eixo das abscissas) e frequência (eixo das ordenadas) em uma classe de eventos
específica, no caso a de eventos Chuvosos, ilustrando a amplitude dos cenários de interesse.
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Figura 4.2
Exemplo do espectro das modelagens em relação às suas configurações de magnitude de
vazão e frequência de eventos para uma classe específica
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Fonte: Elaboração própria.

Na sequência, as modelagens resultantes para cada reservatório foram confrontadas, dando-se
preferência àquelas que projetaram o mesmo cenário de interesse em ambos. A partir disso, os
critérios de consistência, abrangência e coerência, adotados anteriormente, foram aplicados
novamente e, as 16 modelagens remanescentes desta etapa, agrupadas em três grupos de
cenários, sendo estes então definidos como os cenários consensuais e nomeados Árido,
Extremos e Moderado

Dessa forma, com base neste resultado, foi promovida uma análise detalhada e comparativa entre
os 16 modelos representativos disponíveis, de maneira a reduzir as alternativas até chegar na
modelagem característica de cada cenário consensual. Esse novo processo de triagem envolveu
o entendimento de outros parâmetros, como a disponibilidade hídrica total estimada no período de
50 anos futuros, a progressão das vazões afluentes ao longo dos decênios e a duração de
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períodos de seca e de cheia. Após a análise detalhada restaram sete potenciais modelos
representativos.
Consolidação de cenários

Até este ponto, a triagem de projeções ainda não havia considerado a configuração final das
séries futuras de vazão dos reservatórios, de forma que os parâmetros hidroclimáticos mapeados
forneceram
características

um

panorama

esperadas

de

confiável
seu

das

respectivo

cenário. Apesar disso, é reconhecido que os
resultados práticos do processo de conversão dos

As séries pseudo-históricas de 100 anos passados
foram elaboradas pela ANA (2015) para cada
reservatório estratégico do Piancó-Piranhas-Assu,
sendo resultado de registros fluviométricos e
análises estatísticas robustas.

deltas previstos em séries efetivas de vazão futura
dependem consideravelmente dos valores de entrada, as séries pseudo-históricas.

Dessa forma, a triagem final dos modelos representativos envolveu um aprofundamento do
entendimento do desempenho de cada um deles por meio de uma avaliação detalhada da
configuração final de suas séries de vazão futuras. Esta última fase, pôde, portanto, selecionar
com maior propriedade e segurança os modelos que garantiriam a consistência, abrangência e
coerência do conjunto de cenários estudados.

Assim, seguindo-se a lógica empregada nas etapas anteriores, definiu-se um modelo
representativo para cada cenário consensual, que foram então consolidados. O gráfico abaixo
apresenta a distribuição dos percentis por ordem quantílica das modelagens consideradas na
triagem final, indicando as principais constatações que conduziram aos cenários selecionados.
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Figura 4.3
Distribuição dos percentis por ordem quantílica das modelagens consideradas na triagem
final
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Fonte: Elaboração própria.
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M21 - 8,5

MO7 - 8.5

4.1

Configurando Séries de Vazões Futuras

A configuração das séries de vazões futuras considerou que, partindo de uma base de dados
históricos consistentes, os novos padrões de oferta de água são dados pela combinação entre os
padrões passados e as variações decorrentes dos efeitos das mudanças do clima. Seguindo a
metodologia aplicada para o mapeamento dos parâmetros hidrometeorológicos, calcula-se os
percentis para as séries de vazão pseudo-históricas de 100 anos. Ao valor de cada percentil desta
série é aplicado então um delta de variação de magnitude correspondente, sendo este
característico de cada cenário consensual, produzindo-se assim os valores futuros de vazão.

Uma vez que a variação prevista por cada modelo representativo é aplicada sobre valores
históricos de vazão, tem-se a partir deles a reprodução das vazões futuras resultantes de
possíveis variações climáticas. Entretanto, o padrão da distribuição destes valores reflete o padrão
observado no passado, dado que os deltas são aplicados na série temporal tal qual ela ocorreu. É
necessário, portanto, redistribuir tais vazões futuras produzidas de acordo com cada cenário
consensual. Traduzindo-se a série de vazão em uma distribuição de percentis, é possível
reproduzir o momento, ao longo do horizonte de projeto, em que ocorreu o percentil específico de
determinado fenômeno, tendo-se dessa maneira a distribuição dos eventos no tempo,
possibilitando também sua alocação.

Quadro 4.1
Transposição do Rio São Francisco
Às vazões afluentes, dadas pelos cenários climáticos consensuais, haverá um aporte adicional de água em
decorrência da doação prevista pela ação de transposição do Rio São Francisco, mobilizada mediante o
Projeto de Integração do São Francisco (PISF). Tal ampliação de infraestrutura está sendo conduzida entre
as bacias hidrográficas do Nordeste Setentrional (incluindo a do Piancó-Piranhas-Açu) e a bacia do Rio São
Francisco. Essa integração pretende aumentar e assegurar a oferta hídrica no semiárido, atendendo cerca
de 12 milhões de pessoas até 2025, bem como impulsionar o desenvolvimento socioeconômico da região.
A entrada das águas do PISF ocorrerá no Açude Engenheiro Ávidos, município de São José de Piranhas PB, e segue então o curso do Rio Piranhas, com garantia de 2,7 m³/s, dos quais 1,7 m³/s devem chegar ao
Rio Grande do Norte, cujo município receptor é Jardim de Piranhas (ANA, 2016).. Tais volumes
correspondem aos mínimos de água previstos de desembocarem na bacia, de forma que serão assumidos
constantes no tempo. Em vista do andamento das obras no ano de 2016, optou-se por considerar o aporte
da transposição desde o início da simulação. Dessa forma, as séries hidrológicas, receberão este
incremental de água durante todo o horizonte de projeto, aumentando a oferta de água na bacia.

A partir das séries pseudo-históricas dos 51 reservatórios estratégicos, calculou-se os coeficientes
de correlação, de forma que, dependendo do reservatório simulado com qual fosse identificada
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maior correlação, o reservatório menor receberia seus respectivos deltas percentuais projetados
para a variação da magnitude de vazão.

Essa estratégia é justificada pela alta correlação identificada entre os reservatórios, sendo
possível assumir que os efeitos das mudanças do clima observados nos dois maiores sistemas
hídricos da região representam de maneira satisfatória o espectro das repercussões possíveis nos
demais reservatórios. Isto principalmente se considerada a localização do Assu e do CoremasMãe, que uma vez suficientemente distantes, reproduzem variabilidade e abrangência adequadas.

Figura 4.4
Processo de configuração das séries de vazão futuras
Árido
Moderado
Extremos
Variações de
magnitude de
vazão e padrões
de distribuição de
eventos
COREMAS/ASSU

Aplicação dos
deltas por
percentil de
eventos nos
últimos 50 anos da
série pseudohistórica de
vazões

Distribuição no
tempo de acordo
com o previsto em
cada cenário das
vazões acrescidas
dos incrementais
climáticos

SÉRIES
FABRICADAS
DE VAZÕES
FUTURAS

Correlação com os
50 reservatórios
estratégicos
Fonte: Elaboração própria.

Mais de 80% dos coeficientes de correlação foram superiores a 0.7, sendo que, dos restantes,
apenas 2 apresentaram correlação inferior a 0,6 para ambos os reservatórios maiores. Figura 4.5
abaixo mostra em cinza os reservatórios que tiveram suas séries de vazões futuras calculadas a
partir dos padrões hidrometeorológicos simulados para o Coremas, enquanto que aqueles em azul
foram correlacionados com o Assu. É possível observar a partir da figura que a distribuição
resultante entre os reservatórios reitera a coerência do método empregado.
Na seção seguinte será apresentada, de forma a ilustrar os resultados, a série pseudo-histórica e
configuração final das séries de vazão futuras para o reservatório Assu em cada cenário
consensual (Gráfico 5.5 e Gráfico 5.6).
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Figura 4.5
Distribuição da correlação entre os dois maiores reservatórios considerados pelas modelagens (Coremas – Mãe d’água e Assu) e os
demais presentes na bacia

Fonte: Adaptada de ANA (em andamento).
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5.

Detalhamento dos Cenários Consensuais

Nesta seção serão expostas as principais características de cada cenário consensual, de forma a
contrapô-los e compará-los no contexto dos principais desdobramentos esperados. Cada cenário
consensual apresenta um espectro de variação de parâmetros hidrometeorológicos, ou seja,
considerando o passado estimado e futuro projetado por seus respectivos modelos
representativos, os deltas de magnitude de vazão e frequência de eventos representando, por
classe de evento, a maneira como determinado cenário delineia a configuração dos eventos
futuros. O Gráfico 5.1 Erro! Fonte de referência não encontrada.mostra a variação projetada por c
ada cenário consensual, para cada classe de eventos, para a magnitude de vazão e frequência.
Gráfico 5.1
Variação percentual danúmero
magnitude
de vazão
variação
de eventos
depela
cada
classe. percentual do número de eventos
de cada classe
MS – Muito Secos
S – Secos
N – Normais
C – Chuvosos
MC – Muito Chuvoso

Magnitude de

Fonte: Elaboração própria.

40 / 51
FGV Projetos CE Nº 1826/16
Este relatório contém informações confidenciais. Caso você não seja a pessoa autorizada a recebê-lo, não deverá utilizá-lo,
copiá-lo ou revelar o seu conteúdo.

É possível observar que, para o cenário Árido, a magnitude de vazão de todas as classes está
diminuindo entre 40 e 80%. Em relação à frequência, os eventos Muito Secos aumentam cerca de
40% em número, enquanto os demais diminuem entre 30 e 60%.

O cenário Extremos se caracteriza pelo aumento discreto da frequência dos eventos Muito Secos
e Muito Chuvosos, enquanto em relação à magnitude de vazão, estes se agravam
consideravelmente.

Por fim, o cenário Moderado se diferencia em decorrência da maioria de suas classes estarem
mais próximas do eixo zero, ou seja, menores variações de magnitude de vazão e frequência de
eventos. No entanto, neste cenário, os eventos Muito Chuvosos sofrem o maior aumento de
frequência e uma variação considerável de magnitude, apesar de muito inferior quando
comparada com o cenário anterior.

Uma das análises conduzidas consistiu em verificar a vazão acumulada ao longo de períodos de
10 anos consecutivos, os denominados decênios. O Gráfico 5.2 apresenta, de maneira
simplificada, a variação temporal da vazão acumulada e representadas através dos decênios. A
curva identificada como Passado se refere aos últimos 50 anos registrados das séries pseudohistóricas, enquanto as demais correspondem às vazões futuras do horizonte de projeto
configuradas para os três cenários consensuais.
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Gráfico 5.2
Vazão total acumulada por decênio

Fonte: Elaboração própria.

No gráfico, observa-se que o cenário Árido apresenta uma queda progressiva de disponibilidade
hídrica ao longo dos anos, enquanto os demais cenários, evidenciam variações intradecenais
similares às registradas no passado, porém extremadas.
O Gráfico 5.3 traz a tendência de variação da evaporação real em cada cenário consensual. A
evaporação se relaciona com a precipitação de maneira a influenciar as vazões afluentes. Dessa
forma, é interessante observar que o cenário mais crítico apresenta a maior projeção de aumento
na evaporação, visivelmente muito superior em relação ao demais cenários.
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Gráfico 5.3foi encontrado no documento..1
Gráfico Erro! Nenhum texto com o estilo especificado
Tendência
da evaporação
real
ao longo
do horizonte
de projeto
- Tendência
da evaporação
real ao
longo
do horizonte
de projeto.

Fonte: Elaboração própria.

Abaixo são apresentados os padrões de distribuição e persistência dos anos de seca e
cheia, as denominadas variações interanuais. O Figura 5.1
Padrões de distribuição e persistência dos anos de seca e cheia
contrapõem como se distribuem os valores de percentis em cada cenário consensual, sendo na
sequência apresentada uma tabela resumo comparando as principais características de cada
cenário.
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Figura 5.1
Padrões de distribuição e persistência dos anos de seca e cheia
Anos de Seca
Anos de Cheia

Passado

1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Árido

Extremos

Moderado

Fonte: Elaboração própria.
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Gráfico 5.4 - Distribuição dos valores de percentil (magnitude de vazão) por ordem quantílica.
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Fonte: Elaboração própria.
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Tabela 5.1 - Principais características de cada cenário climático consensual

∆Vazão
Total2

Evaporaçã
o

Persistência

Evolução
Temporal

Descrição

Modelo
Representativo

ÁRIDO
M08 – 8.5

EXTREMOS
M07 – 8.5

MODERADO
M21 – 4.5

A
região
está
se
tornando
expressivamente mais seca. A vazão de
todas as classes de eventos está
diminuindo. O número de eventos Muito
secos aumenta consideravelmente enquanto
os restantes diminuem.

A região observa o agravamento dos eventos
extremos com maior ênfase nos fenômenos de
escassez, apresentando alternadamente picos
isolados de vazão intensa e seca severa. Apesar da
marcante queda na magnitude de vazão dos eventos
Muito Secos e do aumento em número desses eventos,
os Muito Chuvosos tornam-se mais acentuados e
mantêm frequência semelhante a observada no passado.

A região está se tornando suavemente mais
seca, se apresentando como uma variação
dos eventos observados no passado e
intensificando
seus
fenômenos
característicos. Enquanto a vazão dos eventos
Muito Secos e Secos diminui, a dos Muito
Chuvosos e Chuvosos aumenta, sendo que a
frequência dos extremos também está
aumentando de maneira discreta e pontual.

Nos primeiros vinte anos do período futuro as
vazões apresentam-se maiores do que nos
períodos seguintes (apesar de inferiores às
históricas), diminuindo progressivamente nos
trinta anos seguintes e alcançando níveis
críticos no último decênio.

No primeiro decênio as vazões próximas às históricas,
havendo um aumento expressivo no segundo decênio,
seguido por uma diminuição abrupta no terceiro decênio.
No quarto e quinto decênios ocorre uma estabilização
mais próxima às observadas no passado, com suave
tendência de diminuição ao final do período.

Observa-se
uma
variação
similar
às
historicamente registradas, havendo uma
queda expressiva no quarto decênio e
tendência de aumento ao final do período.

No primeiro decênio não são registrados anos
secos, sendo que entre o segundo e o
terceiro observa-se em média um ano seco a
cada três ou quatro anos, havendo um
aumento dessa frequência nos últimos dois
decênios, que passam a apresentar secas
com intervalos de dois anos ou sequenciais.
Apenas um ano de cheia, no início do
segundo decênio, é observado.

A persistência dos anos de seca é caracterizada
principalmente por anos sequenciais espaçados por
grandes intervalos de tempo. A frequência dos anos de
seca aumenta expressivamente nos últimos dois
decênios. Os anos de cheia mantêm-se constantes ao
longo do período, ocorrendo a cada 10 ou 15 anos.

A maior persistência de anos de seca e de
cheia reflete o agravamento dos cenários
extremos. Observa-se o aumento da frequência
e uma distribuição mais uniforme desses
fenômenos.

Tendência de aumento no horizonte de
projeto.

Menor amplitude inter e intra-anual. Tendência de
aumento suave ao longo do horizonte de projeto.

Maior amplitude inter e intra-anual. Tendência
de aumento sútil no horizonte de projeto.

-52,23%

-6,12%

0,62%

2 Somatória das vazões previstas em cada cenário consensual no horizonte projeto comparadas com as vazões dos últimos 50 anos das séries pseudo-históricas.
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Gráfico 5.5
Série pseudo-histórica de vazão do reservatório Assu

Fonte: Elaboração própria.
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Gráfico 5.6
Configuração final das séries de vazão futuras do reservatório Assu para os três cenários consensuais

Fonte: Elaboração própria.
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