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PRINCIPAIS PERGUNTAS DE PESQUISA

Qual o impacto das mudanças do clima na 

disponibilidade dos recursos hídricos nas bacias 

hidrográficas brasileiras?

Como as mudanças climáticas influenciam a ocorrência 

de eventos extremos?

Como os resultados da sub-rede podem contribuir para 

o desenvolvimento de estratégias de adaptação aos 

impactos?
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DESTAQUES CIENTÍFICOS

Macro Alocação Negociada
de Água e Outorga

PRINCIPAIS AÇÕES

 Realização de entrevistas e aplicação de
questionários com interlocutores chaves na área de
gestão de recursos hídricos;

 Sistematização do processo histórico da alocação
de água e dos procedimentos metodológicos dos
processos de alocação de curto e longo prazos;

 Identificação dos principais agentes sociais e
institucionais e suas atribuições na gestão dos
recursos hídricos;

 Participação nas reuniões para tomada de decisão
relativa a macro alocação negociada de água nos
vales do Curu, Acaraú , Jaguaribe e Banabuiú;

 Acompanhamento dos treinamentos sobre sistema
de suporte à decisão para técnicos da companhia
de gestão e usuários de água.

 Conhecimento dos principais desafios e avanços
 Entrevistas com profissionais da área de previsão

climática do Estado.

Reunião: Alocação de água do Vale 
do Curu, 2012



DESTAQUES CIENTÍFICOS

Figura1.Mapa das Regiões Hidrográficas do 
Estado do Ceará

BACIA 
HIDROGRÁFICA

CONFLITOS:
SETOR/DEMANDA

Acaraú Demanda de Irrigação / Piscicultura em
tanques escavados / Abastecimento Humano

Curu Irrigação – vazantes x irrigação pública.
Conflito clássico entre montante e jusante

Alto Jaguaribe Abastecimento humano de pequenas
comunidades rurais com captações em
pequenos açudes particulares.
Pequenas interferências hídricas cuja bacia a
montante ocasiona inundações de terras de
outros proprietários;

Médio e Baixo 
Jaguaribe

Carcinicultura X Abastecimento Humano;
Piscicultura X Abastecimento Humano;
Irrigação Pública X Irrigação Privada

Parnaíba Demanda de montante e jusante (EX: Açude
Realejo; Jaburu II ;irrigantes e abastecimento
humano;
Vazante x pesca x ex-proprietários – ocorrem
principalmente no açude Barra Velha.

PRINCIPAIS CONFLITOS-MACRO ALOCAÇÃO NEGOCIADA



DESTAQUES CIENTÍFICOS

Fonte: Pesquisa de campo 2011.

ESTUDO DA SECA NO CEARÁ

Principais Ações 
(em fase de desenvolvimento)

 Organização de banco de dados sobre a
seca no Ceará;

 Análise de séries de precipitação de
postos pluviométricos Sudene-DNOCS
(1912-2013 dados do Estado; 1965-
2013 municípios);

 Levantamento de informações relativas 
à malha hídrica (reservatórios) do 
Estado do Ceará ;

 Análise das políticas de gestão de secas;

 Recomendações de estratégias de 
gestão de secas.



DESTAQUES CIENTÍFICOS

ESTUDO DA SECA NO CEARÁ

Classificação dos anos secos e úmidos no 
Ceará(1912-2013).

Média móvel de quatro anos das precipitações no 
Ceará, série histórica 1912 a 2013.



DESTAQUES CIENTÍFICOS

Anomalia das precipitações no Ceará, 2005 a 2013 (período de referência: 1965 a 2013)

Posição  dos anos mais secos no Ceará, 2005 a 2013 (período de referência: 1965 a 2013)



ESTIMATIVA DE RESERVA DOS AÇUDES 
ATÉ O FINAL DE 2013 (Ceará)

Dos 144 reservatórios monitorados

pela COGERH, 80 açudes estão

com armazenamento abaixo de

30%.



DESTAQUES CIENTÍFICOS
Simulação de Cheias em Pernambuco



DESTAQUES CIENTÍFICOS
Amazônia
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Amazônia



DESTAQUES CIENTÍFICOS
Amazônia

Organização do livro “Eventos Climáticos

Extremos na Amazônia: Causas e

Consequências. Eds. Borma LS, Nobre CA.

2012”.
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Projeção Sazonal Projeção Plurianual

A partir das projeções dos melhores modelos é feito uma 

Análise identificando as mais prováveis condições do futuro 

Admite-se  que os melhores do século XX 

possuem uma melhor representação do século XXI

Análise de tendência

e variabilidade

Transformada 

de ondeletas
Métodos clássicos:

Man Kendall Sen e 

outros

Projeção  total  



DESTAQUES CIENTÍFICOS
Avaliação de MCGs
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NORDESTE
 ZCIT, frentes frias,
 VCAS, linhas de instabilidade.

AMAZÔNIA
 Radiação solar controlada pela
nebulosidade advinda da convecção

amazônica
 posição da Alta Bolívia.

BACIA DA PRATA
 Sistemas frontais, Ciclones e

frentes frias
 influencia da ZCAS.



RESULTADOS E ANÁLISES –AVALIAÇÃO GERAL



DESTAQUES CIENTÍFICOS
Impacto na alocação de água na bacia do rio Capibaribe

-Modelo de Circulação Global

(HadCM3)

-Modelo Climático Regional

(ETA/CPTEC)

-Modelo hidrológico MODHAC



DESTAQUES CIENTÍFICOS
Impacto na alocação de água na bacia do rio Capibaribe



TOCANTINS

XINGU

TAPAJOSMADEIRA

PURUS

JI-PARANA

DESTAQUES CIENTÍFICOS
Bacias da Amazônia
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Bacias da Amazônia
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DESTAQUES CIENTÍFICOS
Setor Hidrelétrico
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Setor Hidrelétrico



DESTAQUES CIENTÍFICOS
Setor Hidrelétrico

Anomalia de vazões 
RCP 4.5



DESTAQUES CIENTÍFICOS
Setor Hidrelétrico

Anomalia de vazões
RCP 8.5



DESTAQUES CIENTÍFICOS
Minas Gerais (UFV)

-Tendência de ocorrências de veranicos

-Sensibilidade da cultura do sorgo a variações 

climáticas em uma região semi-árida do Brasil

-Avaliação da produtividade do algodão em função 

da disponibilidade hídrica no Ceará

-Avaliação dos dados do ETA (precipitação): 

membros 1, 2,3 e 4



DESTAQUES CIENTÍFICOS
Contribuição para o PBMC

Primeiro Relatório de Avaliação Nacional

Grupo de Trabalho 2 - Avalia a vulnerabilidade dos 

sistemas natural e sócio-econômico, as 

consequências positivas e negativas das mudanças 

climáticas, e as opções de adaptação a elas

Capítulo 4 - Recursos naturais e manejos, 

ecossistemas e seus usos

Capítulo 4.1. Recursos Hídricos



INTERFACE COM POLÍTICAS PÚBLICAS

Subsídio para a elaboração de estratégias de adaptação

a cenários futuros em que, de acordo com as

simulações, poderemos ter redução da disponibilidade

de água por um lado (investigações a respeito do

processo de alocação) e aumento da ocorrência de

eventos extremos por outro.



CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS

Os pesquisadores da sub-rede atuam com o auxílio 

de bolsistas graduados e pós-graduados. Os 

bolsistas, ao atuarem nas pesquisas da sub-rede, 

recebem formação sobre o tema recursos hídricos 

e mudanças climáticas.

-14 bolsas de nível técnico

-Mestrado e doutorado



EVENTOS

1) I Workshop da componente Recursos Hídricos do INCT CLIMA 

em parceria com a sub-rede Recursos Hídricos - 01 e 02 de Julho 

de 2010, São José dos Campos – SP

2) II Workshop do Programa em Mudanças Climáticas (INCT –

CLIMA). Componente: Recursos Hídricos - 23 e 24 de Novembro 

de 2010, João Pessoa – PB.

3) III Workshop do Programa em Mudanças Climáticas (INCT 

Clima/Rede Clima), Recife/PE, 22-23 de setembro de 2011.

4) XIV World Water Congress, Porto de Galinhas/PE, 25-29 de 

setembro de 2011.



ATIVIDADES FUTURAS

-Impacto de mudanças no regime de chuvas e aumento da

temperatura/evaporação sobre a acumulação de água no NE;

-Identificar os fenômenos climáticos que intervieram ou influenciaram

os baixos valores de precipitação nos últimos dois anos no semiárido

brasileiro;

-O fortalecimento de estratégias de adaptação às mudanças globais

necessita do estabelecimento de diálogo entre academia e tomadores

de decisão;

-Impactos das oscilações naturais do clima e dos eventos extremos de

seca e cheia sobre os recursos hídricos da região amazônica, em

particular para a região da várzea.

-Alimentação de modelos hidrológicos e hidrodinâmicos com dados de

chuva dos modelos de previsão de tempo, para acompanhamento e

previsão de cheias em tempo real.



OBRIGADO!!!


