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Resumo: As mudanças climáticas vêm sendo cada vez mais discutidas e estudadas no meio científico, 

principalmente quanto ao aumento da temperatura média da Terra e as consequências que podem 

ocorrer devido a esse aumento de temperatura.  Vários estudos indicam as consequências previstas e 

que já estão ocorrendo no mundo, cada vez com maior frequência devido a esta mudança de 

temperatura global e consequente alteração no regime de chuvas, como secas e inundações, 

temporais, vendavais, calores intensos, dentre outros. Conhecer as consequências que podem ocorrer 

no meio hidrológico é fundamental para o planejamento operacional e o gerenciamento dos recursos 

hídricos. O objetivo geral desta pesquisa é propor uma metodologia para que se possa avaliar os 

impactos das mudanças climáticas nas características hidrológicas com previsão de cenários futuros 

na Bacia do Rio dos Sinos. Para tanto, propôs-se que fossem coletados dados de séries históricas de 

precipitação, vazão e temperatura entre os anos de 1985 a 2015, para então, relacionar os dados 

através de gráficos e análises estatísticas. Após obter-se o comportamento histórico destes dados estes 

podem ser aplicados em modelos hidrológicos para avaliar o comportamento futuro dos mesmos 

utilizando-se os cenários futuros projetados pelo Painel Intergovernamental de Mudanças Climáticas 

(IPCC). Através da aplicação desta metodologia pode-se avaliar quais os impactos futuros que o 

aumento da temperatura poderá causar na vazão da bacia, incluindo-se estes dados em estudos de 

comitês de bacias hidrográficas para que a população ao entorno das mesmas não seja afetada de 

forma significativa.  
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PROPOSED METHODOLOGY FOR ASSESSING THE IMPACTS OF 

CLIMATE CHANGE ON A WATERSHED: A CASE STUDY IN RIO 

DOS SINOS BASIN 
 

 

 

Abstract: Climate change have been increasingly discussed and studied in the scientific community, 

especially in increasing the average temperature of the Earth and the consequences that may occur 

due to this increase in temperature. Several studies indicate the expected consequences and that are 

already taking place in the world, with increasing frequency due to this change in global temperature 

and consequent changes in rainfall patterns such as droughts and floods, thunderstorms, high winds, 

intense heat, among others. Knowing the consequences that can occur in the middle hydrologic is 

crucial for operational planning and management of water resources. The objective of this research is 

to propose a methodology to be able to assess the impacts of climate change on hydrological 

characteristics to forecast future scenarios in the Rio dos Sinos Basin. Therefore, it was proposed that 

were collected data from historical series of rainfall, flow and temperature between the years 1985-

2015, to then relate the data through graphs and statistical analysis. After obtaining the historical 

behavior of these data can be applied to hydrological models to evaluate the future behavior of those 

using future scenarios projected by the Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC). By 

applying this methodology can assess what the future impacts of the increase in temperature may 

cause the flow of the basin, including these data on committees studies of watershed for the population 

to around the same is not affected so significant. 
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1. INTRODUÇÃO 

 
O Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas (IPCC, 2007), define mudança 

climática como uma mudança qualquer no clima durante certo período de tempo, sendo esta devido a 

uma variação natural ou a uma interferência antrópica. Entretanto, de acordo com o Quarto Relatório 

de Avaliação do IPCC (IPCC - AR4, 2007), é bem provável que o aumento da temperatura média na 

Terra, verificada nos últimos 50 anos tenha sido causado pelo aumento da liberação de gases de efeito 

estufa devido à atividade humana. 

Com o aumento da temperatura previsto para os próximos anos os impactos associados às 

mudanças climáticas serão sentidos em todo o mundo, tendo implicações profundas para a população, 

trazendo consequências sociais e econômicas (MARENGO et al., 2011). Algumas consequências já 

foram notadas, como o derretimento de geleiras nos polos e o aumento no nível do mar em um século 

(MARENGO, 2006). 

O Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas adotou um conjunto de cenários 

climáticos, conhecidos como SRES (Special Report on Emissions Scenarios), baseados em quatro 

projeções diferentes de emissões de gases de efeito estufa (ADAM & COLLISCHONN, 2013). 

De acordo com a segunda parte do quinto relatório do IPCC, divulgado no final do mês 

de março de 2015, medidas de adaptação podem fazer com que os riscos de alto nível se tornem 

menos significativos, entretanto é necessário que isso ocorra logo, pois quanto mais tempo o mundo 

levar para se adaptar, maiores serão as dificuldades e, consequentemente, maiores os custos também. 

Cada vez mais vemos notícias na mídia sobre as mudanças climáticas, que vêm 

chamando cada vez mais atenção devido aos eventos extremos de secas e inundações, ondas de calor e 

de frio, furacões e tempestades que têm afetado diferentes partes do planeta, que causam não somente 

perdas econômicas, como também mortalidades e distúrbios sociais. Além disso, o aumento da 

temperatura pode aumentar a incidência de epidemias que afetaram a humanidade em séculos 

passados e que podem surgir novamente, seja por piora nas condições de saúde ou por causa da 



 

 

diminuição do suprimento de água. Muitas das doenças que afetam os países pobres são extremamente 

sensíveis às condições climáticas (MARENGO, 2006). 

O Rio Grande do Sul tem sido atingido por eventos extremos, como as secas nos anos de 

2005 e 2012, registrando precipitações acumuladas no verão menores do que 150 mm, sendo que em 

2012, 72% dos municípios no Estado foram afetados pela estiagem, atingindo 1,8 milhões de pessoas, 

acarretando em uma perda de R$ 5,3 bilhões de reais para a agricultura, além de diversos impactos 

para a população (JUNIOR et al., 2012). 

Desta forma, mostra-se a importância em entender como as mudanças do clima poderão 

impactar a vida no planeta. Os resultados do quarto relatório publicado pelo Painel Intergovernamental 

de Mudanças Climáticas (IPCC) alertam para o aumento médio global das temperaturas entre 1,8ºC e 

4,0ºC até 2100. Esse aumento pode ser ainda maior se a população e a economia continuarem 

crescendo rapidamente e se for mantido o consumo intenso dos combustíveis fósseis.  

O conhecimento dos extremos de precipitação também é indispensável, visto que estes 

extremos, sejam secas ou chuvas intensas, alteram as características normais, tanto no meio urbano 

como no meio ambiente, sendo um dos principais motivos das catástrofes naturais atualmente 

(FARIAS et al., 2012). As informações sobre intensidades pluviométricas são essenciais no meio 

urbano para o planejamento e o zoneamento das cidades, evitando que ocorram inundações 

(BRANDÃO et al., 2001). Quanto às secas, também há a necessidade de conhecer a frequência e o 

tempo de duração das mesmas, seja para utilizar medidas de controle para evitar problemas 

socioeconômicos, ou para auxiliar na tomada de decisão e no processo de planejamento agrícola (ELI 

et al., 2013). 

Apesar de a disponibilidade dos recursos hídricos ser afetada também pela intensa 

urbanização, uso e ocupação do solo e o desmatamento, os eventos climáticos certamente acentuam 

todos esses problemas, ocasionando enchentes que trazem grandes danos econômicos e perdas de vida, 

e também secas que prejudicam tanto a agricultura, o abastecimento humano e a geração de energia 

hidroelétrica (MARENGO, 2008). 

Com o desenvolvimento urbano, a demanda de água aumenta, fazendo com que muitas 

pessoas acabem não tendo acesso a esse recurso, e recorrendo a águas de baixa qualidade. Neste 

quadro de mudanças climáticas e recursos hídricos, percebe-se que poderá haver alteração na 

disponibilidade da mesma, assim como mudanças na demanda e na qualidade de água disponível 

(WILSON, 2007).  

O cenário de impacto nos recursos hídricos irá variar de acordo com a região, no Brasil, 

por exemplo, a tendência é de que as precipitações aumentem na região Sul e diminuam nas regiões 

Norte e Nordeste (MARENGO, 2008). 

Para Marcos et al. (2010) a projeção futura não é nada otimista, pois há tendência de 

aumento da demanda de água para produção de alimentos, consumo doméstico e atividades 

industriais, sendo que esta demanda já tem sido afetada pelas mudanças climáticas, o que pode resultar 

em conflitos para o uso deste recurso. Para o autor, o desafio para os gestores públicos e para a 

sociedade é de praticar ações que visem minimizar os impactos das mudanças climáticas sobre os 

recursos hídricos e não apenas controlar e restringir o uso da água. 

Isto posto, este estudo objetiva estabelecer uma metodologia para que se conheçam as 

alterações nos padrões de vazão e precipitação na Bacia do Rio dos Sinos, tanto historicamente quanto 

com a aplicação dos cenários climáticos futuros divulgados pelo IPCC, utilizando-se as previsões de 

aumento da temperatura para verificar o comportamento dos dados hidrológicos, alertando-se assim 

para a necessidade de planejamento futuro para que as necessidades da população ao entorno desta 

bacia sejam atendidas.  
 

2. METODOLOGIA 

 

A metodologia utilizada foi de pesquisa bibliográfica, buscando-se trabalhos já 

publicados que determinaram os impactos das mudanças climáticas em determinadas bacias 

hidrográficas, avaliando-se os que apresentaram melhores resultados. 



 

 

A pesquisa foi realizada em diversas bases de dados, como Medline, LILACS, Web of 

Science e Capes, buscando-se pelos termos mudanças climáticas e bacia hidrográfica. Para a bacia em 

estudo localizou-se apenas um estudo referente a análise de extremos de precipitação.  

Os termos foram pesquisados em inglês e português, e os estudos foram selecionados pelo 

local em que foi realizado, ou seja, aqueles encontrados na bacia pretendida e nas proximidades, e pela 

aplicação da proposta, sendo escolhidos aqueles que tinham como objetivo avaliar a interferência da 

temperatura em dados hidrológicos de bacias hidrográficas.  

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

A metodologia foi proposta para a Bacia Hidrográfica do Rio dos Sinos, que está situada 

no nordeste do Estado do Rio Grande do Sul, pertencente a região hidrográfica do Guaíba. A Bacia 

possui uma área de 3.746,68 km², abrangendo 32 municípios, dentre eles Novo Hamburgo, Campo 

Bom, Canoas, Igrejinha, São Leopoldo, Sapucaia do Sul, Taquara e Três Coroas, atendendo uma 

população de aproximadamente 1.249.100 habitantes. Os principais usos da água na bacia são para 

abastecimento público, uso industrial e irrigação. Esta bacia tem como principal problema o 

lançamento de esgotos domésticos sem tratamento prévio diretamente nos corpos d’água (SEADES, 

2010). Na Figura 1 pode-se observar a localização da Bacia no Estado do Rio Grande do Sul, assim 

como a sua delimitação geográfica. 

 

Figura 1 - Localização da bacia hidrográfica do Rio dos Sinos. 

 
Fonte: Maahs e Behrend (2010). 

 

Com base nos estudos realizados em demais bacias e com os dados encontrados 

referentes a bacia do Rio dos Sinos, elaborou-se uma metodologia para avaliar as alterações que 

possam ter ocorrido na precipitação e na vazão devido ao aumento de temperatura, já observado a 

nível global, para, após verificado comportamento histórico, avaliar as alterações que possam ocorrer 

futuramente aplicando-se os cenários divulgados pelo IPCC. 



 

 

A Figura 2 demonstra a metodologia proposta para avaliar os impactos das mudanças 

climáticas na bacia hidrográfica do Rio dos Sinos. As etapas serão discutidas separadamente abaixo. 

 

Figura 2 - Fluxograma da metodologia proposta. 

 

 
 

 

 

 

 

Abaixo cada etapa será discutida separadamente para melhor entendimento do 

fluxograma. 

 

3.1 Coleta dos dados 

 

Esta etapa corresponderá a coleta dos dados de precipitação máxima mensal, vazão e 

temperatura máxima mensal para as estações de medição que apresentarem dados no tempo pretendido 

e situadas na região de estudo. 

Foi determinado o uso da precipitação máxima mensal, pois é uma precipitação que 

representa uma situação extrema, sendo de maior interesse para identificar alterações nos padrões 

normais de precipitação.  

Os dados de precipitação e vazão podem ser coletados no sistema Hidroweb, 

disponibilizado pela Agência Nacional das Águas (ANA), para um tempo mínimo de 30 anos. A 

Organização Meteorológica Mundial (OMM) recomenda que, para estudos climáticos, sejam 

utilizadas séries de, no mínimo, 30 anos.  

Coleta de dados 

Séries Históricas 

Precipitação total 

mensal e vazão 

Temperatura máxima 

mensal 

 

Relação entre dados climáticos e 

hidrológicos 

Análise dos resultados 

Análise dos dados  

Projeção de cenários hidrológicos 

futuros 



 

 

Caso não se disponha de estações que contenham dados suficientes na bacia do Rio dos 

Sinos, pode-se realizar uma projeção por meio de interpolação baseando-se nos dados disponíveis para 

a estação de medição de Porto Alegre, por ser um local próximo a área de estudo. 

Para a coleta dos dados de extremos de temperatura pode-se utilizar o site do Instituto 

Nacional de Meteorologia (INMET), que possui um banco de dados disponível gratuitamente. Caso 

não se obtenha os dados de temperatura para os locais exatos das estações pluviométricas estudadas, a 

temperatura pode ser estimada com base em conceitos de meteorologia, sendo que para cada 180 

metros a mais de altitude tem-se uma diminuição na temperatura na ordem de 1 ºC (DURY, 1972 apud 

FRITZONS,2008). 

 

3.2 Análise e seleção dos dados 

 

Muitas vezes os dados disponíveis possuem falhas, as vezes de vários anos, e isso torna 

inviável a utilização destes. Portanto, os dados devem ser avaliados para cada estação que se pretende 

utilizar para, após, descartar as estações que possuem muitas falhas. Aquelas que possuem falhas 

pequenas poderão ser utilizadas mediante preenchimento de falhas, utilizando-se o método de 

Ponderação Regional. 

 

3.3 Relação entre os dados climatológicos e hidrológicos 

 

As séries inicialmente deverão ser avaliadas através da estatística descritiva e 

posteriormente os dados serão relacionados estatisticamente através da análise de correlação e 

regressão, além da criação de gráficos termopluviométricos para análise da relação entre os fenômenos 

climáticos e os dados hidrológicos da bacia, verificando se o possível aumento da temperatura 

(comprovado em nível global) afetou historicamente os dados de vazão e precipitação.  

 

3.4 Previsão de cenários futuros 

 

Para realizar a projeção dos dados de precipitação através dos modelos climáticos globais 

(GCM), pode-se utilizar os modelos do IPCC-AR5 com projeção no período de 2071-2100, dentro dos 

cenários RCPs. Deve ser gerado um banco de dados com dados projetados e dados observados. 

Em seu estudo, Schardong et al. (2014) notou que, analisando as séries de precipitação 

em uma bacia hidrográfica na cidade de São Paulo, há a possibilidade de aumento dos eventos 

extremos, especialmente nos meses úmidos, observando-se precipitações acima da média e maior 

número de meses com níveis mais baixos que a média histórica. 

Adam e Collishonn (2013) observaram que as vazões médias e altas em quatro pontos 

observados de uma bacia hidrográfica são sensíveis a mudanças na precipitação, entretanto há muitas 

incertezas em relação a magnitude das variações dos padrões de precipitação no que se refere a 

previsão de cenários climáticos e aumento da temperatura. 

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Com relação à pesquisa bibliográfica realizada, observou-se que a maioria dos estudos 

foram aplicados em outros países e, somente recentemente, começaram a ser realizados estudos em 

recursos hídricos brasileiros, apesar do Brasil ser considerado um país rico em disponibilidade hídrica. 

Talvez, por este mesmo fato, não se tenha tanto interesse em avaliar como as mudanças climáticas 

podem afetar esta disponibilidade. 

 A metodologia proposta visa avaliar se, historicamente, a bacia foi afetada pelo aumento 

da temperatura para, após avaliar o comportamento histórico, conseguir-se também aplicar cenários 

futuros por meio de modelos hidrológicos e avaliar como os diversos cenários projetados pelo IPCC 

podem afetar a disponibilidade hídrica da bacia e a precipitação na região.  

Pretende-se aplicar esta metodologia na Bacia do Rio dos Sinos, sendo que, 

historicamente, não se espera encontrar alterações muito significativas, de modo semelhante ao estudo 

realizado por Adam e Collishonn (2013). Entretanto, além desta avaliação histórica já poder apresentar 



 

 

alterações de precipitação e vazão, é necessário realizar esta avaliação para que se possa realizar 

projeções de cenários futuros. Cabe ressaltar também que a alteração pode ser observada se avaliarmos 

eventos isolados, como frequência de eventos extremos (secas e inundações) e temperaturas extremas.  

Conhecendo-se o comportamento futuro que a bacia pode apresentar nos diferentes 

cenários de aumento de temperatura, pode-se realizar um gerenciamento adequado da bacia para que a 

população ao entorno desta possa ser atendida, sendo que atualmente os comitês de bacia não utilizam 

estes possíveis impactos como ferramenta para realizar o planejamento e elaborar o plano de bacia. 

 

REFERÊNCIAS  

ADAM, K. M.; COLLISCHONN, W. Análise dos Impactos de Mudanças Climáticas nos Regimes de 

Precipitação e Vazão na Bacia Hidrográfica do Rio Ibicuí. RBRH – Revista Brasileira de Recursos 

Hídricos, v. 18, n.3, p. 69-79, 2013. 

 

BRANDÃO, C. et al. Análise de fenômenos extremos: Precipitações intensas em Portugal continental. 

Direção dos Serviços de Recursos Hídricos. Lisboa, 2001. 

 

ELI, K. et al. Análise da distribuição da frequência de precipitação em diferentes intervalos de classes 

para Rio do Sul/SC. Enciclopédia biosfera, Centro Científico Conhecer - Goiânia, v.9, N.16; p. 106-

113, 2013. 

 

FARIAS, R. F. L. et al. Climatologia de ocorrência de eventos extremos de precipitação na 

mesorregião do Sertão Pernambucano. Revista Geonorte, Edição Especial 2, v.1, n.5, p.930 – 941, 

2012. 

 

FRITZSONS, E. ; MANTOVANI, L. E.; AGUIAR, A. V. Relação entre altitude e temperatura: uma 

contribuição ao zoneamento climático no estado do Paraná. Revista de estudos ambientais. V.10, 

n.1, p. 49-64, Blumenau, 2008. 

 

IPCC. Climate Change 2007: The Physical Science Basis. Contribution of Working Group I to the 

Fourth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change. Cambridge University 

Press, United Kingdom and New York, USA, 2007. 

 

______. WGII AR5: Climate Change 2014: Impacts, Adaptation, and Vulnerability: Summary for 

Policymakers. Yokohama, Japão, 2014. 

 

JUNIOR, M. A. S et al. Estiagem na região sul do Brasil: caracterização por meio de imagens 

EVI/MODIS. In: Congresso Brasileiro sobre desastres naturais. Rio Claro, São Paulo, 2012. 

 

MAAHS, G.; BEHREND, M. Rio dos Sinos: o Sinuoso do Sul do Brasil. São Paulo: Um Cultural, 

2010. 

 

MARCOS, A. S. et al. Os recursos hídricos e as mudanças climáticas: discursos, impactos e conflitos. 

Revista Geográfica Venezolana, v. 51, p. 59-68, 2010. 

 

MARENGO, J. A. Mudanças Climáticas Globais e seus Efeitos sobre a Biodiversidade: 

Caracterização do Clima Atual e Definição das Alterações Climáticas para o Território Brasileiro ao 

Longo do Século XXI. Série Biodiversidade, v. 26. Brasília: MMA, 2006. 

 

_______________. Água e mudanças Climáticas. Estud. av. v. 22, n.63, São Paulo, 2008. Disponível 

em: <http://dx.doi.org/10.1590/S0103-40142008000200006> 

 

http://www.ipcc-wg2.gov/AR5/images/uploads/IPCC_WG2AR5_SPM_Approved.pdf
http://www.ipcc-wg2.gov/AR5/images/uploads/IPCC_WG2AR5_SPM_Approved.pdf
http://www.ipcc-wg2.gov/AR5/images/uploads/IPCC_WG2AR5_SPM_Approved.pdf
http://www.ipcc-wg2.gov/AR5/images/uploads/IPCC_WG2AR5_SPM_Approved.pdf


 

 

_______________. et al. Riscos das mudanças climáticas no Brasil: Análise conjunta Brasil-Reino 

Unido sobre os impactos das mudanças climáticas e do desmatamento na Amazônia. Projeto 

colaborativo realizado pelo Centro de Ciência do Sistema Terrestre (CCST) do Instituto Nacional de 

Pesquisas Espaciais (INPE) do Brasil e o Met Office Hadley Centre (MOHC) do Reino Unido, 2011. 

 

SCHARDONG, A. et al. O possível efeito de mudanças climáticas e suas incertezas sobre afluências 

em sistemas de recursos hídricos.  Revista de Gestão de Água da América Latina, v. 11, n. 2, p. 53-

65, 2014. 

 

SECREATARIA DO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL (SEADES). Bacia 

hidrográfica do Rio dos Sinos. 2010. Disponível em: <http://www.sema.rs.gov.br/>. Acesso em: 22 

mar. 2016. 

 

WILSON, L. Avaliação da vulnerabilidade às mudanças climáticas no setor de recursos hídricos. 

Maputo, 2007. 

 

 

 


