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RESUMO 
 

ANJOS, Ritielle Rodrigues. Cenários de Mudanças climáticas e análise de 

tendências de temperatura e precipitação para Pelotas/RS, 2018. 74f. 

Trabalho de Conclusão de Curso (TCC). Graduação em Engenharia Ambiental e 

Sanitária. Universidade Federal de Pelotas, Pelotas.  

A cidade de Pelotas localizada no extremo sul do estado do Rio Grande do Sul, 
sofre com a grande quantidade de chuvas em certas épocas do ano. Alguns 
fatores devem ser levados em conta na sua estrutura, como os fatores 
geográfico, por se localizar em baixa altitude. A falta de planejamento também é 
um problema para a cidade, que cresceu e a infraestrutura não acompanhou sua 
expansão, sendo assim a drenagem urbana acaba sendo insuficiente em dias 
muito chuvosos. Sendo assim as variáveis meteorológicas de temperatura e 
precipitação são importantes para os estudos dos impactos das mudanças 
climáticas, pois afetam a disponibilidade dos recursos ambientais. O processo 
de mudanças climáticas é fundamentado em função do aumento da 
concentração de gases de efeito estufa (GEE) na superfície da terra. O Painel 
Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas (IPCC) afirma que as ações 
antrópicas são as principais responsáveis por este aumento. Esse estudo teve 
como objetivo detectar alterações nos padrões de temperatura e precipitação 
como indicativo de mudanças climáticas para a região de Pelotas/RS ao longo 
do século XXI (2006-2099), comparando com o clima no período atual (1961-
2005), por meio de projeções destas variáveis geradas por diferentes modelos 
climáticos com base nos cenários climáticos RCP 4.5 e RCP 8.5 do quinto 
relatório do IPCC (AR5). As projeções indicaram um aumento de temperatura 
média anual de pelo menos 3°C até o final do século para o cenário RCP 4.5 e 
um aumento de até 4,5 °C para o cenário RCP 8.5, bem como um aumento 
expressivo na precipitação anual acumulada. Em relação a agricultura os ciclos 
mensais de temperatura e precipitação demonstram que os meses das culturas 
de verão serão menos afetados pelo aumento destas variáveis, porém os 
possíveis extremos aparecerão no aumento da precipitação nos meses de 
outubro e novembro, início dos cultivos. Pode- se destacar que as anomalias de 
temperatura indicaram um aumento expressivo principalmente para o final do 
século. Ressaltando então que para o cenário RCP 4.5, considerado o cenário 
otimista neste trabalho, o modelo MIROC5 considerado o modelo com menores 
valores de anomalia positiva, indica um aumento médio na temperatura de 0,5 
°C para F1 (2006-2037), o período atual, enquanto os outros modelos indicam 
pelo menos 1°C de aumento. Esse aumento pode acarretar em vários 
transtornos, principalmente na agricultura onde as culturas são sensíveis a 
variação climática. Para o cenário RCP 8.5 considerado o cenário pessimista 
neste estudo, o F3 indica um aumento médio na temperatura de até 3°C, 
podendo em alguns meses esse aumento ser maior do que 4°C. 
 
 
 
 
 
Palavras-chave: Impacto das mudanças climáticas; modelos climáticos; ETA 

 



ABSTRACT 

ANJOS, Ritielle Rodrigues. Climate Change Scenarios and Analysis of 

Temperature and Precipitation Trends for Pelotas/RS, 2018. 74f. Course 

Conclusion Paper (TCC). Graduation in Environmental and Sanitary Engineering. 

Federal University of Pelotas, Pelotas. 

 

The city of Pelotas, located in the extreme south of the state of Rio Grande do 

Sul, suffers from heavy rains at certain times of the year. Some factors must be 

taken into account in its structure, such as geographical factors, because the city 

is located at low altitude. Lack of planning is also a problem for the city, which 

has grown and infrastructure has not kept pace with its expansion, so urban 

drainage ends up being insufficient on very rainy days. Thus, the meteorological 

variables of temperature and precipitation are important for studies of the impacts 

of climate change since they affect the availability of environmental resources. 

The process of climate change is justified by the increase in the concentration of 

greenhouse gases at the earth's surface. The Intergovernmental Panel on 

Climate Change (IPCC) confirms that anthropogenic actions are primarily 

responsible for this increase. This study aimed to detect changes in temperature 

and precipitation patterns as indicative of climatic changes for the region of 

Pelotas/RS during the XXI century (2005-2099), comparing with the climate in the 

current period (1961-2005), for means of projections of these variables generated 

by different climate models based on the climatic scenarios RCP 4.5 and RCP 

8.5 of AR5. Projections indicated an annual mean temperature increase of at 

least 3°C by the end of the century for RCP 4.5 and an increase of up to 4.5 ° C 

for RCP 8.5 as well as a significant increase in cumulative annual precipitation. 

Regarding agriculture, the monthly cycles of temperature and precipitation show 

that the months of summer crops will be less affected by the increase of these 

variables, but the possible extremes will appear in the increase of precipitation in 

the months of October and November, beginning of the crops. It is possible to 

emphasize that the temperature anomalies indicated an expressive increase 

mainly towards the end of the century. The MIROC5 model, considered the model 

with the lowest values of positive anomaly, indicates an average temperature 

increase of 0.5°C for F1 (2006-2037), the period while the other models indicate 

at least 1°C increase. This increase can lead to several disorders, especially in 

agriculture where crops are sensitive to climatic variation. For RCP 8.5, 

considered the pessimistic scenario in this study, F3 indicates an average 

increase in temperature up to 3 °C, and in some months this increase may be 

higher than 4°C. 

 

 

 

Key-words: impacts of climate changes; climate models; ETA 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Na época atual muitos estudos sobre as mudanças climáticas estão sendo 

realizados devido à interferência de seus efeitos no aumento de temperatura do 

planeta, nas mudanças do pH dos oceanos, na elevação do nível do mar, no 

derretimento das calotas de gelo, na diminuição das populações naturais da flora 

e da fauna, além de secas e tempestades mais intensas que têm ocorrido 

(CASTRO, 2016). 

As alterações do clima estão ligadas às emissões de gases de efeito 

estufa na atmosfera. Esses elementos regulam a temperatura e o clima do 

planeta, sendo o gás carbônico um dos principais gases do efeito estufa. A 

concentração deste gás apresentou um aumento de 40% desde a era pré-

industrial, quando era cerca de 280 ppm (partes por milhão), e em março de 2018 

a concentração de CO2 alcançou 406,83 ppm (NOAA, 2018). 

 De acordo com o Painel Brasileiro de Mudanças Climáticas (PBMC, 

2013) os modelos globais de previsão climática são instrumentos para prever o 

clima futuro, podendo utilizar como base o acúmulo de Gases de Efeito Estufa 

(GEE) na atmosfera. O uso de modelos tem sido a forma mais eficiente para 

esclarecer as alterações do clima no planeta. A sua precisão depende da 

qualidade (quantidade e qualidade das séries históricas) dos dados de entrada 

e da eficiência da técnica de predição. Na última década, os estudos para os 

modelos de previsão climática global e regional avançaram significativamente. 

As pesquisas climáticas realizadas desde o início do século XXI têm 

mostrado fortes indicadores da ocorrência de mudanças climáticas, não somente 

relacionadas à temperatura média, mas também aos extremos climáticos em 

escalas global e regional.  Aumento na frequência de noites quentes, ondas de 

calor, precipitações pluviais diárias mais intensas, enchentes e secas 

pronunciadas, tem sido observada em diversas partes do planeta o que tem 

resultado em grandes impactos econômicos e sociais. Por outro lado, amplitude 

térmica diária, ondas de frio e dias de geadas severas estão diminuindo 

significativamente (ALEXANDER et al., 2006; ASADICH e KRAKAUER, 2015; 
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FRICH et al., 2002; HANSEN et al., 2010; HAYLOCK et al., 2006; IPCC, 2001, 

2007, 2013; PETERSON et al., 2002; VINCENT et al., 2005). 

Muitos países estão vulneráveis às alterações climáticas, devido ao 

aumento da população humana, escassez de água, degradação da terra e 

insegurança alimentar. Nos Estados Unidos as mudanças climáticas podem 

aumentar a vulnerabilidade das infraestruturas, um exemplo disso é o sistema 

de drenagem, que com um possível aumento na precipitação, este sistema pode 

ficar sobrecarregado (LARSEN et al. 2008; NEUMANN et al., 2010b; NEUMANN 

e PRICE 2009; TRANSPORTATION RESEARCH BOARD 2008; USGAO 2013; 

WILBANKS et al. 2012; WILBANKS et al. 2007 WRIGHT et al. 2012)  

No Paquistão, o Sul de Punjab foi selecionado como uma área sob 

investigação devido a evidências históricas recorrentes de episódios de 

enchentes e secas (ASLAM et al., 2017; PDMA, 2012). Na Colômbia, se estuda 

principalmente o efeito da mudança climática sobre a hidrologia, mais 

especificamente a precipitação que é um elemento importante. Vários estudos 

tem encontrado evidências de mudanças climáticas na Colombia usando 

diversas técnicas estatísticas, pelas variáveis de diferentes localizações 

(CANTOR 2011; CANTOR e OCHOA 2011; CARMONA e POVEDA 2014; 

CARVAJAL, MESA e POVEDA, 1997; OCHOA e POVEDA 2008; PABÓN 2003; 

QUINTANA-GÓMEZ 1999; SMITH et al. 1996; VUILLE et al. 2003;). 

 No Brasil, algumas regiões poderão ter seus níveis de temperatura e de 

chuva modificados com o aquecimento global. Com a mudança dos padrões 

anuais de chuva, ou mesmo onde não houver alteração do total anual, deverá 

ocorrer intensificações de eventos severos. Marengo e Camargo (2008), ao 

estudarem as temperaturas máximas e mínimas no Sul do Brasil de 1960 a 2002, 

encontraram um aquecimento sistemático da região, detectando tendências 

positivas na temperatura máxima e mínima em níveis anual e sazonal. A 

amplitude térmica indicou tendências negativas fortes nesse período, sugerindo 

que as alterações na temperatura mínima foram mais intensas do que nas 

máximas, especialmente no verão. Isso também foi observado por Gonçalves et 

al. (2002) para São Paulo.  



 
13 

 

No Rio Grande do Sul, destacam-se as tendências de aumento da 

temperatura mínima e de aumento do número de noites quentes, principalmente 

no outono e no verão. Coerente com esta tendência, Steinmetz et al. (2007) 

mostraram, para a região de Pelotas/RS, que a temperatura mínima aumentou 

1,1 °C no período 1893- 2006 e 1,8 °C no período 1951-2006.  

Segundo o Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas, IPCC 

(2014), afirma-se com 95% de certeza de que o aquecimento global que ocorreu 

a partir do século XX seja de origem antrópica.  

O Painel Intergovernamental sobre Mudanças climáticas (IPCC) é um 

fórum destinado a tratar assuntos sobre as mudanças climáticas que foi criado 

pela Organização Meteorológica Mundial (OMM) e pelo programa das nações 

unidas para o meio ambiente (PNUMA). Desde então vem divulgando relatórios 

científicos, integrando resultados de pesquisas realizadas globalmente, que tem 

demonstrado o aquecimento do sistema climático do planeta. Conhecido como 

Relatório de Avaliação 5 ou AR5, o último relatório foi lançado em 2014, e 

quando equiparado aos anteriores (AR4 e AR3), este teve uma maior 

participação de países em desenvolvimento em sua concepção e um número 

significativamente maior de trabalhos científicos analisados (MARENGO e 

NOBRE, 2017). 

 O artifício brasileiro sobre mudança climática está focado em dois 

documentos: o Plano Nacional sobre Mudança do Clima (BRASIL, 2008) e a Lei 

Nacional nº. 12.187 de 2009 (BRASIL, 2009) que institui a Política Nacional 

sobre Mudança do Clima. O Plano Nacional retrata principalmente medidas 

voluntárias de mitigação e adaptação, ligadas às mudanças do uso da terra e à 

eficiência no setor de energia e outros até 2020. 

 No que lhe concerne, a Política Nacional de 2009 institucionalizou metas 

de mitigação e o fortalecimento de sumidouros, a compreensão entre 

desenvolvimento econômico e a proteção do clima. O reconhecimento de 

medidas de adequação (baseados nas recomendações do Plano) e a elaboração 

de planos setoriais integrados de adaptação e mitigação, inclusive dentro da 

agropecuária, cuja minuta foi publicada em 2011 (CASA CIVIL, 2011). De uma 

forma genérica, o fenômeno Mudança Climática é visto como algo que cabe aos 
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governos e às empresas poluidoras resolverem o problema. Segundo Lacerda 

et al. (2014) essa forma de entendimento tem pouco a ver com o cotidiano das 

pessoas e, provavelmente contribui para desinformação sobre o assunto. 

 Neste contexto, buscou-se detectar tendências de longo período no 

padrão precipitação e de temperatura na região de Pelotas/RS, onde o clima é 

controlado, principalmente pela atuação das massas Polar e Tropical do 

Atlântico, com verões quentes (22,9°C em média) e invernos frescos (13,2°C em 

média), como indicam as normais climatológicas da Estação Agroclimatológica 

(1971 - 2000) de Pelotas (31°52´S, 52°21´W, 13,2m). Foram consideradas as 

séries do período atual de precipitação e temperatura, bem como em cenários 

do clima futuro. 

 Dentro desta questão ambiental se faz necessário o presente estudo na 

região de Pelotas/RS, que visa contribuir com informações ao poder público e 

também a comunidade em geral, tendo como propósito determinar tendências 

de temperatura e precipitação para cenários futuros.              

1.1 OBJETIVOS 

1.1.1 Objetivo geral 

 

  O objetivo deste trabalho é detectar alterações nos padrões de 

temperatura e precipitação como indicativo de mudanças climáticas para a 

região de Pelotas/RS ao longo do século XXI (2006-2099), comparando com o 

clima no período atual (1961-2005), por meio de projeções destas variáveis 

geradas por diferentes modelos climáticos com base nos cenários climáticos 

RCP 4.5 e RCP 8.5 do Quinto Relatório de Avaliação (AR5), do Painel 

Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas. 

1.1.2 Objetivos Específicos 

 

- Explorar estatisticamente as projeções de temperatura e precipitação para 

Pelotas/RS; 

- Avaliar os efeitos sazonais nas áreas selecionadas, visando identificar 

possíveis alterações no padrão das precipitações e temperaturas, assim como 
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seus impactos sobre o meio ambiente para Pelotas/RS, utilizando modelos de 

circulação globais com regionalização do modelo ETA; 

- Detectar tendências de diminuição ou aumento na distribuição de temperatura 

e precipitação e definir como estes afetariam o meio ambiente segundo as 

projeções disponíveis para a área de estudo;       

2 REFERENCIAL TEÓRICO 

2.1 Mudanças Climáticas 
 

A sociedade tem debatido frequentemente sobre as mudanças climáticas 

e suas implicações no meio em que vivemos. Essa preocupação toda está 

relacionada aos impactos das alterações climáticas sobre as diversas atividades 

humanas que podem impactar o meio ambiente, principalmente, os efeitos dos 

extremos climáticos que se tornam mais constantes (SOUZA e AZEVEDO, 

2009). 

O processo de mudança climática pode ser desencadeado, se houver 

alguma modificação na composição natural dos gases na atmosfera, como a 

intensificação do efeito estufa, o qual aumenta o calor retido na superfície do 

planeta. Os GEE têm a capacidade de manter o calor na atmosfera, fazendo com 

que as ondas eletromagnéticas derivadas do Sol atravessem a atmosfera e 

aqueçam a superfície terrestre. Mantendo-a, assim, aquecida, pois isto dificulta 

a saída da radiação infravermelha emitida pela Terra (SANTOS et al., 2009).  

Os gases de efeito estufa (GEE), tais como o vapor d’água, o dióxido de 

carbono (CO2), metano (CH4), ozônio (O3) e óxido nitroso (N2O) são 

encontrados naturalmente acima da superfície terrestre (BANCO MUNDIAL, 

2010). 

De acordo com o Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas 

(IPCC), as mudanças climáticas se referem a uma variação estatisticamente 

significativa nas condições médias do clima ou em sua variabilidade, que 

permanece por um longo período. Devido a variabilidade natural e/ou resultados 

das atividades humanas, isto é, as alterações climáticas acontecem de maneira 

natural, decorrentes de processos no solo, nos oceanos e na atmosfera, devido 
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à radiação solar, podendo ser intensificada ou alterada pelas ações humanas. 

Estas mudanças retratam ameaças significativas às sociedades que dependem 

do uso de recursos hídricos, especialmente para agricultura, produção de 

energia e pecuária, principalmente quando essas mudanças ocorrem devido a 

eventos extremos (MELLO et al. 2015b; THOMAS et al. 2007). 

Segundo Chiew et al. (2009), o aquecimento global levará a mudanças na 

precipitação e em outras variáveis climáticas, cujos efeitos serão ampliados no 

escoamento. Além disso, o aumento global da temperatura tem efeito 

significativo no aumento da evaporação (MITCHELL et al., 2002). 

Os padrões de precipitação são diretamente afetados pela mudança na 

temperatura média global, que está fortemente relacionada ao aumento de 

gases na atmosfera, tais como: dióxido de carbono, metano e óxido nitroso 

(IPCC, 2013). Aumento nos volumes totais de chuvas, assim como suas 

intensidades, podem causar fortes impactos nos sistemas de drenagem urbana. 

Segundo a equação de Clausius-Clapeyron, o aumento da temperatura média 

global também deve aumentar a pressão de vapor saturado da atmosfera, 

fazendo com que a atmosfera tenha diminuição da sua capacidade de reter a 

água, provocando precipitações mais intensas (PHILLIP, 2011). 

Pela Figura 1 pode-se perceber o grande impacto das atividades humanas 

sobre o clima. Ela mostra a contribuição de diferentes fatores antrópicos e 

naturais para o aumento de temperatura observado de cerca de 0,6°C desde 

1951 (barra preta). O gráfico mostra que gases de efeito estufa, como dióxido de 

carbono, metano e óxido nitroso (barra verde) são as principais causas da 

alteração da temperatura observada. A barra amarela mostra a influência dos 

aerossóis (partículas minúsculas encontradas na atmosfera) que têm um efeito 

forçante negativo (refrigeração) sobre o clima. Na verdade, os aerossóis e sua 

interação com as nuvens compensam parte substancial da forçante radiativo 

positiva por GEEs. 
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Figura 1- Média de aquecimento global desde 1951 (°C). Fonte: IPCC 2013 

O Painel Intergovernamental de Mudanças Climáticas (IPCC) foi criado 

pela Organização Meteorológica Mundial (OMM) e pelo Programa das Nações 

Unidas para o Meio-Ambiente (PNUMA) para avaliar frequentemente os 

aspectos e os impactos científicos e socioeconômicos das mudanças climáticas, 

bem como as opções de mitigação e adaptação. 

 O IPCC fornece, a pedido, informações científicas e técnicas para a 

Conferência das Partes (COP) da Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre 

Mudança do Clima (UNFCCC) e seus órgãos. Em resposta a uma avaliação 

realizada em 1994 acerca dos antigos cenários de emissões do IPCC (IS92), de 

1992, foi solicitada a elaboração de um Relatório Especial de Cenários de 

Emissões, os SRES (Special Report on Emissions Scenarios- NAKICENOVIC et 

al., 2000).  Os SRES foram utilizados no Terceiro Relatório de Avaliação (AR3) 

de 2001 e no Quarto Relatório de Avaliação (AR4) de 2007, do IPCC, 

respectivamente, e são baseados em um conjunto de suposições coerentes e 

fisicamente consistentes sobre suas forçantes, tais como desenvolvimento 

socioeconômico, demografia e mudanças tecnológicas. 

No seu Quinto Relatório de Avaliação (AR5) de 2014, o IPCC usou os 

novos cenários RCPs (Representative Concentration Pathways - MOSS et al., 

2010). Estes são os chamados “Caminhos Representativos de Concentração”, e 

cada um dos quatro cenários considera o histórico evolutivo de diversos motivos, 

como a forçante radiativa na atmosfera, emissão de gases, concentração de 
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gases de efeito estufa, e informações de tipo de cobertura terrestre, para as 

projeções. 

De acordo com as concentrações de gases de efeito estufa e aerossóis, 

se obtém o quanto de energia ficou armazenada no sistema terrestre, sendo 

assim o balanço de radiação é calculado pela razão entre a quantidade de 

radiação solar que entra e que sai da Terra pelos cenários (RCPs).  

As projeções dos cenários (RCPs) fazem parte do conjunto de simulações 

do CMIP5 (Coupled Model Intercomparison Project Phase 5, TAYLOR et al., 

2012) e a escala de projeções vai de 2.6 (cenário otimista) a 8.5 (cenário 

pessimista). Esses RCPs incluem um cenário de mitigação que leva a um nível 

de forçante muito baixo (RCP 2.6), dois cenários de estabilização (RCP 4.5 e 

RCP 6), e um cenário com emissões de gases de efeito estufa muito elevadas 

(RCP 8.5).  

RCP 2.6: Desenvolvido pela equipe de modelagem IMAGE (Integrated Model to 

Assess the Global Environment) da PBL Netherlands Environmental Assessment 

Agency. Neste cenário, o mais otimista, o crescimento da radiação atingiria seu 

pico no meio do século e depois recuaria. Para alcançar tais níveis de forçante 

radiativa, as emissões de gases de estufa são substancialmente reduzidas ao 

longo do tempo (VAN VUUREN et al., 2007). 

RCP 4.5: Desenvolvido pela equipe de modelagem do JGCRI (Pacific Northwest 

National Laboratory’s Joint Global Change Research Institute) dos EUA. É um 

cenário de estabilização em que a forçante radioativa total é estabilizada pouco 

depois de 2100, sem ultrapassar o nível alto do longo termo da forçante radiativa 

(CLARKE et al., 2007; SMITH e WIGLEY, 2006; WISE et al., 2009). 

RCP 6.0: Desenvolvido pelo time de modelagem AIM do NIES (National Institute 

for Environmental Studies) do Japão. É um cenário de estabilização em que a 

forcante radiativa total é estabilizada pouco depois de 2100, através da aplicação 

de uma série de tecnologias e estratégias para reduzir as emissões de gases de 

efeito estufa (FUJINO et al., 2006; HIJIOKA et al., 2008). 

RCP 8.5: O cenário mais preocupante, com aumento constante na taxa de 

radiação provocada pelo crescimento na emissão de GEE e em uma maior 
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concentração. Foi desenvolvido usando o modelo MESSAGE e pelo quadro de 

avaliação integrada do IIASA (International Institute for Applied Systems 

Analysis) da Áustria. Este RCP, é um cenário pessimista, e é caracterizado pelo 

aumento das emissões de gases estufa ao longo do tempo, representando 

cenários da literatura que levam a altos níveis de concentrações. (RIAHI et 

al.,2007).  

A Figura 2 mostra a mudança média global da temperatura da superfície 

(a) e aumento médio global do nível do mar (b) de 2006 a 2100, de acordo com 

o determinado pelo modelo múltiplo de simulações. As mudanças são todas 

relativas a 1986-2005. Séries temporais de projeções e uma medida de incerteza 

(sombreamento) são mostradas para os cenários RCP 2.6 (azul) e RCP 8.5 

(vermelho). São fornecidas para todos os cenários de RCP como barras verticais 

coloridas no lado direito de cada painel, a média e as incertezas associadas 

calculadas sobre a média de 2081 a 2100. 

 

Figura 2-  Projeções de aumento da temperatura média global (a) e do nível médio do 
mar (b), para os cenários otimista e pessimista, até o final do século, em relação à 1986-
2005. Fonte: IPCC, 2013 
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No livro “Aquecimento Global Alarme Falso”, Alexander (2010) afirma que 

o planeta vivência uma fase de resfriamento global, enfatizando que, a partir de 

2002, os termômetros globais estariam registrando uma diminuição nas 

temperaturas, tendência que permaneceria para os próximos 30 anos. Também 

afirma que os modelos do IPCC são muito sensíveis ao CO2, resultando em um 

aquecimento superestimado da superfície da Terra. Este autor ainda reconhece 

que o planeta está aquecendo, porém destaca que o CO2 não é a principal causa, 

embora não aponte indícios sobre as possíveis causas. (BORK, 2015). 

2.2 Modelos de Circulação Global 

 

Antes de analisar os impactos das alterações climáticas sobre a 

biodiversidade, agricultura, ciclo hidrológico, e a sua relação com desastres 

naturais, é importante entender como são elaboradas as projeções do clima 

futuro global. Estas projeções são realizadas por meio de modelos de circulação 

geral ou global (MCGs), como consequência de futuros cenários de forçantes 

climáticas motivada pela emissão de gases do efeito estufa e aerossóis 

(MARENGO e SOARES, 2003).  

Esses modelos possuem sistemas de equações diferenciais parciais 

baseadas em leis físicas, movimento de fluidos e substâncias químicas 

(NKOMOZEPI e CHUNG, 2012), sendo capaz de variar de simples abordagens 

de balanço de energia pontual a modelos tridimensionais da circulação geral, os 

quais tentam modelar todas os enredamentos do sistema climático da Terra 

(BARRY e CHORLEY, 2013). As variáveis meteorológicas de saída incluem: 

temperatura, precipitação, umidade do ar, velocidade do vento e radiação solar, 

entre outras. As condições de contorno consideram as emissões de gases 

atmosféricos como o CO2 e erupções vulcânicas (FILDS e KOURENTZES, 

2011). É possível visualizar os processos físicos envolvidos em um modelo de 

circulação global na Figura 3. 
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Figura 3-  Diagrama esquemático dos processos físicos envolvidos em um modelo de 
circulação global (MCG). Fonte: Barry e Chorley, 2013. 

Os MCGs são um dos instrumentos mais avançados disponíveis para 

estimar a resposta do sistema climático global ao aumento dos níveis de gases 

de efeito estufa (IPCC, 2007). Esses modelos são capazes de modelar 

numericamente os processos físicos da atmosfera, oceano, criosfera e superfície 

terrestre.  

Há um grande número de MCGs, cujos resultados são fornecidos por 

vários centros de pesquisa em todo o mundo, e que podem variar em precisão, 

dependendo de sua resolução de grade espacial e outros fatores. Eles são 

capazes de projetar mudanças na atmosfera terrestre causada pelos elementos 

causadores do aquecimento global, especialmente os gases de efeito estufa 

(SRIVASTAV; SCHARDONG; SIMONOVIC, 2015).  

Durante o desenvolvimento dos diversos MCGs, o IPCC tornou-se o foco 

principal na análise dos modelos criados ao redor do mundo. No primeiro 

relatório do IPCC emitido em 1990, os modelos eram muito arcaicos e somente 

dois deles (NCAR - National Center for Atmospheric Research e GFDL - 

Geophysical Fluid Dynamics Laboratory) englobavam o acoplamento oceânico 

(MCGOA).  As simulações consideravam respostas a aumentos fixos ao ano 

(1%) ou duplicação da concentração de CO2. Em 1995 no segundo relatório, a 

resolução espacial dos modelos havia mudado de 500 km (primeiro relatório) 

para 250 km e o acoplamento oceânico havia sido aperfeiçoado. Assim que o 
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terceiro relatório foi emitido em 2001, já havia 19 modelos MCGOA participantes, 

com resoluções horizontais ainda melhores e com um tratamento mais robusto 

do oceano e interações com a superfície terrestre. Já no quarto relatório já foram 

apresentados 23 MCGOA representados por 11 países e incluíam a química 

atmosférica e a interação da vegetação (BARRY e CHORLEY, 2013).  

Os chamados RCPs, formam um novo conjunto de cenários que foi 

utilizado pelos modelos climáticos globais, no âmbito do CMIP5. Essas projeções 

e simulações subsidiaram o Quinto Relatório de Avaliação do IPCC (AR5) 

apresentados nos relatórios dos Grupos de Trabalho 1 (IPCC, 2013) e 2 (IPCC, 

2014). Os modelos globais acoplados utilizam resolução espacial de cerca de 

200 a 100 km e são baseados na forçante radiativa antropogênica total 

(quantificação da perturbação da energia do sistema terrestre) a ser atingida 

durante o século XXI. 

O Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia (INCT) para Mudanças 

Climáticas iniciou em 2009 o desenvolvimento de cenários climáticos futuros até 

2100, aplicando técnicas de regionalização (downscaling dinâmico), com 

modelos climáticos regionais de alta resolução (20, 40 km de resolução espacial) 

forçados a partir das projeções climáticas de modelos climáticos globais do 

Reino Unido, Japão e, recentemente, do Modelo Brasileiro do Sistema Terrestre 

(BESM), usando o modelo regional ETA utilizado pelo INPE (Instituto Nacional 

de Pesquisas Espaciais).  

Esses cenários têm sido empregues em vários estudos de impactos 

setoriais das mudanças climáticas no Brasil, e os seus resultados foram 

relatados nos relatórios do Painel Brasileiro de Mudanças Climáticas (PBMC) e 

no Quinto Relatório do IPCC (AR5), assim como na Terceira Comunicação 

Nacional (TCN) a Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do 

Clima (UNFCCC). Dezenas de estudos baseados nesse método de 

regionalização (downscaling) de cenários globais e nas análises das projeções 

de mudanças climáticas do IPCC para a América do Sul tem permitido identificar 

cenários possíveis de mudanças climáticas para as próximas décadas, até 2100 

(MARENGO e NOBRE, 2017). Em 2014, os novos cenários foram derivados 

usando o modelo regional ETA com 20 km de resolução espacial. Esses estudos 
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avaliam projeções de clima até 2100, geradas pelo modelo ETA para América 

do Sul, com ênfase nas grandes bacias que fazem parte o sistema hidrelétrico 

brasileiro.  

O modelo ETA tem sido utilizado pelo INPE para produzir previsões em 

alta resolução, para previsões de tempo (CHOU, 1996; SELUCHI et al., 2003; 

CATALDI et al., 2007; BUSTAMANTE e CHOU, 2009; SELUCHI e CHOU, 2009; 

VIEIRA et al, 2015; SIQUEIRA et al., 2016), clima sazonal (CHOU et al., 2005; 

PILOTTO et al., 2012; RESENDE e CHOU, 2015) e clima subsazonal (CHOU et 

al., 2005). 

O INPE tem usado os modelos globais do Painel Intergovernamental 

sobre Mudanças Climáticas (IPCC) do Quinto Relatório de avaliação (AR5), 

modelos do Japão (MIROC5) e do Reino Unido (HadGEM2-ES) para rodar o 

ETA 20 km para os cenários RCP 4.5 (emissões medias) e RCP 8.5 (altas 

emissões), até 2100.  

As simulações do modelo ETA foram utilizadas na Segunda Comunicação 

Nacional a UNFCCC (MCT, 2010) na resolução de 40 km e, recentemente, na 

Terceira Comunicação Nacional (MCTI, 2016) e no estudo Brasil 2040 da 

Secretaria de Assuntos Estratégicos (SAE, 2015), na resolução de 20 km, para 

estudos de mudanças climáticas sobre a América do Sul. O modelo foi utilizado 

para produzir regionalização das simulações de diferentes modelos globais: 

HadGEM2-ES, MIROC5 e BESM para América do Sul e América Central (CHOU 

et al., 2014a; 2014b).  

2.3 Os Impactos das Mudanças Climáticas sobre o Meio Ambiente 
 

O impacto do aumento da temperatura devido às mudanças climáticas 

tem sido uma preocupação mundial para várias áreas de pesquisa (AKBARI et 

al., 2016; VON SCHNEIDEMESSER et al., 2015). Entre os vários impactos 

potenciais da mudança climática, os que são de especial preocupação são os 

recursos essenciais para o bem-estar humano, como a disponibilidade de água 

e a agricultura, com impactos diretos nas atividades econômicas e na segurança 

alimentar (WHEELER e VON BRAUN, 2013). 
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De acordo com a Agência Nacional das Águas – ANA (Brasil, 2016) a 

água é um dos meios pelo qual primeiro e mais fortemente a população deverá 

perceber os efeitos da mudança do clima, considerando as prováveis alterações 

nos padrões de precipitação e no escoamento dos rios. Neste aspecto, as 

populações mais pobres são as mais vulneráveis, pois estão mais expostas à 

escassez hídrica, seja por questões geográficas ou pela ausência de 

saneamento. 

No Quarto e Quinto Relatório de Avaliação (AR4 e AR5, respectivamente) 

publicados pelo Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas (IPCC, 

2007, 2013, 2014), foram apresentadas evidências de alterações na frequência 

e magnitude de eventos extremos, a partir de dados observacionais, 

ressaltando-se que as comunidades mais vulneráveis podem ser especialmente 

afetadas, em particular aquelas que se concentram em áreas de alto risco. Esses 

eventos são os principais “gatilhos” para a ocorrência de desastres naturais de 

origem hidrometeorológica e climática, tais como inundações, enxurradas, 

deslizamentos de terra, destruição por vendavais, colapsos de safras e de 

sistemas de abastecimento de água por secas, entre outros.  

A agricultura está entre as atividades humanas mais vulneráveis às 

mudanças climáticas (RAMIREZ-VILLEGAS e CHALLINOR, 2012; BECK, 2013). 

Os impactos estão relacionados ao encurtamento do período de crescimento e 

floração, juntamente com a redução do número e tamanho dos grãos, bem como 

o rendimento total (CRAUFURD e WHEELER, 2009; ROSE, et al 2016). 

Consequentemente, em muitos países, a produtividade agrícola das culturas é 

afetada de alguma forma pelo aumento da temperatura (LOBELL, 2011 e 

MOURTZINIS, 2015), e muitos modelos previram que o rendimento as culturas 

continuarão a diminuir em cenários climáticos futuros (KANG, 2009 e ASSENG 

et al., 2015). 

Diversas pesquisas têm investigado o impacto das mudanças climáticas 

globais na biologia e produtividade de espécies de plantas agrícolas (BECK, 

2013; ROSENZWEIG et al., 2014; MOURTZINIS et al., 2015; RANJITKAR et al., 

2016). Além disso, as mudanças climáticas já estão causando impactos na 

segurança alimentar e nutrição em comunidades mais vulneráveis (FAO, 2016).  



 
25 

 

  Na Figura 4 o diagrama revela os parâmetros que certamente terão 

interferências na agricultura, como as mudanças da temperatura, chuvas, ventos 

e elevação do nível do mar, podendo resultar em diferentes impactos, 

dependendo, do solo, do tipo de planta e da intensidade da alteração, por 

exemplo. 

 

Figura 4- Possíveis impactos nas mudanças climáticas na agricultura. Fonte: ASSAD 
et al 2016. 

As mudanças climáticas induzidas pelo homem podem resultar em 

alterações na distribuição e extinção de espécies, principalmente em 

ecossistemas vulneráveis e fragmentados. Um estudo global sugeriu que entre 

15 e 37% das espécies podem estar propensas a extinção em 2050 (THOMAS 

et al., 2004). O aumento da temperatura provocado pelas mudanças climáticas 

cria impactos nos serviços ecossistêmicos, como por exemplo, a polinização feita 

principalmente por insetos como as abelhas. Essa simbiose planta/polinizador é 

sensível a altas temperaturas, sendo que em locais tropicais como o Brasil esses 

polinizadores estão já perto de sua faixa ideal de tolerância de temperatura 

(FAO, 2016) 
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Pesquisas recentes analisaram os possíveis efeitos das mudanças 

ambientais climáticas sobre a saúde, com o agravamento da incidência de 

problemas de saúde existentes, se mantidos seus padrões socioepidemiológicos 

(GONÇALVES et al., 2016). Estimativas do incremento percentual de mortes por 

doenças cardiopulmonares para 18 capitais brasileiras, de acordo com os 

cenários climáticos RCP 4.5 e 8.5 (OLIVEIRA et al., 2017); a dispersão espacial 

de algumas doenças para novas áreas receptivas e vulneráveis; e a emergência 

de novas doenças, principalmente em relação as arboviroses, como Zika, 

dengue e Chikungunya (BARCELLOS e LOWE, 2013).  

A vulnerabilidade ambiental dos grandes centros urbanos é mais 

acentuada nas megacidades dos países em desenvolvimento que 

experimentaram crescimento muitas vezes caótico, criando cinturões de pobreza 

onde a qualidade dos serviços ambientais é precária. Ilhas de calor, moradias 

situadas em áreas críticas de declividade ou de enchentes, transporte e 

saneamento básico precários são a regra na periferia das grandes cidades do 

mundo em desenvolvimento, aumentando a vulnerabilidade dos mais 

desfavorecidos às mudanças climáticas e criando as bases da desigualdade 

socioeconômica e ambiental (TARIFA e ARMANI, 2001; RIBEIRO, 2005; 

MARTINS et al., 2004, SALDIVA, 2010). 

Em diversas partes do planeta têm sido observado aumentos na 

frequência de noites quentes, ondas de calor, precipitações pluviais diárias mais 

intensas, enchentes e secas pronunciadas, o que tem resultado em grandes 

impactos econômicos e sociais. (IPCC, 2001; FRICH et al., 2002; PETERSON 

et al., 2002; VINCENT et al., 2005; ALEXANDER et al., 2006; HAYLOCK et al., 

2006; HANSEN et al., 2010; IPCC, 2007; IPCC, 2013; ASADICH e KRAKAUER, 

2015). 

Na China um estudo sobre mudança climática e qualidade da água teve 

como objetivo avaliar seu impacto sobre as cargas de poluentes do escoamento 

agrícola na Bacia do Alto Huai. Utilizou-se um modelo sub-diário para simular a 

descarga, transporte e transformação de nitrogênio de todas as fontes 

antropogênicas conhecidas, incluindo indústrias, estações de tratamento de 

esgotos municipais, operações de confinamento concentradas e dispersas, e 

produção de culturas. Foram realizadas projeções por 16 Modelos de circulação 
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global (MCGs) nos cenários RCP 4.5 e RCP 8.5. Os resultados das simulações 

preveem que as alterações climáticas tenham um impacto negativo para a 

eficácia das fossas sépticas na redução das cargas nitrogênio total (NT) (YANG 

et al., 2018). 

Um estudo usando quatro modelos climáticos foi realizado nos Estados 

Unidos, estimou-se os impactos sobre estradas, pontes, propriedades costeiras, 

e infraestrutura de drenagem urbana, bem como investigou a sensibilidade de 

cenários de emissões de gases de efeito estufa, sensibilidades climáticas e 

modelos climáticos globais. Os resultados sugerem que os impactos das 

mudanças climáticas neste setor podem ser maiores, especialmente na segunda 

metade do século 21, à medida que o nível do mar, a temperatura e a 

precipitação aumentam, os padrões se tornam mais extremos e afetam a 

sustentabilidade da infraestrutura de vida longa (NEUMANN et al., 2014). 

Na África uma pesquisa avaliou o impacto de alterações climáticas na 

produção de milho em três locais representativos de áreas de cultivo de milho na 

Etiópia. A avaliação baseia-se na simulação do modelo de cultura sob o clima 

atual e projeções futuras (19 Modelos Climáticos Globais e 2 vias representativas 

de concentração). Os resultados mostraram que a produção de milho poderá 

diminuir entre 24 e 43% até o final do século em Bako e Estações de Melkassa, 

respectivamente, enquanto o rendimento de milho simulado em Hawassa 

mostram um aumento de 51%. Por um lado, a variabilidade da precipitação e o 

aumento da temperatura são fatores determinantes que explicam a diminuição 

do rendimento em Bako e Melkassa, enquanto o aumento de precipitação 

projetado em Hawassa explica os aumentos de rendimento simulados (ABERA 

et al. 2018). 

Diversos estudos já analisaram as tendências observadas e projetadas de 

indicadores climáticos sobre diferentes regiões do Brasil e América do Sul como 

um todo, utilizando modelos climáticos globais e regionais (MARENGO, 2007; 

OBREGÓN e MARENGO, 2007; MARENGO et al., 2009, 2010, 2013; 

RUSTICUCCI et al., 2010; SKANSI et al., 2013; VALVERDE e MARENGO, 2014; 

CAVALCANTI et al., 2015; SILVA, 2014, 2015).  
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Os impactos das mudanças climáticas poderão ser significativos e 

deverão afetar irreversivelmente os principais ecossistemas da América do Sul 

(ARAGÃO et al. 2016, VUILLE 2013 e VERGARA 2005). Na região andina, a 

mudança climática tem causado aquecimento em altitudes mais elevadas do que 

em áreas inferiores (CHOU et al. 2014). Isso é mostrado pelas perdas de 

cobertura de neve, o que leva a uma redução do albedo da superfície e, 

consequentemente, aumenta a energia solar de radiação absorvida na 

superfície, que resulta em maior aquecimento. O aquecimento dos Andes 

colombianos levou à extinção completa de oito glaciares tropical e as dez 

montanhas cobertas de neve restantes perdem gelo a taxas aceleradas 

(RABATEL et al., 2012).  

No Brasil, algumas regiões poderão ter seus índices de temperatura e de 

chuva alterados com o aquecimento global. Com a modificação dos padrões 

anuais de chuva, ou mesmo onde não houver alteração do total anual, deverá 

ocorrer eventos severos mais intensos. Na Amazônia, nos últimos 50 anos, a 

duração da estação seca tem crescido em 1-2 meses no sul da região 

(MARENGO et al., 2010; FU et al., 2013; DEBORTOLI et al., 2015), com a 

tendência mais intensa nas secas de 2005 e 2010 (ALVES, 2016). A tendência 

na extensão da estação seca se manteve mesmo com uma enchente intensa em 

2009. É possível que parte da variabilidade observada tenha origem natural e 

não seja uma consequência direta do desmatamento, embora este possa causar 

variações importantes no clima local (ALVES, 2016). 

 A longo prazo, entretanto, o motivo principal pode estar ligado ao 

aquecimento global, que na situação da variabilidade interanual do clima pode 

ter uma contribuição humana importante. Com relação à ocorrência de um 

grande número de extremos climáticos de secas e inundações na Amazônia 

desde 2005 (BORMA e NOBRE, 2013), o Quinto Relatório de Avaliação do IPCC 

(AR5) sugere, com média confiança, que essa exacerbação da variabilidade dos 

extremos pode já ser uma consequência do aquecimento global (IPCC, 2014). 

O Maranhão, por estar localizado na região Nordeste do Brasil, está 

bastante vulnerável às variações climáticas que ocorrem em escala global. Com 

isso, a biodiversidade do estado pode responder de alguma forma a essas 
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mudanças. No contexto dos biomas, pode haver um processo acelerado de 

savanização do estado, visto que possíveis aumentos de temperatura e 

diminuição de pluviosidade favoreceriam este bioma em detrimento do 

amazônico, que depende da umidade para se manter fortalecido (SANTOS, 

MORAIS e ARAÚJO, 2018). 

Vários estudos mostraram que populações em regiões metropolitanas, 

assim como em pequenas cidades distribuídas por muitas regiões de Minas 

Gerais vivem em áreas de risco de inundação (RIBEIRO, 2010; KOVATS e 

LLOYD, 2010; FREITAS et al., 2012). De forma geral, os índices relacionados à 

temperatura, sendo a maioria significativa e mostrando aumento de dias e noites 

quentes e uma redução de dias e noites frias no estado de Minas Gerais, 

claramente mostram tendências de aumento, enquanto que para os índices 

relacionados a precipitação, a tendência não é nítida (NATIVIDADE, GARCIA e 

TORRES, 2017). As projeções climáticas para este século para a capital paulista 

reforçam este alerta, indicando modificações na distribuição, intensidade e 

frequência geográfica dos riscos ligados às condições meteorológicas, 

ameaçando exceder as capacidades da megacidade de absorver perdas e 

recuperar-se dos impactos (AMBRIZZI et al., 2012). 

Na esteira dos problemas urbanos, a megacidade encara ainda efeitos da 

variabilidade climática e das mudanças climáticas relacionadas às ações 

antrópicas, Ilhas de calor, que não só dificultam a dispersão dos poluentes como 

potencializam a ocorrência de chuvas torrenciais (LOMBARDO, 1985), e eventos 

extremos que aumentam episódios de enchentes ou de secas, como a registrada 

entre 2014 e 2015 (COHEN, 2016; MARENGO et al., 2015; NOBRE et al., 2016), 

ganham cada vez mais concretude, trazendo consequências ao cotidiano de 

seus moradores.  

Eventos climáticos extremos começaram a acontecer com uma 

substancial frequência no início do século XXI no sul do Brasil (MARENGO, 

2006). No Estado do Rio Grande do Sul no geral, encontrou-se tendências 

menores para as temperaturas máximas de aumento do que para a mínima e 

também tendências negativas (COSTA e MARQUES, 2010). Os autores 

verificaram áreas relativamente grandes com tendências negativas, como no 
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sudoeste do Estado, para os quatro trimestres do ano, em especial no outono e, 

na região serrana (Bento Gonçalves), também para os quatro trimestres. No 

entanto, no litoral, principalmente ao norte de Pelotas, bem como na região de 

São Luiz Gonzaga (noroeste) de Encruzilhada do Sul (sudeste), as tendências 

foram positivas, principalmente na primavera e verão. Coerente com esta 

tendência, Steinmetz et al. (2007) mostraram, para a região de Pelotas/RS, que 

a temperatura mínima aumentou 1,1 °C no período 1893-2006 e 1,8 °C no 

período 1951-2006. 

 O setor orizícola apresenta-se como um dos mais relevantes da 

economia gaúcha, sendo a segunda cultura agrícola em importância, ficando 

somente atrás da cultura da soja (SILVA, 2004; MOHAN et al., 2005; IRGA, 

2009). No sul do Estado do Rio Grande do Sul está a maior concentração das 

indústrias beneficiadoras de arroz, com destaque ao município de Pelotas, que 

possui mais de vinte unidades industriais (KAYSER et al., 2006). Tendências de 

aumentos da temperatura mínima nas várias regiões produtoras de arroz do Rio 

Grande do Sul, podem acarretar em impactos na cultura (MARQUES et al., 

2005). 

O tema mudanças climáticas vêm sendo muito comentado nos últimos 

anos, há muitos estudos na área para entender como esse fenômeno acontece 

e como ele pode impactar a sociedade de uma forma geral. Mas para estudar o 

presente deve-se saber exatamente como o clima do passado mudou, assim é 

importante a comparação dos dados do passado com os dados obtidos para o 

futuro. A região sul do estado do Rio Grande do Sul pode sofrer alterações no 

clima pela atuação das mudanças climáticas, isso pode impactar a 

biodiversidade, a agricultura, causar problemas no sistema de drenagem, 

acarretar no aumento de desastres naturais, e na incidência de doenças. 

3 METODOLOGIA 

 

3.1 Área de Estudo 
 

O município de Pelotas localiza-se no sul do estado do Rio Grande do Sul, 

na latitude 31º46’19” S e longitude 52º20’33’’ W. Ocupa uma área total de 
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1.610,084 km² com topografia predominantemente plana e de altitudes baixas. 

A altitude média é de 7 metros acima do nível do mar e a cidade está localizada 

a cerca de 60 km do Oceano Atlântico, e a 250 km sul da capital do estado, Porto 

Alegre, tem uma população estimada em 344.385 habitantes. (IBGE, 2017) 

O clima da cidade de Pelotas é subtropical úmido, com temperaturas 

médias variando de 23,3ºC em janeiro a 12,2ºC em julho. Do ponto de vista 

econômico, as principais atividades são agricultura, pecuária e comércio. A 

precipitação média anual é de 1.379 mm, com chuvas regularmente distribuídas 

durante todo o ano, sendo fevereiro com 145 mm de precipitação, o mês mais 

chuvoso. A umidade relativa do ar é bastante elevada (com média anual de cerca 

de 80%) (GRUPPELLI et al., 2003). 

Na região do extremo sul do estado do Rio Grande do Sul predomina a 

cultura do arroz irrigado, seguido da pecuária de corte, leite, ovinocultura, 

fruticultura atividade pesqueira e hortigranjeiros. Também são destaque as 

culturas de milho, feijão, fumo, a industrialização das frutas e a atuação das 

cooperativas de lacticínios. Na região estão situadas 90% das áreas de pomares 

do estado, com destaque para a produção de pêssego destinado a indústria. Na 

produção agrícola a lavoura de arroz é o destaque, correspondendo a 60% do 

valor da produção regional e 22,7% da produção estadual (EMATER, 2018) 

Pelotas possui em seu território uma parte da lagoa dos Patos, a praia do 

laranjal, que apesar de popularmente ser conhecida como uma lagoa, é 

considerada uma laguna por se comunicar com o mar, ou seja, ser inundada pelo 

oceano atlântico. O solo predominante na região é o neossolo litorâneo eutrófico, 

vertissolo e chernossolo, sendo este último ideal para plantação de arroz, e 

apresenta razoáveis teores de matéria orgânica (CABRERA et al., 2008). Tem 

como bioma o Pampa, que está restrito ao estado do Rio Grande do Sul, onde 

ocupa uma área de 176.496 km² (IBGE, 2004). As paisagens naturais do Pampa 

se caracterizam pelo predomínio dos campos nativos, mas há também a 

presença de matas ciliares, matas de encosta, matas de pau-ferro, formações 

arbustivas, butiazais, banhados, afloramentos rochosos, etc (MMA, 2018). A 

área de estudo segue identificada na Figura 5. 
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Figura 5-  Mapa do município de Pelotas. 

 3.2 Dados meteorológicos e modelos climáticos 

Os dados meteorológicos usados na pesquisa foram a temperatura (ºC) e 

a precipitação (mm), que foram retiradas da plataforma PROJETA, Projeções de 

Mudança do Clima para a América do Sul Regionalizadas pelo modelo ETA.  

O Projeta foi desenvolvido no contexto do Programa Políticas sobre 

Mudança do Clima (PoMuC), uma prática do governo brasileiro, estruturada pelo 

Ministério do Meio Ambiente (MMA), no conjunto da Cooperação para o 

Desenvolvimento Sustentável Brasil-Alemanha, no ramo da Iniciativa 

Internacional de Proteção do Clima (IKI) do Ministério Federal do Meio Ambiente, 

Proteção da Natureza, Construção e Segurança Nuclear (BMUB) da Alemanha.  

O modelo regional ETA foi desenvolvido na Universidade de Belgrado 

(MESINGER et al., 1988), atualmente está sendo usado operacionalmente pelo 

INPE para gerar previsões de clima e tempo. Inicialmente foi modificado o 

modelo para realizar simulações em escala estendida (CHOU et al., 2000) e, 

mais tarde, para previsão climática sazonal (CHOU et al., 2005). Embora o 
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principal uso do modelo ETA seja para aplicações regionais de previsão do 

tempo (CHOU et al., 2005), o modelo também tem sido muito bem-sucedido em 

clima regional e aplicações de previsão sazonal (MESINGER, 1988).  

Os modelos de circulação globais utilizados nesse estudo são o 

HADGEM2-ES, o MIROC5 e o CANESM2, esses modelos sofreram uma 

regionalização (downscaling) pelo modelo ETA: 

 

1. HADGEM2-ES: O Modelo Ambiental Global do Centro Hadley HadGEM2-

ES (COLLINS et al., MARTIN et al., 2011) é um modelo da categoria do 

sistema terrestre com representação do ciclo do carbono. Por terra, o ciclo 

do carbono é modelado pela vegetação dinâmica TRIFFID 

(Representação top-down de folhagem interativa incluindo dinâmica) 

(COX, 2001). Distingue 5 tipos de plantas, árvores de folha larga e de 

folhas de flechas, gramíneas C3 e C4 e arbustos. O modelo inclui química 

atmosférica e modelo de aerossol com representação orgânica de 

carbono e poeira. 

2. MIROC5: O MIROC5 é um modelo desenvolvido em cooperação com o 

Japão, conhecido como Modelo de Pesquisa Interdisciplinar sobre Clima 

(MIROC), versão 5 (WATANABE et al., 2010). Os fluxos radiativos são 

calculados por um esquema de distribuição k (SEKIGUCHI e NAKAJIMA, 

2008). O modelo de aerossol, o SPRINTARS, é acoplado ao esquema de 

microfísica de nuvem com o esquema de radiação, utiliza o esquema de 

superfície terrestre da MATSIRO (TAKATA et al., 2003) com 6 camadas 

de solo.  

3. CANESM2: O CANESM2 é composto por modelos de oceanos, gelo 

marinho, atmosfera, terra e ciclo de carbono. O componente oceânico do 

CANESM2 é uma versão do Modelo Oceano Comunitário do Centro 

Nacional para Pesquisa Atmosférica (NCAR) (GENT et al. 1998), 

desenvolvido a partir da primeira versão do Modelo Modular Oceânico do 

Laboratório de Dinâmica de Fluidos Geofísicos. O modelo oceânico 

emprega viscosidade anisotrópica (LARGE et al. 2001). Os componentes 

do ciclo de carbono oceânico e terrestre do CANESM2 são 

essencialmente os mesmos do CANESM1 e são representados pelo 
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Modelo Canadense de Carbono Oceânico (CMOC) (CHRISTIAN et al., 

2010) e pelo Modelo Canadense de Ecossistema Terrestre (CTEM). 

(ARORA et al., 2009; ARORA e BOER, 2010). 

 

4. BESM: O Modelo Brasileiro do Sistema Terrestre (BESM) é um conjunto 

de programas computacionais que acopla os componentes de superfície 

continental, oceano, atmosfera e química globais, com o principal objetivo 

de gerar cenários de mudanças climáticas com perspectiva brasileira, ao 

incorporar processos de formação de nuvens, dinâmica da vegetação e o 

conhecimento criado no país sobre a influência dos biomas brasileiros 

sobre o clima global. (INPE, 2015). Os cenários globais de simulação do 

clima presente e futuro, gerados pelo BESM, foram empregados como 

condições de contorno para gerar cenários regionalizados sobre o Brasil 

com o modelo ETA (CPTEC), sendo estes utilizados para a elaboração 

da Terceira Comunicação Nacional para a Convenção Quadro das 

Nações Unidas para Mudanças Climáticas Globais. (NOBRE e 

MARENGO, 2017) 

Todos os modelos climáticos usados utilizam a mesma localização 31º 77' 

05" S 52º 32' 49’’ W, para as quais há projeções climáticas de variáveis 

meteorológicas na região, o único diferencial entre os modelos em relação a sua 

localização é a resolução, essas projeções incluem precipitação e temperatura 

para o período base ou de comparação (1961-2005), curto prazo (2006-2037), 

médio prazo (2038-2068) e longo prazo (2069-2099). Períodos futuros serão 

representados neste trabalho pelas siglas F1, F2 e F3.  

3.3 Análise de tendência 

 

O Teste de Mann-Kendall (MANN, 1945; KENDALL,1975) é um método 

robusto, sequencial e não paramétrico usado para identificar se determinada 

série de dados possui uma tendência temporal de alteração estatisticamente 

significativa. Por tratar-se de um método não paramétrico, ele não requer 

distribuição normal dos dados (YUE et al., 2002). Outra vantagem deste método 

é o fato de ser pouco influenciado por mudanças abruptas ou séries não 
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homogêneas (ZHANG et al., 2009). No entanto, este método exige que os dados 

sejam independentes e aleatórios (NEETI e EASTMAN, 2011). 

De acordo com Zilli et al. (2017) e Pedron et al. (2017), o teste estatístico 

não paramétrico de Mann-Kendall é o método mais adequado para analisar 

mudanças climáticas em séries meteorológicas. Na hipótese de estabilidade de 

uma série, esse teste considera que, a sucessão de valores ocorre de forma 

independente e a distribuição de probabilidade deve permanecer a mesma (série 

aleatória simples) (BACK, 2001). 

 Back (2001) e Moraes et al. (1995) descrevem o método considerando 

uma série temporal de 𝑋𝑖 de N termos (1 ≤ i ≤ N). O teste consiste na soma 𝑡𝑛 

(Equação 1) do número de termos 𝑚𝑖 da série, relativo ao valor 𝑋𝑖 cujos termos 

precedentes (j < i) são inferiores ao mesmo (𝑋𝑗 > 𝑋𝑖), isto é: 

                                    tn =  ∑ mi   
n
i=1                                    (Equação 1) 

Para séries com grande número de termos (N), sob a hipótese nula (𝐻0) 

de ausência de tendência, 𝑡𝑛 apresentará uma distribuição normal com média (E 

(𝑡𝑛)) e variância (Var (𝑡𝑛)): 

                                      𝑉ar(tn) = 
N(N−1)(2N+5)

72
                        (Equação 2) 

                                      𝐸(tn) =
N(N−1)

4
                                    (Equação 3) 

Testando a significância estatística de 𝑡𝑛 para a hipótese 𝐻0 usando um 

teste bilateral, esta pode ser rejeitada para grandes valores da estatística u(t), 

pela Equação 4: 

                                         𝑢(t) =
(tn−E(tn))

√Var (tn)
                             (Equação 4) 

 

O valor da probabilidade 𝛼1 é calculado por meio de uma tabela da normal 

reduzida, tal que: 

                                       α1 = prob(|u|) > |u(t)|                     (Equação 5) 
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A hipótese nula é ou não é rejeitada, a um nível de significância 𝛼1, se 𝛼1< 

𝛼0 ou 𝛼1> 𝛼0, respectivamente. Em geral, considera-se o nível de significância 

do teste 𝛼0= 0,05. A hipótese nula é rejeitada quando existe uma tendência 

significativa na série temporal. O sinal da estatística u(t) indica se a tendência é 

crescente (u(t)>0) ou decrescente (u(t)). 

Segundo Chebana et al. (2013) o teste de Mann-Kendall é uma 

ferramenta poderosa para teste de tendências e evidenciam que o mesmo foi 

concebido para testar a hipótese nula (𝐻0). Neste trabalho então, o teste de 

Mann-Kendall foi aplicado nas séries anuais de precipitação e temperatura para 

verificar estatisticamente se é admissível afirmar que há tendência de aumento 

ou diminuição destas variáveis climáticas ao longo do tempo, no nível de 

significância considerado, de ausência de tendência. Se a hipótese nula for 

rejeitada, então, admite-se que não há evidência estatística suficiente para esta 

afirmação e que as séries podem ser consideradas estacionárias.  

3.4 Análise sazonal 

 

Uma análise inicial das projeções de temperatura e de precipitação foi 

conduzida tomando-se a média dos valores mensais destas variáveis dadas por 

todos os modelos em uma localização, e então calculando-se as anomalias 

comparadas com o período base (1961-2005). As anomalias se referem às 

diferenças entre cada período futuro de 30 anos, curto prazo (2006-2037), médio 

prazo (2038-2068) e longo prazo (2069-2099), e o período base de 45 anos 

(1961- 2005).  

4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

4.1 Análise das séries anuais de Temperatura e Precipitação  

 

Nas Figuras 6 e 7 são apresentadas as séries temporais para cada 

modelo climático, referentes ao período histórico e cenários futuros RCP 4.5 e 

RCP 8.5. Na maioria das projeções são indicadas aumento na temperatura e 

precipitação até o final do século, com exceção do modelo CANESM2 que indica 

uma queda na precipitação para o cenário RCP 8.5. Condizente com essa 
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análise inicial Berlato e Cordeiro (2017) constataram para o estado do Rio 

Grande do Sul um aumento geral na temperatura média do ar, que tiveram 

aumentos mais acentuados nos últimos trinta anos das séries estudadas, e um 

aumento na precipitação pluvial anual.  

As alterações climáticas podem influenciar a saúde humana de forma 

direta ou indireta. No Brasil existem várias doenças infecciosas endêmicas que 

são sensíveis às mudanças do clima, especialmente aquelas de transmissão 

vetorial e as de veiculação hídrica (CONFALONIERI, 2005). Os efeitos diretos, 

tais como furacões, tempestades inundações, deslizamentos de terra e ondas 

de calor, podem trazer muitas consequências. Os indiretos, como a perda de 

produção agrícola, resultam em impacto nutricional e queda nos padrões de 

higiene pessoal e ambiental. São, também, determinantes de fenômenos 

demográficos (THOMPSON e CAIRNCROSS, 2002; BARCELLOS et al., 2009).  

O panorama observado preocupa ao se considerar o potencial impacto 

destas mudanças sobre as culturas. O aumento da temperatura global interfere 

no ciclo das plantas, com reflexos diretos e nem sempre positivos sobre sua 

fenologia (BUITENWERF et al., 2015). Muitas pesquisas têm mostrado que as 

condições climáticas futuras, em especial o aumento gradual da temperatura do 

ar, poderão acarretar impactos substanciais em diferentes atividades agrícolas, 

tais como a fruticultura e o plantio de grãos (LUO, 2005; RICHERT e SEMENOV, 

2005; CRUZ et al., 2009; PANDOLFO, 2010). 
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Figura 6- Tendência de precipitação média anual dos MCGs, para Pelotas/RS. 

 

Figura 7- Tendência de temperatura média anual dos MCGs, para Pelotas/RS. 
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Para uma melhor comparação entre os dados, foram plotados todos os 

modelos para cada período: histórico, RCP 4.5 e RCP 8.5 (Figura 8). No histórico 

os modelos CANESM2 e HADGEM2-ES, apesar de possuírem valores 

diferentes para a variável precipitação, apresentam uma linearidade próxima, 

seguindo uma tendência, enquanto o modelo MIROC5 indica uma tendência de 

aumento até o final de 2005, essa projeção é a de maior amplitude. No RCP 4.5 

e RCP 8.5 percebe-se que o modelo MIROC5 é o que projeta menos volumes 

ao longo do século, enquanto o modelo CANESM2 projeta mais chuva para o 

futuro. No RCP 8.5 o Modelo CANEMS2 indica projeções de mais de 2400 mm 

por ano. 

Assim como na análise dos gráficos de precipitação, na Figura 9 a variável 

temperatura apresenta valores mais baixos para o modelo MIROC5, enquanto 

nessa avaliação os outros dois modelos estão com valores mais próximos, 

porém, projetam aumentos de temperatura mais expressivos para o futuro. Além 

disso, para o cenário RCP 8.5, os modelos fornecem projeções mais elevadas 

de temperatura do que no cenário futuro RCP 4.5. 

No histórico os modelos apresentam uma tendência muito parecida de 

linearidade. No cenário RCP 4.5 percebe-se em todos os modelos uma 

tendência de aumento, no modelo CANESM2 essa tendência é mais acentuada. 

Assim como na projeção do cenário RCP 4.5, a projeção do cenário RCP 8.5 

apresenta um possível aumento na temperatura. Os modelos CANESM2 e 

HADGEM2-ES mostram um aumento mais drástico para o final do século, com 

um possível aumento de até 4°C para o final do século (RCP 8.5). 

A cidade de Pelotas por já ter problemas de infraestrutura de saneamento 

e de transporte, pode sofrer ainda mais com os efeitos do aumento de 

temperatura e um possível aumento de precipitação.  
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Figura 8: Período histórico e cenários futuros para precipitação (mm). 

  

 

Figura 8: Período histórico e cenários futuros para temperatura (°C). 
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Para saber se os modelos são capazes de reproduzir bem as séries 

históricas de temperatura e precipitação, foram realizadas comparações das 

séries históricas de Pelotas (1961-2005) com as séries reproduzidas (simuladas) 

pelos modelos climáticos analisados. Foram consideradas primeiramente as 

séries de dados anuais (Figura 10), e para as análises mensais optou-se por 

comparar os dados com a normal climatológica de cada mês, que são valores 

médios calculados para um período relativamente longo e uniforme, que abrange 

no mínimo três décadas consecutivas (Figura 11). Nessa pesquisa utilizou-se a 

normal de 1971-2000 da EMBRAPA Clima Temperado. 

Fazendo a comparação dos históricos anuais para precipitação, nota-se 

que os modelos que estão mais próximos da série histórica são os modelos 

MIROC5 e HADGEM2-ES. O modelo que demostrou menos semelhança com a 

série histórica foi o CANESM2, mas pela série histórica ter algumas falhas isso 

pode influenciar nesse resultado. Já na análise da temperatura percebe-se que 

os modelos estão bem próximos da série histórica, e todos os modelos estão 

bem condizentes, mostrando apenas dois pontos mais distantes dos históricos 

dos modelos. Salienta-se que os modelos não necessitam reproduzir fielmente 

os dados históricos observados, mas sim suas estatísticas ao longo do período 

analisado.  

Na análise da comparação dos dados mensais com a normal 

climatológica, pode-se analisar que para a precipitação, assim como na 

precipitação analisada dos históricos anuais, os dados estão muito próximos um 

dos outros, seguindo uma tendência semelhante. Já na precipitação cada 

modelo indicou um tipo de tendência e nenhum deles ficou condizente, apenas 

em alguns pontos a intersecção com a normal climatológica. 

 

 



 
42 

 

 

 

Figura 9: Comparação dos históricos anuais simulados com a série histórica para 
precipitação (mm) e temperatura (°C) para Pelotas/RS 

 

 

Figura 10:  Comparação dos históricos mensais simulados com a normal climatológica 
para a precipitação (mm) e temperatura (°C) para Pelotas/RS. 
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Uma breve análise dos dados meteorológicos anuais é apresentada nas 

Tabelas 1 e 2, onde os resultados das médias de cada modelo são apresentados 

de acordo com o período (F1, F2 ou F3) para os cenários RCP 4.5 e RCP 8.5. 

Foram calculadas as anomalias considerando o período base (1961-2005), 

gerando gráficos para uma melhor interpretação.  

Tabela 1: Médias de Temperatura e Precipitação para o RCP 4.5.  

Variável Período PELOTAS 

CANESM2 MIROC5 HADGEM2-ES 

T (°C) Histórico 
F1 (2006-2037) 
F2 (2038-2068) 
F3 (2069-2099) 

18.01 
19.10 
19.91 
20.41 

16.96 
17.34 
17.71 
17.99 

18.39 
19.65 
20.17 
20.60 

P (mm) Histórico 
F1 (2006-2037) 
F2 (2038-2068) 
F3 (2069-2099) 

1790.39 
1897.38 
1959.51 
1972.62 

1132.13 
1141.03 
1178.94 
1244.47 

1520.48 
1555.52 
1644.49 
1705.70 

 

Tabela 2: Médias de Temperatura e Precipitação para o RCP 8.5. 

 

Analisando os gráficos de anomalias de temperatura dos cenários RCP 

4.5 e RCP 8.5 (Figura 12) é possível observar que as projeções indicam um 

aumento da temperatura, quando comparadas com o período base. As maiores 

anomalias são previstas para o final do século. De acordo com a Figura 13 pode-

se identificar que o RCP 8.5 para F3 (2069-2099) possui dois modelos que 

indicam um aumento de mais de 3,5°C na temperatura. No RCP 4.5 pode ocorrer 

um aumento de pelo menos 2°C, apresentado na Figura 12, como previsto pelos 

mesmos modelos que indicam maior anomalia para o RCP 8.5. 

Para a precipitação dada pelo RCP 4.5 os modelos indicam um aumento, 

onde as maiores anomalias se encontram no final do século (2069-2099), 

podendo passar de 150 mm para o modelo CANESM2 E HADGEM2-ES. Para o 

Variável Período PELOTAS 

CANESM2 MIROC5 HADGEM2-ES 

T (°C) Histórico 
F1 (2006-2037) 
F2 (2038-2068) 
F3 (2069-2099) 

18.01 
19.13 
20.31 
21.57 

16.96 
17.56 
18.13 
18.91 

18.39 
19.79 
20.46 
22.04 

P (mm) Histórico 
F1 (2006-2037) 
F2 (2038-2068) 

F3 (2069-2099) 

1790.39 
1904.66 
2075.77 
1662.09 

1132.13 
1176.25 
1229.56 
1353.13 

1520.48 
1500.49 
1690.41 
1792.18 
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RCP 8.5 houve uma divergência entre as anomalias dos modelos, o MIROC5 e 

HADGEM2-ES apresentam um aumento na precipitação, enquanto o modelo 

CANESM2 mostra uma diminuição de até 125 mm.   

As projeções de temperatura apresentaram aumento nos três períodos 

projetados (F1, F2 e F3), reafirmando a perspectiva dos padrões de temperatura 

futuros. Segundo projeções do IPCC, o aumento das temperaturas médias 

globais da superfície para F3 em comparação ao período base 1986–2005 está 

projetado para os 1,1°C a 2,6° (RCP4.5) e 2,6°C a 4,8°C (RCP8.5) (IPCC, 2014), 

o que está de acordo com os resultados encontrados neste trabalho. Nesta 

pesquisa foram descobertas anomalias positivas de temperatura, havendo 

aumento principalmente para o final do século. Juntamente com o processo de 

uso e ocupação dos solos, essas alterações têm sido consideradas como as 

principais causas de mudanças temporais da precipitação e da vazão (KLIMENT 

et al., 2011).  

 

Figura 11:  Anomalias de temperatura e precipitação para o cenário RCP 4.5, para 

Pelotas/RS. 
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Figura 12:  Anomalias de temperatura e precipitação para o cenário RCP 8.5, para 
Pelotas/RS. 

4.2 Análise de Tendência das Séries de Temperatura e Precipitação 

 

O teste de Mann-Kendall permitiu detectar tendências estatisticamente 
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não a um nível de significância nos modelos. O p-valor indica o erro assumido 
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é rejeitada (valor 0 na tabela indica que a hipótese nula foi aceita; valor 1 indica 

que a hipótese nula foi rejeitada e assumiu-se a hipótese alternativa). 

De acordo com a Tabela 3 e as Figuras 6 e 7, nota-se que os resultados 

de tendência estão condizentes, onde na variável temperatura apenas o modelo 

MIROC5 para a projeção do período histórico não indica tendência, os demais 

modelos indicam tendência de aumento. Para a precipitação na projeção no 

período histórico apenas o modelo MIROC5 mostra tendência, enquanto que nas 

projeções para o RCP 4.5 não se pode assumir a hipótese de tendência em 

nenhum modelo, e no RCP 8.5 todos os modelos indicam tendência, o modelo 

CANESM2 indica uma tendência de diminuição enquanto os modelos MIROC5 

e HADGEM2-ES indicam aumento na temperatura. Essas tendências podem ser 

observadas na Figura 7 na qual as linhas de tendência mostradas nos gráficos 

entram em concordância com o que foi apresentado pelo teste Mann-Kendall. 

Tabela 3: Aplicação do teste Mann Kendall para as variáveis de precipitação e 
temperatura. 

 

4.3 Análise de Sazonalidade de Temperatura e Precipitação  
 

Inicialmente uma análise das projeções das variáveis de temperatura e 

precipitação foi conduzida tomando-se as médias dos valores mensais, e 

calculando-se então as anomalias com relação ao período base (1961-2005) 

Precipitação 
 

CANESM2 MIROC5 HADGEM2-ES 

Histórico 0 1 0 

p-valor 0.4396 0.0034 0.2776 

RCP 4.5 0 0 0 

p-valor 0.1296 0.2371 0.0945 

RCP 8.5 1 1 1 

p-valor 0.0263 0.0009 <0.0001 

    

Temperatura 

 CANESM2 MIROC5 HADGEM2-ES 

Histórico 1 0 1 

p-valor 0.0014 0.3630 0.0471 

RCP 4.5 1 1 1 

p-valor <0.0001 <0.0001 <0.0001 

RCP 8.5 1 1 1 

p-valor <0.0001 <0.0001 <0.0001 
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(Figura 14). A anomalia se refere a diferença entre cada período futuro com o 

período base representado por uma série de 45 anos. 

Pode ser observado na Figura 14 que para o cenário RCP 4.5, os futuros 

F1 F2 e F3 indicaram um aumento de precipitação para o início da primavera e 

início de outono. Pode ser observado na Figura 15 que para a projeção RCP 4.5 

os maiores aumentos de temperatura são esperados para o outono e início de 

inverno, de abril a junho, e no início da primavera surge um aumento novamente, 

entre outubro e novembro. Apenas o modelo MIROC5 para F1 (2006-2037) nos 

meses de maio para projeção 4.5 e junho para projeção 8.5, apresentou 

anomalia negativa, -0,2 ºC e -0,5 ºC, respectivamente. 

Para o cenário RCP 8.5 da variável temperatura se observa um aumento 

para abril, maio e junho, no outono e início de inverno. Para a precipitação os 

meses de março, abril e maio na maioria dos modelos apresentaram anomalia 

positiva. As maiores anomalias para a precipitação de F1(2006-2037) na maioria 

dos modelos se encontra em junho, em F2 (2038-2068) se encontram em março 

e maio e em F3 as maiores anomalias se encontram em maio e novembro. Para 

anomalias positivas de temperatura foram registradas em F1 para diferentes 

meses, cada modelo apresentou um mês diferente, F2 para os três primeiros 

meses e dezembro, F3 todos os modelos demonstram aumento para os seis 

meses iniciais do ano. 

Ao analisar os gráficos de anomalias (Figura 16), notou-se que para o 

cenário RCP 4.5 o modelo HADGEM2-ES indica para fevereiro uma diminuição 

da precipitação em seus três cenários futuros, para F1(2006-2037) indica -51,3 

mm, para F2 (2038-2068) -33,7 mm e para F3 (2039-2099) -30,1mm, esse 

mesmo modelo indicou para F2 e F3 um aumento de até 50 mm para os meses 

de maio e junho, também apontou uma anomalia positiva de mais de 40 mm para 

F1, F2 e F3 em novembro. O modelo MIROC5 indica aumento de precipitação 

para F2 de 30 mm para abril e junho e de mais de 20 mm para F3. Para a 

projeção de RCP 8.5 o modelo HADGEM2-ES indicou para os meses de maio, 

junho e novembro para F2 e F3 pelo menos 50 mm de aumento na precipitação, 

sendo que o F3 do mês de maio pode chegar a 66,2 mm de aumento. O modelo 

MIROC5 para F1 em junho indicou um aumento de mais de 50 mm, e em maio 
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para F2 e F3 indicaram um aumento de pelo menos 30 mm. O modelo CANESM2 

apontou sua maior anomalia para a precipitação em março para F2, podendo 

chegar a 40 mm, esse mesmo modelo foi o que mais indicou anomalias 

negativas, em fevereiro para F3 apontou uma diminuição de -36,2 mm, ainda 

para F3 esse modelo indicou uma diminuição para julho de -31,4 mm, agosto de 

-41,9 mm e setembro -48 mm. 

Observando os gráficos das anomalias de temperatura (Figura 17) para a 

projeção RCP 4.5, pode-se notar que o modelo CANESM2 indicou maiores 

anomalias de aumento de temperatura para os meses de maio, agosto e outubro. 

Para maio F1 aponta uma anomalia de 1,3°C, para F2 1,8 °C, e para F3 2,5°C. 

Em agosto F1 indica um aumento de 1,5°C, F2 indica um aumento de 2,4 °C e 

F3 um aumento de até 2,9 °C. Para outubro F1 mostra um aumento de 1,2°C, 

para F2 1,9°C e para F3 2,5 °C. O modelo MIROC5 indica maiores anomalias 

para o mês de abril, onde F1 aponta um aumento de 0,6°C, F2 0,8°C e para F3 

1,4°C, e para junho do F1 mostra um aumento de 1,2°C, esse aumento não é 

esperado para F2 e F3 para esse mesmo mês. O modelo HADGEM2-ES segue 

uma tendência de aumento entre os futuros, indica um aumento para março, 

abril, junho, agosto e dezembro. Para março F1 aponta um aumento de 1,1°C, 

para F2 mostra 1,9°C de aumento e para F3 2,6 °C, para o mês de abril F1 

aponta anomalia positiva de 1,5°C, para F2 1,9°C e para F3 2,1°C. Para junho, 

agosto e dezembro foi indicado para F1 um aumento de 1,5°C, para F2 2,2°C, e 

para F3 2,3°C. 

Continuando a análise da Figura 17, mas para o cenário RCP 8.5, notou-

se um aumento nas anomalias para o modelo CANESM2 para janeiro, onde F1 

(2006-2037) indica uma aumento de 1,5°C, para F2 (2038-2068) aponta um 

aumento de 2,5 °C, e para  F3 (2039-2099) um acréscimo de até 4,5°C na 

temperatura, e para esse mesmo modelo os meses maio, junho e julho e agosto 

indicaram para F2 mais de 2°C de anomalia e para F3 mais de 3°C de anomalia, 

podendo em maio do F3 a temperatura ter um acréscimo de até 3,8°C. O modelo 

MIROC5 aponta para janeiro de F1 uma anomalia de 0,8°C, para F2 1,4°C, e F3 

1,9°C. Para outubro, novembro e dezembro também houveram anomalias de 

aumento de temperatura, especialmente para F2 e F3. O modelo HADGEM2-ES 
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para abril indica para F1 anomalia de 2,3°C,  para F2 2,8°C e para  F3 um 

aumento de até  4,5°C, para maio mostra um aumento para F1 de 2,1°C, para 

F2 um aumento de 3,1°C e para F3 um acréscimo de até 4,1°C. Em Junho F1 

aponta um aumento de 2,5°C , para F2 um acréscimo de 3,1°C e para  F3 um 

aumento de até  4°C. 

Pode- se destacar que as anomalias de temperatura indicaram um 

aumento expressivo principalmente para o final do século (2069-2099). 

Ressaltando então que para o cenário RCP 4.5, considerado o cenário otimista 

neste trabalho, o modelo MIROC5 considerado o modelo com menores valores 

de anomalia positiva, indica um aumento médio na temperatura de 0,5 °C para 

F1 (2006-2037), o período o qual estamos, enquanto os outros modelos indicam 

pelo menos 1°C de aumento. Esse aumento pode acarretar em vários 

transtornos, principalmente na agricultura onde as culturas são sensíveis a 

variação climática. Para o RCP 8.5 considerado o cenário pessimista neste 

estudo, o F3 indica um aumento médio na temperatura de até 3°C, podendo em 

alguns meses esse aumento ser maior do que 4°C. 

Conforme o que foi analisado neste estudo, pode-se perceber uma 

relação com estudos já realizados para o sudeste da América do Sul, 

principalmente a região que inclui o extremo sul do Brasil, onde as projeções 

indicam para o cenário pessimista e para o final do século o aquecimento desta 

região seria bem maior, possivelmente mais de 3°C. Existe projeção de aumento 

da precipitação para o extremo sul do Brasil, mas com maior incremento para 

RCP 8.5 (15-20%), o que está de acordo com o que vem sendo observado nas 

últimas décadas (BERLATO e CORDEIRO, 2017).  

Essa pesquisa para a cidade de Pelotas indicou para o cenário pessimista 

que a temperatura pode ter um acréscimo de até 4,5°C, o que é mais do que o 

esperado pela literatura para o extremo sul do Brasil, vale ressaltar que esta 

pesquisa é mais focada em Pelotas e por isso a discrepância com o que foi 

reportado na literatura.   
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Figura 13: Médias mensais das projeções de precipitação (mm) para os MCGs 
regionalizados pelo modelo ETA para Pelotas/RS. 
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Figura 14: Médias mensais das projeções de temperatura (°C) para os MCGs 
regionalizados pelo modelo ETA para Pelotas/RS. 
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Figura 15: Anomalias de precipitação mensal acumulada projetada pelos MCGs 
regionalizados pelo modelo ETA para períodos futuros, em Pelotas/RS. 
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Figura 16: Anomalias de temperatura mensal projetada pelos MCGs regionalizadas pelo 
modelo ETA, para períodos futuros em Pelotas/RS. 
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anomalias para o período de F1 (2006-2037) apresentam menores flutuações do 

que para os períodos subsequentes.  
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mundo tem trazido mais chuvas para o Sul, em contraposição, mais seca no 

Nordeste brasileiro (PILLON, 2017). Coerente com esta análise, o estudo de 

Steinmetz et al (2007) mostraram para a região de Pelotas/RS, que a 

temperatura mínima aumentou 1,1 °C no período 1893-2006 e 1,8°C no período 

de 1951-2006. 

Para todas as variáveis poucas ocorrências de tendências significativas 

de aumento ou diminuição foram constatadas nas simulações e projeções. 

Contudo percebe-se que esse resultado corrobora com os trabalhos de Silmann 

et al. (2013b) onde já se registram menores mudanças nas variáveis brutas de 

precipitação para a América do Sul. De qualquer maneira se acredita que o 

aumento de temperatura associado ao aquecimento global e ondas de calor 

possam promover o aumento da ocorrência de eventos extremos. 

A cidade de Pelotas sofre com a grande quantidade de chuvas em certas 

épocas do ano, tendo como fatores principais, os geográficos, por se localizar 

em baixa altitude, a falta de planejamento também é um problema, a cidade 

cresceu e a infraestrutura não acompanhou a expansão da cidade, e a drenagem 

urbana é insuficiente, o que acarreta em efeitos negativos para diversos setores, 

incluindo a economia. A temperatura ela tem influência direta sobre as culturas 

produzidas no município, soja, pêssego e arroz. Cultivares de maior necessidade 

de frio tenderão como o pêssego a uma menor produtividade com o aumento da 

temperatura, possivelmente no futuro será necessário refazer o zoneamento 

periodicamente, considerando dados climáticos mais atuais (WREGE et al., 

2007). Mantendo-se a tendência atual de aumento da temperatura mínima no ar, 

a cultura do arroz irrigado poderá ser beneficiada pela diminuição do risco de frio 

na fase reprodutiva, mas prejudicada pelo provável decréscimo do potencial de 

produtividade em Pelotas/RS (STEINMETZ, 2005). Além de impactos sobre a 

agricultura a precipitação e a temperatura alguns eventos extremos que já 

ocorrem em Pelotas podem ser intensificados, como alagamentos, chuvas 

torrenciais e inundações. 

Apesar disso, não se sabe com que precisão os modelos climáticos 

podem reproduzir o clima futuro, pois apresentam dificuldades na representação 

de certas variáveis climáticas naturais e por referir-se a um sistema complexo, 
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no qual há interação de fenômenos diversos, pode exibir certas incertezas. 

Essas incertezas inerentes aos modelos podem ser atribuídas a diferentes 

discretizações, parametrizações e modelos de ciclo do carbono (NKOMOZEPI e 

CHUNG, 2012).  

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O estudo apresentado teve como objetivo identificar as possíveis 

mudanças climáticas para Pelotas, localizada no sul do Estado do Rio Grande 

do Sul. Os dados correspondem às simulações do cenário RCP 4.5 e RCP 8.5 

do AR5, as projeções consideradas das variáveis de precipitação e temperatura 

para o período base ou de comparação foi (1961-2005), para curto prazo F1 

(2006-2037), para médio prazo F2 (2038-2068) e longo prazo F3 (2069-2099). 

Foram consideradas 8 projeções de precipitação e temperatura geradas por 

modelos de circulação global (MCGs). 

De forma geral, para as projeções anuais, todos os modelos indicaram 

aumento de temperatura, onde no cenário RCP 4.5 os modelos CANESM2 e 

HADGEM2-ES indicam uma anomalia de mais de 1°C para F1 (2006-2037). Já 

para o F3 (2069-2099) do cenário RCP 8.5, encontrou-se um aumento de mais 

de 3,5°C. O cenário RCP 4.5 indica para todos os modelos um aumento na 

precipitação, onde o modelo CANESM2 para F1 (2006-2037) indica uma 

anomalia de pelo menos 100 mm, enquanto para esse mesmo cenário, mas para 

o F3 (2069-2099), os modelos CANESM2 e HADGEM2-ES indicam um aumento 

de pelo menos 180 mm. No cenário RCP 8.5 o modelo CANESM2 para a 

precipitação do F3 (2069-2099) indicou uma diminuição de mais de 100 mm, 

enquanto os modelos MIROC5 e HADGEM2-ES para esse mesmo futuro 

indicam um aumento de pelo menos 200 mm na precipitação. Desta forma, é 

possível concluir que Pelotas possa sofrer futuramente tanto com aumento de 

temperatura como de precipitação anual. 

Em relação a análise sazonal realizada, pode-se notar que a temperatura 

também possui uma tendência de aumento, principalmente nos meses de 

inverno, em relação a precipitação as projeções indicam uma diminuição para o 

mês de fevereiro e um aumento entre os meses de abril, maio e junho. 
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O conhecimento resultante dessa pesquisa possibilita que haja ações de 

planejamento para a cidade de Pelotas, para que auxiliem na melhor adaptação 

e mitigação dos impactos gerados pelas mudanças climáticas. Algumas medidas 

como a manutenção dos sistemas de drenagem da cidade e atividades de 

educação ambiental para a sociedade, se fazem necessário. Tanto o excesso de 

precipitação quanto a seca, causam impacto na agricultura e torna ações de 

proteção do solo ainda mais importantes. Todavia, a diminuição de emissões de 

GEE no decorrer dos próximos anos, deve ajudar na perspectiva de reduzir os 

custos e desafios a serem enfrentados, contribuindo para um desenvolvimento 

sustentável. 
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