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Eixo: A Climatologia no contexto dos estudos da paisagem e socioambientais
Resumo
A água é essencial para a vida na terra, sua qualidade e quantidade são fundamentais para atender os
diversos usos. A qualidade depende da cobertura vegetal, geologia, geomorfologia, ação humana, entre
outros. O aumento da demanda devido crescimento populacional e industrial geram insegurança quanto
a sua disponibilidade na agricultura, no abastecimento humano, no saneamento, na saúde, etc. A
variabilidade natural do clima altera o regime de chuvas influenciando nos recursos hídricos alterando
seu volume, os processos erosivos, a contaminação por defensivos agrícolas, efluentes urbanos. Essa
variabilidade natural está sendo influenciada pelo aquecimento global podendo provocar mudanças nos
padrões de precipitação com eventos hidrológicos críticos. O trabalho teve como objetivo uma
abordagem bibliográfica da temática onde foram desenvolvidas pesquisas em livros, revistas e artigos
científicos entre outros documentos os quais promoverão o desenvolvimento da pesquisa de mestrado
em Geografia. A busca documental possibilitou reunir conceitos e discussões sobre recursos hídricos e
variabilidade climática.
Palavras chave: Recursos hídricos; Disponibilidade e qualidade; Variabilidade do clima.

1. Introdução
O fato de a água ser de fundamental importância para a vida na Terra torna
indispensável a sua disponibilidade, em quantidade e qualidade, para satisfazer as
necessidades dos seres vivos (FREIRE et al., 2014). Desde a antiguidade, os rios tenham sido
utilizados para o consumo humano, dessedentação de animais, preparo de alimentos,
irrigação, navegação e outros usos (BOTELHO, 2011).
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Tucci (2001) destaca que a qualidade da água depende tanto de condições naturais
(geológicas, geomorfológicas, cobertura vegetal, estado dos ecossistemas e outras) quanto das
ações antrópicas.
A variabilidade natural do clima altera o ciclo das precipitações e o regime de vazões
dos canais fluviais que integram as bacias hidrográficas, alterando a disponibilidade hídrica e
intensificando a degradação que eles apresentam como resultado da erosão e a contaminação
com defensivos agrícolas e efluentes urbanos e industriais (SANTOS; GRIEBELER e
OLIVEIRA, 2010).
A periodicidade das anomalias vinculadas à variabilidade natural do clima pode ser de
caráter sazonal, intrassazonal, interanual e interdecadal (MARENGO, et al., 2011). As duas
primeiras estão associadas a fatores como latitude, relevo, características da superfície e
sistemas produtores do tempo em uma região.
Já a variabilidade interanual obedece, segundo Marengo (2008) ao evento ENOSOscilação do Sul (alternância de o El Niño e La Niña), e a interdecadal às mudanças na
temperatura da superfície do mar (TSM) nos oceanos Pacífico e Atlântico (fases mais quentes
ou frias que alteram a evaporação desde a superfície oceânica e, como resultado, o
comportamento dos ventos que transportam umidade para o continente).
Essas formas de variabilidade natural do clima estão sendo influenciadas pelos efeitos
decorrentes das alterações climáticas especialmente o aquecimento global experimentado ao
longo dos últimos dois séculos, o qual deverá provocar mudanças nos padrões de precipitação,
afetando a disponibilidade e a distribuição das vazões de rios, e gerando eventos hidrológicos
críticos (CONFALONIERI, 2003).
A pesquisa foi elaborada com o objetivo de reunir conceitos e reflexões de vários
autores acerca da temática abordada com a finalidade de levantar bibliografias para a
construção do projeto de mestrado em Geografia.
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2.Materiais e métodos
A pesquisa bibliográfica refere-se a um compendio de trabalhos existentes servindo
como subsidio para estudos atribuindo relevância para temática pesquisada (ARAUJO;
SOUSA, 2017). Desenvolveu-se pesquisa bibliográfica sobre a temática para construir o
referencial coletando os dados necessários (em livros, revistas, dissertações, teses entre outros
documentos) (LAKATOS e MARCONI, 2007).
3.Resultados e discussões
A combinação de atributos (como temperatura, pressão, umidade, nebulosidade,
radiação precipitação e vento), identificam o tempo atmosférico; portanto, o tempo é definido
por condições momentâneas da atmosfera, enquanto o clima e determinado pelo conjunto de
condições meteorológicas predominantes em uma região durante um período de 30 anos como
mínimo, ou seja, ele é a sucessão habitual dos tipos de tempo (CRUZ, BORBA e ABREU,
2005).
Segundo o PBMC (2014), a oferta de água define-se pelo comportamento médio e pela
variação do regime hidrológico, razão pela qual a avaliação deste comportamento e suas
alterações são relevantes para estimar a disponibilidade de água para o futuro.
Neste sentido, Monteiro (2013) e PBMC (2014), destacam que as mudanças climáticas
alteram o balanço de radiação solar e, como resultado, o comportamento das temperaturas e o
ciclo hidrológico, o que explica a previsão de alterações nos padrões de precipitação (aumento
do seu volume e intensidade em algumas regiões e diminuição em outras), que afetarão a
distribuição temporal das vazões e a disponibilidade hídrica.
No Brasil, as alterações climáticas (como diminuição da precipitação, altas
temperaturas e altas taxas de evaporação) tendem a intensificar as dificuldades de acesso à
água, gerando crises em algumas regiões brasileiras, especialmente para a camada da
população menos favorecida (MARENGO, 2008).
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Baseado em tendências observadas e estudos desenvolvidos no Brasil Marengo e
Valverde (2007) trazem alguns possíveis cenários para o século XXI: na bacia do Prata deverá
aumentar as precipitações e as vazões; na Amazônia a tendência é de redução de chuva,
particularmente no setor leste, onde a seca comprometeria o balanço hidrológico; no
Nordeste, redução das chuvas e altas temperaturas e no Pantanal, um clima mais quente e
chuvas concentradas e irregulares.
4.Considerações finais
A busca documental possibilitou reunir conceitos e discussões sobre recursos hídricos
e variabilidade climática norteando a pesquisa de mestrado. Vale ressaltar a importância de
estudos relacionados à temática logo que a água é um recurso essencial para a vida na terra.
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